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O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
Ve čtvrtek 12. června 2008 se uskutečnilo
zasedání Zastupitelstva města Poličky. Na programu bylo celkem 10 bodů, z nichž nejdůležitější byly dva: Rozpočtová změna č. 3/2008
a Obecně závazná vyhláška Města Poličky
č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti.
Rozpočtová změna č. 3/2008
Jedná se o velmi rozsáhlou a důležitou
rozpočtovou změnu, která umožní realizaci několika významných akcí v našem městě. Z těch
hlavních můžeme uvést:
- posílení finanční částky na opravu hradeb
ve výši 700 tis. Kč
- další pokračování oprav na hradě Svojanově
ve výši 1 146 tis. Kč
- příspěvek římskokatolické farnosti – děkanství Polička na opravu věže kostela ve výši 140
tis. Kč
- další posílení rozpočtu na opravy chodníků
a komunikací o částku 850 tis. Kč
- vypracování žádostí a projektové dokumentace za účelem získání evropských na opravy
školek ve výši 259 tis. Kč
- první etapa úprav zadláždění hřbitova
u sv. Michaela ve výši 1 320 tis. Kč
- spoluúčast k dotaci na výměnu mantinelů
na zimním stadionu ve výši 1 220 tis. Kč, město
obdrželo dotaci ve výši 4 mil. Kč z Ministerstva
financí ČR
- rozšíření pouličního osvětlení - o 350 tis. Kč
- projektová dokumentace II. etapy lokality
rodinných domků Mánesova – příprava inženýrských sítí ve výši 500 tis. Kč
- příspěvek ve výši 350 tis. Kč TJ Spartak
Polička na dofinancování nové nafukovací haly
ve výši 350 tis. Kč, TJ Spartak obdržel dotaci ve
výši 2 mil. Kč z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Dále ZM schválilo, aby účelová dotace
vyjednaná ve výši likvidačního zůstatku Měst-

ského podniku bytového hospodářství a služeb
Polička, státní podnik Polička „v likvidaci“,
tj.7 mil. Kč, byla použita na dostavbu Školní
jídelny Polička, Rumunská 646, Polička.
Obecně závazná vyhláška Města Poličky
č. 5/2008, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Vzhledem k tomu, že se změnil zákon o dani
z nemovitosti, dostala města a obce možnost
upravit místní koeficient pro výpočet daně
z nemovitosti v rozsahu 2,0. – 5,0. Daň, která se
vybere na území města, se stává příjmem městského rozpočtu. Rada města proto navrhla zastupitelstvu ke schválení vyhlášku, ve které se
stanoví místní koeficient na hodnotu 2,0. V roce
2008 činila daň za byt v osobním vlastnictví
o výměře 78 m 2 cca 151 Kč za rok, v roce 2009
to bude 376 Kč. Za obytný dům o ploše 142 m 2
se platilo cca 284 Kč, příští rok 568 Kč.
Tato daň se 12 let neupravovala. Město pro
majitele nemovitostí i další občany zajišťuje
mnoho služeb jako osvětlení, sekání trávy
(o kterou již není zájem, takže se sekají čím
dál větší plochy), opravy chodníků a komunikací, zimní úklid, atd. Přitom náklady na energie,
pohonné hmoty a další stále rostou (např. cena
za elektrickou energii pro osvětlení vzrostla za
několik let o 100 %). Navíc již není možné spoléhat se na dobrovolnou aktivitu občanů.
V posledních letech získalo město z daně
z nemovitosti cca 4 mil Kč ročně.
V příštím roce by to tedy mělo být 8 mil Kč.
Celé roky byl systém financování údržby města
na hranici udržitelnosti a přijetí této vyhlášky
umožní zlepšit péči o město. Všichni členové
zastupitelstva se shodli, že o celý tento výnos,
bude posílen systém péče a údržby v našem
městě. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2009.
IJ

OCENĚNÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA POLIČKA
Dne 30. 5. přijali pan Jaroslav Martinů, starosta, a paní Marie Tomanová, místostarostka,
studenty, kteří úspěšně reprezentovali poličské
gymnázium ve 2. ročníku soutěže mladých
chemiků.
Klání pořádá Občanské sdružení BECARIO,
založené před několika lety mj. ing. Mirkem
Topolánkem. Tým - ve složení Vojtěch Bednář,
Martin Mareš a Filip Petrásek, pod vedením
Mgr. Jana Sigla a Ing. Michala Škavrady Ph.D.
- zvítězil s projektem „Využití magnetohydrodynamického pohonu“, který pracuje na principu
Hallova jevu a využívá pohybu kapalného vodiče( elektrolytu) v magnetickém poli.
Studenti obdrželi upomínkové předměty
a knižní poukázky.
KE
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Úspěšné studenty a jejich učitele přijalo
vedení města
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KONCEPT NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU MĚSTA
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí MěÚ Polička dokončuje v současné době pořizování konceptu nového územního plánu města a jeho částí Lezník, Modřec
a Střítež. V průběhu měsíce července 2008 bude
zahájeno jeho veřejné projednání. O zahájení
veřejného projednání spojeného s výkladem
projektanta, místě jeho konání a době bude
veřejnost informována veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce MěÚ, na internetové
úřední desce na adrese www.policka.org a na
vývěskách osadních výborů v částech Lezník,
Modřec a Střítež.
Po dohodě s osadními výbory se bude
veřejné projednání konceptu ÚP konat nejen
v Poličce, ale rovněž samostatně v jednotlivých
částech města. Výklad projektanta bude však
součástí pouze hlavního veřejného projednání
v Poličce. Místo a doba konání samostatných
veřejných projednání bude oznámeno výše uvedenou veřejnou vyhláškou.
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování, rozvoje
a životního prostředí, MěÚ Polička

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA - BYDLENÍ
Jedním z předpokladů kvalitního života
a zajištění disponibility a mobility pracovních
sil je zajištění vhodného a cenově dostupného
bydlení. Pro mnohé skupiny obyvatelstva je
vzhledem k jejich situaci bydlení problémem,
který sami nedokáží uspokojivě řešit. Zároveň
však je nutno stanovený cíl chápat tak, že
v tržní ekonomice je bydlení soukromou věcí
– soukromým statkem každého občana a je na
jeho aktivitě, jak bude k řešení otázky bydlení
přistupovat. Podmínkou realizace tohoto cíle je
zajištění dostatku ploch pro bytovou výstavbu,
což musí vycházet především z platné územně
plánovací dokumentace, kde je nutná zpětná
vazba na umístění v doposud nezastavěných
územích (vazba na vztah zastavitelná a nezastavitelná území). Město chce podle svých
možností vytvářet takové podmínky, aby přiměřené bydlení bylo v Poličce dostupné. Důraz
chce město klást na kvalitní životní prostředí
jako výhodu oproti větším městům s možností
sice nižších výdělků, ale lepším životním prostředím.
Stručný popis výchozí situace:
Město v současné době prochází procesem
radikální privatizace – ve vlastnictví města
zůstává již jen 39 bytů v bytových domech, 80
bytů v DPS Penzion a 6 bytů v rodinných domech. Z předchozích kol privatizace zůstalo neprodáno celkem 15 bytů a 6 bytů po revitalizaci
na ul. M.Bureše.
• Výstavba nových bytů probíhá zejména
zásluhou privátního sektoru (město od r. 2000
provedlo výstavbu pouze 70 bytů na Sídlišti Hegerova za spolufinancování nájemníků a státních programů).
• Počet bytů má celkově stoupající tendenci,
v r. 2007 je ve městě úhrnem 3869 trvale obydlených bytů. Zlepšil se ukazatel počtu bytů/
1000 obyvatel, postupně se začíná projevovat
zvyšující se úroveň bydlení.
• V řešeném území převládá bydlení v rodinných domech, převážná část domů byla postavena po r. 1945.
• Největší koncentrace bytů je na Dolním
a Horním Předměstí díky enklávám bytových
domů z 60.– 90. let.
• K dalšímu navýšení počtu bytů přispěje
další etapa realizace obytného souboru v lokalitě Mánesova, která se v současnosti připravuje.
• Zlepšuje se kvalita bytového fondu. Klesá
počet osob na obytnou místnost, obložnost
bytu (počet obyvatel na 1 byt) je již v podstatě
na celostátním průměru a díky další plánované
výstavbě lze očekávat další postupné snižování.
• V územním plánu jsou vymezeny dostatečně velké prostory pro výstavbu jak rodinných,
tak bytových domů.

Záměrem města Poličky je umožnit přiměřené bydlení v kvalitním prostředí pro všechny občany. Při naplňování tohoto cíle bude
zapotřebí:
• Respektovat rozvojové plochy vymezené
v ÚPSÚ Polička a aktualizovat jejich rozsah (některé lokality jsou již částečně zastavěné)
• Nové rozvojové plochy pro bydlení situovat
do klidových okrajových poloh, ve vazbě na
zastavěné území
• Hlavní směry rozvoje navrhnout na jižním
okraji města a v severní části
- jih – rodinné domy (lokalita Mánesova)
-sever – bytové domy (lokalita Sídliště Hegerova)
• Prověřit další možnosti rozšíření ploch bydlení - směry rozvoje:
- na západním okraji v lokalitě Na rybníce
- na jihovýchodním a východním okraji směrem k Pomezí
• Umožnit vznik nových bytů v bytových
i rodinných domech
- výstavbu bytových domů realizovat za
pomoci státních dotací a ve spolupráci se
soukromým sektorem
- vytvořit dostatečnou rezervu pro výstavbu
bytových a rodinných domů v územním
plánu
- nepřímo podporovat realizaci základní technické vybavenosti (ZTV) pro rodinné
domy prostřednictvím investora a za podmínek, které znemožní spekulativní využití pozemků k jiným účelům než k rodinné
zástavbě
• Zkvalitňovat vnější prostředí panelových
sídlišť
- věnovat pozornost veřejným prostorům
v panelových sídlištích s cílem zkvalitňovat životní prostředí jeho obyvatel (chodníky, mobiliář, zeleň, hřiště,…)
• Dokončit privatizaci bytového fondu
- motivovat nájemníky současných bytových
domů, kde město není schopno efektivně
zajišťovat údržbu, ke koupi bytů v těchto
domech
- pokud nebude ze strany nájemníků zájem,
nabídnout byty ke koupi třetím osobám
• Podporovat bydlení pro staré občany, zdravotně postižené a nezletilé (opuštěné)
- v rámci nové bytové výstavby realizovat
vždy část bytů pro zdravotně postižené
(tzv. bezbariérové byty)
- při privatizaci bytového fondu ponechat
bezbariérové byty ve vlastnictví města
k řešení bytové situace této zvláštní skupiny obyvatel
- zlepšovat úroveň bydlení v DPS Penzion
- zahájit výstavbu dětského domova v lokalitě Mánesova za podpory finančních prostředků Pardubického kraje a fondů EU

PŘIVÍTÁNÍ FRANCOUZSKÝCH STUDENTŮ NA RADNICI

PODĚKOVÁNÍ PÁTERU ZAHÁLKOVI
Dne 18. 6. se, v rámci setkání na městském
úřadě v Poličce, rozloučili starosta Jaroslav Martinů
a místostarostka Marie Tomanová s duchovním
katolické církve páterem Rudolfem Zahálkou a administrátorkou Alenou Sienskou.
Zazněla slova poděkování a Rudolf Zahálka
převzal Pamětní list města Poličky.
KE

ZMĚNÍ SE TAKÉ LIDÉ?
Návštěvníci obou našich hřbitovů vidí, jak se
místa posledního odpočinku jejich zesnulých bližních
postupně upravují. Nedávno jsem také navštívil centrální hřbitov, kde se nachází náš rodinný hrob. Na
tomto hřbitově se provedla veliká změna. Staré okrasné smrky byly vykáceny a nahrazeny novými listnatými stromky. Hlavní cesta, vlivem kořenů hrbatá, byla
srovnána a povrchově upravena. Úprava se líbí nejen
mně, ale také i cyklistům. Pozoroval jsem, jak areálem hřbitova docela slušným tempem přijíždí jeden
důchodce ke svému hrobu. Netrvalo dlouho a již ho
následoval druhý. Není divu, dokořán otevřená hlavní
brána doslova vyzývá k pokračování v jízdě po tak
pěkně upravené cestě. Ale ani na hřbitově u sv. Michaela to není lepší. Lidé tam na kolech „rajtují o sto
šest!“ Především střední a starší generace.
Nedávno byl zpoplatněn vjezd do města a městští
strážníci kontrolují, zda je vyhláška dodržována. Bylo
by také potřebné, aby občas zašli i na hřbitovy a tam
také vybírali „poplatky“ za jízdu po hřbitově, vodění
psů a jiné nepřístojnosti odporující hřbitovnímu řádu.
B. A.

PŘEBORNICE PARDUBICKÉHO
KRAJE 2008
Dne 9. 6. 2008 přijal Jaroslav Martinů, starosta
Poličky, přebornice v Krajském přeboru přehazované dívek. Poličské reprezentantky zvítězily pod
vedením obětavých trenérů, manželů Haraštových,
a získaly titul ve skupině Krajský přebor přehazované dívek (celkem 12 družstev) a Krajský přebor
přípravek (celkem 17 družstev).
Dívky obdržely vítězný pohár a medaile.

Dne 19. 6. přijala místostarostka Poličky Marie Tomanová v prostorách radnice delegaci 40
studentů a učitelů francouzské školy Lyceé d´ Enseignement Général et Technologique Agricole Le
Chesnoy – Les Barres.
Poličské gymnázium navázalo s touto školou
partnerství ve školním roce 2005/2006.
Dr. Tomanová návštěvníky z města Montargis
srdečně přivítala a popřála jim příjemný pobyt
v Poličce.
Během třídenní návštěvy se studenti a učitelé
blíže seznámili s gymnáziem, městem a Pardubickým krajem.
KE
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NÁŠ MARTINŮ FEST?
Svatojakubským chrámem dozněl poslední potlesk z řady koncertů a pan Páleníček, věrný přítel
tohoto festivalu, svou prací pro něj dokázal, že on
je tou hlavní postavou těchto poličských hudebních
slavností už 10 let. Po svém otci převzal náklonnost
k dílu Bohuslava Martinů (dá se použít i výraz láska?)
a dokazuje to každoročně skutky. To, co jsme od
Martinů slyšeli, tentokrát v premiérovém provedení
Komorního orchestru Camerata Bohemica, stojí za
zaznamenání pro ty, kteří na závěrečném koncertu
nebyli:

né anketě Svitavského deníku jeden Poličák v anketě,
co by chtěl v Poličce, odvětil (a uvedl své jméno
a nechal se i vyfotografovat), že by zde mělo být více
kultury. Já ho - a je to už dva roky - stále vyhlížím,
ale ještě jsem jej na žádné kulturní akci nespatřil. Ale
zpět k festivalu.
Slyšeli jsme klavírního virtuóza Vitalije Berzona.
Přijel z Pražského jara. Začal Sonátou č. 6. A dur
Sergeje Prokofjeva a dvacet minut nás omračoval
přílivem hudby, ve které se střídalo napětí, hromy
a blesky, dojetí i hravost. Jemnost prstů na kláve-

pod notový pultík. Svou daň si možná vybral všední
den - úterý.
Bohužel ani zahajovací koncert Dechového kvinteta Národního divadla nezaplnil velký sál Tylova
domu. Zahájení bylo nejen důstojné, ale vskutku slavnostní a po úvodní zdravici starosty města pana Jaroslava Martinů a dramaturga festivalu profesora Jana
Páleníčka, který svou už desetiletou angažovaností
se stal bez nadsázky nosným pilířem tohoto festivalu.
Zdůraznil, že se Martinů fest řadí k nejvýznamnějším
hudebním akcím v republice, ale jestlipak si to uvě-

Pietní akt u hrobky B. M.

