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PROMĚNY NAŠICH HŘBITOVŮ
V letošním roce došlo díky pochopení zastupitelstva města k poměrně významnému počinu
v obnově obou hřbitovů v Poličce. Nad rámec
běžné každoroční údržby byly do hřbitovů investovány cca 2 mil. Kč.
Na centrálním hřbitově firma T.E.S. s.r.o. pokácela středové stromořadí stříbrných smrků, které
poškozovaly přilehlou komunikaci, byly napadeny
dřevokazným hmyzem a postupně usychaly. Poté

byla firmou COLAS CZ, a.s. opravena hlavní komunikace a podél ní vysázela firma T.E.S. s.r.o. podle
návrhu paní Jany Trantírkové ze Sušice u Moravské Třebové stromořadí červených pyramidálních
buků. Na podzim ještě budou odstraněny 3 stromy,
které poškozují sousední hroby.
Na hřbitově u sv. Michaela byla podle projektu
Ing. Miloslava Fadrhonse z Prahy vydlážděna žulovou kostkou část komunikace od hlavní brány

MĚSTSKÁ POLICIE V POLIČCE
PRACUJE ZCELA TRANSPARENTNĚ

z ulice Vrchlického po jižní vchod kostela a dále
cesty ke hrobce Bohuslava Martinů a k sakristii
kostela. Současně byla zkapacitněna stávající dešťová kanalizace ve spodní části hřbitova na profil
DN 250, bylo provedeno odvodnění nové komunikace do dešťových vpustí a přepojení části dešťových svodů kostela do nové kanalizace. Dále byly
realizovány přípravné práce pro instalaci veřejného
osvětlení hřbitova položením kabelů pro osvětlení
komunikace podél jižní stěny kostela, nasvícení
jižní strany kostela a osvícení hrobky Bohuslava
Martinů bodovými dlažbovými svítidly. Dodavatelem stavebních prácí na hřbitově u sv. Michaela je
firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o. Kromě již zmíněného, bude v letošním roce ještě provedena rekonstrukce vodovodní a části kanalizační přípojky pro
hřbitov a v podzimních měsících na dílčí obnovu
zeleně, realizované na jaře panem Petrem Jílkem
z Poličky podle dokumentace zahradní architektky Ing. Marcely Vinanteové z Prahy, naváže nová
výsadba u hrobky Bohuslava Martinů a odstranění
převislých jasanů, které poškozují svými kořeny
sousední hroby.
Práce na obou hřbitovech, které v letošním
roce probíhají, řeší určitý dluh Města Poličky vůči
těmto místům setkání s našimi zesnulými blízkými.
Aktuálnost změn, kterých se poličské hřbitovy
po delší době dočkaly, je podtržena blížícím se
50. výročím úmrtí hudebního skladatele Bohuslava
Martinů. Lze jen doufat, že na tuto první etapu
prací bude moci Město Polička navázat i v dalších
letech a návštěvníci hřbitovů si tak budou moci
v důstojném prostředí připomínat své blízké v naději na věčný život. Tu symbolizuje především goticko renesanční kostel sv. Michaela, kříž uprostřed
hřbitova i řada náhrobků nad ostatky těch, kteří
očekávají své vzkříšení.

Ve vysílání jistých rozhlasových stanic zazněla
informace, že městská policie v Poličce postupuje netransparentně při měření rychlosti vozidel
– například, že k měření dochází dvacet metrů za
označením obce.
Jednoznačně se od takovéhoto způsobu měření
rychlosti vozidel distancujeme! Jak vedení města,
tak městská policie se snaží o preventivní transparentní měření rychlosti. Z tohoto důvodu byly nainstalovány informativní dopravní značky, městská
policie se nikdy u měření rychlosti neschovávala,
„nečíhala na řidiče ve křoví“ a nepoužívala žádné
další podobné „metody“. Místa určená k měření
rychlosti jsou vybírána vždy tak, aby se jednalo
o lokality rizikové, a to zejména u autobusových
zastávek , přechodů pro chodce, mateřských a základních škol. Městská policie v Poličce se nikdy
neuchýlila k praktikám jednoduchého vybírání
finančních prostředků a pouhé represi. Závěrem
bychom chtěli podotknout, že městská policie
v Poličce není jedinou složkou ve městě, která disponuje měřičem rychlosti a je ze zákona oprávněna
k provádění měření rychlosti.
Městská policie Polička

ODSTÁVKA ELEKTŘINY!
Dne 19. 9. 2008 v době od 7.00 do 17.30 hod.
nepůjde proud v ul. Hegerova od čp. 191 (u pekárny Borová) směr Pomezí včetně bytovek masokombinátu, ul. Družstevní od čp. 199 (u mostu) směr Pomezí včetně sídliště čp. 886-891. Dále
nepůjdou Paseky, stará i nová výstavba (až po
„parlament“). Bez proudu bude i Modřec.
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Vedoucí odboru územního plánování,
rozvoje a ŽP, Ing. Marta Mastná

PRO VAŠI BEZPEČNOST
Město Polička má zájem na zvýšení bezpečnosti
občanů a jejich majetku, a proto prostřednictvím
městské policie uvažuje o připojení dalších objektů
na stávající „pult centrální ochrany“ (dále jen PCO).
Toto zařízení je spojeno s kamerovým systémem
města a výrazně přispívá ke zvýšení celkového
přehledu městské policie na vybraných místech.
Do budoucna se také plánuje zvýšení počtu bezpečnostních kamer.
Celý systém pracuje tak, že po obdržení signálu
poplach na PCO, okamžitě vyjíždí hlídka městské
policie a nejbližší kamera se natáčí na příslušný
objekt. Připojení na PCO tak zabezpečuje jednak
rychlé přivolání hlídky městské policie při vniknutí
nepovolané osoby do objektu, a dále pak i případné zjištění požáru uvnitř objektu a povolání výjezdové jednotky hasičů. Majiteli objektu může být
automaticky zaslána SMS o nastalé situaci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladný
projekt, který by vyžadoval nepřetržitou službu
městských strážníků, rádi bychom zjistili zájem
občanů - zejména podnikatelů - o tuto službu.
Předpokládaná částka za jeden objekt byla stanovena ve výši 500 Kč měsíčně. Svůj zájem a případné
dotazy můžete zasílat do 30. září 2008 na adresu:
bartos@policka.org, tel. 461 723 805 nebo navštívit
přímo městskou policii.
(bar)

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ BEZ STROJOVĚ
ČITELNÝCH ÚDAJŮ
Dne 31. 12. 2008 skončí platnost občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů (oranžových),
vydaných do 31. 12. 2003, bez ohledu na to, jaká je
v těchto průkazech uvedena doba platnosti.
Žádosti o výměnu je nutné podat nejpozději do
30. 11. 2008.
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka - pokud je doba platnosti v občanském průkazu
uvedena „bez omezení“ nebo „platnost prodlou-

žena bez omezení“ a nenastaly žádné jiné změny
(změna trvalého pobytu, změna rodinného stavu),
není třeba výměnu provádět.
Občanské průkazy se strojově čitelnou zónou
(zelené) platí po dobu v nich uvedenou.
Podrobné informace získáte na tel. čísle:
461 723 886, úřední desce a webových stránkách:
www.policka.org.
Úsek občanských průkazů

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ZNĚLKU
MĚSTSKÉHO ROZHLASU
V současné době probíhá rozšíření městského
rozhlasu do dalších částí města Poličky včetně Stříteže. Často dostáváme připomínky ke znělce, která
zahajuje hlášení rozhlasu. Jsme si vědomi, že tato
znělka není podle našich a asi ani vašich představ
a město by si zasloužilo lepší. Proč tomu tak je?
Vysvětlení je prosté. Šetříme peníze. Ze zakoupeného CD „Skladby pro potřeby měst a obcí“, kde
byla zároveň zakoupena i autorská práva, to bylo to
nejlepší, co se dalo použít. Takže jsme ročně šetřili
několik tisíc korun. Proto jsme se rozhodli vyhlásit
soutěž o novou znělku za následujících podmínek:
• vlastní skladba, délka trvání: cca 1 minuta
• autor převede autorské právo na znělku Městu
Poličce
• termín ukončení soutěže: 31. říjen 2008
• nejlepší znělka bude vyhodnocena komisí a autor obdrží finanční odměnu
Svoje skladby zasílejte ve formátu MP3 na
adresu bartos@policka.org, nebo na CD (osobně,
poštou) na podatelnu MěÚ Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička. E-mail i obálku označte
SOUTĚŽ – ROZHLAS.
(bar)

Oblastní odbočka SONS Česká Třebová
a Tyfloservis Hradec Králové
pořádá výstavu kompenzačních
pomůcek a poradenství pro zrakově
postižené.

Svazek obcí Českomoravské pomezí
hledá kandidáta/tku na pozici

MARKETINGOVÝ MANAŽER ORGANIZACE
CESTOVNÍHO RUCHU
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání
• dobré komunikační a organizační schopnosti
• praxe v cestovním ruchu či zkušenosti s evropskými projekty výhodou
• aktivní znalost AJ podmínkou
• znalost dalšího světového jazyka vítána
• práci na PC: MS Office, internet
• řidičský průkaz sk. B a zkušenosti v řízení
Náplň činnosti:
• propagace turistické oblasti Českomoravské pomezí
• spolupráce se subjekty v cestovním ruchu v rámci ČMP
• nástup nejpozději 1. ledna 2009

Výstava se koná dne 10. září 2008
od 10 – 12 hodin
ve společenské místnosti v Domě
s pečovatelskou službou
v ulici Družstevní 970, Polička
Srdečně zvou pořadatelé

HLEDÁME LEKTORA PRO
VÝUKU ANGLIČTINY
pro seniory. Kurzy by měly probíhat v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Četnost výuky se předpokládá jednou za týden
v rozsahu 2 vyuč. hodin, dopoledne nebo i odpoledne. Předpoklad zahájení je v říjnu 2008,
s počtem asi 10 uchazečů.
Prosím, své nabídky zasílejte co nejdříve řediteli DPS „Penzion“ panu Brandejsovi,
tel: 461 753 111
nebo e-mail: dps.penzion@policka.cz

místo výkonu práce:
Litomyšl

KARDIACI ZVOU
Písemné přihlášky zasílejte do 23. září 2008 na adresu
Českomoravské pomezí,
Bří Šťastných 1000,
570 01 Litomyšl,
obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ - MANAŽER“.
Dále je třeba přiložit:
• strukturovaný životopis
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Poznávací zájezd a kondiční vycházka.
Vysoké Mýto - Jungmannovy sady, náměstí kostel sv. Vavřince. Dobříkov - podkarpatský kostelík.
Vraclav - barokní areál, památník rodů Vršovců.
Vranice - přírodní rezervace Toulovcovy maštale, chata Polanka. Zderaz - obytné sklepy.
Sobota 20. září 2008. Pořádá Kardio klub Svitavy. Vedoucí zájezdu paní Zdena Chvojsíková
Odjezdy: z Poličky 7:10, Svitavy 7:30, Litomyšl
7:50. Přihlášky do 15. září 2008 pan Mojmír Kyncl,
Emilie a Jindřich Zrůstkovi.
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DEN CHARITY V POLIČCE
Na mnoha místech republiky se kolem svátku
sv. Vincence z Paul (27. září), patrona a zakladatele
moderní charitativní činnosti, konají v rámci „Dne
Charity“ různé akce.
Oblastní charita Polička se k těmto akcím
připojuje 26. 9. 2008 „Dnem otevřených dveří“.
Ve Vrchlického ulici č. 22 může veřejnost od 9 do
16 hod. navštívit středisko pro mentálně postižené
osoby - AC dílny (keramická, výtvarná a dřevařská)
a prohlédnout si senzomotorickou místnost OÁZA.
Ve stejné ulici v č.p. 185 seznámí od 9 do 16 hod.
veřejnost se svojí činností Občanská poradna a Nízkoprahové denní centrum. U kruhovém objezdu
(ul. Husova) může veřejnost navštívit a seznámit se
s ojedinělým projektem - terapeutickým obchodem
Fimfárum.