Dechové kvinteto ND

Vitalij Berzon

Slavnostní zahájení

Bennewitzovo kvarteto

Camerata Bohemica

Profesor pražské Konzervatoře violoncellista To- sách a najednou příboj. Stařičké koncertní křídlo
máš Strašil vede soubor Camerata Bohemica. Jako
Petrof nakonec odolalo. Kdyby nám po skvěle přijaté
sólista spolupracuje s mnoha českými i zahraničními
skladbě řekl: „Iditě pažálujsta damój“ asi bychom se
orchestry a zjistil, že ve Švýcarsku je jedno nezveřej- nedivili. Vitalij Berzon ale hrál bez přestávky až do
něné dílo B. Martinů – Variace na slovenskou lidovou
závěru. Kde se nachází duše skladatele, když dokáže
píseň. Dáma vlastnící originál jej však nedala k dis- složit tak niternou a krásnou skladbu jakou je Brahmpozici a tak se práce na realizaci tohoto díla ujal dra- sovo Intermezzo. Jak se mohl najednou po vypjaté
maturg plzeňského rozhlasu a také člen správní rady
Prokofjevově skladbě proměnit V. Berzon v něžného
Nadace B. Martinů, pan Jiří Teml. Skladba je napsána
interpreta? Asi proto, že je to světový klavírní virtuóz.
pro violoncello a klavír a počítalo se s tím, že ji před- Po vyslechnutí Chopinovy Balady a Schumannovy
nese Tomáš Strašil. Ten se vzdal této příležitosti a sám
Arabesky jsem se už nedivil. To jsem netušil, co nás
nabídl J. Páleníčkovi, aby tuto skladbu v premiéře
čeká: Uherská rapsodie č. 2 Ference Liszta je natolik
předvedl poličským posluchačům. Chápu a oceňuji to
známá, že snad ani nenesla v sobě prvek očekávání.
jako dnes už málo vídaný projev kolegiality. Během
To byl ale omyl. Troufám si napsat, že takto jsem ještě
čtyř dnů od obdržení partů bylo dílo uvedeno a J. nikdy tuto skladbu neslyšel. Byla podána s akcentem
Páleníček jej hrál zpaměti. Při poslechu jsme si mohli
na jiné, než běžně akcentované momenty. Tam, kde
znovu ověřit invenci skladatele - byly to slovenské
každý očekává hravý protiklad po hlubokých akorpísně a při tom to byl Martinů!
dech, vnímá i nyní nepoddajnou maďarskou povahu
Ještě několik vět k ansámblu: Zvuk tohoto smyč- a závěr jakoby se nechtěl a nemohl i v tom fortissimu
cového souboru je natolik barevný, že chvílemi slyšíte
přiblížit. Ale stalo se, a to už děkujeme ve stoje - doflétnu, lesní roh, fagot. A když k tomu přispěje ještě
konce se ozývá i bravo. Pan Vitalij Berzon se usmívá
akustika chrámu, není divu, že v druhé větě Schuber- – tento velmistr klavíru nám ani v nejmenším nedá
tovy skladby Smrt a dívka při sólu prvního houslisty
najevo svou uměleckou výši, ale naopak usedá k náposlouchala jak u vytržení i jeho spoluhráčka. Poslu- stroji a znovu nám podá Chopinovu Baladu a pak po
chači celé vystoupení sledovali vnímavě a za to se jim
nekončícím potlesku přidává ještě tři nelehké skladby.
dostalo několika přídavků a ocenění dvanáctičlenné- A pak jemně a definitivně zavírá víko klaviatury. Je
ho sboru a především vynikajícího usměvavého ně- konec.
meckého dirigenta G. A. Emiilssona. Tento islandský
Ředitelka Tylova domu se snad konečně vzpamarodák už dirigoval tolik těles po celém světě, že to
tovala ze šoku, který ji připravila neúčast posluchačů
zabírá čtvrtinu internetové stránky. Mimo jiné je také
při koncertu Bennewitzova kvarteta. To si ti mladíci
nositelem Masarykovy ceny za kulturu brněnské Ma- nezasloužili. Jednak přijeli s výborným repertoásarykovy university.
rem – W. A. Mozart – Smyčcový kvartet A dur, B. M.
Proč o tom píšu. Protože na Martinů festu vystu- –Smyčcový kvartet č. 3, L. van Beethoven – Smyčcový
povaly vynikající soubory, ale bohužel se zdálo, že to
kvartet Es dur, jednak jejich podání bylo svěží, rozpoje některým Poličákům málo. Asi tak, jako když v jed- znatelné, nic se nekamuflovovalo, žádná nota nepadla
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domují sami občané našeho města? Soukromě si mezi
přáteli můžeme říci, kdo že tu všechno měl bez zvaní
být a koho že tu nevídáme, ale napsat bych si to netroufl, abych se nedej - bože někoho nedotkl….
Letošní dramaturgie byla výborná a i když byla
laděna spíše komorně, měla svým výběrem jednotící
linku. Pořádající Tylův dům připravil ještě celou řadu
doprovodných akcí, z nichž těžko některou opomenout - dvě sympatické dívky a dva mladíci na chůdách
a to pěkně vysokých shodou okolností v čase Majálesu - neúnavně rozdávali pozvánky na festival, v síni
B. Martinů byla vernisáž z díla Bořivoje Borovského
za jeho účasti. K tomu by bylo možno napsat hodně,
ale jen v krátkosti. K vidění byla rozměrná plátna z jeho současné tvorby, která se vyznačují od minulých
období redukcí barev. O to více vnímáme vnitřní autorův prožitek, ten má sílu být přenesen na diváka, na
příklad: zadíváme-li se u jednoho obrazu na plochu
s jednobarevným útvary, najednou pozorujeme, že
černé obrazce na bílé ploše ustupují do pozadí a před
námi je hlavní plocha bílá a tu vidíme, že se tvary
v obraze pohybují. Na jiném drobnějším obraze je
desetitisíce šrafovaných čar uspořádaných podle nám
neznámého, ale uklidňujícího principu.
ZUŠ přispěla dětským pásmem Roztomilosti,
o němž bylo psáno v minulém čísle Jitřenky a PhDr.
Jan Kapusta připomněl život manželky skladatele
paní Charlottu Martinů při 30. výročí uložení jejich
ostatků v Poličce.
Nechce se ani věřit, že takové množství práce
a energie, která byla vydána by neměla najít větší odezvu. Tímto povzdechnutím končím psaní o letošním
festivalu. Co bychom si bez něj počali….
Text A. Klein, foto P. Klein

ROCK-POHODOVÉ KOUPÁNÍ
Za těch jedenáct let už si lidé v Poličce zvykli, že se poslední květnový víkend ozývá od
koupaliště hudba - ti co si stále ještě nezvykli
tomu nadávají hluk - a že dostat se v pátek motoráčkem do Poličky je přes plno lidí s karimatkami a spacáky respektuhodný výkon.
Meteorologické rosničky asi přepadly před
víkendem ze sklenic, protože počasí bylo,
zejména v sobotu, chvílemi až úmorné. Ale
počítal jsem s tím a přibalil si opalovací krém,
pěkné počasí vychází poslední leta obrok a loni
přeci pršelo. Ale těch spálených ramínek bylo
na můj vkus až moc. Není se proto čemu divit,
že poličská jedenáctka tekla proudem a Měšťanský pivovar hlásí 203 prázdných padesátek.
Osvěžení potřebovalo 2300 platících diváků,
s pořadateli, doprovodem kapel a volňásky celkem nějaké tři tisícovky lidí.
Co bylo letos nového? Elektřina vydržela
zásluhou nově pořízené centrály, třetí undergroundová scéna (či spíše undergroundový stan)
se osvědčila a do příštího roku slibuje pořadatelský tým její vylepšení. Fotbaloví fanoušci se
mohli dostat do nálady před Eurem u stolního
fotbálku. A nová byla samozřejmě spousta
kapel. Naopak nic se nezměnilo na tradičním
měření mezi ostrahou plotů (letos nově pod vedením Petra Erbese) a těmi, kteří ploty přelézali

tím nejkladněji za posledních takových jedenáct
let. Všichni dělali co měli, lidi nezlobili, počasí
bylo pěkný. Příští ročník určitě bude a dáme ho
dohromady asi ve stejným složení jako doposavad.“
Lukáš je zároveň ředitel festivalu. To znamená, že pokud se někde stane nějaký problém,
nebo je potřeba něco řešit, tak mají všichni jeho
číslo. Celý víkend ale proběhl celkem v poklidu a mobil mu zvonil přiměřeně hodně. „Letos
nebyly v podstatě problémy žádný, jen jeden
incident v pátek nad ránem,“ to jeden místní
recidivista prohledával stany a hledal v nich asi
bohatství. Jakoby nevěděl, že návštěvníci jsou
na podobné návštěvy zvyklí a ve stanech si nic
cenného nenechávají. Vyrušili ho však pořadatelé a teď ho má na starosti policie. Rozhodně
mu nepřilehčí, že se při útěku pokusil tři lidi
napadnout nožem.
Jak hlásí stan první pomoci pod vedením
Dr. Růženy Tomanové, krev letos naštěstí tekla
jen z pár odřenin, sedřených puchýřů a také
z poranění od střepů. Ach ti lidé, upozornění
»Nenosit do areálu lahve« má asi svůj smysl,
nemyslíte? A ještě jeden postřeh – všiml jste si
někdo v areálu injekční jehly? Já tedy ne.
Máme za sebou pohodový festival, zahrádkáři podařené grilování s přáteli a dobrou

Měli jste čas se zastavit ve městě, prohlédnout si Poličku? „Mohli bysme zůstat, ale nechceme. Už jsme dneska hráli dvakrát a těšíme
se, až pofrčíme domů. Ale město známe, známe
skoro každý město v republice, takže i Poličku.“
Blíží se léto, doba festivalů, kam byste nás
pozval? „Ať se lidi podívají na naše stránky,
jestli chtějí slyšet naši kapelu, tam máme všechny fesťáky, kde hrajem. Nejradši bych všechny
pozval do Rožnova pod Radhoštěm, kde náš
basák (Petr Nekuža, pozn. redakce) dělá takový
festival, který se jmenuje Úlety (Rožnovské úlety 11. 7.), kde se snaží pozvat co nejbizarnější
spojení kapel. Tak, aby byli lidi konfrontovaní
s kapelou, která třeba hraje pro Mečiara za dvě
stě tisíc a s kapelou, která hraje zadarmo, protože jí to baví.“
A tak vy jste kapela, která raději hraje na velkých festivalech, nebo právě na soukromějších
setkáních a v klubech? „Mě je to osobně jedno.
Já když vlezu na pódium, tak se snažím udělat
si svůj svět, do kterého se napřed snažím pozvat
sebe a pak i ostatní. A je mi úplně jedno, kde
hrajeme. Před třemi týdny jsme hráli v Londýně,
teď jsme tady. Je mi to jedno, protože se musím
naučit být doma všude.“
A ten váš svět, ta pódiová choreografie, je
předem připravená, nebo z vás na místě tak

a prolézali. Pořadatelé zabodovali asi v desítce
případů a »plotařům« nezbylo nic jiného, než si
lístky koupit – prohráli a za to se platí. O tom,
kolik fanoušků si tímto způsobem pořídilo volňásky, pochopitelně festivalové statistiky mlčí.
Festival plynul bez problémů, jediný znatelný skluz zavinil na hlavní scéně Václav Koubek,
respektive tesaři, které měl doma a nemohl
odjet dřív, než práci dodělají. Stačilo popostrčit
dvě kapely a bylo to dohnané. Chválit jednotlivá tělesa, mimochodem bylo jich 61, tu nebudu.
Jednak jsem jich polovinu neslyšel a nechci,
aby na mě byla druhá polovina naštvaná, že je
nezmíním. A taky by se v tom musel zákonitě
promítnout můj vkus, a ten nikoho nezajímá.
Dramaturgie kapel na všech scénách byla
kreativní, takže si každý přišel na svůj »štýlek«.
Od pivního metalu přes ska, rock, punk a jazz,
jungle až po klasiky formátu Wohnout, Vypsaná
fixa, The Switch či Mňága a Žďorp.
Důležité je, že kapely v pohodě odehrály
koncert. Bylo na nich znát, že nepřijely jen
odbýt pár rifů a na tom má velký podíl fakt,
že bylo o kapely dobře postaráno a cítily se na
Rockoupání dobře.
Pružnost zákulisí při výměně scény, zajištění
dopravy nebo eventuelně ubytování, i ten řízek
a pivko - na tom všem může stát pohoda kapely
a letos nic z toho v Divadelním spolku nepodcenili. Když se k tomu přidá skvělé publikum
a nezvyklé prostředí vypuštěného koupaliště,
není divu, že někteří návštěvníci považovali
Poličské Rockoupání za „nejlepší fesťák, na
kterým kdy byli“.
A podobně hodnotí letošní ročník i dramaturg první scény Lukáš Zrůst: „Festival hodno-

hudbou a nemůžu jinak než poděkovat všem
pořadatelům a týmu hlavních organizátorů
kolem Divadelního spolku Tyl. Do festivalu
investovali spoustu energie a času. A my, co
si přišli na rockoupaliště letos zaplavat, už se
těšíme na příští rok.

nějak vytryskne? „To je čirý zoufalství člověka,
který se neumí hýbat a neví, co má dělat, když
zrovna nehraje. Tak se snažím ty písničky doprovodit pohybově, snažím se zesměšňovat sám
sebe, ze začátku zlehčovat a pak se zase snažím
říct něco vážně. To každej.“
Jedna filozofická otázka. Bylo v poslední
době ve vašem životě něco, co stálo aspoň za
něco? „Všechno, v poslední době v mým životě
všechno stálo za něco. Dokonce, je to blbý, že
se mi třeba rozpadne auto, nebo že se jako idiot
nechám okrást v KFC, ale všechno je to dobrý,
protože mě to posune dál, že jo.“
A vynaložil jste na něco takové úsilí, že jste
si pak uvědomil, že to ani za to vlastně vůbec
nestojí ? „Ne, já si myslím, že když vynaložíš úsilí, a dopadne to jakoby v prvním plánu blbě, tak
to vůbec nevadí, protože to se všechno vrátí.“
Neomrzí vás někdy, když po vás chtějí lidé
pořád dokola hrát tu starou osvědčenou písničku a vy byste přitom chtěli zahrát i novější
kousky? „My děkujem Bohu, že je máme, protože, jsme je taky napsali my, že jo. A doba je jiná,
taková rychlá a oni lidi nemají čas ty nový tak
nějak vstřebat. Třeba kamarád mě potká a omluví se mi – promiň, já jsem stihl to nové cédéčko
jen jednou poslechnout. A já sám, když přestanu být rozčílený, že slyšeli mé cédéčko jenom
jednou, si uvědomím, že já jsem jejich cédéčka
vůbec nestačil. Takže se tím vůbec netrápím
a hlavně žiju, je jedno, jestli jsou písničky starý
nebo nový, hlavně, aby byly dobrý.“
Díky moc za skvělý koncert a rozhovor
a šťastnou cestu domů. „Taky děkuju a ať se
daří.“
Jarda Najbert

Petru Fialovi chyběla na koupališti voda
Lidé je rádi poslouchají více než dvacet let.
Na letošním Rockoupání patřila Mňága a Žďorp
k tzv. »tahákům« a kromě osvědčené Písničky
(pro mě, pro vás, i pro tebe), Hodinového
hotelu nebo Nagasaki Hirošima zahráli i vlajkovou skladbu letošního nového alba Na stanici
polární.
Když v přestávce mezi písničkami přirovnal
Poličku k Zapadákovu, přemýšlel jsem, jestli
nemám uraženě zapískat. Vzápětí však dodal,
že jsme stejný Zapadákov, jako jejich rodné Valašské Meziříčí – a to si to u mě vyžehlil. Srovnání s Valmezem z úst frontmena kapely Mňága
a Žďorp Petra Fialy potěší a potvrzuje to, že se
v Poličce cítili jako doma.
Po zdvořilém představení a úsměvu se
ptám:
Bylo vám dneska do zpěvu? „Ale jó, docela
jó.“
Na poličském Rockoupání hrajete poprvé, co
říkáte na atmosféru a na prostředí festivalu? „Je
to výborné, ale chybí mi tady voda. Nemůžu se
zbavit dojmu, že někde tady v areálu by měla
být voda.“
Už jste někdy hráli před vypuštěným koupalištěm? „Hráli jsme v mnoho divných prostředích,
ale ve vypuštěným bazéně ještě asi né.“
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NÁRODNÍ KULTURNÍ
PAMÁTKA