FIMFÁRUM SE PO PŮL ROCE
STĚHUJE

PROJEKT NA PROPAGACI OBLASTI ČESKOMORAVSKÉ
POMEZÍ MÁ ZELENOU
Svazek obcí Českomoravské pomezí, jehož je
Polička od loňského roku zakládajícím členem,
uspěl se svojí žádostí o podporu z Evropských fondů z Regionálního operačního programu. Projekt
je zaměřen na propagační a koordinační kampaň,
jejímž cílem je do naší oblasti dané městy Polička,
Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová a Vysoké Mýto,
přivést více návštěvníků a turistů, než tomu bylo
v předchozích letech.
Celý projekt byl konzultován a připravován
v souladu s chystanými aktivitami „Destinační
společnosti Východní Čechy“ tak, aby naše aktivity
byly společně koordinovány a úspěch projektu byl
výraznější. Jednou ze stěžejních aktivit první fáze
bude výběr marketingového manažera, který bude
mít na starost realizační fázi projektu.
Projekt, mj., umožní zdokonalení internetové
prezentace, výrobu reklamního filmového spotu
a jeho odvysílání v kinech Cinestar, účast na veletrzích cestovního ruchu, podporu návštěvnosti turistické oblasti pomocí redakčních článků, vyhotovení

specifických propagačních materiálů vč. nákupu
fotografií a mapových podkladů pro jejich výrobu
apod. Projekt bude zahrnovat také dva workshopy
zaměřené na setkání subjektů působících v cestovních ruchu na celém území turistické oblasti. Tato
setkání by měla poodhalit řadu otázek z oblasti turismu a marketingu. Celkové náklady projektu, jehož realizace bude zahájena v nejbližších týdnech,
jsou 3,962 mil. Kč, z toho předpokládáme dotaci
ve výši 92,5%, tj. 3,664 mil. Kč (85% z EU, zbytek
Pardubický kraj).
Mgr. Jan Matouš
Výkonný výbor svazku obcí
Českomoravské pomezí
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Polička
ᄀༀࠀጀԀ ᰀ*ऀ܀ᜀ܀Ȁ"ༀ̀ЀḀἀጀ)'܀2ԀᨀḀࠀᰀ܀ЀԀ܀ഀ
ᄀༀࠀጀԀ ᰀ*ऀ܀ᜀ܀Ȁ"ༀ̀ЀḀἀጀ)'܀2ԀᨀḀࠀᰀ܀ЀԀ܀ഀ
ἀᔀԀጀḀ᐀᠀ ̀܀Ȁ᠀ ܀ᄀༀȀḀ܀#ᴀЀԀऀ܀ᰀᨀԀ܀Ȁ"ऀἀༀ܀̀ༀԀ
ἀᔀԀጀḀ᐀᠀ ̀܀Ȁ᠀ ܀ᄀༀȀḀ܀#ᴀЀԀऀ܀ᰀᨀԀ܀Ȁ"ऀἀༀ܀̀ༀԀ
Po půl roce fungování je projekt nad očeká- už vloni a za rok dobrých zkušeností se
MARLIN
Bělohlávková.
ještě pròḀ̀ᔀԀༀ̀ሀ܀
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Oblastní
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K nápadu a zřízení terapeutického obchodu
potřeby
nejen našeho
sociálního
zařízení a připraasi 5 měsíců vykonané praxe. To našim ጀഀࠀᰀ܀4ሀ567܀᠀ᜀ'܀8ᤀሀ܀Ѐ܀
uživatelům
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dovedly a inspirovaly poličskou Charitu podobné
přinášelo osvěžení činností běžného dne, poznává- vila školící běh i o prázdninách. Paradoxně právě
obchody fungující ve Velké Británii, tzv. chari- ní nových lidí a učení se s nimi vycházet. Pro naše
prázdniny jsou, vzhledem k menší prázdninové
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ԀĀऀ܀ఀ
ĀȀ̀ЀԀࠀ܀ԀĀऀ܀ఀ
ty shops. Britové prostřednictvím takovýchto
klientů, vhodným obdobím, kdy při dépracovníky tato forma pomoci znamenala
zpestře- docházce
ഀༀࠀࠀԀကᄀ̀Ԁሀက܀ጀༀԀᄀ᐀ᔀԀᘀᜀሀༀ᠀̀܀ကሀༀᤀԀᨀ᠀ᜀጀᔀԀ
ഀༀࠀࠀԀကᄀ̀Ԁሀက܀ጀༀԀᄀ᐀ᔀԀᘀᜀሀༀ᠀̀܀ကሀༀᤀԀᨀ᠀ᜀጀᔀԀ
charitativních obchodů projevují svou pomoc
letrvající
absenci školících se pracovníků je možné
ní práce a rozšíření prostoru pro individuální
práci
potřebným. Principem obchůdků je dárcovství
zajistit provoz.
s uživateli služeb.
odložených knih, oblečení, hraček, porcelánu,
Věříme, že vzájemná spolupráce s touto vzděDalší společnou aktivitou byla celodenní
nádobí, kočárků a mnoha dalších věcí. „Tento „pracovní“ exkurze frekventantů rekvalifikačního
lávací společností nás bude provázet i nadále a že
vyzkoušený princip jsme chtěli zachovat, ale zá- kurzu Pracovník v sociálních službách v Charitě. se při „marliňáckých“ aktivitách setkáme i s dalšími
roveň jsme udělali tak trochu experiment,“ říká „Byli jsme rádi, že jsme se na jeden den mohli stát
poskytovateli sociálních služeb ze Svitavska, třeba
Štěpán Plecháček, PR Oblastní charity Polička.
právě na praxi u nás.
součástí pracovního týmu AC dílen. Při společné
„Na rozdíl od Velké Británie, kde místa pro- práci s klienty naši frekventanti mohli získat názorŠtěpánka Dvořáková
dejců obsazují dobrovolníky, prodávají u nás
a o obchod se starají pod vedením odborného
pracovníka naši klienti. Mají tak možnost se setkat přímo s veřejností a ukázat jí, že spoustu věcí
dokážou. A ty, které jim jdou hůře, se zde učí,“
dodává Plecháček.
Od července připravila Oblastní charita Po2. 10. 2008 od 9.00 do 10.00 hod. v klubovně
Od října opět začínáme další nový kurz výuky
lička další zajímavost. Oslovila organizace, které
základních prací na počítačích pro seniory v Do- DPS Penzion, kde vám řekneme ty nejzákladnější
stejně jako ona pracují s handicapovanými oso- mě s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
informace.
bami, a nabídla jim ve svém obchodě možnost
Přihlášky přijímá pan Pavel Brandejs nebo VlaChceme ukázat seniorům různé možnosti vyprodeje jejich výrobků. Každý měsíc se ve Fim- užití počítačů v každodenní praxi.
dimíra Pevná osobně nebo na tel. č. 461 753 111.
fáru bude představovat jiná organizace se svojí
Pavel Brandejs
Jde nám o to, aby se senioři seznámili s počíčinností a se svými zajímavými výrobky.
ředitel DPS Penzion Polička
tači, aby se naučili jejich základní ovládání a vyPoslední, ale nejdůležitější změnou je, že
užití v každodenní praxi. Dozvědí se, co všechno
od 1. září 2008 najdete Fimfárum v nových pro- lze na nich v rámci jejich možností dělat a jak
storách - u kruhového objezdu v Husově ulici
najít různé informace prostřednictvím počítače
� 

v Poličce.
přes internet. Jedná se např. o zjištění informací
v jízdních řádech, kultuře, zdravotnictví, nahléd 
nout do stránek městského úřadu, internetového
zpravodajství, apod. Naučí se, jak se stahují po� 

třebné informace z internetu, pošlou si zprávu
přes e-mailovu poštu a dozví se spoustu dalších
� 
užitečných informací. Rozhodně není třeba mít
z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě na počíta   

Velmi ráda bych poděkovala dobrovolníčích nic nedělali. Však zkuste a uvidíte.
kům OCHP Pavlíně Kocmanové a Přemyslu

Zájemci se mohou informovat, případně přiPechancovi za práci v terapeutickém obchodě
hlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude pro
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Fimfárum po dobu dovolené. Vážím si jejich
bíhat každý čtvrtek od 9. 10. 2008, vždy po 1 hopomoci a těším se na další spolupráci.
dině od 8.00 do 14.00 hod. a na přednášce jsou
, - .&
Fajmonová Ivana
vždy dva zájemci. 12 hodinových přednášek stojí
vedoucí střediska „Otevřené dveře“
350,-Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se
,  .&
bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Informační
hodina o výuce a rozdělení proběhne ve čtvrtek

OBOUSTRANNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE

VÝUKA - POČÍTAČE PRO SENIORY V DPS-PENZION

PODĚKOVÁNÍ
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DIVADELNÍ ABONENTNÍ
CYKLUS TYLOVA DOMU

KALENDÁŘ AKCÍ

Vážení divadelní příznivci,
stejně jako v loňské sezóně si Vás dovolujeme
oslovit s nabídkou abonentního divadelního cyklu Tylova domu v Poličce.
Pro nadcházející podzimní sezónu 2008 jsme
vybrali divadelní hry:

města Polička
Září 2008

KINO POLIČKA
úterý
velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
2. září LETOPISY NARNIE: Princ Kaspian
V tomto novém filmu se sourozenci Pevensieovi vracejí do velmi odlišné země, než
jakou na konci jejich minulého dobrodružství opustili. Zemi vládne železnou rukou
zlý král Miraz a narnijská bájná stvoření
a mluvící zvířata se ukrývají. Sourozenci,
povolaní zpět z válkou sužované Anglie, se
musejí pokusit o záchranu mírumilovných
narnijských obyvatel a pomoci zpátky na
trůn jeho náležitému dědici, mladému
princi Kaspianovi.
Dobrodružný/fantasy, 144 min, český dabing, mládeži přístupné
Vstupné: 70,- Kč
úterý
velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
9. září KUNG FU PANDA
Ačkoliv se příběh odehrává ve středověké
Číně, jeho kulisami by mohla být jakákoliv
éra a oblast. Jeho hlavní náplní je totiž
poselství, že i tomu největšímu zoufalci
se může splnit jeho sen, když se ke snění
přidá i trocha štěstí a především píle. Nicméně bez Číny bychom neměli hlavního
hrdinu v podobě chlupaté pandy, která
zbožňuje Kung Fu.
Rodinná animovaná komedie, USA, 2008,
92 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
úterý
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
23. září BATHORY
Historický velkofilm Juraje Jakubiska
a současně nejdražší filmový projekt střední Evropy přivádí k životu krvavou legendu
o čachtické paní. Ta se podle pověstí koupala v krvi panen a na svých panstvích po
léta vraždila a mučila své poddané.
Historický thriller, SR, ČR, UK, HU, 2007,
140 minut, přístupno od 12 let
Vstupné: 65,- Kč
pondělí velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
29. září ROLLING STONES
Hudební dokument Martina Scorseseho
z koncertu legendární kapely Rolling Stones vznikl během dvou dnů na podzim
2006 v Beacon Theatre v New Yorku. V roli hostů vystoupí také kolegové z poprockové branže - Christina Aquilera, Jack White
či bluesman Buddy Guy
Hudební dokument, USA, 2008, 108 minut,
české titulky, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
úterý
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
30. září AKTA X: Chci uvěřit
Tajemné konspirace, nevysvětlené záhady,
paranormální jevy, setkání s budoucností,
agenti FBI Fox Mulder a Dana Scullyová
- to jsou v kostce atributy celovečerního
filmu se značkou Akta X. Jde o kompletní
novinku, ve filmu tedy není použita jediná

sekvence, jediný záběr z TV seriálu ani ze
série vydané na videokazetách.
Sci-fi/thriller, USA, 2008, 117 minut, titulky,
mládeži přístupný
Vstupné: 65,- Kč

TYLŮV DŮM POLIČKA
čtvrtek malý sál Tylova domu v 16.30 hodin
11. září ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
pátek malý sál Tylova domu
12. září PŘEDVÁDĚCÍ AKCE
Pronájem
středa vestibul Tylova domu
17. září PRODEJNÍ AKCE
Pronájem
čtvrtek velký sál Tylova domu
18. září SETKÁNÍ STAROSTEK
PARDUBICKÉHO KRAJE
Pronájem

Neil Simon: DRUHÁ KAPITOLA
(Hrají: David Prachař, David Matásek, Valérie
Zawadská, Martina Hudečková)
George Schneider, asi dvaačtyřicetiletý spisovatel, se nemůže vyrovnat se smrtí manželky
Barbary. Zdá se, že heslem pro zbytek života mu
je: „Žádné Barbary už na světě nejsou...“
Z toho bolestivého dna se mu svým laskavým,
osobitým humorem a poněkud svérázným způsobem snaží pomoci jeho mladší bratr Leo.
J. B. P. Moliére: TARTUFFE
(Účinkují herci Městského divadla Mladá
Boleslav)
Francouzská klasicistní komedie plná skvělých dialogů, situací a rozporů. Mistrovská komedie o tom co se stane, když svému jedinému
nejlepšímu příteli, svému miláčkovi, svému guru
řeknete o sobě všechno a rozhodnete se mu dát
nejen vlastní dceru, ale i všechen svůj majetek.
Peter Quilter: NA KONCI DUHY
(Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík,
Tomáš Petřík alt. Petr Bláha)
Zákulisní život Judy byl skutečně námětem
nesčetných fám, které se bohužel zakládaly na
pravdě a týkaly se její závislosti na drogách - a na
mužích. Nebo spíše na lásce. Chtěla být milována,
ale muži, které milovala, toužili po Judy, která
zpěvem vydělává velké peníze, anebo po Judy,
kterou by mohli zachránit a napravit. Navzdory
chmurné faktografii je však Na konci duhy hra
nesmírně vtipná a zábavná.

Miroslav Horníček: DVA MUŽI V ŠACHU
(Hrají: Oldřich Navrátil, Mojmír Maděřič, Petra
Hobzová a další)
Miroslav Horníček mistrně napsal s půvabem
sobě vlastním lehkou, úsměvnou až rozvernou
divadelní „konverzačku“, „Dva muži v šachu“.
Děj hry situoval do malé italské vesničky
Tylův dům v 17.30 hodin
století osmnáctého, kdy se vedly mezi malými
ZAHÁJENÍ JÓGOVÉHO KLUBU
knížectvími přečetné drobné války. Hlavní dvě
35 setkání bude mít na programu průprav- ženské představitelky – Guiletta a Bianca jsou
né cviky, ásany, dechová cvičení, jógové
půvabné, mladé, temperamentní, žádostivé
sestavy, oční cviky, relaxace, dynamické
a muži žádané venkovské dívky. Jejich protějšky
meditace, power yoga, sluneční jóga, – hrabě Marcello a hrabě Giacomo jsou dva zajatí
setkáte se ale i s technikou, cvičením
důstojníci.
a sestavami, které z klasické jógy přímo
bonusová hra:
nevycházejí.
A. Jirásek: LUCERNA
Účinkuje Ochotnický divadelní spolek NAvelký sál Tylova domu v 19.00 hodin
HOĎ Vranová
KONCERT BRATRŮ EBENOVÝCH
Klasicky nastudovaná divadelní hra Aloise
Bratři Ebenové (Marek, Kryštof a David)
Jiráska v podání divadelních ochotníků.
servírují Chlebíčky!
Tak se jmenuje nové album kapely Bratři
Cena abonentní vstupenky
Ebenové, které vyšlo v polovině června
I. cenové pásmo
2008. Po vydání tohoto alba bratři Ebenové
640,- Kč (1.-6. řada)
nelení – vydávají se znovu koncertovat po
II. cenové pásmo
českých městech.
560,- Kč (7.-11. řada)
Vstupné: 230,- Kč (v předprodeji)
III. cenové pásmo
300,- (v den koncertu)
480,- Kč (12. a 13. řada
vestibul Tylova domu
+ čelní balkón)
PRODEJNÍ AKCE – prodej obuvi
Pronájem
Prodej abonentních vstupenek bude zahájen
1. 9. 2008 a potrvá do 25. 9. 2008 v kanceláři
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
Tylova domu v Poličce
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
Pondělí a středa
VÝCHOVY
8.00-11.30 a 12.00-17.00 hodin,
Kurz povede Taneční škola Ellis Svitavy.
úterý a čtvrtek
Nepřístupno veřejnosti.
8.00-11.30 a 12.00-15.30 hod.)

pátek velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
19. září ZAHÁJENÍ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Kurz povede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti.
pondělí
22. září

středa
24. září

čtvrtek
25. září
pátek
26. září
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KURZY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2008-2009 V TD
JAZYKOVÉ KURZY

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA ZÁŘÍ
61. UMĚLECKÝ SALON v POLIČCE
ABSOLVENTI AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ
V PRAZE ve výstavních sálech galerie od 30. srpna
do 12. října 2008
K výstavě je v letošním roce připraven vzdělávací program, který bude realizován od 8. září do
26. září 2008 ve výstavních sálech galerie. Interaktivní výtvarný program lze zahrnout do školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
a uplatnit ve vzdělávací oblasti Umění a kultura,
v oboru Výtvarná výchova.
Prostřednictvím vystavených děl absolventů
Akademie výtvarných umění v Praze - Zdeňky Benešové, Josefíny Duškové, Markéty Hlinovské, Petra
Vašíčka, Katariny Lászlové, Lucie Novotné, Jana
Synka, Jakuba Hynčíka a Petry Mejstříkové - se děti
a studenti seznámí s tvorbou současného výtvarného umění. Program je úzce provázán s vystavenými
díly, výtvarné aktivity proto vycházejí z výtvarných
technik a vlastních tvůrčích postupů vystavujících
umělců a navazují tak na jejich tématické či umělecké zpracování. Program je založen na skupinové
práci, podněcuje představivost a tvůrčí aktivní přístup v porozumění modernímu umění.
Délka programu je variabilní, dle časových
možností účastníků 45 – 90 min.
Školním třídám doporučujeme předem se objednat, kontakt: Městské muzeum a galerie Polička,
Tylova 114, Polička 572 01, tel.: 461 721 207.
Vstupné: děti 15,- Kč, dospělí 15,- Kč, učitelé
jako doprovod zdarma.
Otevírací doba: září, říjen: Út-Ne 9-12, 13-16
hod., případným zájemcům zajistíme vstup také
v pondělí nebo od 8 hod., nutná je však předběžná
objednávka na tel.: 461 721 207
Akce se koná za finanční podpory
Ministerstva kultury

PODĚKOVÁNÍ
Nepíši do novin poděkování každoročně, ale měla
bych… Každoročně totiž tiše žasnu, kolik obětavé práce
dokáží mladí lidé u nás udělat pro druhé.
Pravidelné letní tábory – již tradičně pořádané pro
děti malé, větší i málem dospělé – dají zabrat. Ostatně
známe své ratolesti. Připočtěme k tomu, že tito mladí si
na sebe „chomout starostí“ dobrovolně nasadí ve svém
volném čase prázdnin, dovolených a bez nároku na
nějaký honorář.
Dělají to takto už řádku let, Určitě mají naše poděkování a obdiv. A nejen oni.
Myslím, že byli vychováni v rodinách, kde starost
o druhé, nezištnost a obětavost jsou samozřejmostí. Slova a pojmy, jež nejsou v současné době příliš frekventované. A tak uznání a díky patří nejen jim, ale také jejich
rodičům, že je tak dokázali vychovat a vést.
Předávají si navzájem štafetu přátelství a kamarádství,
která naše životy obohacuje a činí plnohodnotnými.
S úctou a poděkováním Standovi, Mílovi, Michalovi,
Míše, Marcele a všem ostatním, které jsem nejmenovala
a patří k té partě skvělých lidí.
Jana Flídrová
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Angličtina pro předškolní děti
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Anglická konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Francouzština pro začátečníky
Francouzština pro mírně pokročilé
Francouzština pro pokročilé
Lektorka: Martina Trávníčková
Němčina pro začátečníky
Němčina pro mírně pokročilé
Němčina pro pokročilé
Německá konverzace
Lektorka: Hana Spálenková
Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Lektorka: Michaela Žabová
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí. Vyučovací hodina je 45 minut. Základní výukový blok
jsou 2 po sobě následující hodiny (50 vyučovacích
hodin).
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Cvičení pro zdraví a krásu.
Lektorka: Dagmar Melšová
Cvičení pro rodiče s dětmi.
Lektorka: Hana a Leontýnka Malíkovy

POZVÁNKA DO DÍVADLA
Dr. Watson stojí na okraji grimpenské bařiny.
Huh! Co to bylo za zvuk? Že by to byl hlas bukače,
nebo snad bahenní plyn? Samozřejmě na ty místní povídačky o pekelném psu nevěřím, ale... Už
aby se objevil Holmes!
Od září se v Divadelním klubu opět rozbíhá
série pravidelných pátečních divadelních představení pro dospělé, na něž budou v neděli navazovat pohádkové kousky pro děti. Cyklus pořádaný
poličskou knihovnou se každý měsíc snaží představit divadlamilovnému návštěvníku to nejlepší,
co současné české alternativní divadlo nabízí.
Zářijovým hostem budou věhlasné Buchty
a loutky se svojí taškařicí Pes baskervilský. Divadlo Buchty a loutky - poličskému divákovi jistě
ne neznámé - bylo založeno v roce 1991 absolventy loutkářské katedry pražské DAMU. Od té
doby má za sebou více než 18 titulů pro děti
a více než 16 premiér pro dospělé; dále mnoho
jednorázových projektů v oblasti netradičního
divadla, specifických výtvarných akcí a rovněž ve
filmu. Buchty a loutky svým neobvyklým způsobem tvorby vytvářejí unikátní divadelní poetiku;
klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu zpracovávají s nadhledem, nezaměnitelným humorem,
s osobitým důrazem na výtvarnou stránku (kombinací starých hraček, rezavého železa i nejnovějších technologií).
Ne nadarmo mají jeho členové pověst největších hračičků českého divadla. Jejich Pes baskervilský je výtečný divadelní zážitek, který by si
věru neměl nikdo nechat ujít.
Poličský cyklus dívadel je pořádán za podpory
Města Poličky, Pardubického kraje, Ministerstva
kultury ČR, velké díky patří Lukáši Zrůstovi za
bezplatné poskytování prostor a zejména vám,
našim návštěvníkům.
Těšíme se, těšte se.

Taneční kroužek.
Děti budou rozděleny do kroužků podle věkových skupin.
Pískání pro zdraví.
Určeno pro děti předškolního a školního věku,
úplné začátečníky i pokročilé. Flétna je pro děti
prvním nejjednodušším hudebním nástrojem, který
pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti spřátelí s hudbou. Již
za pár hodin budou děti hrát první písničky. Postupně pokročí k hudební nauce a větším skladbám.
Našim cílem je přirozená radost z muziky a pískání
pro zdraví.
Lektor: Tomáš Hrnčíř
Hudebníček.
Kroužek je určen hlavně pro děti prvního stupně základní školy.
Má dětem ukázat a přiblížit základy hry na zobcovou flétnu, kytaru, klávesy, bicí nástroje a okrajově hudební teorii. Poslech a povídání si o hudbě
moderní i klasické.
Snahou bude prohloubit vztah dítěte k hudbě.
Součástí závazné přihlášky je nevratná záloha
ve výši 200,- Kč.
Zájemci o jednotlivé kurzy a kroužky se mohou
přihlásit v Tylově domě do 25. 9. 2008.
(pondělí a středa 8.00-11.30 a 12.00-17.00 hodin,
úterý a čtvrtek 8.00-11.30 a 12.00-15.30 hodin)
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
tel. 461 725 204 (Marie Hrstková)