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ

V rámci projektu
předchůdkyně zvané Na kole Krajem Smetany
S radostí jsem přijal zprávu, že se našemu městu
propagace
turistické
a Martinů, tedy kromě fotek z tras a popisu zajídostalo takové cti. Naše radnice a komplex sochařoblasti Českomoravské
mavých či odpočinkových míst zde najdete také
ských děl Jiřího Pacáka na Palackého náměstí byly
pomezí (oblast zahr- výškový profil trasy, mapu s vyznačenou trasou,
prohlášeny za Národní kulturní památku. Jsou to
nující města Polička, nebo označení její náročnosti.
díla pozoruhodná, která nemají široko daleko obLitomyšl, Vysoké Mýto,
Při sestavení edice propagačních materiálů
doby. Máme se právem čím chlubit, ale musíme se
Svitavy a Moravská Třebová) byly před sezónou
bylo pamatováno také na zimní sezónu. Na
také hodně stydět za to, jak se k těmto památkám, dokončeny a vytištěny propagační materiály, toto období byla vydána zimní mapa oblasti se
jako občané, chováme. Před časem jsem podal na
které by měly usnadnit turistům orientaci v naší
vyznačenými doporučenými a udržovanými běMěstský úřad v Poličce návrh na ochranu morového
oblasti.
žeckými trasami, s vleky a bližšími informacemi
sloupu a ostatních soch. Nemohu se ztotožnit s tím,
Základním materiálem je mapa oblasti v mě- o možnostech rekreačního vyžití v Českomoaby zejména při kulturních akcích (ale i mimo ně), řítku cca 1:200 tis., v níž jsou perokresbami
ravském pomezí v tomto ročním období. Propalezli občané po tomto sloupu jako „opice po palmě“ zvýrazněny největší zdejší zajímavosti. K tomu
gační materiály jsou k dispozici v informačních
a kolem lhostejně chodili představení města. Není
byla vydána tzv. image brožura určená pro
centrech naší oblasti a byly také distribuovány
však jenom na nich, ale na každém z nás, abychom
nalákání ještě nerozhodnutých turistů. Jsou
do řady měst ve Východních Čechách – Pardusi tyto památky chránili. Jejich opravy vyžadují ne- v ní velké a malé fotografie s popisky. Brožura
bice, Letohrad, Choceň apod.
malé částky, které musí město vynaložit, abychom „Turistické atraktivity Českomoravského pomezí“
Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií
si je uchovali. Doufám, že přijatá opatření nezůsta- poskytuje přehled památek, muzeí a galerií, pří- ze Společného regionálního operačního progranou jenom na papíře, ale budou realizována.
rodních zajímavostí apod. v této oblasti.
mu (SROP) a Pardubickým krajem.
B.A.
Kromě 45 fotografií obsahuje potřebné kontakty a stručné popisky atraktivit. Brožura vyšla
Mgr. Jan Matouš
také v anglickém, německém a holandském
Informační centrum
jazyce.
SÍŇ ŘEMESEL V ULICI NA BÍDĚ
Potřebám turistů preferujících pěší výlety
je určena brožura Pěšky Českomoravským pomezím s navrženými 12 tipy na výlety v oblasti
Přijďte zhlédnout předvedení některých starých
(Na Prosíčku a zříceninu hradu Štarkov, Kolem
řemesel nebo se seznámit s gotickou módou. V ce- třebovského hradiska apod.).
lém prázdninovém období probíhá stálá prohlídka
Ti, kteří milují jízdu na kole, určitě využijí
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
vystavených výrobků, které vznikají při řemeslné
další brožury s tipy na výlety na kole ČeskomoEVROPSKOU UNIÍ
činnosti. Také další zajímavé ukázky. Nabízím mož- ravským pomezím, kterých je v brožuře šťastnost si namalovat hrneček podle vlastní fantazie
ných 13. Brožura je koncipována v duchu své
a šikovnosti na čaj nebo kávu, který po vypálení
v troubě již zůstává stále stejný. Pokusit se mohou
jak děti tak i dospělí, určitě bude mít radost každý
OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2007/2008 NA MASARYKOVĚ
z hotového díla. Otevřeno je na zazvonění (jsme-li
ZÁKLADNÍ ŠKOLE
doma), pro více lidí či zájezd je lépe se domluvit na
uvedených kontaktech.
Jako doprovodný program se již tradičně zapojíVydáním vysvědčení byl ukončen školní rok
a realizace průřezových témat formou projektů.
me při akci POLIČKA 555 od pátku do neděle s tím, 2007/2008, to je doba vhodná k zhodnocení
Za účelem zmapování zkušeností učitelů v obže v pátek bude otevřeno v Síni řemesel s výstavou
právě uplynulého roku, který byl v životě naší
lasti hodnocení a klasifikace byly vytvořeny
gotické módy (podle počasí i venku a ve stanu), základní školy přelomový, neboť první a šesté
dotazníky, ze kterých zatím nevyplynuly žádné
v sobotu po celý den tradiční program v předza- třídy se vyučovaly podle nového školního
velké problémy ani požadavky na zásadní revizi
hrádce s řemesníky, praní prádla v neckách a běle- vzdělávacího programu s cílem, aby žáci zís- vzdělávacího programu naší školy...
ní postaru na sluníčku a jiné zajímavosti, v neděli
kávali pro budoucí život důležité kompetence.
Velmi pozitivně lze hodnotit novinku ve
opět otevřeno v Síni řemesel. Ještě bych chtěla po- Především byl kladen důraz na kompetence pro
výuce na naší škole, kterou byly výchovně
děkovat za slova chvály všem našim návštěvníkům
spolupráci v kolektivech. Velmi dobře tuto sna- vzdělávací projekty, jež zpracovávají k zadanéa ctitelům řemesel.
hu přibližuje hodnocení metodického sdružení
mu tématu kolektivy žáků a následně svoji práci
Č. tel.: 732432708, galerie-art@seznam.cz
jehož členkami je 15 učitelek 1. stupně naší ško- prezentují před kolektivem spolužáků nebo
www.galerie.art.wz.cz
ly. Jeho náplní v letošním roce bylo zavádění
širším publikem. Tyto projekty byly zpracováškolního vzdělávacího programu a vzdělávání
vány v různých úrovních od rozsahu několika
pedagogického sboru v oblasti tvorby projektů
hodin práce na projektu až po několikaměsíční
a integrované tematické výuky.
činnost. Témata byla velmi rozmanitá, ale vždy
ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
Vyučující v 1. ročníku vyučovaly podle naše- měla za cíl rozvíjet formou nadstavby probírané
V SOŠ A SOU POLIČKA
ho školního vzdělávacího programu „Čemukoliv
učivo a zmíněné kompetence. Že to byl krok
se učíš, učíš se pro sebe“. Během 1. čtvrtletí
správným směrem, dokazují vystavené výsledky
Bilance školního roku 2007/08 na SOŠ a SOU
seznámily rodiče žáků s hlavními rysy ŠVP, z některých projektů v učebnách či na chodPolička se zdá být více než uspokojivá. V průběhu
s kritérii a formami hodnocení. (V 1. ročníku
bách školy. Ukázalo se, že tato forma práce
školních povinností se studenti zodpovědně ujímali
klademe především důraz na motivační hod- dokáže motivovat nejen prvňáčky ale i vychápříprav na prestižní gastronomické přehlídky a školu
nocení.)
zející žáky po ukončeném přijímacím řízení na
tak vždy co nejlépe reprezentovali. S radostí jsme
Vyučující seznamovaly se svými zkušenost- střední školy.
vyhověli řadě nabídek v podobě pořádání rautů
mi s ŠVP ostatní učitelky 1. stupně. V souvislosUčitelé školy připravovali děti během školnía zajištění obsluhy při firemních i kulturních akcích
ti se zaváděním ŠVP se v listopadu uskutečnila
ho roku na různé umělecké, poznávací a sporpořádaných nejen v poličském regionu.
v jedné 1. třídě inspekce ČŠI, podle které byla
tovní soutěže. Žáci dosáhli předních umístění
V samotném závěru tohoto školního roku, přes- výuka hodnocena kladně. K získání poznatků
v oblastních, okresních i krajských kolech.
něji 5. června, se vybraní žáci zúčastnili více než
z ověřování ŠVP sloužily dva dotazníky pro vyO výsledcích našich žáků pravidelně inkuriózní soutěžní přehlídky „JUNIOR CARVING CUP
učující v 1. ročníku, které byly vyhodnoceny za
formujeme na webových stránkách naší školy
TŘEBÍČ“, kde poněkud netradičně zúročili své doved- 1. a 2. pololetí.
www.zsmasarykova.unet.cz.
nosti z kurzu vyřezávání ovoce a zeleniny. Speciálně
Učivo se v 1. ročníku v zásadních směrech
Podrobnější shrnutí již minulého školního
jim patřila soutěž pro nováčky v limitu - cukrový
nezměnilo, výukové strategie jednotlivých
roku přinese výroční zpráva ředitele školy, ktemeloun. Zlaté a stříbrné pásmo patří R. Daňkové
předmětů v podstatě odpovídají předcházející- rá přehledně hodnotí veškeré oblasti činnosti
a L. Votroubkovi. Oba zmiňovaní si vyměnili pozice
mu učebnímu programu Obecná škola. V učeb- školy včetně ekonomické. Bude hotova na konci
v soutěži – Řezbářský sprint na téma růže, následující
ním plánu se objevily dva nové integrované
právě začínajících prázdnin.
Junior Jogging doběhlo družstvo číšníků SOŠ a SOU
předměty Svět poznání a Výtvarné činnosti. Ve
Za vedení a pracovníky Masarykovy základPolička, ve složení L. Mašín, J. Podhajský a J. Pešek
výuce jsou žáci postupně vedeni od práce ve
ní školy přejeme všem našim žákům příjemné
na krásném třetím místě.
dvojicích k práci skupinové. Osvědčilo se, pod
a na prožitky bohaté prázdniny, rodičům, záVšem studentům děkujeme za skvělou reprezenta- vedením učitele, konkrétní označování jednotli- konným zástupcům a pracovníkům spolupracuci školy a přejeme jim prosluněný prázdninový odpo- vých rolí žáků ve skupině.
jících organizací pak zaslouženou dovolenou na
činek, který si zcela jistě zaslouží i jejich vyučující.
Ověřování ŠVP probíhalo zároveň i v 2. - 5. regeneraci sil.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová
ročníku, ale týkalo se pouze hodnocení žáků
J. Kacálek a J. Junková
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JÓGOVÝ KLUB

KALENDÁŘ AKCÍ

Tylův dům nově otevírá pod vedením Marie
Hrstkové klub jógy. Od konce září do začátku
června se v Tylově domě můžete naučit relaxovat,
najít ztracené energetické rezervy, harmonizovat
tělo a duši pomocí osvědčených jógových technik.
Jednotlivé lekce na sebe budou obsahově navazovat, na programu 35 setkání budou průpravné cviky,
ásany, dechová cvičení, jógové sestavy, oční cviky,
relaxace, dynamické meditace, power yoga, sluneční jóga, setkáte se ale i s technikou, cvičením a sestavami, které z klasické jógy přímo nevycházejí.

města Polička

Červenec 2008
KINO POLIČKA
Upozorňujeme návštěvníky filmových projekcí,
že v měsících červenci a srpnu jsme posunuli začátky promítání filmů na 20 hodin.
Předprodej vstupenek zajišťuje Informační centrum Polička.
On-line rezervace je možná na internetových
stránkách Tylova domu (www.tyluvdum.cz).
Zbylé vstupenky se prodávají vždy hodinu před
začátky filmů v pokladně Tylova domu.

pátek
velký sál TD
4. července KULIČKY
Český povídkový film o tom, jak ženy
manipulují s muži. O drobných vydíráních, o pláči, o slzách, o schopnosti se
obětovat pro vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom, jak využít empatie. Začíná
to už v dětství na hřišti a nekončí ani po
smrti. Postupem let se ženský mechanismus manipulace rozvíjí, formuje, zraje až
dospěje k dokonalosti.
Hrají: Josef Vystrčil, Libuše Balounová,
Marika Procházková, Jiří Vyorálek, Petr
Jeništa, Tereza Nvotová...
Komedie, ČR, 2008, 75 minut, nevhodný
do 12 let. Vstupné: 70,- Kč
pátek
velký sál TD
11. července U MĚ DOBRÝ
Komedie z divokých devadesátých let.
Film na motivy povídek Petra Šabacha,
podle scénáře Petra Jarchovského v režii
Jana Hřebejka.
Film se ohlíží do devadesátých let, do
doby našich prvních krůčků na novém,
neprobádaném území rašícího kapitalismu v Čechách. Šest přátel, zahrádkářů
a rybářů, se schází v malebné přístavní
hospodě. Jejich poklid, který tráví u desetníčkového mariáše, skončí ve chvíli,
kdy se jeden z nich stane obětí falešných
hráčů z Vysočanské tržnice. A tak jako ve
starých westernech, berou i naši přátelé
zákon do vlastních rukou... Velevážené
publikum, máte-li rádi humor, napětí
a trochu romantiky - račte vstoupit.
Komedie, ČR, 2008, 102 minut, nevhodný do 12 let. Vstupné: 70,- Kč
neděle
3. srpna

velký sál TD
SMUTEK PANÍ ŠNAJDEROVÉ
Je horké léto na začátku 60. let minulého
století a právě se začíná dobrodružství tří
mladých studentů pražské FAMU, kteří
odjíždějí z velkoměsta do Českého Šternberku, aby natočili svůj absolventský
film. Brzy se seznamují nejen s prostředím továrny na výrobu motocyklů, o níž
mají natáčet, ale i s rozvernými mladými
„soudružkami“, bodrou hospodskou (Bára
Štěpánová) nebo se stranicky zapáleným
vedoucím továrny (Tomáš Tőpfer). Osudová setkání zažívá především jeden ze
studentů - Albánec Leke Seriani (Nik

Xhelilaj). Už od první chvíle jej upoutá
krásná, záhadná a podivně smutná paní
Šnajderová (Anna Geislerová), manželka
věčně opilého šéfa místní policejní stanice, se kterou později prožívá hluboký milostný vztah. Nakonec se však Leke musí
rozhodnout mezi láskou a svou rodinou
v Albánii. V tomto důležitém okamžiku
je pro něho stejně osudové setkání s hrabětem Šternberským (Michele Placido),
který provždy ovlivní jeho život.
Milostný, ČR + Albánie, 2007, 110 minut,
přístupný. Vstupné: 70,- Kč
čtvrtek
14. srpna

velký sál TD
FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Příběh Františka Soukenického je ve své
podstatě velmi jednoduchý. František je
muž v produktivním věku. Ve své profesi
dosáhl jistého kreditu. Má vlastní psychiatrickou ordinaci a spoustu klientů. Se
svou manželkou Eliškou se nastěhoval
do nového domu. Splácí hypotéku. Má se
dobře. Až jednoho dne šlápne poněkud
vedle a spustí tím těžko kontrolovatelnou lavinu událostí. Ztratí práci, žena
ho vystřídá za někoho jiného a střecha
nad hlavou mu odlétá do teplých krajin.
A nejhorší ze všeho je, že si za to všechno
opravdu může sám.
HRAJÍ: Josef Polášek, Ela Lehotská, Petr
Čtvrtníček, Zdena Hadrbolcová, Petra
Nesvačilová, Arnošt Goldflam, Barbara
Trojanová a další.
Komedie, ČR, 2007, 95 minut, nevhodný
do 12 let. Vstupné: 70,- Kč

středa
20. srpna

velký sál TD
HORTON
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou pohádkou pro děti i dospělé.
Horton je celkem normální slon v dobré
fyzické i psychické kondici, a tak ho celkem překvapí, když mu pod nos spadne
smítko prachu, které mluví. Celkem logicky se domnívá, že chyba, tedy vlastně
hlasy, vězí v jeho hlavě, a že se prostě
a jednoduše zbláznil. Jenže Horton se
nezbláznil, a to smítko opravdu mluví. Je
v něm totiž ukryté malé městečko Kdosice, ve kterém žijí maličkatí Kdovíci...
Animovaný, USA, 85 minut, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

středa
27. srpna

velký sál TD
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Příběh se odehrává symbolicky přesně
devatenáct let po Poslední křížové výpravě, v době rodící se studené války.
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia
LaBeouf, Karen Allen, Ray Winstone,
John Hurt, Jim Broadbent
Dobrodružný, USA, 122 minut, české
titulky, přístupný. Vstupné: 65,- Kč

Setkání bude probíhat vždy 1x týdně v pondělí
od 17.30 do 19.30 hodin v Tylově domě v Poličce.
Začínat budeme 22. září 2008 a poslední dvouhodinovka je naplánována na 8. června 2009. Přihlásit
se a zaplatit poplatek (1 400,- Kč) můžete v kanceláři Tylova domu v Poličce od 11. 8. do 19. 9. 2008.
Upozorňujeme, že počet členů je omezen na 20,
omezení platí i pro nejnižší věk - do klubu se mohou nechat zapsat zájemci až od 16 let.

MUZEUM KURIOZIT V LEZNÍKU
ZAHAJUJE SEZONU
Od 1. 7. začíná sezóna a mohou se těšit nejen
děti, ale i dospělí. Všechna překvapení pro děti
neprozradím, tentokrát nebudou na „pohádkové
půdě“, ale na zahradě… Pro dospělé bude třeba
zajímavá fotografická výstava z řeckého ostrova
RHODOS u tureckého pobřeží. Stával tam prý kdysi jeden ze sedmi divů starověkého světa – rhodský
KOLOS… a tak jsem se po něm rozhodla pátrat
na místě samém. Ale přede mnou ho hledali už
lepší odborníci… a nenašli ani kousíček, žádnou
trosku. Prý se zřítil při zemětřesení 60 let po svém
postavení. Ze všech tehdejších divů světa se do
dnešních dnů zachovaly jen pyramidy v Egyptě…
Ostrov RHODOS má prý své jméno po víle Rhodé,
v překladu růže a je opravdu kvetoucí… nejen růžemi, ale i oleandry a ibišky všemožných barev. Co
má společného město Rhodés s Poličkou? Jsou to
hradby, které pomohli zbudovat johanitští rytíři ve
středověku. Po své porážce se odstěhovali na Maltu
a tam se jim začalo říkat maltézští rytíři.
Základ Muzea kuriozit – sbírka plechových krabiček se rozrostla na 2 700 kusů a je tak druhou nej-větší na světě. První je v Guinessově knize 3 500.
Problém je, že já sbírám jen pěkné, jde o kvalitu,
ne o kvantitu.
Největším „hitem“ letošní sezóny je výstava
kreseb a grafik uznávaného malíře, rodem z jižní
Moravy Jaroslava BLAŽKA. V leckterém katalogu
z jeho výstav je nazýván českým „Matissem“… Jsem
moc ráda, že zapůjčil svá díla našemu soukromému
muzeu a že se i na Vysočině můžeme potěšit takovou událostí.
Srdečně všechny zveme
Jitka Hollová a Marius van Donk

KLUBOVÁ VÝSTAVA VÍTĚZŮ
NĚMECKÝCH OVČÁKŮ
Český kynologický svaz Základní
kynologická organizace 525 Polička
zve na Klubovou výstavu vítězů německých
ovčáků, která se koná 2. - 3. 8. na kynologickém
cvičišti a fotbalovém stadionu
SK Masokombinát Polička
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA ČERVENEC
Městské muzeum a galerie Polička si Vás dovoluje pozvat na výstavu Dětského muzea „TO TU
JEŠTĚ NEBYLO aneb Víte, či nevíte, k čemu co
sloužilo???“, která vznikla podle scénáře výstavy
„Úklid v muzeu“ Okresního muzea a galerie v Jičíně
v roce 1998.