PROGRAM KNIHOVNY
NA ZÁŘÍ
pátek 12. září
od 20:00 hod.
v Divadelním klubu
Divadelní pátek
- Buchty a loutky – Pes
baskervilský
Známý detektiv a amatérský houslista z Baker
Street řeší svůj nejslavnější případ v nové inscenaci věhlasného souboru
Buchty a loutky! Po stopách psí bestie s jedním
z nejoriginálnějších divadel dneška.
Vstupné 90 Kč / 60 KčS
neděle 14. září od 15:00 hod. v Divadelním
klubu
Divadlo pro děti – Pohádky „O Šetkovi“
a „O světluškách a Světlíncích“
Dvě pohádky pro děti od tří let sehrají Anička
Suchánková a Tomáš Podrazil.
Vstupné 40 Kč
středa 17. září od 20:00 hod. v Divadelním
klubu
Beseda s Arnoštem Lustigem
Jeden z nejvýraznějších českých spisovatelů
exkluzivním hostem dalšího z literárních setkání.
Vstupné 60 Kč / 40 KčS
středa 24. září od 20:00 hod.
Ekologicko-cestovatelský večírek
Tropické pralesy Ekvádoru a jejich obyvatelé
aneb Jak je to dnes s lovci lebek a petrolejáři.
Večer zaměřený na tropické deštné nížinné
lesy v amazonské části Ekvádoru zvané Oriente.
O křehkosti tohoto a dalších ekologických systémů, indiánech kmene Huaorani, Siona-Sekoya
a Šuára přednáší, a k ochutnávce pravého kokového čaje, vás srdečně zve Ing. Zdeněk Hrubý
Ph.D.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 12. 9. – od 20.00
Buchty a loutky – Pes baskervilský
Dr. Watson stojí na okraji grimpenské bažiny.
Huh! Co to bylo za zvuk? Že by to byl hlas bukače, nebo snad bahenní plyn? Samozřejmě na
ty místní povídačky o pekelném psu nevěřím,
ale...
Už aby se objevil Holmes!
Známý detektiv a amatérský houslista z Baker
Street opět řeší svůj nejslavnější případ v nové
inscenaci věhlasného souboru Buchty a loutky.
Vstupné 90,- Kč / 60,- KčS
NEDĚLE 14. 9. – 15.00 DĚTSKÉ DIVADÉLKO
Pohádky „O Šetkovi“ a O světluškách a Světlíncích“
Dvě pohádky pro děti od tří let sehrají Anička
Suchánková a Tomáš Podrazil.
Vstupné 40,- Kč
STŘEDA 17. 9. - od 20.00 AUTORSKÉ ČTENÍ
ARNOŠT LUSTIG
Jeden z nejvýraznějších českých spisovatelů
exkluzivním hostem dalšího z literárních setkání.
Vstupné 40,- Kč
PÁTEK 19. 9. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
LOADING
Kateřina Klečková - zpěv, Daniel Kyzlink - klávesy, samply, Michal Pecho - samply, elektronika, Ondřej Malina - el. kytara, doprovodný
vokál, Ondřej Hála - byskytara, Jan Dvořákbicí, Kapela vznikla začátkem roku 2005 jako
odnož Úplně rovného banánu, poté co našla
charismatickou zpěvačku s výrazným „černým
feelingem“. Stylově se profiluje do moderního
poprocku avšak nevyhýbá se výletům do jiných žánrů. Koncem roku 2007 dokončila své
debutové album „Once a lifetime“ a rozhodla
se následovat novodobý trend distribuce hud-

by přes internet. Album je úplně zdarma ke
stažení na adrese www.loading.cz.
Mário Bihári je slovenský romský zpěvák,
klavírista, akordeonista a klarinetista známý
především dlouholetou spoluprací se zpěvačkou Zuzanou Navarovou v kapele KOA.
V roce 1998 se stal členem skupiny KOA. Zlatá
deska Barvy všecky (2001) a následná Jako
Šántydéví (2003) obsahují přibližně ze čtvrtiny jeho sklatby. Po smrti Zuzany Navarové
v prosinci 2004 se Mário stal hlavním autorem
skupiny KOA, která vydává v roce 2006 album
KOA, které otvírá této kapele cestu do nové
etapy.
Sólové vystoupení Mária Biháriho je skloubením romské linie a písničkářské tvorby.
Během vystoupení zní autorské staré i nové
skladby, z nichž některé již téměř zlidověly.Výsledkem je náladově pestrá hudební fantazie,
která vychází z tradice koncertů se Zuzanou
Navarovou, na které si chodily davy lidí tzv.
odpočinout. K tomu Mário přimíchává ohnivé
koření tradičního cikánského temperamentu.
Vstupné 110,- Kč / 70,- KčS
STŘEDA 24. ZÁŘÍ OD 20:00
EKOLOGICKO-CESTOVATELSKÝ VEČÍREK
Tropické pralesy Ekvádoru a jejich obyvatelé
aneb Jak je to dnes s lovci lebek a petrolejáři.
PÁTEK 26. 9. – od 21.00 JUNGLE FEVER NIGHT
/Jungle Radical Crew & WAB Project/
Djs: Alah, Winyl, HVL, Bomb da base, JD Bass
a MC Bombicz
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 27. 9. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČER
INSANIA – crossover-post hardcore - s novým albem „Rock‘n‘Freud“ nominovaná (spolu
s My Chemical Romance, Billy Talent a Gaia
Messaia) na cenu TV Óčko a v březnu 008 za
něj dostává cenu hudebních kritiků ANDĚL.

Městské muzeum a galerie Polička pro vás připravilo výstavu Dětského muzea, která vznikla podle scénáře výstavy „Úklid
v muzeu“ Okresního muzea a galerie v Jičíně v roce 1998

TO TU JEŠTĚ NEBYLO!
Aneb víte, či nevíte, k čemu co sloužilo?

14. června – 28. záři 2008 ve výstavních sálech muzea
Vzdělávací program k výstavě je koncipován tak, aby svým interaktivním pojetím a výchovným obsahem přiblížil
žákům a studentům význam muzejní práce a funkce muzea. Návštěvu výstavy lze zahrnout do školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a uplatnit ve vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Rovněž lze program zahrnout do výuky
na II. stupni a využít ve vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SPOLEČNOST, neboť se úzce dotýká běžného života lidí v minulosti.
Výstava prezentuje zajímavé sbírkové předměty z muzejních depozitářů. Předměty ze starých časů, kterých se kdysi užívalo při řemeslné výrobě nebo v domácnostech. Tento nápad se zrodil při úklidu depozitáře, 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. Vznikla tak dotyková výstava určená převážně pro děti, při níž se mohou zábavnou a poučnou formou dozvědět něco nového z minulosti obyčejného života.
Pro školní skupiny je připraven vzdělávací program, který dětem vysvětlí, co je to muzeum a jaké je jeho poslání, jaké
předměty jsou v muzeu uchovány, jak se o ně musí pečovat nebo před čím musí být chráněny… Děti se stanou muzejníky
a samy si vyzkouší odbornou muzejní práci. Zapátrají po funkci a účelu vystavených předmětů a pokusí se určit, k čemu sloužily. Úspěšní badatelé obdrží v závěru programu CERTIFIKÁT, který potvrdí jejich odborné „badatelské“ schopnosti.
Délka programu je variabilní, dle časových možností účastníků 45 – 90 min.
Otevírací doba: září: Út-Ne 9–12, 13–16 hod.
Případným zájemcům zajistíme vstup také v pondělí nebo od 8 hod., nutná je však předběžná objednávka na tel.:
461 721 207
Vstupné: děti, studenti, důchodci/10,- Kč; dospělí/20,- Kč, rodinné vstupné/40,- Kč
Školním třídám doporučujeme předem se objednat, kontakt:
Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička 572 01, tel.: 461 725 769,
muzeum @ muzeum.policka.org, www.muzeum.policka.net

V květnu 008 získává ocenění Album roku
v anketě BŘITVA, v níž každoročně hlasuje 69
rockových publicistů z 29 médií.
ILLEGAL ILLUSION - alternative-emo – od
roku 1995 hrající kapela, která byla mimo
jiné například vybrána Americkou společností
Artist Direkt Network do celosvětové soutěže
kapel „bez smlouvy“ s názvem „Born On The
Web“
CHÁTRA 76 – jedna z největších stálic jedlovské scény poctí svou návštěvou také Divadelní
klub
KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 11. 9. – od 20.00
Zánik samoty Berhof
Drama/Historický
Československo 1983 98min
Režie: Jií Svoboda
Hrají: Petra Vančíková, Jana Brejchová..
První poválečné léto, česko-polsko-německé
pomezí. Lidé ze samoty Berhof se stanou zajatci vérvolfů, kteří odmítají připustit porážku
Německa. Konflikt je zde pojat jako analýza
mezní lidské situace a charakterů, v níž se
osciluje mezi krajnostmi. Ústřední postavou
vyprávění je jeptiška Salome, která do osamělého statku přináší všechno ostatní, jen ne
očekávané milosrdenství. Jeden z nejlepších
československých filmů 80. let, natočený podle stejnojmenné předlohy Vladimíra Körnera,
dodnes zaujme propracovaným scénářem,
kamerou, hudbou a hereckými výkony.
ČTVRTEK 18. 9. – od 20.00
Venuše
Drama, Velká Británie, 2006, 95 min
Režie: Roger Michell
Hrají: Peter O‘Toole, Vanessa Redgrave, Richard Griffiths, Tom Brooke
Maurice a Jan jsou vysloužilí herci, kteří tráví
dny pitím ve svém podniku. Jan se obává
příchodu smrti, přesto souhlasí s návrhem své
neteře, která pošle svoji dceru Jessie aby se
o něho starala. Jan je po jejím příchodu na infarkt, přestože Jessie je bohémské děvče které
nemá výchovu a pije. Mauricovi se však kamarádova mladá příbuzná zalíbí a objeví v sobě
ztracenou vášeň pro ženy. Peter O‘Toole byl za
tuto roli nominován na Oscara v roce 2007 za
nejlepší hlavní mužskou roli.
ČTVRTEK 25. 9. – od 20.00
American Gangster
Krimi / Drama / Thriller, USA, 2007, 157 min
Režie: Ridley Scott
Hrají: Denzel Washington, Russell Crowe,
Chiwetel Ejiofor
Čtyři ikony filmového průmyslu se sešly u kolébky akčního dramatu Americký gangster,
který aspiruje na jeden z nejsilnějších zážitků,
jež si v roce 2008 odnesete z kina. Oscary
ověnčení herci Russell Crowe (Gladiátor, Insider: Muž, který věděl příliš mnoho) a Denzel
Washington (Training Day, Hurikán v ringu) se
spojili s oscarovým scenáristou Stevem Zaillianem (Schindlerův seznam, Gangy New Yorku)
a neméně úspěšným režisérem Ridleym Scottem (Gladiátor, Černý jestřáb sestřelen). Vznikl
strhující příběh o vzestupu a pádu jednoho
z nejmocnějších mužů newyorského podsvětí
a o obyčejném poldovi, který ho dostal na kolena. Atmosféra prohrávané války ve Vietnamu
na začátku sedmdesátých let ...
Cena za každé představení 30,- Kč.
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POZVÁNKA DPS PENZION
2. 9. Keramická dílna ve 13.30 hod. v pracovní
místnosti, čeká nás glazování výrobků.
3. 9. Odpolední výlet na Svojanov - Navštívíme
radnici a kostel sv. Petra a Pavla. Prohlédneme si
výstavu fotografií, dozvíme se zajímavosti z kroniky, čeká nás povídání o historii kostela a městečka.
Na závěr našeho výletu navštívíme místní restauraci. Vybíráme 50,- Kč na dopravu. Zájemci se nahlásí
na recepci Penzionu.
9. 9. Křeslo pro hosta – naše pozvání přijala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní
Bc. Martina Černíková. Pořad se koná ve společenské místnosti od 14.00 hod.
10. 9. Zamykání atria –Začínáme ve 14.00 hod.
Zájemci se nahlásí na recepci a zaplatí 15,- Kč (uzenina, chleba, hořčice).
17. 9. Zájezd do Žďáru nad Sázavou - na programu letošního zájezdu je návštěva poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad
Sázavou. Navštívíme také Muzeum knihy, které se
nachází v bývalém cisterciáckém klášteře.
Oběd máme zamluvený v restauraci Maršovská
rychta, kde část svého dětství prožili sourozenci
Křičkovi: hudební skladatel Jaroslav, básník Petr
a jejich sestra, spisovatelka Pavla. Bratři Křičkové
také složili pro svou babičku, která na rychtě žila,
dnes již téměř zlidovělou písničku Bábinčin maršovský valčík. Zájemci se nahlásí na recepci, vyberou si z nabídky obědů a zaplatí 100,- Kč (doprava,
vstupné).
24. 9. Šikovné ručičky – 13.30 pracovní místnost. Budeme vyrábět mýdlo.
25. 9. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.

Zveme vás na výstavu

Jindřich Pevný

ZAHRADA

Výstava obrazů Jindřicha Pevného bude zahájena vernisáží dne 7. září 2008 ve 14.00 hod.
v sálku B. Martinů v Tylově domě. Do 30. září
můžete výstavu navštívit v době konání jednotlivých akcí v Tylově domě.

SMÍRČÍ KŘÍŽ
V březnové Jitřence byla poznámka o odvezení
tzv. smírčího kříže, stojícího u jedlovské silnice.
Originál byl uložen v městském muzeu a na náklady města byla pořízena kopie, která byla osazena
zpět dne 31. 7.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

6. - 7. 9.

MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157,
13. - 14. 9. MUDr. Cacková Alena,
Trstěnice 184, 461 634 157,
20. - 21. 9. MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715,
27. - 28. 9. MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733,
4. - 5. 10. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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LETNÍ SEZÓNA NA HRADĚ SVOJANOV
Návštěvní sezóna hradu Svojanov pomalu vrcholí. V letošním roce hrad zaznamenal zvýšení počtu
návštěvníků, což způsobilo zejména otevření nové
interiérové expozice, představující život na hradě
v 19. století. Hrad doposud navštívilo asi 26 000
návštěvníků. Přelom června a července přitom

Kulturní akce budou probíhat i v podzimních
měsících. Hrad bude hostit například již osmý
ročník festivalu rockové hudby Svojanoff, který
proběhne ve dnech 19. – 20. září
Podzimní měsíce budou ovšem více ve znamení stavebních úprav. Již v těchto dnech se naplno

vážně zkomplikoval zásah kulového blesku, který
kompletně zničil výpočetní techniku, telefonní
přístroje, elektroinstalace a další spotřebiče. Díky
tomu byla vážně ohrožena propagace kulturních
akcí, komunikace mezi potencionálními návštěvníky a správou hradu a provoz turistické ubytovny.
Většina škod se však podařila v krátké době odstranit a hlavní turistická sezóna pak proběhla bez
dalších komplikací.
Nejenom areál hradu a jeho expozice byly
hlavními lákadly pro turisty. Spousta návštěvníků
přijela na hrad za kulturními akcemi. Nejúspěšnější
byly červencové Turnajové hry, Divadelní pouť
a srpnová Pocta Záviši z Falkenštejna.

rozjela obnova fasády nádvorního průčelí vstupní
budovy hradu, v nejbližší době dojde k výměně
okapů na hradním paláci, dokončení obnovy střechy Domu zbrojnošů, opravě střechy vstupní budovy a celkové obnově stříšky břitové věže. Všechny
tyto práce mohou být realizovány díky příspěvkům
Pardubického kraje, Ministerstva kultury a Města
Poličky.
V září bude hrad Svojanov otevřen denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin, poslední prohlídka začíná vždy hodinu před uzavřením objektu. V sobotu
13. září bude hrad výjimečně z provozních důvodů
uzavřen.
Miloš Dempír

DEŠTNÉ PRALESY, LOVCI LEBEK A EKOLOGICKÉ MYŠLENÍ
Největší chybu dělá ten, kdo nedělá nic
v domnění, že to málo, co udělat může, je bezvýznamné.
Edmund Burke
S pojmem „trvale udržitelný rozvoj“ se
většina z nás již setkala a většina z nás si také
uvědomuje jeho nutnost. Víme však co si pod
tímto pojmem můžeme představit? Známe největší ekologické problémy naší planety? Co s nimi
však může jednotlivec v dnešním globálním
světě udělat? A je to s onou ekologickou krizí
dnes skutečně tak žhavé? Na tyto a další otázky
chce odpovědět nový přednáškový cyklus, který
ve vzájemné spolupráci pořádají organizace Občanské sdružení A21 Polička, 1. ZO ČSOP Polička
(Český svaz ochránců přírody), Ekocentrum Skřítek Polička o.s., Junák Polička, ZŠ Pomezí a poličská knihovna. Jeho smyslem by mělo být informovat zasvěcené, nahlodávat lhostejné a zejména
podávat co nejširší obraz této problematiky všem,
kteří mají zájem dozvědět se něco nového.
V září se tak v Divadelním klubu představí
první host: Ing. Zdeněk Hrubý Ph.D., specialista
na světové ekosystémy, vysokoškolský pedagog

a dlouholetý průvodce CK Livingstone. Zaměří se
na tropické deštné nížinné lesy v amazonské části Ekvádoru, které se říká Oriente. V této oblasti
žijí indiáni kmene Huaorani, Siona-Sekoya a Šuárové neboli Jívaro - dnes již zcela pacifikovaní
Hanzelkovi a Zikmundovi „lovci lebek“. Řeč bude
také o dalším z ohrožených ekosystémů, kterými
jsou tropické horské mlžné pralesy na pacifické
straně And, konkrétně privátní orchideologické
rezervace Pahuma. Na vlastní oči uvidíte rituální
foukačky selvatany kmene Huao a Šuárů s šipkami, balzové pádlo, hamaku kmene Huao vyrobenou z palmových vláken bez uzlů, a chuťové
i mozkové buňky dozajista potěší pravý kokový
čaj ze skutečné Erythroxylum cocy. Přednáška je
doplněná promítáním, vstupné je dobrovolné.
V dalších měsících se bude klub věnovat
ekologické filozofii s profesorem Erazimem Kohákem, na životní prostředí našeho regionu se
zeptáme kompetentních zástupců našeho města
a Pardubického kraje, svoji návštěvu přislíbil
také ministr životního prostředí Martin Bursík.
Věříme, že se touto cestou podaří rozšířit obecné
povědomí o ekologii jako takové. Na „zelenou
středu“ se těšíme na shledanou.

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:
„PO ŠKOLE NA MOZAIKU“
mozaikové obrázky, malování křídami,
plastelínová regata
Termín:
pondělí 1. 9. od 9.00 do 12.00 hod.
Místo:
náměstí
Informace: Radka Sobolová
k dispozici budou informační materiály
a přihlášky do zájmových kroužků SVČ
Mozaika
STOB OBEZITĚ
- tříměsíční kurz cvičení s vážením
Termín:
začátek 5. 9. od 18.30 hod. pátek, neděle
Místo :
SVČ Mozaika Polička
Přihlášky: do 3. 9. s platbou, kapacita kurzu je omezena
Cena :
500,Lektorka: Irena Rensová
Informace: Irena Rensová, tel: 723 409 379

„TAJNÁ MISE“
- celodenní akce pro děti od třetí třídy
- záhady, tajemství, zábava
Termín:
sobota 20. 9. 2008
Místo:
tajné
Přihlášky: od 10. 9. do 18. 9.
přihlášení účastníci obdrží první indicie
k tajné misi a informace pro rodiče.
Cena:
50 Kč
Informace: Radka Sobolová

Středa 1. října
Seniorská stopa - 1. ročník pochodu nejen pro
seniory. Jsou určeny dvě trasy. Trasa č. 1 povede
ulicí Na Valech, Vrchlického, Eimova, Fortna,
Palackého náměstí. Trasa č. 2 Na Valech, Vrchlického, Riegrova, Palackého nám. Na náměstí se
obě skupiny sejdou u morového sloupu. Zde si
vyslechneme informace o historii našeho náměstí.
Po návratu do DPS nás bude čekat v jídelně malé

Od 8. září budou v Mozaice k vyzvednutí CD
s fotkami z příměstských táborů.
Přijďte si zahrát stolní fotbal, stolní tenis a nové PC
hry. Zdarma přístup na internet.

občerstvení a soutěže. Kdo bude mít zájem, může
si v recepci v DPS nechat změřit krevní tlak. Tato
aktivita je zaměřená na prevenci zhoršování zdravotního stavu seniorů, podporu v aktivním způsobu života, ke strávení volného času a k navázání
kontaktů s novými lidmi.
Na trasu č. 1 se vychází ve 13.00 hod. od
Penzionu.
Na trasu č. 2 vycházíme ve 13.30 od Penzionu.
Čtvrtek 2. října
• Informační odpoledne DPS Penzion.
• Začátek ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu
• Prezentace DPS „Penzion“
• Informace o pečovatelské službě
Zájemcům bude umožněna prohlídka Domu
s pečovatelskou službou.

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA PRVNÍ POPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ V ZÁŘÍ
Koukám, jak ten čas letí (každému, říkám si
s malým, mírně zlomyslným zadostiučiněním),
už je tu opět náznak podzimu a pod slovem tím
i nepříliš dobře skrytá zima…
Ale nebudeme proto naříkat, nýbrž co nejdéle
si budeme uchovávat nejen sluníčko zakomponované do bronzově zlatého tónu zdravého opálení
pokožky, ale i krásné vzpomínky na všechny
prázdninové a dovolenkové zážitky, které nás
budou povzbuzovat ve dnech, kdy vstávání se
zkracujícím se denním světlem a nevlídnými
podzimními plískanicemi bude tak nepříjemné
a bude oddalováno alespoň trojím posunem času
buzení na vašem budíčku. Tak to dělám já a zbytek doháním na kole…
Klub zdraví v Poličce pořádá své akce už
několikátou sezónu, a protože se většinou již
nějaký ten čas známe a setkáváme se rádi, přijďte
se tentokrát s námi přivítat v 17,30 hodin dne
10. září 2008 do horní místnosti Střediska volného času Mozaika. Téma tohoto setkání je „Přines
si svůj kamínek…“ a budu moc ráda, když přijdete a opravdu přinesete své prázdninové „úlovky“
v podobě kamínků, mušliček, fotografií anebo
receptů „ulovených“ na cestách uvnitř i vně České republiky a čehokoli dalšího, čím byste přidali

Na letním táboře Krásné 2008, který každoročně pořádá SVČ Mozaika Polička, jsme prožili
týden radosti s vedoucími Ríšou, Kamčou, Terčou
a Jíťou.
Nikdo z nás nemohl říci, že by se mu na táboře nelíbilo, naopak, bylo to přímo úžasné. Ten
týden utekl jako voda, nejraději bychom tam byli
déle. Program tábora byl pestrý. Hráli jsme různé
hry, vozili se na koních, a kromě toho přijela také
paní Marta Bobková, která nám namaskovala
různé druhy zranění a ukázala nám, jak zranění
správně ošetřit.

Na říjen připravujeme DRAKIÁDU na letišti, výtvarné dílny a pestrý program pro děti na podzimní
prázdniny. Informace v říjnové Jitřence

OSLAVA DNE SENIORŮ V DPS „PENZION“
Úterý 30. září
Pozvěte své stáří dál – stárnutí je přirozený
proces, který se týká nás všech. Zdravých, nemocných, mužů i žen. Proto přijměte pozvání
na přednášku socioložky PhDr. Jiřiny Šiklové,
autorky knih o stáří - Deník staré paní, Dopisy
vnučce.
Začátek ve 14.00 hod. v jídelně Penzionu.

KRÁSNÉ 2008

střípek ke stavbě (nebo chcete-li mozaice), jíž
Klub zdraví chce být právě pro vás.
Zcela samozřejmou a vžitou součástí bude
i ukázka zdravých jídel a receptář, abyste si je
mohli, budou-li se vám zamlouvat, vyzkoušet
i na svých blízkých.
Klubu zdraví přeji do další sezóny optimální
výběr témat a přiměřený počet přiměřeně nadšených účastníků a vám, kteří alespoň čtete tyto
řádky, přeji, abyste to vydrželi v práci a v pohodě
minimálně do vánočních svátků, kdy si opět pohovíte a těm, kteří máte tu výhodu, že ještě nejste
vyrostlí ze školních lavic a také zároveň s námi
začínáte nový školní rok, aby se vám od začátku
dařilo být k sobě samým natolik důslednými, že
konec bude ohodnocením vašich snah, píle a trpělivosti. Neboť dobrý konec je vždycky podmíněn dobrým začátkem (jinak stojí náprava příliš
mnoho úsilí a nemusí vyjít) – aneb jak říká moje
přítelkyně: „Když zapneš první knoflík špatně, ty
ostatní už zapneš špatně také.“
K tomu všemu už jenom nezbývá nic než popřát: hlídejte si svoje knoflíky - a buďte zdrávi!
Vaše Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

Počasí nás trošku zlobilo a koupání v koupališti nám moc nedopřálo, táborová diskotéka
ale nechyběla a užili jsme si i táborových ohňů
s kytarou. Stihli jsme i celodenní výlet, během
něhož jsme navštívili rozhlednu na Buchtově
kopci a velbloudí farmu v Daňkovicích.
Na tábor budeme rádi vzpomínat, a celý rok
se těšit na Krásné 2009.
Petra Šmejdířová, Eliška Novotná, Sabina
Voráčková a Bára Tůmová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 25. září si připomeneme páté výročí, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek
a dědeček pan Ladislav Červený. Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
Ten, kdo v srdci je, nikdy není
zapomenut.
Manželka a synové s rodinami

Dne 25. září uplyne 25 let
od úmrtí pana Františka Kučery, bývalého řidiče ČSAD z Poličky. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti
s rodinami

Dne 25. 9. 2008 uplyne 15
let kdy, nás tragicky opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Jaroslav Štěpař.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka, děti
a vnoučata
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TÁBOŘENÍ S AMERIČANY
Jsem dobrovolník, dokonce vedoucí skupiny
– tedy velký kluk, ale na Američany jsem se těšil jako
to nejmenší dítě na táboře. Ani tentokrát nedostala
moje maminka dopis promočený od slz, ve kterém
bych naléhal, ať si mě odveze domů. Jestli jste někdy
zažili táborovou lásku, víte, o čem mluvím.
„Měl jsem z letošního tábora obavu, že lidé budou
unavení, je to už pátý tábor a únava je logická. Ale
najednou se objevili noví lidé, o kterých jsme před tím
nevěděli, a ti nabídli pomoc.“ A to je asi nejvýraznější
rys letošního tábora. Možná víc než třetina dětí byla
letos poprvé, noví byli i někteří Američané a dobrovolníci. „Spousta nových lidí byla mezi ubytovateli
a těmi, kteří zvou Američany na večeře. Jsou to lidé,
kteří nepatří do sboru a to se mi hrozně líbí, že tahle
aktivita nezná hranice sboru,“ doplňuje Jan Dus.
Tábor s Američany je týdenní příměstský tábor,
během kterého se stovka dětí a třicítka dobrovolníků setkává každý den v evangelickém kostele, aby
strávili zábavné chvíle výukou angličtiny, poznáváním nových věcí a přátel. Tábor se letos neomezil
pouze na prostory Masarykovy školy, kostela a farní
zahrady, ale nově jsme vyšli do ulic a připravili pro
děti »šipkovanou«. Pod nenápadným slovem »připravili« se skrývají desítky lidí na české i americké straně, kteří plánováním aktivit pro děti strávili stovky
hodin práce. Společně se všemi, kteří zajišťovali
návštěvu Američanů po technické stránce, jim patří
na začátek velké poděkování.
Tábor otevírá dveře do nové kultury
A teď už k táboru. Jeho bez nadsázky duší a hlavním organizátorem z druhé strany Atlantiku je Ann
Salmons. „Každý rok pátrám po různých metodách
zábavného učení a používání angličtiny. Také jsem
se snažila najít způsob, jak vložit americkou kulturu
do názvů týmů nebo náplně jednotlivých tříd. A stejně jako při podobných táborech, které jsem připravovala ve Státech, přidala jsem stránku uctivého soužití
s přírodou a přáteli.“ Ann je jedním ze čtyř Američanů, kteří se do Poličky vrátili už popáté. „Moc nás
potěšilo, že jste nás požádali o to vrátit se do Poličky.
Našla jsem tu báječné přátele, ale nejdůležitější jsou
úsměvy a objetí dětí. Vypadají, že si to moc užívají,
a proto se chci vracet do Poličky, trávit s nimi další
čas a povzbudit je k používání angličtiny.“
Každý rok obdivuji neuvěřitelný elán nejen Ann,
ale všech Američanů. Díky jejich otevřenosti se na
táboře cítí děti dobře a většina z nich se pak nebojí
mluvit anglicky a otevřít se všemu pozitivnímu, co
jim týden s Američany může přinést. I když si to tře-

byla například beseda s nevidomým farářem Romem
Ondřejem Kováčem ze Mšena u Mělníka, který měl
už odmalička dveře do společnosti přivřené. A celý
týden jsme my i Američané procházeli dveřmi z jedné kultury do druhé. Jakoby ani žádné dveře mezi
námi neexistovaly.
Děti byly rozdělené do skupin podle věku a pod
dohledem českých dobrovolníků procházely třídy,
ve kterých na ně čekali Američané a další dobrovolníci s programem. V Recreation jsme sportovali,
v Crafts (Dílny) například vyráběli deníky. Snack
(Svačina), byla moje oblíbená, v Door Experience

(Zážitek s dveřmi) jsme besedovali se zajímavými
hosty a v Surprise (Překvapení) tancovali, hráli
hry nebo vyráběli týmové plakáty. Samozřejmě, ne
všichni se tak úplně zapojovali, ale většinu dětí aktivity bavily. Ono, když vidíte to neuvěřitelné nadšení
Američanů, je těžké se nebavit. A tady je místo, kde
by měli táboroví čtenáři přestat na chvíli číst a zavzpomínat na to nejpříjemnější, co na táboře zažili…
Protože teď to bude smutné.

Loučení s Kati Salmons
Někteří na to nemysleli, někteří si to začali
uvědomovat ke konci tábora. Mně to došlo, až
když Kati odjela. Bohužel, každá dobrá věc musí
jednou skončit. Kati Salmons, která po dva roky
vedla kurzy Zábavné angličtiny, se vrací do Spojených států. Teprve s odstupem času dokážeme plně
zhodnotit, kolik energie Poličce věnovala a co po
sobě zanechala. Kromě hodin angličtiny pomáhala
při bohoslužbách, stala se součástí nově vznikajícího
pěveckého sboru pod vedením Oldřicha Růžičky
a se svými studenty založila kapelu Černá ovce.
Obě tělesa odchodem Kati ztratí velký kus sebe, ale
budou zpívat dál. Evangelický sbor oživila například
netradičním Dnem díkuvzdání a veřejnosti otevřela
několik setkání s prezentací svých dojmů, zážitků
a znalostí americké kultury. Nikdy nezapomenu na
to, jak ve své prezentaci Můj kulturní šok přirovnala
českou povahu k bochníku chleba. Tvrdá kůrka na
povrchu, ale teplý a měkký vnitřek.
Byly okamžiky, kdy bez nadsázky nesnášela
všechno české. „Připadalo mi, že životem v jiném
kulturním prostředí pracuji 24 hodin denně sedm
dní v týdnu. Občas jsem si potřebovala pročistit hlavu
a odpočinout, jako od každé jiné práce.“ Cestování,
podpora českých přátel a rodiny ji pomáhaly slabší chvilky překonat. Jejím rodičům zase pomáhala
myšlenka na to, s kým Kati v Poličce je a jak přínosný program vede: „Nejvíce mi pomáhala utěšující
ba sami ani neuvědomují. Já osobně se během deseti myšlenka na to, že jsem znala a měla ráda lidi, se
dní s přáteli z Oklahomy dozvím o americké kultuře
kterými pracuje. Město a lidi jsme si zamilovali. A taa hodnotách víc, než mi může nabídnout deset hol- ké jsem věděla, že tu byla pro to, aby pokračovala
lywoodských filmů. Ukazují mi běžné věci z jejich v programu, který jsem pomáhala rozjet a na který
pohledu a já se pak na svět kolem nás dívám trochu jsem hrdá,“ říká Ann.
jinak. A lépe. Nezabýváme se politikou mocných,
Pro Kati bylo těžké svůj druhý domov opustit.
kterou stejně neovlivníme. Soustředíme se na to, jak „Moji přátelé a studenti mi budou opravdu scházet
se navzájem obohatit v každodennosti života.
a bylo těžké je opustit. S některými si píšu a doufám,
Tématem letošního tábora byly »Dveře«. Povídali
že zůstaneme v kontaktu. Nejhůře se mi říkalo sbojsme si o tom, jakými dveřmi člověk může v životě
hem těm, kteří neumí anglicky, a já vím, že moje češprocházet, jaké to je, když má dveře do společnosti
tina se rychle zhorší a nebudeme si za rok rozumět.
ostatních uzavřené, nebo jak my sami můžeme lidem Všichni přesto zůstanou v mém srdci a budu na ně
dveře pomáhat otevřít. Inspirativní v tomto ohledu myslet. A myslím, že stejné je to i u nich.“
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S Kati jsme se rozloučili každý po svém a společně při nedělní bohoslužbě. Jakoby toho neměla málo
na zabalení, musela si lámat hlavu nad tím, kam přibalit originální dárek – dřevěný betlém. „Chtěli jsme
dát Kati něco, co by ji připomnělo Čechy a českou
tradici, což je právě vyřezávaný betlém,“ komentuje
výběr dárku farář Dus. Kati si tak bude moci každé
vánoce připomínat dva roky strávené kdesi v daleké
Evropě. A třeba bude pomýšlet na návrat. Teologická
fakulta v Praze má úzké vztahy s americkou univerzitou, kde Kati od letošního roku studuje teologii.
Doufejme, že se alespoň na jeden semestr podívá do
Prahy a na víkendy bude zajíždět na Vysočinu. Hlavní důvody jsou dva: „Mám tu spoustu přátel a taky si
musím dát poličské pivo.“ Tmavá desítka prý nemá
mezi českými pivy konkurenci.
Jamie a Jeremy – nové tváře, sympatické
tváře
Koncentrace rodilých Američanů ve městě následující dva roky nepoklesne, naopak. Na práci Kati
Salmons od září naváží manželé Jeremy a Jamie Ault
z Pennsylvanie. Během tábora měli první krátkou
příležitost seznámit se s Poličkou. „Líbí se mi tu, lidé
jsou milí a město krásné,“ sděluje své první dojmy
Jamie. Před rokem měli, původně se svým tehdy
ještě přítelem Jeremym, v plánu účastnit se rozvojového vzdělávacího programu americké vlády. Ale
znamenalo by to nebýt spolu dva roky. Jeremy měl
přislíbenou práci na Jamajce a Jamie měla namířeno
do jižní Ameriky.

Místo toho se vzali a »kývli« faráři Janu Dusovi
na nabídku navázat na Katin program v Poličce.
Představa Jamie je taková, že „budeme pokračovat
ve výuce angličtiny pro děti, v tom se nic nemění.
K tomu máme několik nápadů ohledně kurzů pro
dospělé jako je angličtina pro podnikatele nebo
pokročilá konverzace.“ Oba mohou využít svých
silných stránek. Nenahradí sice Kati ve sboru a kapele, protože, jak sami říkají, neumí zpívat, ale Jamie
má velký cit pro umění a Jeremyho silnou stránkou
je sport. „Mám opravdu rád venkovní sporty jako
cyklistiku, turistiku nebo hokej. Rád bych pořádal
společné výlety anebo otevřel sportovní setkání i pro
lidi, kteří nechtějí nezbytně přijít a učit se angličtinu,“
doplňuje Jeremy. A sport – to jsme tu ještě neměli.
Určitě se můžeme těšit na další prezentace o kultuře,
literatuře nebo životě obyčejných Američanů.
„Je určitá výhoda, že nastupují do rozjetého vlaku,
ale je to taky nevýhoda, protože po dvou letech s Kati
je ve vzduchu velké očekávání. Jsou z toho trochu
nervózní a já jen doufám, že lidé jim to ulehčí, jak
jen budou moci.“ První krok, aby se v Poličce cítili
jako doma, je za nimi. Byt už mají. Teď shánějí
pračku.
Praktická informace na závěr pro všechny, kteří
mají o angličtinu s rodilými Američany zájem: Letos
otevřeme obdobné kursy angličtiny pro děti, mládež
a dospělé jako v loňském roce. Navíc nabídneme
výtvarné kurzy a sportovní aktivity. Podrobné informace si můžete vyzvednout začátkem září v informačním centru na náměstí. Tam se také do 10. září
odevzdávají přihlášky.
Jarda Najbert

FOTOREPORTÁŽ PETRA KLEINA ZE 17. ROČNÍKU FESTIVALU POLIČKA *555
s komentářem Adolfa Kleina

Zahajovacího koncertu klavíristky Iriny
Kondratěnkové a klarinetistky – profesorky
Pražské konzervatoře Ludmily Peterkové se
zúčastnili hejtman Pardubického kraje Josef
Toman, zástupce hejtmana Roman Línek,
starosta Poličky Jaroslav Martinů, poslanec
Radko Martínek a další významní hosté

Pro nepřízeň počasí vystoupily mažoretky nejdříve ve vestibulu Tylova domu a poté na festivalovém
pódiu na náměstí

Temperamentní Schovanky nenechaly
nikoho na pochybách, že hrají absolventky
konzervatoří, ale hlavně, že country je jejich
šálkem čaje. A pak se spěchalo na věžní
hudbu z kostela sv. Jakuba a Dechový kvintet
ZUŠ BM Polička. Ani krásné fanfáry směřující
k oblakům, dešťové mraky nezahnaly.

Na Petru Spáleném nejsou roky znát, jeho
hlas zní stále stejně a jeho melodické písničky
nás vracejí do minulosti a současně přesunují
do přítomnosti.

Abyste slyšeli Abbu, by vám dnes nestačilo
jet do Švédska, leda počkat na film Mamma
Mia. Tady jsme to měli přímo na náměstí se
skupinou ABBA Chiquita Revival a s deštěm.