Výstava byla zahájena v sobotu 14. června 2008
ve výstavních sálech muzea, kde je pro vás k dispozici až do 28. září 2008. Hrajete-li si rádi a je
ve vás kus detektiva, přijďte si vyzkoušet hádání
záhadných předmětů z rozličných oborů, které
zamotaly hlavu nejednomu odborníkovi. Čeká vás
výstava plná zajímavostí. Prezentuje zajímavé sbírkové předměty z muzejních depozitářů. Předměty
ze starých časů, předměty, kterých se kdysi užívalo
v domácnostech, při řemeslné výrobě, ale i různé
kuriózní záležitosti. Tento nápad se zrodil při úklidu v depozitáři, kdy muzejníci narazili na několik
záhadných předmětů, po jejichž jméně a účelu museli zapátrat. Jejich pátrání mělo blízko k detektivnímu stopování. Proto se rozhodli vytvořit výstavu,
kde by se takovým muzejním detektivem mohl stát
návštěvník - zejména dětský. V době, kdy je spousta věcí zautomatizovaných, si dnešní mladá generace už neuvědomuje, že se dříve řada činností dělala
ručně. Vznikla tedy interaktivní výstava určená
převážně pro děti, kde se její návštěva stává hrou,
při níž se mohou dozvědět něco nového z minulosti obyčejného života. Úspěšní badatelé obdrží v
závěru programu CERTIFIKÁT, který potvrdí jejich
odborné „detektivní“ schopnosti…
Otevírací doba:
květen - srpen: Út-Ne 9 - 12, 13 - 17 h.
září: Út - Ne 9 - 12, 13 - 16 h.
Vstupné: děti, studenti, důchodci 10 Kč;
dospělí 20 Kč, rodinné vstupné 40 Kč
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114,
Polička 572 01, tel.: 461 725 769, muzeum@muzeum.policka.org, www.muzeum.policka.net

KEŠOVKA

Půjčky 5.000 až 50.000 tis., měsíční
splátky, pro důchodce,
nezaměstnané, ženy na MD.
Levnější než konkurence!
Tel.603 723 209
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17. ročník festivalu proběhne ve dnech 15. – 17. Jan Hus. Příznivci a posluchači rádia Fajn Janu znají
srpna 2008 v Tylově domě, na Palackého náměstí
též z vln éteru jako redaktorku a moderátorku zpraa v kostele sv. Jakuba.
vodajství. Do Poličky spolu s ní přijede zazpívat
Konec srpna je ještě daleko, ale my bychom vás
i Viktor Sodoma.
chtěli v předstihu informovat, která hudební tělesa
přislíbila v tomto roce na festivalu svoji účast. Vě05 & RADEČEK
říme, že název „multižánrový“ jsme pojali doslovně
Kapela se do našeho povědomí zapsala, kdy nás
a věříme, že čtenáři Jitřenky si z festivalové nabíd- „dostala“ památným refrénem své písně Praha. Nyní
ky vyberou.
se šumperské uskupení vrací dokázat, že úspěch
nebyl náhodou. A podle všeho na to mají. Skladba
SCHOVANKY
Kristián má hitové ambice snad ještě větší než ona
Dnešní Schovanky již nejsou ty sladce se
pověstná „jedna holka v jednom bytě“. Kapela má
usmívající dívenky z roku 1971, ani ty z roku 1982
přirozený cit pro chytlavé melodie, neurážlivou
s Věrou Martinovou. Všechny mají hudební vzdě- hudbu, a jistě nás ještě nejednou příjemně přelání, hrají s obrovským nasazením, své zahraniční
kvapí.
zkušenosti umí výborně prodat a jejich vystoupení
jsou pro diváky příjemným šokem. Hrají styly counANTONÍN GONDOLÁN
try a oldies.
Hudebník, skladatel a zpěvák. Už v době studií
na konzervatoři začal profesionálně hrát s předními
PETR SPÁLENÝ
hudebními tělesy populární hudby - s Orchestrem
Jedna z největších hvězd historie českosloven- Gustava Broma a Orchestrem Ladislava Štaidla,
ské populární hudby zpívá s kapelou Apollo Band
později skládal pro naše přední interprety dosud
největší hity své kariéry. Až mě andělé, Josefína, známé hity.
Kdybych já byl kovářem, Plakalo bejby, Dáma při
Pokud bychom hledali nějakou romskou hudebtěle a další hity živě na poličském náměstí.
ní osobnost, která se svého času výrazně prosadila
na domácí popové scéně, určitě bychom nemohli
ABBA CHIQUITTA REVIVAL
opomenout právě jeho.
Skupina byla založena v roce 2001 ze dvou
olomouckých kapel. ABBA Chiquita Revival má pro
PRAŽSKÝ VÝBĚR 2
vás hodinové vystoupení, ve kterém se vám předje novou etapou legendárního Pražského
staví v několika kostýmech této legendární skupiny
výběru, který založil v 80. letech Michael Koa samozřejmě zazpívá její nejznámější hity.
cáb. Pražský výběr 2 výrazně přitvrdil a snaží
se o špičkovou instrumentální souhru ve stylu
STANISLAV HLOŽEK, HONZA A RUDA PETRÁ- „Cunami“. Hraje ve složení: Michael Kocáb, KlauŠOVI a asistentka TERČA
dius Kryšpín, Zlata Kinská, Glenn Proudfoot.
Zábavný pořad pro děti plný písniček, povídání,
her a dobré zábavy. O písničky se postará známý
CAMERATA MORAVIA
zpěvák Standa Hložek.
je jedním z nejvýznamnějších komorních
orchestrů v České republice. Byl založen v roce
JANA CHLÁDKOVÁ
1987 předními hráči Moravské filharmonie OloKromě pořadů se zaměřením na moderní coun- mouc. Složení orchestru umožňuje široký repertoár
try vystupuje v pořadu Šansongs, který je sestaven
skladeb od raného baroka až po hudbu 20. století,
z básní Pavla Veselého a šansongů Richarda Pach- soudobé autory nevyjímaje.
mana. Milovníky muzikálu Jana příjemně překvapila v jedné z hlavních rolí projektu R. Pachmana
ROZMARÝNEK
Babička a v další roli – ve scénickém oratoriu Mistr
Dechová hudba.

NOC NEOBYČEJNÝCH ZÁŽITKŮ
Myslím, že si každý přeje zažít pestrý život
plný krásných zážitků. Zvědavost stoupá, když
vám někdo nabídne „Noc neobyčejných zážitků“
jak to učinili v Poličce. Nechala jsem se tedy
zlákat na tuto akci v sobotu 7. června. Z bohatého programu jsem si vybrala jen některé akce,
hlavně z časových důvodů. Zajímavá byla expozice starého a moderního umění na Radnici za
umělého osvětlení.
Být svědkem vyhlášení Radnice a Morového
sloupu za Národní a kulturní památku se nepřihodí každý den. Příjemně Při svíčkách bylo
i v Galerii Vysočina. V městské knihovně mě
zaujaly nevšední pohledy amatérských fotografů na zákoutí a všední život ve městě. Úsměvné
obrázky děti také potěšily. Určitě byl úchvatný
pohled na osvětlené město z věže rodné světničky B. Martinů, ale ten jsem z časových důvodů neabsolvovala, neboť jsem zbytek večera
strávila v areálu „Síně řemesel“.
Už z dálky mě přilákala vůně zdravých orientálních jídel, připravovaných na pánvi na otevřeném ohni, různé čaje. Atmosféru dotvářely
orientální tanečnice. Uvnitř Síně na mne dýchla
vůně a tajemno starých časů. Velké staročeské
koláče a malované perníčky. Provozovatelka
p. Jonáková ochotně a se zanícením předváděla,
jak se spřádá vlna na kolovrátku i na vřetánku,

jak se tká na ručním stavu, paličkuje. Zasvěceně vyprávěla i odpovídala na případné dotazy.
Bylo toho tolik zajímavého na jednom místě, že
jsem vzdala ostatní program a kochala se.
Díky všem pořadatelům města Poličky,
v mém případě hlavně p. Jonákové, že nelituje
svého volného času a využije každé příležitosti
obohatit kulturní život nejen obyvatelům ale
i návštěvníkům Poličky, a to nejen při akcích
ale i běžně výletníkům, kteří se tam zastaví.
Určitě si každý najde něco zajímavého a poučného.
Děkuji za krásně strávený večer v Poličce.
V. Sobotková, Opočno

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička,
tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz, vám nabízí:
NÁLEZY NA AKCÍCH SVČ MOZAIKA
POLIČKA
Na akci Den dětí 1. 6. 2008 byl v parku v dětském
koutku nalezen mobilní telefon.
Po akci Čas pro neobyčejné zážitky, byla nalezena v Mozaice karta do fotoaparátu a deštník.
Během školního roku se také v Mozaice našlo
několik klíčů, peněženek, čepic…
Věci si můžete vyzvednout v Mozaice od 30. 6.
2008 do 18. 7. 2008 ve všední den vždy od 8.00
do 16.00 hod.
Připravujeme na srpen:
BŘEZINSKÝ NOHEC - pořádá TJ Březiny
a SVČ Mozaika Polička
Kdy: 23. 8. 2008
Kde: hřiště ,,v Borové u Sokolovny“
Bližší informace a přihlášky: e-mail:
vytlacil.martin@policka.cz, SMS: 605 246 882
Kolektiv pracovníků SVČ Mozaika Polička
přeje všem našim klientům a příznivcům
krásné prázdniny
a léto plné nevšedních zážitků

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ
SVČ Mozaika Polička vyhlašuje
prázdninovou soutěž

NEJLEPŠÍ SLOGAN MOZAIKY

INFORMACE O ODJEZDECH NA TÁBORY
Najdete také na www. mozaika-policka.cz
nebo v našich vývěsních skříňkách (na Mozaice
a na náměstí – hotel THT).
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I. – bez noclehu
Termín: 30. 6. – 4. 7. 2008
Čas: každý den od 8.00 do 17.00 hod.
Místo: SVČ Mozaika Polička
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II. – bez noclehu
Termín: 7. 7. – 11. 7. 2008
Čas: každý den od 8.00 do 17.00 hod.
Místo: SVČ Mozaika Polička
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR III. – bez noclehu
Termín: 14. 7.- 18. 7. 2008
Čas: každý den od 8.00 do 17.00 hod.
Místo: SVČ Mozaika Polička

Májový měsíc začal v DPS Penzion besídkou ke
Dni matek. Kytičku složenou z básniček a písniček si
pro seniory připravily děti z MŠ Rozmarýnek a členové z oddílu Pátek – Raubíři z Pionýra Polička. Seniory
také navštívily děti z MŠ Na Lukách. A nesmíme zapomenout na společenské hry, které se uskutečnily ve
společenské místnosti Penzionu společně s žáky ze
Speciální školy v Poličce.
Posluchači Poličské univerzity třetího věku a obyvatelé Penzionu byli pozváni studenty gymnázia v Po-

STRUČNÝ, VÝSTIŽNÝ,
SNADNO ZAPAMATOVATELNÝ
A VYJADŘUJÍCÍ ČINNOST MOZAIKY
Slogany zasílejte do konce prázdnin
na adresu:
SVČ Mozaika, Nám.B.Martinů 85, 57201
Polička nebo na e-mail:
pletichova@mozaika-policka.cz,
obálku označte heslem ,,SLOGAN.“
Nejlepší návrhy zveřejníme
na www.mozaikapolicka.cz
a jejich autory odměníme.

PRÁZDNINOVÉ INFORMACE Z MOZAIKY
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE
2008 – 2009
seznam zájmových kroužků na nový školní rok
vyjde v srpnovém vydání Jitřenky, od 25. 8.
2008 se můžete informovat u nás v Mozaice,
podrobné informace naleznete také v brožurce,
která vychází v září.
Od 1. 8. 2008 najdete také na
www.mozaika-policka.cz

Z ČINNOSTI DPS PENZION

LETNÍ TÁBOR KRÁSNÉ 2008
Termín: 12. 7. – 19. 7. 2008 Místo: Krásné
Odjezd: sobota 12. 7. 2008 v 9.00 hod.
z parkoviště u divadla
Návrat: sobota 19. 7. 2008 v 10.30hod.
opět na parkovišti u divadla
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR OHŘE 2008
Termín: 27. 7. – 3. 8. 2008 Místo: řeka Ohře
Odjezd: neděle 27. 7.v 9.10 hod 2008 v 8.45
před nádražím ČD v Poličce
Návrat: neděle 3. 8. 2008 na nádraží ČD
v Poličce
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Termín: 10. – 17. srpna 2008
Místo: RZ Mladočov
Odjezd: neděle 10. 8. 2008 ve14.00hod.
z parkoviště u TD – sraz ve 13.30 hod.
Návrat: neděle 17. 8. 2008 cca.11.00 hod.
opět parkoviště u divadla

ličce na Ohlédnutí za rokem 1968 na Poličsku. Studenti
v aule gymnázia seznámili seniory se svými poznatky
o tomto období, které čerpali v archivech, muzeích,
knihovnách, literatuře, na internetu, z vyprávění
a vzpomínek pamětníků. Své vzpomínky přidali také
pozvaní senioři. Návštěva gymnázia i celý projekt se
všem pozvaným velmi líbil.
Mezi seniory v DPS Penzion zavítal pan Aleš Kocián s přednáškou Umění sebepřijetí. Senioři mají vyprávění pana Kociána rádi a rádi si sním povídají.
Naplánovaná procházka májovou Poličkou spojená
s návštěvou výstavy Salon královských věnných měst
se vydařila. Po uměleckém zážitku všichni zavítali do
cukrárny a při kávě a sladkostech si povídali o dílech,
která právě viděli, o Poličce, o počasí, o tom co nás
ještě čeká a kam se vydáme příště.
V květnu se také v DPS Penzion tvořilo. Pracovalo
se s hlínou a pokračovalo se ve výrobě kočiček. Pěvecký soubor Poupata, pan Hladík, zákusek, káva, čaj
na to vše se senioři těší každý měsíc při narozeninovém zpívání.

LETNÍ TÁBOR VRANICE 2008
Termín: 28. 7. – 8. 8. 2008
Místo: Vranice u Jarošova
Odjezd: pondělí 28. 7. 2008 v 10.00
od semaforu na nábřeží
Návrat: pátek 8. 8. 2008 10.30 hod.
opět na nábřeží

ZŠ NA LUKÁCH V MAĎARSKU
V týdnu od 9. do 13. 6. se uskutečnil výměnný pobyt
žáků ZŠ Na Lukách v partnerském maďarském městečku
Ebes. Když jsme dorazili po dlouhé cestě do malého, ale
hezkého městečka, ubytovali jsme se v místní škole. Ráno
nás uvítala ředitelka školy a poté následovala prohlídka
města. Na každý den byl pro nás připraven zajímavý
program.
Navštívili jsme maďarskou step, kde jsme viděli
ukázku místní kultury, dále zoo, aquapark, hlavní město
Budapešť i blízký Debrecen. Bylo o nás dobře postaráno,
vůbec jsme se nenudili a domů jsme odjížděli s pocitem
příjemně stráveného týdne. Jsme rádi, že se výměnné
pobyty naší a maďarské školy uskutečňují.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

5. - 6. 7.

MUDr. Procházka Pavel, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733,
12. - 13. 7. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501,
19. - 20. 7. MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461 724 423,
26. - 27. 7. MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663,
2. - 3. 8.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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JAK SI VEDE
FIMFÁRUM
Jsou to již tři měsíce, kdy byl slavnostně otevřen
terapeutický obchod Fimfárum, a proto se můžeme
ohlédnout a hodnotit. Terapeutický obchod slouží
jako nácvikové pracoviště pro osoby s mentálním
postižením a pro osoby s duševním onemocněním. Tyto dvě cílové skupiny se v terapeutické
obchodě podílejí na jeho provozu pod vedením
odborného pracovníka. Práce s oběma skupinami
je velmi rozdílná, a proto jsou na ně kladeny i jiné
požadavky. Osoby s duševním onemocněním se
v terapeutickém obchodě každý den přesvědčují
o svých schopnostech a dovednostech, které by
mohly v budoucnu uplatnit na trhu práce. Proto
musí také dodržovat přesná pravidla a docházku
do obchodu.
Děkujeme všem zákazníkům a všem dárcům,
kteří obchod Fimfárum navštěvují. Díky nim se
mohou naši uživatelé aktivně začleňovat do běžné
společnosti, učit se komunikaci a principu vztahu
mezi lidmi.
Od července připravujeme pro zákazníky nové
služby a nabídky. Oblastní charita Polička oslovila
organizace, které stejně jako ona pracují s osobami
s mentální postižením nebo s osobami s duševním
onemocněním, a nabídla jim možnost prodeje jejich
výrobků v obchodě Fimfárum. Každý měsíc se tak
ve Fimfáru představí jiná organizace se svými zajímavými výrobky.
V měsíci červenci se jako první představí Domov na rozcestí Svitavy. Domov je zařízení sociální
péče, které poskytuje sociální služby osobám se
zdravotním (mentálním) postižením na adrese
Svitavy, T.G.Masaryka 9/33 a službu chráněného
bydlení na adrese Svitavy, Nádražní 17. V současné
době rozšiřuje službu chráněné bydlení i do bytů
v běžné městské zástavbě. Zřizovatelem zařízení je
Pardubický kraj. V rámci prezentace bude probíhat
prodej výrobků uživatelů Domova. Veškeré informace o poskytovaných službách jsou zveřejněny
na www.domov-svitavy.cz a informačních letácích
v obchodě Fimfárum.
Fajmonová Ivana

STUDENTI A UČITELÉ POLIČSKÉHO GYMNÁZIA VE FINSKU
Setkání projektové skupiny programu rozvoje škol
stěžejním by měl být projekt Kalendář. Každá země
v krajině tisíce jezer absolvovali 4 studenti a 4 pedago- vypracuje, jak se mění počasí v každém měsíci, co se
gové z poličského gymnázia. Druhý květnový týden
děje za významné události nebo jaké se slaví svátky,“
strávili ve finském Mikkeli, odkud je jedna z osmi škol
komentuje Tišl. Výzkumy se pak vyvěsí na společnou
zapojených do projektu. Na setkání hodnotili vypra- internetovou platformu, kterou mohou studenti zárocované projekty, vyměňovali si zkušenosti s ostatními
veň využít jako fórum pro on-line diskuzi.
studenty a pedagogy a samozřejmě zbyl čas i na výlet
Pro studenty je důležité, že se na podobných sea tradiční finskou saunu.
tkáních mohou přesvědčit, že je o jejich práci zájem.
Projekt Rozvoj školy se koná pod záštitou progra- „Dokonce ve škole natáčela klip celostátní televize.“
mu Evropské unie Socrates Comenius II a je zaměřený
Zároveň je pro ně zážitek bydlet týden v rodinách.
na zavádění nových metod do výuky a na výměnu „Někteří z nich bydleli 30 kilometrů od Mikkeli uprozkušeností pedagogů i studentů. Od posledního
střed jezer, kde jsou tedy vlci a medvědi, takže to pro
říjnového setkání v Poličce se gymnázium zapojilo
ně byl v tomhle směru úplně jiný svět než tady u nás,“
do tří projektů, které se na setkání hodnotily. „Dva
dodává Tišl.
projekty vznikaly v rámci angličtiny a jeden v rámci
Pro učitele je význam takovýchto setkání také
zeměpisu. Každý učitel do Mikkeli přivezl zástupce
obrovský. Vyměňují si množství informací o stavu
projektu a studenti prezentovali svoje práce,“ říká je- jednotlivých školských systémů. Například během
den z koordinátorů programu na gymnáziu Petr Tišl, celodenního výletu do centra pohraničního regionu
který studenty do Finska doprovázel. Prezentacím byl
s Ruskem Jyväskylä absolvovali učitelé na místní univěnován celý den. Poličští představovali například
verzitě přednášku o finském školském systému, který
projekt o klimatických změnách nebo typické čes- má velice dobré výsledky v práci se slabšími studenty.
ké recepty v projektu »Cookbook«. Celý týden navíc „Integrují i ty nejslabší žáky a nezaměřují se tolik na ty
pracovali v mezinárodní třídě a zpracovávali společně
nejlepší. Ve Finsku vytáhnou ty nejhorší třeba o 20%
projekt o Finsku. Měli tak možnost navázat nová přá- výš než jsou ti nejhorší v České republice,“ potvrzuje
telství a využít své jazykové schopnosti.
Petr Tišl.
Program pro učitele byl z velké části pracovní. Na
Další setkání na podzim ve francouzském karibsetkání se jednak hodnotil předchozí rok, ale zároveň
ském ostrově Guadaloupe poličští vynechají a účastní
už se plánoval příští, který bude posledním v tomto
se až závěrečného hodnocení tříleté spolupráce za
projektu. „Dohodli jsme se na nějakých tématech, tím
rok ve Švédsku.
Jaroslav Najbert