Až do půlnoci hrála poličská skupina Láďovi
hoši a na náměstí bylo pořád živo.

Sobota - Petra Černocká zastoupila Stanislava Hložka ve svém vystoupení pro děti. Stále vítězilo
špatné počasí, ale děti byly vytrvalé.
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Ředitelka Tylova domu paní Alena Báčová boj
s deštěm nevzdala.

21.30 – Slavnostní ohňostroj se svatojakubským
chrámem ze Starohradské.

Šumperská skupina 05 Radeček umí vytvářet
hity a posluchači si i na náměstí notovali při
známých a nových skladbách, které se hned
vrývají do paměti.

V polovině osmdesátých let nabité Tylovo
divadlo bouřlivě prožívalo koncert
Pražského výběru. Bylo to jedno z posledních
vystoupení této kapely před jejím zákazem.
A teď jsme přivítali Pražský výběr 2 s jeho
největší hvězdou Michaelem Kocábem.
Jeho promyšlená hudba se opírala také
o mimořádnou dávku decibelů.

Viktor Sodoma je stále ten usměvavý mladík
ověnčený šedesátinami, k nimž se hrdě hlásí.
Jeho písničky jsou však stále mladé a hezké.
Pod žhnoucími reflektory mu bylo, na rozdíl
od nás, i v tričku teplo.

Antonína Gondolána znají posluchači nejen
v Evropě. Jeho mimořádnému hudebnímu
nadání se ochotně podvolují klavír, housle,
kontrabas. Také skládá a co já vím ještě…
Jeho podmanivý hlas okouzlil v podvečerním
čase provlhlé a náležitě promrzlé posluchače.

V Poličce máme i Poslední konflikt. Komu
se nechtělo spát, mohl poslouchat. Kapela se
snažila rozehřát prokřehlé posluchače,
ale myslím, že s vnitřním zahříváním
to šlo ještě lépe.
Závěrečný nedělní koncert komorního
orchestru Camerata Moravia pod vedením
Víta Mužíka v chrámu sv. Jakuba navázal
co do prožitků na minulé ročníky festivalu.
Skladby z archivních arcibiskupských
sbírek vyvolávaly vzpomínky na dávné
časy, ale Koncert E dur J. S. Bacha dal
zaznět mistrovství sólisty Víta Mužíka
i dokonale znějícímu kontrapunktu v podání
vynikajícího kontrabasisty s pětistrunným
nástrojem, jehož jméno je nám
bohužel neznámé.

Jakoby nikdy nebylo špatné počasí.
Za sluníčka a tepla hrála moravská
minidechovka Rozmarýnek. A hrála
a zpívala pěkně.
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V témže pěkném počasí si u hradeb užily děti
pohádku Neposlušná kůzlátka. Nechyběl ani
zlý vlk. Zazvonil zvonec a…

Poděkování patří pořadatelům a pracovníkům Tylova domu a sponzorům, kteří umožnili,
že všechny akce, které byly finančně náročné,
jsme my diváci, mohli absolvovat bez použití
peněženek.
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Březová nad Svitavou, okr. SY

Staré Město, okr. SY

Radiměř, okr. SY

Opatovec, okr. SY

Radiměř, okr. SY

Zahrada se zahradní chatou na
polosamotě v Březové nad Svitavou.
Zdroj vody - pramen, el. 230 V,
možnost dokoupit pozemek
až 7218 m2. Pozemek: 36 m2.
270.000,- Kč

Chata u lesa se zahradou a garáží
v osadě Petrušov. Kop. studna,
el. 230/400 V, septik, lokál. vytáp.
na TP, WC.
Pozemek: 1225 m2.
740.000,- Kč

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

Rekreační stavení s pečlivě udrž.
zahradou v Opatovci, cca 7 km
od Svitav. El. 230/400V, dešť.
kanalizace, suché WC.
Pozemek: 797 m2.
609.000,- Kč

Objekt bývalé MŠ v obci Radiměř
nově ke komerčnímu využití. El.
230/400 V, plyn na hranici pozemku,
kanalizace - septik.
Pozemek: 1084 m2.
Cena dohodou – info v RK

Hartmanice, okr. SY

Korouhev, okr. SY

Pro zahraničního klienta sháníme na Poličsku chalupu k rekreaci. Tel: 725 524 115
Koupím pozemek nad 1000 m2 pro výstavbu RD – Jedlová, Korouhev. Tel.: 605 743 180
Pro maminku koupím menší zařízený byt v OV v Poličce. Tel.: 736 541 132 (prosím jen SMS)
Koupím RD nebo usedlost u Poličky (Široký Důl, Lubná, Kamenec) se zahradou. Tel.: 731 072 463
Mám zájem o koupi rodinného domu v okolí Poličky. Může být i v horším stavu. Tel.: 607 839 928
Zemědělská usedlost, čtyřboká
s uzavřeným dvorem, v centru
Hartmanic na Poličsku. El. 230/400V,
pitná voda, přípojka ZP na poz.
Pozemek: 2758 m2.
1.300.000,- Kč

Venkovské stavení s uzavř. dvorem,
stodolami a 3 BJ po téměř
dokončené rekonstrukci v obci
Korouhev.
Pozemek: 22 412 m2.
4.350.000,- Kč

606 632 011
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím v Poličce menší zděný byt v OV. Tel.:
725 524 115
•
Mladí manželé koupí parcelu k výstavbě RD
v Poličce nebo okolí do 10 km. Tel.: 606 632 011
•
Na klidné stáří koupíme rodinný dům se zahrádkou v okolí Poličky. Tel.: 736 541 132 (prosím
jen SMS)
•
Pronajmu nebytové prostory v centru města,
vhodné i pro kanceláře. Tel. 724 958 295
•
Prodám garáž v Poličce Na Plivátku, kterou
vlastním. Cena dohodou nad 100 000 tis. Kč jen hotově. Další informace tel. 604 817 745.
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od mechu
a nástřik střechy proti mechu. Renovace eternitových
a pálených střech tlakovou vodou a jejich nátěr.
Opravy rekonstrukce komínů. Vše za nízké ceny.
Tel.: 731 506 249, 464 620 152
•
Přijmu brigádníka na pomocné práce,
možnost dlouhodobé spolupráce. Tel.: 731 506 249,
464 620 152
•
Pronajmeme za výhodných podmínek 1+1
v rodinném domku v Poličce. Tel.: 731 506 249,
464 620 152
•
Centrum Energy, Diochi - prodej, poradenství,
+emocioterapie v Poličce, Tyršova 172 (Eso elektro,
1. patro). Otevřeno od 1. 9. 2008. Tel.: 776 092 777
•
Oznamujeme občanům, že i letos proběhne
sběr ovoce na 50% destilát z těchto druhů: jablka,
hrušky, švestky. Sběrné místo: Polička, U Liboháje 64,
(nad fotbalovým hřištěm). Zahájení: úterý 9. září v 15
hod. Provozní doba: úterý 14-19 hod., sobota 9-16
hod., do odvolání. Tel. 737 940 432.

INZERUJTE V JIŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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PRŮZKUM POTŘEBNOSTI ZŘÍZENÍ CENTRA DENNÍCH
SLUŽEB - DOMOVINKY
Vážení spoluobčané
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička zvažuje možnost zřízení nové služby pro občany,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž
situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Z tohoto důvodu je součástí Jitřenky vložený dotazník, zjišťující
potřebnost zavedení této služby v našem regionu,
obsahující základní informace o tom, co vlastně je
centrum denních služeb - Domovinka.
Pokud byste měl/a Vy nebo někdo z vašich
blízkých zájem trávit svůj volný čas v tomto Centru
denních služeb - Domovince, vyplňte prosím přiložený dotazník nebo se obraťte přímo na nás na
níže uvedené adrese a to nejpozději do 30. 9. 2008.
Pokud žádáte o služby pro někoho z Vašich blízkých, vyplňte do dotazníku jeho jméno a další
údaje, a také kontakt na Vás.

Po vyhodnocení tohoto dotazníkového šetření,
které proběhne v první polovině měsíce října 2008,
vznikne pro nás ucelenější přehled o potřebnosti
a využitelnosti této služby na poličsku.
Výsledky dotazníkového šetření budou zveřejněny v listopadovém vydání Jitřenky. Dotazník je
též možné stáhnout z našich internetových stránek
na adrese: www.policka.cz/dps.penzion pod nabídkou „aktuálně“.
Děkuji za spolupráci a čas, který jste této anketě věnovali.
Pavel Brandejs - ředitel DPS „Penzion“
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“
Družstevní 970, 572 01 Polička
tel: 461 753 111
e-mail: dps.penzion@policka.cz
www.policka.cz/dps.penzion

Z ČINNOSTI DPS PENZION – ČERVENEC
První, prázdninový měsíc v Penzionu začal
výletem. Přijali jsme pozvání na návštěvu mezi seniory v DPS v Lubné. Byl krásný letní den a tak nás
čekalo posezení venku za penzionem s krásným
výhledem do kraje. Z Poličky přijel také pěvecký
soubor Poupata s panem Hladíkem a tak o zábavu
bylo postaráno. Zpívalo se, povídalo a také grilovalo. Nechyběla ani prohlídka penzionu, na kterou
nás pozval pan Zapletal. Na příjemné letní odpoledne v penzionu v Lubné rádi všichni vzpomínají
a už teď se těší na další společné setkání, příště
zase u nás v Poličce.
Senioři v letních měsících rádi cestují a poznávají okolí, proto byl pro ně připravený ještě jeden
výlet. Plný autobus zamířil do Sebranic, kde nás
čekala návštěva obory s daňky. Ze začátku se zvířátka bála, ale později jim zachutnal suchý chleba
od seniorů a strach byl pryč. Výlet pokračoval přes
Lubnou do Širokého Dolu, kde jsme si prohlédli
kostel. Prohlídku nám umožnil pan Vopařil, který nás seznámil s jeho historií a přidal také pár
zajímavostí o obci. Následovalo posezení v místní
restauraci na venkovní zahrádce. Výletníci doplnili
tekutiny a nechyběla ani grilovaná klobása. Takto
posilněni se někteří zúčastnili soutěží – točení
s obručí, stavba nejvyššího komínu z kostek. Ostatní fandili, povzbuzovali a drželi palce. Na závěr si
všichni zahráli hru s míčem - Na Pumprlíka.

Senioři se také vydali do muzea na výstavu „To
tu ještě nebylo“. Některé předměty senioři poznali
hned, ale hádání jiných záhadných předmětů byla
někdy opravdu detektivní práce. Dobře naladění
se všichni vydali do cukrárny na kafíčko, vínečko
a zákusek.
Ani tento měsíc jsme nezapomněli na pravidelné
dopolední cvičení, práci s hlínou, malování obrázků,
hrátky s pamětí. Červenec jsme ukončili spolu s Poupaty narozeninovým zpíváním. Poupata tentokrát
doprovázeli na kytaru Katka Bártová a Jan Mužík.