STACIONÁŘ NA VÝLETĚ
Ve dnech 9. – 13. června vyrazili uživatelé
služeb Denního stacionáře a AC dílen Oblastní
charity v Poličce na rekondiční pobyt do Krkonoš. Díky velké přímluvě Krakonoše bylo po
celou dobu pobytu nádherné počasí a tak se
mohlo vyrazit na pěší túry. Zdatnější jedinci
absolvovali delší a náročnější stezky, jako je například výstup na Černou horu. Méně trénovaní
posilovali kondičku na cestách v okolí horské
chaty Hájenka. Poslední den proběhla generální
zkouška na letní olympijské hry, všichni klienti
úspěšně zvládli netradiční desetiboj, a tak si odvezli vedle krásných zážitků také zlaté medaile.
Mgr. Havlová Alžběta, vedoucí
AC dílny, Denní stacionář
Oblastní charita Polička
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PODĚKOVÁNÍ DĚKANA RUDOLFA ZAHÁLKY A KATECHETKY
ALENY SIENSKÉ POLIČSKÝM OBČANŮM
Loučíme se s Poličkou po téměř šestnácti letech
působení ve zdejší farnosti. Vzhledem k roku svého
narození jsem zde prožil období, kterému se říká
nejkrásnější léta života. I když jsem byl k odchodu
donucen několika svými farníky, necítím k Poličce
zatrpklost. Naopak na ta nejkrásnější léta budu
rád vzpomínat. Píši toto poděkování hlavně proto,
že chci poděkovat těm, kteří mi přispěli k tomu,
abych mohl v dobrém vzpomínat. Překvapilo mě
množství vás poličských občanů, „nekostelových“,
kteří jste se přišli se mnou a s paní katechetkou
Sienskou rozloučit. Děkovali jste za naši práci zde
v Poličce, za výstavy betlémů i jen za to, že jste byli
rádi za naši přítomnost, že vám s námi bylo dobře.
Děkujeme touto cestou vám všem, panem starostou
počínaje až po ty, se kterými se známe jen od vidění z ulice nebo výstavy betlémů, kteří jste se přišli

s námi rozloučit a vyjádřit nám své díky a sympatie.
Děkujeme také vám všem, kteří jste se po celou
dobu našeho působení v Poličce přímo nebo nepřímo spolupodíleli na naší práci při opravách kostelů,
organizaci koncertů a podobných akcí, především
na výstavách betlémů, které by bez přispění širšího
množství spolupracovníků vůbec nemohly být.
Jsme rádi, že jsme se z vlastní zkušenosti
přesvědčili, že v Poličce je spousta dobrých lidí.
A přejeme Poličce, aby to bylo stále víc pravda.
Hranice mezi dobrem a zlem nejde po hranici náboženských a politických vyznání, ale jde srdcem
každého z nás. Přejeme vám všem v Poličce, abyste
tuto hranici ve svém srdci dokázali vždy posunout
tak, aby zvítězilo dobro. To je totiž cesta ke štěstí.
P. Rudolf Zahálka
Alena Sienská
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V MODŘECI MAJÍ DĚTI SVŮJ RÁJ
Skluzavka, houpačky, horolezecká stěna a další
prvky, které slouží pro pobavení dětí a odpočinku
jejich rodičů nejen z Modřece.
To a další jiné záležitosti, jako například rozšíření veřejného osvětlení a oprava hasičské nádrže,
které se v Modřeci podařilo vybudovat v příkladné
spolupráci s Městským úřadem v Poličce.
Poděkování patří vedení města a Jiřímu Machovi, který většinu akci organizoval.
Osadní výbor Modřec

POLIČSKÁ MÓDA ÚSPĚŠNÁ V JEVÍČKU
Ve znamení lehkosti, krásy a elegance proběhla
poslední květnová neděle na jevíčském zámku.
V rámci tradičního Dne pro ženy zde již podruhé,
jako závěrečná a vrcholná část programu, proběhla
módní přehlídka poličského salonu Atol paní Jany
Štursové, která divačkám prostřednictvím letní,
společenské a jarní kolekce představila trendy
v oblékání pro letošní rok.
Modely předváděly dívky z Poličky, se kterými má paní Jana už letité zkušenosti. Jejich krásu
umocnilo nalíčení od kosmetičky Kristýny Markové. „Outfity v trendových kombinacích bílé s jinými

barvami, například s červenou, černou a žlutou, se
nám velice líbily a určitě pro nás byly inspirací pro
nadcházející sezonu. Ukázaly nám, že elegantní
móda se hodí pro všechny generace, stačí trocha
nápaditosti a odvaha kombinovat různé kousky
oblečení.“, sdělila nám krátce po závěrečném defilé
jedna z návštěvnic této akce. K celkovému dojmu
z celého programu přispěl i moderátor Lukáš Bukovský.
Hosté ocenili jak příjemnou atmosféru, prostředí i celý organizační tým přehlídky, ale i efektivní
možnost pro strávení nedělního odpoledne.

NOVÁ STRATEGIE CESTOVNÍHO
RUCHU PRO KRAJ
Novou strategii cestovního ruchu představil Pardubický kraj na tiskové konferenci, která se konala
ve čtvrtek 12. června na zahradě pardubické Vily
Pavla, kde sídlí nově vzniklá Destinační společnost
Východní Čechy. Součástí této prezentace bylo také
odhalení vizuálního stylu propagace regionu.
„Nová strategie stojí na třech pilířích: úzké spolupráci s podnikateli a dalšími partnery v cestovním
ruchu v rámci Destinační společnosti Východní
Čechy, marketingu zaměřeném na konkrétní cílové
skupiny a využívání moderních metod propagace,
například internetu, speciálních akcí pro cestovní
kanceláře a podobně. Výrazným impulsem byl
pro nás fakt, že do Pardubického kraje by měly
Byla neděle 1. června a naše rodina přemýšv nejbližší době přijít desítky miliónů korun na
lela, jak stráví letošní svátek dětí. Využili jsme
propagaci a více než půl miliardy korun pro in- nabídky z nenápadného plakátku, kde nás lezfrastrukturu cestovního ruchu z fondů Evropské
ničtí hasiči zvali na Dětský den do Lezníka.
unie. Chceme tyto zdroje efektivně investovat, aby
A byla to dobrá volba. V příjemném prostřepřinesly cestovnímu ruchu v kraji co nejvyšší uži- dí na travnatém hřišti, které je schované v údolí
tek,“ vysvětloval radní Pardubického kraje Miloslav
mezi stromy jsme prožili krásné odpoledne
Macela.
plné sportovních disciplín a her. Děti si mohly
O tom, že je Pardubický kraj atraktivní destinací, vyzkoušet svoji rychlost a obratnost v různých
bude turisty přesvědčovat společná agentura kraje, soutěžích, kde byly pokaždé odměněny drobsdružení obcí, podnikatelských svazů, význam- ným dárkem. Asi hlavně menší děti potěšila baných podnikatelských subjektů a pořadatelů akcí
revná zvířátka z balónků, vykouzlená zručným
mezinárodního významu. Založením Destinační
kouzelníkem.
společnosti Východní Čechy dojde také k úsporám
Velký zájem byl o cvičené pejsky, se kterýveřejných prostředků určených na provoz odboru
mi si děti mohly do sytosti pohrát. Větší kluky
cestovního ruchu Krajského úřadu Pardubického
rozhodně zaujalo představení karatistů. Dobře
kraje.
se bavili starší školní děti, roční caparti i jejich
„Vznik Destinační společnosti Východní Čechy
byl systematicky a dlouhodobě připravován. Vycházeli jsme ze zkušeností zahraničního i českého destinačního managementu. Naší snahou je především
vytvořit jednotný marketing pro propagaci Pardubického kraje a zapojit do těchto aktivit všechny
Tak jako každoročně i letos navštívila naši MŠ
soukromé i veřejné subjekty působící v oblasti cesvzácná návštěva – královna Johana z Kyšperka a král
tovního ruchu,“ doplnila Alena Horáková, ředitelka
Petr z Petříkova. Přišli za účelem nejvýše významným
Destinační společnosti Východní Čechy.
Členy Destinační agentury Východní Čechy – pasovat naše nejstarší děti na školáky. Děti, převlečené do pohádkových kostýmů, jednotlivě předstujsou Pardubický kraj, Sdružení měst a obcí regionu
Východní Čechy pro podporu cestovního ruchu, povaly před královský pár a historickým mečem byly
Českomoravské pomezí, Králický Sněžník o.p.s., slavnostně „pasovány“.
A že jsou tyto děti již opravdu samostatné, dokázaAsociace hotelů a restaurací České republiky o.s.,
Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, la i následující noc strávená v MŠ. Noc plná her, soutěEast Bohemian Airport a.s., Dostihový spolek a.s., ží, smíchu, ale i smutku z blížícího se loučení.
Nicméně „něco krásného končí, něco krásného
Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Smetanova Litomyšl
začíná“. A platí to nejen v našem „LUČNÍM KRÁo.p.s. a Klub českých turistů Pardubický kraj.
LOVSTVÍ“.
Více na www.vychodni-cechy.info

LEZNIČTÍ HASIČI DĚTEM
rodiče. Ocenili jsme, že pozvání na dětský den
neplatilo jen pro leznické děti, ale byly vítány
všechny děti z okolí. V průběhu odpoledne se
mohly děti občerstvit a to zcela zdarma. Vyvrcholením odpoledne byla bohatá tombola, ve
které byl vylosován úplně každý a každý si také
odnesl hezký dárek. Nesmíme zapomenout na
volbu miss. Zde si kluci a holčičky ověřili své
umělecké nadání ve zpěvu a recitaci.
Možná i díky příznivému počasí se zde sešlo
asi 120 dětí a celá akce byla organizačně zvládnuta na jedničku.
Děkujeme leznickým hasičům, že ve svém
volném čase dokázali připravit zábavné odpoledne a tím krásné zážitky našim dětem. Vážíme
si toho a těšíme se na další akce.
Spokojená účastnice Hana Kopecká

POHÁDKOVÉ LOUČENÍ
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DĚTSKÝ DEN V MŠ „ČTYŘLÍSTEK“
Ve čtvrtek 29. 5. se sídlištěm ,,Na Berlíně“ rozezněla hudba,v oknech přilehlých domů začaly
vykukovat hlavy a ptaly se: „Copak se to děje?“
Za malou chvíli však bylo jejich překvapení ještě
větší. To, když se z brány mateřské školy vyrojilo
mnoho pohádkových postaviček a za doprovodu
rytmických nástrojů a za potlesku okolo jdoucích
lidí obcházely po chodníku celou zahradu.
Ptáte se pročpak asi? Ale na to je přeci úplně
jednoduchá odpověď. Vždyť právě tyto postavičky
- bez svých masek přeci děti - slavily svůj veliký
svátek ,,Den dětí“. A oslavu k tomuto dni si právem
zasloužily.
Do příprav se zapojili všichni zaměstnanci naší
školy - učitelky, kuchařky, uklizečky.
Paní učitelky pro ně po celý týden chystaly
různé soutěže, a díky podpoře několika rodičů jim
nakoupily i drobné dárky.
Zahrada byla vyzdobena, jak se na oslavu sluší,
mnoha fáborky a přichystáno bylo velké množství
zábavy. Na velké zahradě bylo osm stanovišť, na
kterých děti spolu s rodiči plnily náročné úkoly
sportovních disciplín: překážková dráha, házení
míčů do vědra, nahazování kroužků na tyčky, ale
také sestřelování plechovek a také plnily úkol odvahy, což je prolézání strachového pytle. Úkolem
zručnosti bylo přešplhání zavěšeného lana. Každá
disciplina byla odměněna drobnými dárečky. Rodiče fandili dětem při soutěžení jako kdyby se jednalo
o velké mistrovství a děti zase při soutěžích měly
v sobě nervozitu velkých závodníků. Odměnou za

náročné plnění úkolů byly balíčky se sladkostmi
a medaile.
Na malé školní zahradě pak byla pro děti připravena hudební diskotéka, kterou nám uspořádal
p. učitel Hrnčíř, který učí v Jedlové, ale původem je
z Poličky. Diskotéku uspořádal rád, protože kdysi
naši školu také navštěvoval jako malý předškoláček.
Děti tančily na hudbu jak tanečníci ze Star Dance. Většina dětí má v těle „Ďáblíky“ a tak měly sílu
tancovat po celé odpoledne. A jejich taneční kreace
by jim mohl závidět i baleťák Harapes.
Při příjemné hudbě si děti a rodiče opekli na
ohýnku „buřta“ a nebo taky jen rohlík a chleba.
Hlasy jako „Je to super jen tu schází ještě soudek“,
snad svědčí o spokojenosti.
Bylo krásné sledovat rodiče a děti spolu na dece,
jak si spokojeně užívají krásného odpoledne.
Počasí bylo přímo vynikající - teplíčko, ani vítr
nefoukal. Prostě nádhera. Ani se dětem nechtělo jít
domů. Maminky a tatínkové je k odchodu museli
přemlouvat.
Velké poděkování patří za pomoc také p. učitelce Erbesové z místního gymnázia a jejím studentům, kteří nám při soutěžích velmi pomáhali. Každý
měl na starosti jednu disciplinu a přiděloval dětem
razítka a odměny za splnění úkolu.
Nám učitelkám pak bylo velkou odměnou vidět
rozzářené oči dětí a spokojené rodiče, kteří nešetřili
poděkováním za krásně prožité odpoledne.
Za MŠ „Čtyřlístek“
Hana Tobiášová, děti a celý kolektiv

POLICIE V AKCI
2. 6. V Poličce na Hegerově ulici si pro ztvárnění svých grafitti vybral zeď rozvodny a velína dosud
neznámý sprejer. Ani oplocení areálu ho nezastavilo v nastříkání neidentifikovatelných nápisů různých barev. Policisté po umělci pátrají, neboť svým
dílem způsobil škodu 10 tisíc korun.
9. 6. Případ neoprávněného držení platební karty nyní řeší policisté v Poličce. Neznámý pachatel
nalezl platební kartu, leč nevěděl, že jí její majitelka
nechala při ztrátě zablokovat. Přesto se pokusil
o výběr čtyřtisícové hotovosti z bankomatu, který
byl pro pachatele neúspěšným pokusem. Nyní policisté po pachateli pátrají.
V Poličce řeší případ vloupání do sklepní kóje
na ulici B. Němcové. Po násilném vniknutí do sklepa si pachatel odnesl strunovou sekačku. Majitel
přišel o nářadí za víc jak 8 tisíc korun.
Po přelezení dvoumetrového oplocení se dostal
dosud neznámý pachatel do objektu jedné z firem
v Poličce a ze skladových prostor odcizil kovový
odpad v podobě špon z barevných kovů, jejichž
hodnota byla dle majitele 6 200 korun. Poličští
policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro
trestný čin krádeže spáchaný vloupáním a intenzivně po pachateli pátrají.
Nezajištěným oknem do rodinného domu na Erbenově ulici v Poličce vnikl v noci neznámý pachatel. S ledovým klidem procházel domem v době,
kdy jeho majitelé spali. Pachatel šel s cílem zmocnit
se peněz, které také našel v peněženkách majitelů
domu. Po zmocnění se dvaadvacetitisícové hotovosti peněženky ponechal na místě a z domu odešel.
Poličští policisté po pachateli krádeže a porušování
domovní svobody pátrají.
11. 6. Nehoda s velmi vážnými následky se stala
v obci Jedlová, v úterý krátce před čtvrtou hodinou
odpoledne. Řidič, který seděl za volantem vozidla
Škoda Forman při předjíždění vozidla jedoucího
před ním vyjel do levé poloviny vozovky, kde se
čelně střetl s protijedoucím vozidlem Opel Kadett. Řidič formanu utrpěl velmi vážná poranění,
a proto byl přivolán vrtulník letecké záchranné
služby, který muže transportoval do pardubické
nemocnice. Další zranění, naštěstí lehkého charakteru utrpěla spolujezdkyně z opelu. Po ošetření ve
svitavské nemocnici byla 18 letá dívka propuštěna
domů. Hmotná škoda na vozidlech je odhadnuta na
80 tisíc korun.

Firma Planeta Polika ul.Starohradská
(bývalý závod HEDVA - ATLAS)

vaše oblíbená prodejna textilu
a prmyslového zboží rozšiuje
sortiment o

cena od 990,- K
Oteveno út - pá 9-16.30, so 9-11 hod.
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V ZÁŘÍ SE NA PARDUBICKÉM
LETIŠTI ZŘÍTÍ LETADLO
Bezpečnostní rada Pardubického kraje na svém
11. řádném jednání ve středu 11. června projednala
několik zásadních bodů z pohledu bezpečnosti a krizového řízení v kraji. Jedním z „velkých“ témat byla
i příprava tematického cvičení, které se uskuteční
v září na pardubickém letišti a které ponese název
„Polytrauma 2008“. „Bude to největší cvičení v historii
Pardubického kraje. Situace bude rozehrána leteckým
neštěstím, při kterém dojde k mnoha zraněním. Poprvé budou v takto velkém rozsahu cvičit Pardubická
krajská nemocnice a.s. a Zdravotnická záchranná
služba Pardubického kraje, zapojí se také vojenští
letištní hasiči, přibližně 90 figurantů jsme domluvili
s vojáky, ale i se Střední zdravotnickou školou Pardubice,“ přiblížil chystané cvičení hejtman a předseda
bezpečnostní rady kraje Ivo Toman. Cílem cvičení
bude procvičení připravených traumatologických plánů pardubické nemocnice a zdravotnické záchranné
služby, v praxi budou také prověřovány tzv. třídící
karty pro určení priorit ošetření jednotlivých zraněných. „Půjde nejen o traumaplány, které by měly být
následně podle výsledků cvičení aktualizovány, ale
budeme prověřovat i manažerské schopnosti lékařských týmů, protože zvládnutí takto velkého počtu
zraněných určité řízení vyžaduje,“ dodal hejtman.
Kromě tohoto cvičení se bezpečnostní rada
seznámila také např. s aktualizovaným operačním
manuálem k řešení ptačí chřipky. Kromě řady drobných změn z manuálu vyplynuly i nové úkoly pro
obce s rozšířenou působností, proto bezpečnostní
rada uložila veterinární správě informovat o této
skutečnosti tajemníky úřadů těchto obcí, a to na společné poradě tajemníků 24. června na krajském úřadě
v Pardubicích.
Bezpečnostní rada projednala také Koncepci
ochrany obyvatelstva do roku 2013 a s výhledem do
roku 2020. „Je to dokument zásadního významu, který zohledňuje přípravu a realizaci opatření k ochraně
obyvatelstva v kontextu s existujícími i předpokládanými bezpečnostními hrozbami. Důraz je kladen
také na informovanost a vzdělávání obyvatelstva
v oblasti ochrany, posílení a materiální zabezpečení
složek integrovaného záchranného systému i zvýšená
zodpovědnost úřadů veřejné správy,“ řekl tajemník
bezpečnostní rady Aleš Boňatovský.

DOTACE PRO HASIČE
Pravidla pro čerpání účelové státní neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje na rok
2008 schválili krajští radní. Stejně jako v minulých letech se na nich podílel Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a jsou do nich zapracovány požadavky Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS
ČR a zejména zjištěné pozitivní i negativní zkušenosti
získané od obcí při čerpání dotací v minulých letech.
„Obce mohou z tohoto programu čerpat na základě
předchozí žádosti např. na výdaje spojené s odbornou
přípravou velitelů a strojníků jednotek SDH, dále na
udržení akceschopnosti jednotek či na výdaje spojené se zásahem jednotky mimo jejich územní obvod,
pokud je k tomu vyzvalo operační středisko HZS
kraje. Pravidla budou od 9. června 2008 vyvěšena na
krajském webu v sekci Krizové řízení, včetně všech
potřebných tiskopisů a žádostí. Pro letošní rok Pardubický kraj obdržel od státu na tuto oblast částku 6,65
mil. Kč, což je o 2 mil. Kč více než v roce minulém,“
řekl radní Petr Šilar. A jeho slova doplnil hejtman Ivo
Toman: „Pardubický kraj ze svého rozpočtu každoročně k těmto penězům přidává i své vlastní finanční
prostředky. Schválený rozpočet pro rok 2008 počítal
se 4 mil. Kč, ale vzhledem k požadavkům obcí, které
v souhrnu činily více jak 18 milionů, jsme konečnou
částku zvýšili na 4,4 mil. Kč. Dobrovolní hasiči jsou
v obcích nenahraditelní a proto je kraj prakticky od
svého vzniku podporuje.“
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 26. 7 uplyne 20 let, kdy
nás navždy opustil náš dobrý
manžel tatínek, dědeček pan
Josef Kincl. Kdo jste ho měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka a děti
s rodinami.

Dne 26. 7. uplyne 30 let, kdy
nás navždy opustil náš milovaný
manžel a tatínek pan Miroslav
Živnůstka z Poličky.
Vzpomínají manželka, syn
a dcera
18. července tomu bude 10
let, co nás navždy opustil náš
milovaný syn Ing. Martin Wolf.
Nikdy nezapomeneme, protože
stále žije v našich srdcích. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodiče, synové Daniel
a Ondřej a bratr
s rodinou

Dne 11. 7. uplyne deset let,
kdy nás navždy opustil pan Ladislav Kalášek. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Stále v srdci nosí manželka a děti
s rodinami
Kysilková Božena

BLAHOPŘEJEME
Dne 2. července 2008 se dožívá vzácného životního výročí 99. narozenin Marie
Talandová, učitelka v. v. v Poličce.
Na poměrně dobrém zdraví a dobré duševní svěžesti má velkou zásluhu celoživotní optimismus a hluboká víra v Boha. Ve svém pokročilém věku se mimo
jiné pravidelně zúčastňuje i místních bohoslužeb. Její pracovní naplní bylo učit
nejmenší děti, ke kterým měla velmi kladný vztah. Spolu s manželem vychovala
čtyři děti.
Za lásku, vychování a péči děkují, dobré zdraví do dalších let přejí a Boží
požehnáni vyprošují
dcery Marie a Eva a synové Pavel a Petr s rodinami.

PROJEKT EUROKLÍČ BUDE POMÁHAT I V PARDUBICKÉM KRAJI
Projekt Euroklíč, který pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu, bude realizován i v Pardubickém kraji. Kraj se na tom dohodl společně
s Národní radou osob se zdravotním postižením.
„V našem kraji je potenciálně dvanáct tisíc držitelů euroklíče. Jsou to osoby, které mají průkaz
ZTP/P nebo ZTP. Právě těmto lidem může projekt
hodně pomoci,“ vysvětlil radní pro sociální oblast
Pardubického kraje Miloslav Macela, který o projektu jednal s předsedou Národní rady Václavem
Krásou.
Do projektu budou zapojeny obchodní domy,
benzínové stanice, České dráhy a také úřady. Jedná
se o místa, která člověk běžně potřebuje k normálnímu životu. Handicapovaní lidé se tak mohli do
jisté míry cítit odstrčeni. „To chceme změnit a nabídnout našim spoluobčanům pomoc tam, kde jim
můžeme ulehčit pohyb,“ sdělil Macela.

Projekt Euroklíč bude financovaný z evropských fondů. Pardubický kraj podpoří přípravnou
fázi, která se bude týkat vytipování vhodných
objektů a také předání informací osobám, které
by se mohly stát držiteli klíčů. Pomocí euroklíče
se tak lidé budou moci dostat na toalety, místnosti
s přebalovacími pulty pro maminky a také do výtahů a na schodišťové plošiny. Partnery projektu je
také Asociace hotelů a restaurací a Svaz obchodu
a cestovního ruchu.
V České republice do tohoto projektu vstoupil
aktivně Středočeský kraj a další kraje se postupně
přidávají.
V zahraničí se jedná již o zaběhnutý systém pomoci handicapovaným lidem. Do projektu je zapojeno Německo, Švýcarsko, Rakousko, Itálie a další
země. V nejbližší době chce přistoupit například
Řecko a Polsko

S NÁMĚSTKY MINISTRŮ DOPRAVY A FINANCÍ O R35
Na ministerstvu dopravy se uskutečnilo pracovní jednání vicehejtmana Romana Línka s prvním
náměstkem ministra dopravy Jiřím Hodačem a náměstkem ministra financí Jiřím Kubínkem. Tématem jejich jednání byl stav připravenosti a příprava
realizace rychlostní komunikace R35, včetně forem
a času jejich financování.
„Náměstkem ministra dopravy mi bylo potvrzeno, že po zpřesnění harmonogramu přípravy
celého úseku R35 bude nejdéle v září tohoto roku
předložen vládě aktualizovaný seznam prioritních
dopravních staveb, kde se R35 opět objeví. Počítá
se s tím, že nejdéle v první polovině roku 2010
bude dokončen první úsek R35 od dálnice D11

k Opatovicícm, včetně křižovatky I/37. Ve stejném
čase by měl být dokončen čtyřpruh spojující krajská města Pardubice a Hradec Králové a také třetí
patro křižovatky u Opatovic. V letech 2011 až 2016
by pak měla proběhnout realizace celého úseku
R35 od Opatovic až po hranice kraje u Moravské
Třebové, přičemž součástí stavby by měly být i připravované přivaděče,“ přiblížil výsledky jednání
Roman Línek a pokračoval: „Jako forma financování se nabízí využití evropských fondů a vyloučena
není ani metoda PPP, kterou je dnes připravována
např. dálnice D3 do Jižních Čech. O podrobném
harmonogramu a konkrétní formě financování či
jejich kombinaci by měla rozhodnout vláda také
ještě v letošním roce,“ doplnil Línek.

PO NÁROČNÉ REKONSTRUKCI RYBNÍKA: TRADIČNÍ ZÁVOD PEKLO 2008
V sobotu 24. května uspořádalo Rybářské
sdružení Vysočina Polička na rybníce Peklo
(mezi Jedlovou a Korouhví) po jeho náročné,
několikaměsíční rekonstrukci, tradiční závod
Peklo 2008, který je se svými 31 roční ky
nejstarším závodem pořádaným poličskou organizací.
Jak počet přihlášených závodní ků, tak pěkné počasí a příjemné prostředí, byly důvodem
k všeobecné spokojenosti. Jen ryby si zasluhují výtku: mohly brát o fous ochotněji.
Hospodář RS Vysočina pan Jaroslav Martinů
nám k rekonstrukci rybní ka a vlastnímu závodu
řekl: „Tento závod je nejstarší v historii poličského rybářství. Minulý roční k jsme museli
kvůli rekonstrukci Pekla přesunout do Poličky na přehradu Pod Kopcem a jsme opravdu
rádi, že jsme se letos mohli vrátit. Tím spíše,
že dí lo (oprava hráze, odbahnění dna, generální oprava výpustě, včetně položení nového
potrubí a vybudování nového bezpečnostní ho
přelivu pro stoletou vodu) je ozdobou tamní ho
biotopu. Práce stály 7,5 mil. Kč. Z 90 % byly
placeny z evropských fondů a deseti procenty
se podí lelo naše sdružení. Po všech stránkách
(finanční, technické, organizační, časové) to
pro nás byla náročná akce, nicméně práce se
znamenitě povedla, takže jsme po všech stránkách spokojeni.
Co se týče dnešní ho závodu, přihlásilo se
zhruba 110 závodníků, což je na dnešní dobu
uspokojivý počet. Zarybnění revíru po napuštění bylo velmi bohaté a pestré, vysadili jsme ve
velkém množství sedm druhů ryb (kapr, amur,
pstruh duhový, sumec, lín, štika, siven). Takže

ryb je ve vodě dost, ale pravda je, že by mohly
brát líp. I tak bylo za první poločas uloveno
hodně krásných ryb - řada pstruhů přes 50 cm,
kaprů kolem 60 cm atd. Není proto divu, že
mezi závodníky vládne spokojenost. A tak to
má být.“
Předseda RS Vysočina pan Pavel Pásek: „Dodavatelská firma odvedla perfektní práci, k naší

ve, kteří se svého nelehkého úkolu zhostili se
ctí. Ti nám upřesnili některé údaje:
Celkem se závodu zúčastnilo 107 dospělých
a 12 dětí do 15 let. Největší ulovená ryba: kapr
64 cm.
Konečné výsledky: Mládež do 15 let: 1. Filip
Kubík, Strachujov, 2. Jan Hlouš, Korouhev, 3.
Martin Kalas, Jedlová. Dospělí: 1. Pavel Brázda,

plné spokojenosti. Teď to chce jen trochu času
aby se všechno, hlavně dno, „usadilo“, vyčistila
se voda, obrostla tráva na březích a toto poměrně velké dílo zapadlo do krajiny tak, aby nikdo
nepoznal, že se tady něco provádělo.“
Úspěšný poličský závodník Miroslav Hlásenský: „Po rekonstrukci vypadá rybník nádherně,
navíc se vycházelo vstříc požadavkům ochránců
přírody. To nemá chybu.“ Celý závod mělo po
stránce organizační, technické i praktické na
strarosti asi dvacet členů RS Vysočina z Korouh-

Blansko, 2. Tyl, Loštice, 3. Čížek, Mohelnice.
Z poličských závodníků skončili do 20. místa
Mirek Hlásenský (8. místo), František Kyncl
(14.), Vlastík Melezínek (15.), Pavel Bidmon
(20.).
Pro závodníky byla připravena řada hodnotných cen (výběr dle pořadí a vlastního uvážení),
kterými přispěly RS Vysočina Polička a další
firmy z regionu i mimo něj.
Text a foto: L. Vrabec

Polička, okr. SY

Radiměř, okr. SY

Vítějeves, okr. SY

Radiměř, okr. SY

Polička, okr. SY

Rekonstruovaný byt 3+1 v OV
s balkonem v panelovém domě
v Poličce. El. 230V, veř. kanalizace
a veř. vodovod, plyn a tel.
Plocha bytu: 73,62 m2.
1.850.000,- Kč

Roubená chalupa s velkou
zahradou k rekreaci v obci Radiměř.
Veranda, sklep, půda, el. 230/400
V, suché WC.
Pozemek: 1874 m2.
592.000,- Kč

Prodej komerčních prostor v obci
Vítějeves. Jde o bývalou jídelnu,
sklep, 2 sklady, sociál. zařízení, 3
místnosti. Rampa.
Pozemek: 560 m2.
530.000,- Kč

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

Chalupa (1+1) v Lezníku u Poličky.
Chlév, stodola. Veř. vodovod, el.
230/400V, lokální vytápění, suché
WC. Nutná rekonstrukce.
Pozemek: 1935 m2.
500.000,- Kč

Hartmanice, okr. SY

Třebařov, okr. SY

Koupím menší RD s garáží. Nejlépe Sebranice a okolí. Tel.: 605 743 180
Sháním byt 1+1 v Poličce. Rozumná cena, může být i starší. Tel.: 736 541 132 (prosím jen SMS)
Pro svůj podnikatelský záměr sháním vhodné obchodní prostory v Poličce nebo v blízkém okolí. Tel.: 725 524 115
Mladí manželé koupí na Poličsku parcelu vhodnou k výstavbě RD. Tel.: 607 839 928
Fotograf koupí objekt vhodný k rekreaci na pěkném místě. Tel.: 495 580 169 – (volat večer nebo záznamník)
Rozsáhlá usedlost s uzavřeným
dvorem v Hartmanicích na Poličsku.
Objekt je vhodný k rekreaci a zároveň
k chovu zvířat.
Pozemek: 2758 m2.
1.826.000,- Kč

RD s garáží vhodný k trval. bydlení
v obci Třebařov. Plné vybavení
síť. rozvody (el. 230/400V, pitná
voda, ZP).
Pozemek: 2107 m2.
980.000,- Kč

606 632 011
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Obchodní společnost koupí nebytový
prostor (100m 2) v centru Poličky.
Tel.: 461 542 921
•
Holandský turista koupí chaloupku pro
klidný odpočinek v letním i zimním čase.
Tel.: 606 632 011
•
Mladý pracující pár hledá byt 2+1 event.
3+1 v blízkosti centra Poličky.
Tel.: 725 524 115
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich
příslušenství. Opravy rekonstrukce komínů.
Čištění střechy od mechu a nástřik střechy proti
mechu. Vše za nízké ceny. Tel.: 731 506 249,
464 620 152
•
PRODÁM STAVEBNÍ PARCELU v lokalitě
Mánesova - 729 m 2 , č 5539/14. Tel.: 728 224 226
•
Nabízím pronájem bytu 1+1, 5.p,výtah, na
sídlišti M. Bureše v Poličce. Možno i jako zařízený. Minimální cena 2 900 Kč/měs.+ zálohy na
energie a služby cca 1.500 Kč/měs., vyúčtování
záloh dle skuteč. spotřeby. Tel. 603 788 375, pokud možno raději SMS, ozvu se nazpět.

24 HODINOVÝ ZÁVOD POD KOPCEM
POHÁR POLIČSKÝ KAPR
Od soboty 7. do neděle 8. června 2008
probíhal na přehradě č. 1 Pod Kopcem 24 hodinový závod dvojčlenných rybářských týmů.
Sjelo se na něj přes 100 rybářů ze všech koutů
naší republiky a všichni mohli být spokojeni
– bylo pěkné počasí a kapři brali. Hospodář Rybářského sdružení Vysočina Jaroslav Martinů
nám k závodu řekl:
„Jedná se o jeden z našich největších závodů
a letos jsme uspořádali jubilejní desátý ročník.

P ijmeme

BARMANKY
Nástup možný ihned, dobré
platové ohodnocení.

Kontakt:
e-mail: malacasina@seznam.cz
tel: 737 523 629
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mu rozsahu činnosti našeho sdružení bychom
to přivítali.“
Kolik peněz vložilo RS Vysočina do zarybnění na tento závod a kolik celkem od počátku
roku?
„Toto nás stálo 40 000 Kč, hodnota všech letošních zarybnění činí 4 mil. Kč, což považujeme za
úctyhodnou částku jak vzhledem k rozsahu revírů,
tak počtu členů a jistě vypovídá o dynamice našeho
hospodaření. Není pochyb, že se jedná o naprosto

Přihlásilo se 50 dvojčlenných týmů, včetně dětí do
mimořádný rozsah zarybnění, který nemá obdobu
15 let, což v dnešní době, kdy se s různými, nejen
v rámci celé republiky. Neznám jinou organizaci,
rybářskými, akcemi „roztrhl pytel“, považujeme za
která by nám mohla v tomto ohledu konkurovat.“
úspěch a jsme spokojeni. Počasí nám vyšlo, až na
Pravda je, že všichni hosté odjíždějí od
malý podvečerní déšť bylo hezky. K dobré pohodě
revírů RS Vysočina Polička spokojeni a rádi
přispěla i ochota kaprů přijímat potravu, což je
se vracejí. To je vlastně i přínosem pro rozvoj
pro rybáře to nejdůležitější. Nachytali celkem 620
turistického ruchu...
kaprů, což je velice slušný výsledek, mezi úlovky
„To je nepochybně pravda. Pro rozvoj cestovního
byly i kapitální kusy mezi 60 – 70 cm. Nás to pocho- ruchu je nejdůležitější aktivita místních lidí, aby
pitelně těší, protože to je záruka, že rybáři budou
měli návštěvníkům co nabídnout.“
do Poličky i nadále rádi přijíždět. Prostě atmosféra
Konečné výsledky: Mládež do 15 let: 1. Jarozávodu byla po všech stránkách příjemná. Jak je
slav Martinů – Jiří Dvořák, 2. Báča – Báča, 3. Patrik
u nás zvykem, tak i na tento závod jsme opět bo- Martinů – Jakub Dvořák, všichni z Poličky. Dospěhatě zarybňovali, ke stávající obsádce jsme přidali
lí: 1. Barčevský – Till, Liberec, 2. Hlásenský – Kyncl,
1 400 kaprů ve váze od dvou do šesti kilogramů.
Polička, 3. Andrle – Augustin, Korouhev. Do první
Letošní X. ročník Poháru Poličský kapr byl
desítky se ještě vešli členové RS Vysočina: Petrás
výjimečný v tom, že spolupořadatelem byla – Kocanda (7.), Roušar – Halouska (9.), Pachovský
poličská firma PRONA pana Milana Houdka – Skoumal (10.). Největší kapry (68 cm) ulovily týmy
(prodej rybářského nářadí a náčiní). Já si to- Bindr – Bindr a Barčevský – Till. Nejstarší účastnicí
hoto počinu velice cením, byla to oboustranně
byla paní Dudychová (74 let), nejmladší byl pětivýhodná a užitečná spolupráce. Panu Houdkovi
letý klučík Luňáček - oba převzali pohár. Celkem
srdečně děkuji a současně vyjadřuji naději, že
bylo chyceno 620 kaprů, z nichž si závodníci 54
takovou spolupráci by mohly považovat za uži- ponechali.
tečnou i další poličské firmy. Vzhledem k velkéL. Vrabec-

VOLEJBAL
Volejbal 6. -7. tříd
Již potřetí pořádala Mozaika společně s TJ Spartak
Polička oblastní (20. 5.) i okresní (23. 5.) kolo ve volejbale žáků a žákyň 6. a 7. ročníků.
Na hřišti o rozměrech 9x8 m spolu hrála 3 děvčata
a tři chlapci z jedné školy. V této kategorii má Polička
úspěšné družstvo dívek, a tak se v oblasti sešla 4
družstva, A a B týmy Masarykovy ZŠ a Základní školy
Na Lukách.
Děvčata, doplněná chlapci - především fotbalisty,
dokázala dokonale kluky nahecovat. Souboje byly
tentokráte velmi vyrovnané, ale přece jen se radovala
parta A družstva Masarykovy ZŠ.
V pátečním okresním kole se sešli staří známí
rivalové z Masarykovy ZŠ a Základní školy Na Lukách
společně s jedním svitavským družstvem. Ve Svitavách hrají závodně volejbal nejen dívky, ale i chlapci.
Přestože byl souboj svitavských a poličských volejbalistů zpočátku vyrovnaný, soupeř těžil z výborného
servisu. V letošním roce jsme zůstali před branami
postupu, ale v příštím roce coby sedmáci se popereme o postup.
Zmrzlinový pohár
Ve dnech 24. – 25. 5. se družstvo starších žákyň
zúčastnilo volejbalového turnaje v Lupenici. Na tomto turnaji se podává zmrzlina zdarma, proto název
„Zmrzlinový“.
Turnaj v naší kategorii obsadilo dvacet družstev.
Celkově zde startovalo 48 družstev.
Nalosování skupiny nás spíše zaskočilo, neboť
naše soupeřky Réma Rychnov, Mělník, KCM Pardubického kraje a Lískovec v nás budily respekt. Ukázalo se, že oprávněný. V úvodním utkání s Mělníkem
jsme dokázaly remizovat 1:1, nejhorší chvíle jsme
si vybraly v zápase s KCM Pardubického kraje 0:
2, pak jsme celkem v pohodě přehrály Lískovec 2:0
a na závěr jsme prohrály vyrovnané utkání s Rémou
Rychnov 2:0, ze skupiny jsme tedy postoupily jako
čtvrté a druhý den, v neděli, jsme již suverénně své
tři zápasy vyhrály.
Konečné 13. místo není nijak povzbudivé, ale soupeřky ze základní skupiny byly kvalitní
(Réma Rychnov celý turnaj vyhrála, Mělník byl 3.
a KCM Pardubického kraje obsadilo 5. místo).
Poličský blok popáté
Hřiště U Javoru hostila páté dějství volejbalového
turnaje neregistrovaných – Poličský blok. Sedm družstev bojovalo o umístění na volejbalovém Olympu.
Bystré, Deklíci, Pajdáci, Višňováci, HK tým, Hrc-Frc
a My se snažili předvést volejbal těch nej…. kvalit.
Někteří, byť ryzí amatéři, dokázali favoritům pěkně zatopit. Přesto JASNÍ dokázali zvítězit, přespolní
Bystré všechny přehrálo, a to velkým rozdílem.
Nejlepším blokařem byl vyhlášen Míra Augustin
z družstva Hrc-Frc, a Lída od Bysteráků byla nejvšestrannější a nejobětavější ďouče.
V podvečer všichni spěchali fandit – začalo ME
ve fotbale. A „My“ doufáme, že příště, na Lobánku
30. 8. se sejdou stejně dobrá družstva a samozřejmě
i jejich fandové.
Tááááááák jsme to dokázaly
Letošní volejbalová sezóna byla pro náš oddíl
velmi úspěšná. Šestnáctka děvčat se postarala o dva
tituly přebornic Pardubického kraje.
Již během zimních měsíců jsme doslova deklasovaly všechny své soupeřky a staly se přebornicemi
v krajském přeboru v přehazované dívek (Marcela
Uhlířová,
Denisa Leinweberová, Barbora Vacková, Sára
Pytlíková, Karolína Kozlová, Jitka Pořízková a Tereza
Tomešová). V soutěži startovalo 12 družstev. V této
kategorii jsme obhajoval prvenství z minulého roku.
B tým skončil šestý.
Druhé vítězství jsme završily na posledním turnaji
přípravek dívek 25. 5. 2008 v Litomyšli.
Podzimní a jarní část měla na programu 8 turnajů,
zde startovalo 17 družstev.

Jak jsme to dokázaly?
1. turnaj – kvalifikační, se hrál 9. 9. ve Svitavách,
kde jsme jasně zvítězily před domácími hráčkami.
2. turnaj – 16. 9. zde již vznikly tři skupiny, které
postupovým a sestupovým klíčem vznikaly po celou dobu soutěže. Týmy Lanškrouna nás zaskočily,
nedaly nám šanci, skončily jsme až třetí.
3. turnaj – 23. 9. Chvaletice, tady jsme si opět
zpravily chuť a vyhrály jsme.
4. turnaj - 30. 9. hostil Lanškroun, nenastoupily
jsme v plné sestavě, ale i tak to stačilo na 2. místo.
Tímto skončila podzimní část, trošku jsme byly
zklamané, neboť první Lanškroun A nám utekl o 2
body. Stále jsme věřily, že jaro nám přinese vyrovnanější výkony.
5. turnaj – 4. 5. hned po zimní přípravě jsme
pořádaly na domácí půdě. To bylo naše největší
zklamání v soutěži, neboť jsme se horko těžko v A
skupině udržely a obsadily tak až čtvrté místo. Vidina první příčky byla nereálná. Snad to zapříčil fakt,

Třebovská minipřehazovaná
Čtvrtý turnaj v minipřehazované, hraný jako
okresní přebor Svitavska, uzavřel v neděli 8. 6. tuto
soutěž. Sjelo se bohužel jen šest družstev, která bojovala o přeborníka.
Dvě domácí družstva, dvě poličská a dvě svitavská si to náramně užila. Opět na sebe narazilo
favorizované Áčko Svitav a Polička A. I zde jsme
s našimi soupeřkami prohrály o 6 bodů. Celková
bilance je tedy 1:3 pro svitavská děvčata.
Náš A tým obsadil 2. místo (Daniela Stříteská,
Šárka Jílková, Žaneta Martinů, Markéta Štějdířová
a Kačka Lidmilová) a dařilo se i našemu B týmu,
který skončil třetí (Nikola Báčová, Martina Zapletalová, Maruška Dvořáková, Hedvika Kynclová,
Anežka Korábová).
Celkově jsme uhájily dvě medailová místa
v okresním přeboru Svitavska A družstvo skončilo
druhé, třetí příčka patří našemu béčku a C tým
skončil 9. Startovalo 12 družstev.

že to bylo první naše venkovní vystoupení, ostatní
družstva alespoň venku potrénovala.
6. turnaj – 11. 5. Pardubice. Slunné počasí nám
přineslo sice opět druhé místo, ale stále se lepšící
výkon, kdy jsme s rivalem Lanškrounem A prohrály
na poměr míčů.
7. turnaj – 18. 5. Litomyšl. Tak tady se to přihodilo… Velmi vyrovnané kolo, kdy jsme remizovaly
se Svitavami, ale Lanškroun A jsme porazily. Ten
předvedl matný výkon a páté místo ho poslalo do B
skupiny. My jsme celý turnaj vyhrály.
8. turnaj – 25. 5. se hrál opět v Litomyšli. Zatímco my hráčky jsme neměly ani potuchy, jak to
dopadne. Trenéři měli vše spočítané. Stačilo nám
uhrát 5. místo a titul byl náš. K tomu nám mělo
napomoci naše B družstvo, které s námi skupinu
hrálo. Ale bylo dobře, že jsme to nevěděly, nedostavila se žádná nervozita. Všem jsme předvedly, že
volejbal, i když mini, hrát umíme. Skupinu jsme
opět vyhrály.
Za A družstvo postupně nastoupilo 10 hráček,
které mají na tomto vítězství svůj podíl.
Marcela Uhlířová, Aneta Klusoňová, Šárka Navrátilová, Barbora Slezáková,Jitka Hloušková,Kamila Bubnová, Tereza Nováková, Veronika Pazlarová,
Kateřina Zavadilová, Aneta Tomešová,
Nejúspěšnější z nás je Marcela Uhlířová, která
má oba tituly přebornic.
B tým obsadil 7. místo a Polička C skončila na
13. místě.
Většina děvčat věkově v této kategorii zůstává
i pro příští rok, ale zároveň budou hrát šestkový
volejbal v mladších žákyních.
Úspěch děvčat dokresluje i fakt, že se stala přebornicemi okresu v mladších žákyních (startovalo
6 družstev).
Dne 9. 6. nás přijal v zasedacím sále pan starosta Jaroslav Martinů, který nám poděkoval za
vzornou reprezentaci města a oddílu.
Hodinka s ním utekla jako voda, vzájemně jsme
se informovali o sportovním dění v oddíle a našem
městě. Obdržely jsme i propagační materiály Poličky. Všechny se budeme snažit, aby se takové setkání mohlo uskutečnit i po skončení příští sezóny.

Červnová zakončení
Na závěr volejbalové sezóny proběhlo několik
kvalifikačních oddílových turnajů. Nejdříve se sešla
volejbalová minipřípravka, a to i s rodiči, aby jim
ukázala, co se naučila.
Zájem z řad rodičů a sourozenců byl velkým povzbuzením do společných bojů. S rodiči jsme sehrály
utkání v přehazované, pak jsme je potrápily ringo
hrou a předvedly jsme volejbalovou obíhačku.
Boje byly vyrovnané, ale rodiče měli v konečném účtování mírně navrch.
Každému po takto stráveném odpoledni chutnaly opečené vuřtíky.
Dospěláci zakončili na kurtech 14. 6. deblovým
turnajem. Dle výkonnosti jsme zahráli dva turnaje.
1. ligu vyhrály Lucka Nešická a Vlasta Klusoňová, 2.
ligu pak Lenka Kovářová a František Harašta.
Mladší a starší žactvo si rozehrálo Turnaj mládeže
v úterý 17. 6. Malé Mistrovství Masarykovy základní
školy vyhrály podle očekávání starší žákyně. Druzí
skončili starší žáci, 3. místo patřilo ml. žákyním,
chlapci stejné kategorie byli čtvrtí.
Krajský přebor II. třídy - oblíbená KP dvojka
V této soutěži startovala za TJ Spartak Polička
družstva mužů i žen.
Ženy vybojovaly v roce 1992 postup na kvalifikaci a od té doby se střídavými úspěchy a neúspěchy
tuto volejbalovou soutěž hrají. Poslední dvě sezóny
jim přinesly smolná umístění, letošní 7. místo je
na delší dobu poslední účastí poličského něžného
pohlaví v této soutěži. Přestože ze skupiny nikdo
nepadá, v příštím ročníku je již neuvidíme.
Herně se nedařilo ani B týmu žen, které skončily
v okresním přeboru na 6. místě. Shodně obě družstva dokázala pouze 3x v sezóně zvítězit.
Muži hájí své působení v této soutěži teprve
prvním rokem. Jsou herně na opačném pólu, po
polovině soutěže se pyšnili prvním místem. Jaro jim
již tak nevyšlo, ale celkově 3. místo je na nováčka
v soutěži vynikající. Polepšit si v umístění mohou
příští sezónu.
har
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TENIS
V sobotu 24. 5. se v Poličce konala čtyřhra Medium za účasti 13 dvojic. Ve třech skupinách (po
5,4,4) se bojovalo již tradičním způsobem o postup
do finálového pavouka a do tabulky útěchy. Tu vyhrála dvojice Chadima, Přiklopil. Po bojích v hlavním
pavouku se do finále dostaly dvojice Bendl, Rybišar
z Chrudimi a Svoboda, Vrtěna ze Svitav. Toto finále
bylo ozdobou celého turnaje a po tuhém a vyrovnaném zápasu si vítězství v poměru 9 : 8 odnesla dvojice
Bendl, Rybišar.
Konečné pořadí :
1. Bendl Jan – Rybišar Mirek
2. Svoboda Pavel – Vrtěna Marcel
3. Vltavský Vláďa – Boháč Luboš
5. - 8. Bulva Leoš- Teplý Ivo, Scheib Láďa – Hrubý
Zdeněk, Chmel Michal – Pražal Michal, Svoboda Franta – Smejkal Jan
9. Chadima Radek – Přiklopil Libor
10. Jelínkovi Aleš a Petr
11. Brokešovi Jirka a Jaromír

12. Křivý Jan – Kadidlo Michal
13. Kubát Martin – Novák
Všem díky za účast a doufám, že si všichni dobře
zahráli a byli spokojeni.

pro hráče Pavel Rojek. Turnaje se nakonec zúčastnilo
13 velice silných dvojic. Vyrovnanost se opravdu potvrdila, na což doplatila jedna dvojice kandidující na
celkové vítězství Rojek – Kulhavý. Tato dvojice podlehla pozdějším vítězům, kteří na titul favorizováni neBabytenis - Ústí nad Orlicí – Polička 3 : 3
byli, ale to už je krása tohoto sportu. Turnaje se také
25. 5. dorost – Choceň – Polička 4 : 5, senioři – Per- zúčastnily páry z Vysokého Mýta a zanechaly velice
štýn Pardubice – Polička 9 : 0,
dobrý dojem, prohra až ve finále je toho důkazem. Po
minitenis – hráno ve Vys. Mýtě, Polička – Choceň
výborných výkonech se ve velice vyrovnaném finále,
2 : 6, Vys. Mýto 5 : 3, Kostelec 5 :3
které rozhodl až tiebreak, utkali domácí Chmel, Vápe31. 5. starší žactvo – Polička - Litomyšl 5 : 4
ník a mýtští Hrdina, Svoboda.
1. 6. mladší žactvo – Žamberk – Polička 9 : 0, doKonečné pořadí :
rost – Polička – Chrudim 7 : 2
1. Chmel Michal – Vápeník Dušan
minitenis - hráno v Poličce, Polička – Choceň 3 : 5
2. Hrdina Michal – Svoboda Josef
. Vys. Mýto – 5 . 3, Kostelec 4 : 4
3. Jílek Zdeněk – Krištof Mirek
V sobotu 7. 6. se v Poličce konal další z turnajů,
4. Balcárek Michal – Trumpeš Jara
tentokrát to byla čtyřhra Hard. Záštitu nad tímto
5. - 8. Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk, Vltavský Láda
turnajem převzala firma Breton, která věnovala ceny – Svoboda Pavel, Kulhavý Pavel – Rojek Pavel, Kadidlo
pro vítěze. Bylo možné otestovat rakety značky Prin- Lukáš – Boháč Luboš
ce a zúčastnit se vědomostního testu, který připravil
9. Laba Milan – Střílek Jirka - 1. místo útěcha
10. Bulva Leoš – Hegr Petr
11. Křivý Jan – Vápeník Erik
12. – 13. Bartoň Jiří – Fučík Jindra, Gering Pavel
– Cvik Zdeněk
Starší žactvo – Vys. Mýto – Polička 1 : 8
8. 6. senioři Polička – Lázně Bělehrad 1 : 8, dorost
si splnit i svůj sen v podobě nominace na mezistátní – Ústí n. Orl. – Polička 5 : 4, mladší žactvo – Kvasiny
utkání v Maďarsku, kde tak poprvé ve své závodnické
kariéře oblékne dres České republiky.
Na tomto mistrovství, které proběhlo ve dnech
20.-22. června v Praze se v dobrém světle předvedli
i další dva závodníci poličské atletiky – půlkař Martin
Koutný a diskař Vojtěch Ficek. I když neměli tak vy-

DAVID BENEŠ MISTREM ČR V TROJSKOKU!
Poličská atletika má po roce opět závodníka, který dokázal zvítězit na mistrovství ČR na dráze. Štafetu
po Tomáši Večeřovi převzal dorostenec David Beneš,
který na pražské Slavii vybojoval dokonce medaile
dvě!
Tu první po velkém dramatu ve skoku dalekém,
kde se až posledním pokusem dokázal dostat před
dosud bronzového závodníka z Turnova. Výkonem
670 cm vybojoval třetí místo a za druhým skokanem
zaostal o pouhé 4 cm. Ve čtvrté sérii pokusů jsme
dokonce viděli i další z Davidových letošních sedmimetrových skoků, bohužel opět s přešlapem, byť minimálním, a tak si na překonání této magické hranice
budeme muset ještě chvíli počkat.
I přesto, že Davidovi před nedělní soutěží trojskokanů patřilo tabulkově až páté místo, nastoupil
do tohoto závodu s patřičným sebevědomím, což
ukázal hned druhým pokusem v novém osobním
rekordu 13,70 m. Do užšího osmičlenného finále
tak postupoval z druhého místa a v tu chvíli by snad
nikdo netipoval, že za tento výkon bude po skončení
soutěže až místo páté.
V následujících dvou pokusech se však dokázali
zlepšit i další závodníci a před posledními pokusy
byl rozdíl mezi prvním a pátým jen pouhých dvacet
centimetrů. David však šestým pokusem, tak jako
v sobotní dálce, dokázal, že z něho roste již opravdový závodník a soupeřům před sebou poslal parádní
vizitku – 13, 99 m a průběžné první místo !
Nikdo ze zbývajících skokanů již nenašel na Davidův výkon patřičnou odpověď, a tak si David mohl
naplno vychutnat radost z mistrovského titulu a zlaté
medaile, kterou mu předal Tomáš Dvořák, a stejně tak

– Polička 3 : 6. První výhra v soutěži.
14. 6. turnaj ml. žáků ve Vys, Mýtě účast 22 kluků.
Z Poličáků dopadl nejlépe Filip Slaný, který dokázal
zvítězit jednou ve dvouhře a jednou ve čtyřhře. Ještě
jednu výhru si připsal ve čtyřhře Štěpán Švanda.
Turnaj mladších žákyň v Zábřehu na Moravě za
soké ambice jako David Beneš, svým výkonem uká- účasti 28 dívek. Z našich startovala pouze Lucka Jílkozali, že mezi nejlepší patnáctku v republice rozhodně
vá a vedla si velice dobře. Ve dvouhře skončila na 3.
patří. Zároveň jsme se však mohli opět přesvědčit, místě a ve dvouhře na místě druhém.
že pomýšlet na medailové umístění mohou v těchto
V tento den se také v Poličce uskutečnil firemní
kategoriích již jen ti, kteří jsou ochotni každodenně
turnaj, kterého se zúčastnilo 5 poličských firem.
poctivě a tvrdě trénovat, a k tomu mají samozřejmě
Konečné pořadí. 1. Ligamen, 2. firma Daniševský, 3.
i patřičnou dávku sportovního talentu.
David Beneš tyto předpoklady svým přístupem
naplňuje vrchovatě a nyní je dokázal proměnit i ve
svůj dosud největší atletický úspěch.
M. Cvrček

Pijmeme do HPP:




    
 
 

Základní hodinová sazba po zapracování 80-110,-K (možnost individuální sazby)
Požadujeme: Vyuen, praxe v oboru, bezúhonnost, nástup ihned
Automechanik: Sváeský prkaz – elektrika, plyn, idiský prkaz sk. B,C (výhodou) a VZV
idi:
Psychotesty, profesní prkaz, idiský prkaz sk. B,C,E
Strojník:
Strojnický prkaz, idiský prkaz sk. B
Vaše nabídky oekáváme na adrese:
EVT SVITAVY s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy 568 02, nebo e-mail: evt@evt.cz,
Pí. Mandlíková: tel.777 125 497, 461 530 718.

zámečnictví Bulva, 4. Prima Polička, 5. DAS Polička.
15. 6. turnaj v minitenisu v Žamberku, z našich
hráli Bára Quiittová – 6. místo a Radim Hnát – krásné
2. místo.
UPOZORNĚNÍ: Nábor dětí roč. nar. 1999 – 2003
přihlášky do 31. 8. 2008.
Tenisová škola: Jílek Zdeněk pořádá týden s tenisem ve dnech 4. - 8. 8. pro ročníky 1996 – 2000. Bližší
informace na tel. čísle 608 725 973.
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TURISTÉ V ČERVENCI
4. - 6. července – Zájezd do Českého ráje. Autobusový zájezd do Prachovských skal, Kozákova, Drábských světniček, Malé skály a dalších zajímavých míst
v této oblasti. Vedoucí akce: Josef Brokl
Neděle 27. července – Cyklovýlet. Tentokrát navštívíme oblast Svitavska, Kamennou Horku a Brněnec. Trasa asi 70 km. Vedoucí akce: Josef Škorpík
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

NEZAPOMÍNEJTE!!!
Běh naděje „Tisíce startů – jeden cíl“ mění motto
,,šance pro život“. Běh naděje, jenž je šancí pro život
proběhne v Poličce dne 14. září 2008. Prezence bude
tradičně od 12.30 a start ve 14.00 hodin. Letošní záštitu
převzal radní Pardubického kraje Bc. Miloslav Macela.
Děkuji sponzorům: MO KDU-ČSL v Poličce, Svatojosefské jednotě pro Poličku a okolí, Městu Polička,
Pardubickému kraji, Bc. Miloslavu Macelovi, firmě
Bonaparte, Masokombinátu v Poličce a dalším.
Běh naděje navazuje svým posláním na dlouhodobý Běh Terryho Foxe v České republice. V průběhu
akce je připravený doprovodný program, po skončení
každý obdrží tradiční občerstvení. Letošní novinkou
a odměnou pro účastníky budou šerpy podobné těm
maturitním.
V květnu 2008 jsem se stal členem koordinačního
výboru Běhu naděje v České republice. Srdečně vás
zveme a prosíme podpořte tento nástupnický Běh
Terryho Foxe. Svou pozvánku zakončím Poličským
podmottem ,,Rakovinu porazíme společnými silami!“
Miloslav Zezula,
hlavní pořadatel Běhu naděje v Poličce

KAMENECKÉ PODÁNÍ
Dne 12. 7. se bude konat na antukových hřištích
v areálu Pod Lipou v Kamenci IX. ročník amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání.
Přihlášky přijímáme do 7. 7. na e-mailové adrese
kamenecke-podani@nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na deset.
Za ASPV - volejbal
J. K. Dvořák a Jan Mlynář

Dne 19. 7. se uskuteční na pískovém hřišti
místního koupaliště plážový volejbalový turnaj
Poličský bagr. Přihlášky přijímáme do 12. 7. na
e-mailové adrese policskybagr@nastrankach.cz.
Počet družstev je omezen na deset. Letos mohou
hrát i nesmíšené dvojice.
Organizační výbor apeluje na volejbalově
méně zdatnou veřejnost, nechť se, v rámci zvýšení
šancí na alespoň jednu výhru družstva Sleďů, přihlásí na výše zmíněný turnaj.
Přijďte se podívat na ochablá upocená těla
hráčů (bez záruky) a podpořit svým skandováním
jejich výkony. Dívky a ženy jsou obzvláště vítány.
Za ASPV - volejbal
J. K. Dvořák, Michal Bulva
policskybagr.nastrankach.cz
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ATLETICKÉ NOVINKY
Posledního května vstoupilo do soutěže II. atletické ligy ve skupině C v Jihlavě družstvo mužů
poličské atletiky. Při neúčasti některých opor byl
výsledek ziskem 100,33 bodů v danou chvíli maximem, které stačilo mezi 8 týmy na předposlední
7. místo. Soutěž pokračovala 14. června druhým
kolem v Litomyšli. Maximální počet startujících
a zlepšené osobní výkony většiny závodníků vedly
k zisku 119 bodů, což znamenalo 5. místo, kdy
od čtvrtého místa dělily poličské borce pouhé 4
body, to znamená např. jedno 7. místo v libovolné
disciplíně. Třetí kolo se uskuteční v Turnově 28.
června.
Skvělou spanilou jízdu v krajském přeboru
předvádí družstvo juniorů, které i 7. června v počtu
pouhých 13 závodníků porazilo přesvědčivě všechna družstva Pardubického i Královéhradeckého
kraje, čímž si upevnilo vedení v soutěži a zajistilo si start v semifinále MR družstev juniorů před
podzimním koncem soutěže. Tento úspěch byl
podtržen mimořádně kvalitními výkony. Některé
příklady: Martin Koutný 400 m 52,58, 800m 1:59,38;
Vojta Ficek disk 37,60; Jiří Šlosr výška 192 cm.

s malým počtem závodníků bojují chlapci statečně
o umístění v druhé polovině tabulky. Na objektivnější zhodnocení budou muset posečkat družstva
nejmladších žáků a žákyní, neboť jim dvě kola uplavala v dešti, snad podzim bude lepší.
Za pozornost stojí výkony dvanáctileté Terezky
Vytlačilové, která výrazně posunula hodnoty oddílových rekordů na tyto hodnoty 600 m 1:49,01, 800
m 2:28,44 a 1000 m 3:19,80. Těmito časy se již prosadila coby mladší žákyně do popředí republikových tabulek mezi staršími žákyněmi, neboť mladší
nemají svoje tabulky. Na 1000 m jí patří 2. místo,
škoda neúčasti na Mistrovství Moravy a Slezska
v Šumperku, kde měla startovat na 800 m, neboť
z tohoto běhu ji v tabulkách na 800 m přeskočily
4 závodnice, bojovnice typu Terezky by si to jistě
nenechala líbit.
Ve dnech 17. a 18. června startovala na akademickém MR v Brně Lenka Schauerová na 1 500 m,
kde jí patřilo 7. místo a na 3 000 m, kde skončila
na 5. místě.
V červnu úspěšně individuálně startovali závodníci v různých pohárových bězích, ve školních

Mimořádně sezóna vychází i družstvům mladších žákyň a mladších žáků Marty Schauerové, kdy
děvčata po třech vítězných kolech vedou suverénně
soutěž a chlapcům patří 2. místo. Oba týmy mají
již zajištěn postup na rozdíl od našich fotbalistů do
podzimního finále, kde se bude bojovat o medaile.
Stejně úspěšně se nedaří týmu starších žáků, kdy

družstvech nebo na otevřených atletických mítincích, čímž si závodníci snažili nahradit neexistenci
vhodného atletického areálu v Poličce.
Více podrobností nalezne zájemce na internetových stránkách www.atletika.cz či www.iscarex.cz/
sport.
JarKa

VELEÚSPĚŠNÁ SEZÓNA MLADÝCH ŠACHISTŮ!
Mladí poličští šachisté se pro příští sezónu mohou pyšnit titulem prvoligoví! V krajském přeboru
družstev mládeže si po celou sezónu vedli výtečně,
před sebe pustili pouze šachisty Lanškrouna a celkové druhé místo v této soutěži jim zajistilo postup
mezi nejlepší družstva republiky. Až na utkání
s Lanškrounem předvedli bezchybné výkony a po
celý rok pracovali jako tým, což je záruka úspěchu
v každém kolektivním sportu. Dík patří Kamilu Petráskovi, Marku Stodolovi, Ondřeji Schafferovi, Janu
Petráskovi, Davidu Sionovi a Josefu Peřinovi.
Druhým, ještě čerstvým kolektivním úspěchem,
je 17. místo na MČR družstev starších žáků, které
se každoročně hraje dvoudenním systémem na
Seči. Turnaje se účastnilo 54 družstev nejen z ČR,
ale i ze Slovenska. Konečné 17. místo (15. v MČR)
je druhým největším úspěchem poličského šachu
na této akci.
Nejen soutěže družstev byly letos úspěšné. Naši
šachisté se úspěšně prezentovali i v soutěžích jednotlivců. Nejlépe jsme si vedli v kategorii do 14 let,
kde Kamil Petrásek vyhrál dvě kvalifikace ze čtyř.
Mezi nejlepších osm hráčů této kategorie téměř
vždy patřili i Marek Stodola a David Sion a s přehledem si pohlídali účast na krajském finále. Do tohoto finále se probojovali i Ondřej Schaffer z nejstarší
kategorie do 16 let a Petr Pospíšil z kategorie do
12 let, který zvítězil v jedné kvalifikaci své věkové

skupiny. V krajském finále, hraném v Kuněticích,
se na Mistrovství Čech mládeže 2008 probojovali
pouze Kamil a Marek. Ovšem ani Ondra, David
a Petr nepředvedli špatné výkony a rozhodně se za
prezentovanou hru nemusejí stydět. Získané zkušenosti je určitě posunou zase o nějaký ten šachový
krok dále. Do družstva se podařilo začlenit i čtyři
nováčky. Monika Ryšavá, Jan Tulis, Josef Peřina
a Jiří Kostka letos zvládli většinu začátečnických
nástrah a jistě v budoucnu naváží na úspěchy
svých současných spoluhráčů. Mládež je využívána
i v soutěžích dospělých. TJ Štefanydes Polička jim
dává příležitost především v družstvech hrajících
nižší krajské přebory. Zápasem proti dospělým
soupeřům získávají cenné šachové zkušenosti. Někteří z hráčů nebudou mít od královské hry klid ani
o prázdninách. Chystáme se totiž do Pardubic na
Mistrovství Evropy amatérů, což je nejprestižnější
šachová akce konaná na území naší republiky.
Tyto všechny úspěchy mají ovšem jednu vadu
na kráse. Tou je financování mládeže. Do této
doby se finančně o mládež stará šachový klub TJ
Štefanydes Polička, SVČ Mozaika Polička a rodiče
dětí. Ovšem s postupem do I. ligy dorostu se výdaje
jistě zvýší. Z toho důvodu hledáme v tomto směru
podporu. Rádi budeme prezentovat vaší firmu nebo
výrobky domluveným způsobem.
David Schaffer, DSchaffer@seznam.cz

ŠTĚPÁNEK MISTREM ČESKÉ REPUBLIKY
Na evropském poháru naturálních kulturistů
v Třinci 31. 5., který byl součástí světové nominační série FAME WORLD TOUR pro mistrovství
světa v Torontu proběhlo současně i mistrovství
ČR.
Jiří Štěpánek z Poličky zde ziskem zlaté medaile vybojoval titul mistra České republiky.
V evropském pořadí obsadil 4. místo. Tato
soutěž byla nejvýznamnější akcí v rámci soutěží v ČR i SR v historii naturální kulturistiky.
Úroveň byla velmi vysoká, na první čtyři místa
dosáhli pouze medailisté z mistrovství Evropy
a světa, včetně mistra světa z Francie Vieilly
Thierryho.
Klání kulturistů natáčela Česká televize,
mezi čestnými hosty byli vedle starostky Třince také hokejista NHL Václav Varaňa, legenda

české kulturistiky MVDr. Libor Minařík a další
osobnosti.
Na mistrovství světa do kanadského Toronta
odcestovala v polovině června česká reprezentace ve složení 4 muži a 2 ženy. V této výpravě
byl i reprezentant Poličky Jiří Štěpánek.
Reportáž z MS v Kanadě uveřejníme v příštím vydání Jitřenky.
Jiří Štěpánek děkuje Ing. Petru Hrubému
za sponzorskou pomoc formou daru v podobě
kvalitní výstroje pro cyklistické tréninky. „Cyklistické tréninky jsou již dlouhodobě samozřejmou součástí mojí sportovní přípravy. Využívám
služby Ing. Petra Hrubého, děkuji mu a vysoce
si vážím jeho profesionálního přístupu jak v oblasti prodeje, tak i kvalitních servisních služeb
ve firmě Cyklo Hrubý.“

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ČERVENEC 2008
1. úterý
2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle

6.00 h. -20.00 h.
6.00 h. – 20.00 h.
6.00 h. – 20.00 h.
6.00 h. – 20.00 h.
zavřeno
zavřeno
6.00 h. – 20.00 h.
6.00 h. – 20.00 h.
6.00 h. – 20.00 h.
6.00 h. – 20.00 h.
6.00 h. – 20.00 h.
zavřeno
zavřeno

Poznámka: v červenci je otevřeno
pro veřejnost do pátku 11.7.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
PROVOZ SAUNY: UZAVŘEN
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
otevřeno PO - PÁ: 14.00-20.00 hod.
ÚT, ČT, SO: 10.00-12.00 hod.
ZIMNÍ STADION uzavřen
KOUPALIŠTĚ
Provoz koupaliště je od 1. 7. do 31. 8 2008
Provozní doba koupaliště je od 10.00 do 19.00
hod.
V době nepříznivého počasí bude provozní
doba aktuálně zveřejněna ve vývěsní tabuli
na koupališti.
V provozu bude kiosek, plážové hřiště, venkovní pingpongový stůl, brouzdaliště s ohřívanou
vodou, skluzavka pro děti, mládež a dospělé.
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INZERUJTE
V JIŘENCE
do všech schránek v Poličce a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

TURNAJ AVL POLIČKA
Dne 24. 5. 2007 proběhl v areálu Pod Lipou
v Kamenci amatérský volejbalový turnaj AVL Polička, který byl zorganizován k jejímu nadcházejícímu
X. ročníku. Turnaje se zúčastnilo celkem pět družstev rekrutovaných z AVL.
O pořadí na prvních třech místech rozhodlo až
celkové skóre, kterým zvítežilo družstvo Lachtani
následované Uzenýma Sardinkama, Bystrým, THT
a Pajdáky.
Poděkování patří firmám MIRO Borová (generálnímu sponzoru), Bartosh s.r.o. - reklama, Masokombinát Polička, Radim Totušek - stavební firma,
Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička za jejich
sponzorský příspěvek.
Náš dík za nezištnou pomoc s organizací má
také Jana Chadimová.
Za ASPV - volejbal
J. K. Dvořák
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