PODĚKOVÁNÍ
Dne 21. července se stal mému synovi škaredý
úraz na kole. Myslím si, že když se stane úraz, mělo
by být poskytnuto ošetření co nejdříve. Bohužel
tomu tak nebylo na poliklinice, kde nám sestra od
MUDr. Adamce sdělila „máme objednané pacienty
a budete si muset počkat, pokud vás nevezme pan
doktor Ševčík.“ Toto jednání je pro mě neomluvitelné,
protože můj syn měl velké bolesti. Touto cestou bych
chtěla poděkovat panu MUDr. Ševčíkovi a sestřičkám
za pomoc a péči, kterou poskytli mému synovi,
i když měli objednané pacienty.
Drahošová

TENIS
19. 7. turnaj staršího žactva v Poličce. Z našich
9.- 10. Malý Daniel – Krátký Karel 0, Bendl Jan
hře. Hrál také Dominik Mikulčák, kterému se ale
hráčů hrál Radek Vytlačil a Pavel Bidmon , ani – Bachura Zdeněk 0.
vyhrát nepovedlo.
jednomu se však vyhrát nepovedlo, i když Radek
Další kategorií byla dvouhra mužů. Zde to pů9. 8. turnaj v babytenisu v Žamberku. Za účasti
měl k výhře velice blízko poté, co vybojoval dva
vodně vypadalo na malý zájem hráčů, ale nakonec
16 kluků hrál z našich jenom Zdenda Jílek a obsamečboly, ale strach z vítězství ovládl jeho mysl
jich do dvouher nastoupilo 20, z nichž osm hrálo
dil hezké 5. místo. Toto umístění získal také Radim
a smolně prohrál.
zároveň i čtyřhru, což pro postupující v obou sou- Hnát, který jel do Žamberka o den později na tur19. 7. turnaj mladších žákyň v Ústí n. Orlicí. těžích znamenalo velký zápřah. Systém dvouher
naj v minitenisu.
V této kategorii máme v letošním roce pouze Lucku
nabízel pouze jednu variantu a to byl KO systém
16. 8. v tento upršený den se hrál tenis snad jeJílkovou, ale ta se snaží, jak to jen jde. V této sezo- na dva vítězné sety. Nejvíce sil, štěstí a tenisového
nom v Poličce a na olympiádě v Číně. Zatímco v Číně se jí daří hlavně ve čtyřhrách, a tak tomu bylo
umu prokázal Marcel Bryška, který ve finále zdolal
ně se bojovalo o medaile, v Poličce se hrál turnaj
i na tomto turnaji, který, spolu s domácí hráčkou
svého deblového partnera Aleše Vaculíka.
série Malý open ve čtyřhře Médium. Kvůli počasí
Šárkou Bezdíčkovou, vyhrála a k tomu přidala ještě
Pořadí dvouher:
nedorazili žádní hráči z jiných měst, a tak měli naši
3. místo ve dvouhře.
1. Bryška Marcel
nadšenci cestu za poháry nepatrně usnadněnou.
2. Vaculík Aleš
Z celkového vítězství se nakonec radovala dvojice
3. Trubaček Michal a Kubát Martin
Láďa Scheib - Zdenda Hrubý.
5.-8. Vltavský Vladimír, Černý Miloš, Hráček
Další pořadí: 2. Krištof Míra - Vápeník DuDarek, Deštík Břetislav
šan, 3. Vltavský Vláďa - Svoboda Pavel, 4. Hegr
9.-16. Žalio Robert, Solil Hynek, Rábek Michal, Petr - Teplý Ivo, 5. Kadidlo Lukáš - Boháč Luboš,
Maršalík Roman, Kadlec Vlastimil, Kašpar Vladislav, 6. Kadidlo Michal - Svoboda Franta, 7. Bulva Leoš
Pelikán Tomáš, Papajík David
- Vápeník Erik.
17.-20. Bachura Zdeněk, Rybišar Mirek, Brož
17. 8. turnaj v babytenisu v Poličce. Hrálo deset
Jaroslav, Lolek Drahomír
kluků a pět dívek. Mezi kluky obsadili 5-8 místo
Vítězem ceny útěchy se stal Rábek Michal.
Radim Hnát, Adam Jelínek a Zdenda Jílek a mezi
Ve třetí kategorii se utkaly ženy ve čtyřhře. Pět
dívkami se umístila na pátém místě Valérka Cevyrovnaných dvojic hrálo systémem každý s kaž- chová, která hrála turnajový zápas skoro po roce
dým o titul PU kraje.
a herně rozhodně nezklamala.
Z celkového vítězství se radovala dvojice DytrZa TO Jílek Zd.
tová Iva – Kločurková Tereza díky lepšímu vzájemnému zápasu nad dvojicí Kellnerová Jana – Dvořá20. 7. turnaj v babytenisu v Litomyšli. Naši hráči
ková Kateřina. Na místě třetím se umístila dvojice
se opět seřadili těsně za sebou i když dále od me- Jílková Andrea- Pazlarová Alena, na čtvrtém Šedivá
dailových pozic. 8 . místo Zdenda Jílek, 10. místo
Renáta – Pilařová Marcela a na pátém Hamanová
Luboš Bárta a 12. místo Adam Jelínek.
Petra – Střílková Jana.

X. ROČNÍK AVL

X. ročník Amatérské volejbalové ligy Polička
bude zahájen úvodními zápasy v říjnu. Přihlášky
družstev do AVL je možno podávat do 20. 9. na
e-mail adresu avl@nastrankach.cz
Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák
www.policka.cz/avl

STŘÍBRNÁ POUŤ
26. 7. turnaj dorostu v Poličce. Za účasti 37
hráčů a hráček se prosadili i naši. Erik Vápeník
spolu s Michalem Kadidlem získali 3. místo ve
čtyřhře a Erik ještě dokázal vyhrát jeden zápas ve
dvouhře. Hráli také Honza Křivý, Radek a Terka
Vytlačilovi, Terka Musilová, Alča Pazlarová a Lucka
Jílková. Těm se ovšem, přes velkou snahu, vyhrát
nepovedlo.
29. 7. turnaj dorostu v Brně. Z poličských dorostenců se na turnaje jinam vydává pouze Honza
Křivý. Zde se mu podařilo získat body do žebříčku
za jednu výhru ve dvouhře a jednu ve čtyřhře.
2. 8. Ve dnech 2. - 3. 8. se v Poličce konalo
mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných tenistů. Za účasti 32 hráčů a 10 hráček se bojovalo ve
třech kategoriích o postup na mistrovství ČR, které
se bude konat ve dnech 5. - 7. 9. v Prostějově. Ve
čtyřhře mužů bylo deset dvojic rozděleno do dvou
skupin a první čtyři postoupily do čtvrtfinále. Bylo
k vidění mnoho zajímavých a vyrovnaných zápasů.
Z celkového vítězství a titulu mistři PU kraje se raduje známá dvojice z Chrudimi Jirka Šedivý a Mirek
Rybišar.
Konečné pořadí čtyřher mužů :
1. Šedivý Jiří – Rybišar Mirek
6 výher
2. Argiriu Jiří – Černý Miloš
6
3. Trubačík Michal – Hráček Darek 3 a Bryška
Marcel – Vaculík Aleš 5
5. – 8. Machovský Zdeněk – Skokan Karel 1,
Handlíř Petr – Šik Ctibor 3, Jílek Zdeněk – Boháč
Luboš 2, Kašpar Vladislav – Pelikán Vladislav 1

4.-8. 8. se uskutečnila tenisová škola pro děti,
které si chtěly ověřit své tenisové dovednosti a nebo se naučit tenisovým základům. Těchto dětí bylo
celkem 15 a doufám, že se jim ten týden s tenisem

líbil. Účastníci jsou zachyceni při závěrečném focení. Totuškovi Roman a Kristýna, Skalník Honza,
Teplý Honza, Plachý Martin, Sláma Láďa, Balšánková Petra, Stodolová Anežka, Kalánková-Kurnikovová Denisa, Stodolovi Marek a Silva, Trnka
Jirka, Krušina Pepča, Vodička Ondra a Faltýnková
Andrejka, která ale kvůli nemoci zvládla pouze
první den.
6. 8. turnaj mladších žáků v Litomyšli. Dařilo se
hlavně Štěpánu Švandovi, když vyhrál jeden zápas
ve dvouhře a spolu s Filipem Slaným jeden ve čtyř-

Letošní třetí účast na pouťovém turnaji ve volejbale žen 17. 8. 2008 zlomila prokletí čtvrtých
míst. Účast 10 družstev překonala předcházející
ročníky. Poličské ženy jasně prošly svojí skupinou (Letohrad - juniorky, Písečná, Nový Jíčín,
Jablonné) a ve finále se potkaly s Letohradem
(Krajský přebor I. třídy).
Tady jsme se zalekly kvalit soupeřek, které od
prvních míčů měly zápas pevně v rukách.
Druhé místo je výborným výsledkem a povzbuzením do začínajících bojů okresního přeboru.
Nejlepší hráčkou byla bezesporu Alena Grubhofferová.
-har-

Dne 27. 9. se bude konat na antukových
hřištích v areálu Pod Lipou v Kamenci IV. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský
out. Přihlášky přijímáme do 20. 9. na e-mailové
adrese policskyout@nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na deset. Více informací na www
adrese policskyout.nastrankach.cz.
Za ASPV volejbal
J. K. Dvořák
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ITALSKÉ SABBIADORO

POLIČKA SLALOM WORLD CUP 2008

Družstvo starších žákyň poličského Spartaku se
Po roce se opět konaly skateboardové závody,
v termínu 20.-29. 6. 2008 zúčastnilo volejbalového
tentokrát se sportovní známkou MAIN. A takto
kempu v Itálii. Dvanáctka děvčat odjížděla na kemp
byly prezentovány na internetových stránkách:
s pocity vyčkávání, co nás čeká a nemine. Nakonec
ISSA – Závody jsou hodnoceny statutem MAIN
se ukázalo, že toto soustředění v Lignanu byla dob- – česky řečeno – je to jeden z 5 závodů mistrovství
rá volba.
světa. Další informace byly uváděny takto:
Celkem 49 účastnic a účastníků zakončilo svoji
Místo konání: Europe, Czech Republic, Poličvolejbalovou sezónu tréninkovými jednotkami
ka 572 01 GPS –49°42‘47.82“S, 16°15‘43.43“V
2x denně, a to ráno a večer. Dopolední program
byl zpestřen aqua aerobikem v místním bazénu.
Závod byl skutečně mezinárodní a zúčastnili
se ho skateboardisté ze Švédska, USA, Lotyšska,
Německa, Itálie, Velké Britanie a Švýcarska, a pochopitelně z Česka a samozřejmě z Poličky.
V pátek 8. srpna v podvečer se uskutečnil
na náměstí trénink na slalom speciál amatérů
a profesionálů. V sobotu dopoledne, s mírným
zpožděním, aby nebyly rušeny svatební obřady
na radnici, se už závody rozjely plným tempem.
Diváci mohli tentokrát jízdy sledovat z tribuny,
která byla pro diváky výborná, ale blízkost jejího
umístění u kuželek byla zdrojem několika nepříjemných pádů.
Odpoledne se jel po tréninku velký slalom
a to velký doslova a do písmene. Zahraniční
účastníci vyjadřovali obdiv nad délkou, náležitým sklonem trati a její přehledností. Díky Městu
K dispozici jsme měly i plavecký bazén a vířivky. Poličce a policii byla povolena uzavírka části silOdpoledne jsme věnovaly odpočinku u moře. Pilo- nice 34 od Starohradské pod Tylův dům.
valy jsme základní techniku, v písku to byla docela
dřina, naše družstvo se blýsklo dobře natrénovaným
GIANT SLALOM AM, WOMEN
smečařským rozběhem a blokařskou technikou.
Na trati bylo 50 kuželů, délka 400 m, na dvě
Velkým přínosem pro nás bylo setkání s extra- 2 kola, počítal se nejlepší čas. Jely se dvě disciplíligovými hráči naší ligy. Samozřejmě, že to u nás
ny: amatéři a profesionálové
vyhrával Jakub Rybníček, hráč Opavy, ale i děvčata
V neděli patřilo závodníkům nábřeží. Velké
z Ostravy nám měla co předávat.
Večerní program se nesl v duchu stolní hry Aktivity, kdy náš pedagogický dozor Jakub, Kristýna,
Martin a Lída nebyl k poražení. Po počáteční únavě,
která padala na naše těla, jsme nastolenému tempu
pevně vzdorovaly. Na závěr se Báře Krajíčkové
a Kláře Eltschknerové podařilo vyhrát i turnaj dvojic. V hledáčku extraligového trenéra Rosti Hanzelka
uvízly Denisa Obrová a Míša Švandová, které s Přerovem absolvovaly kondiční i herní soustředění.
Těžce jsme se loučily s pohodovou atmosférou,
viděly jsme na sobě zlepšení a za rok možná….
-har-

ČESTICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Tak již po deváté jsme obsadili čestické kurty.
Letos zde nastartovala sezónu volejbalová družstva
minipřípravky, přípravky a přehazované, ml. žákyň
a kadetek.
Počasí nám letos dovolilo odtrénovat všechny
připravené jednotky a také si užít sluníčka a koupání v přilehlém písáku.
Volejbalová miminka (nejmenší) zvládla hru
trojic, čtveřic i deblíky, výrazný pokrok zaznamenala i díky zmenšeným míčům, které jsou pro příští
sezónu předepsané. Velkou radost měla z koupání
a potápění, proběhla i menší vodní válka. Večer
k nim do chatky přicházel Otesánek, kozlík Jakub,
Budulínek, a to proto, aby měla snadnější usínání
a hezké sny.
Prostředníčci (přípravka a ml. žákyně) bojovali
s únavou, pilovali poprvé šestkový volejbal. Tradiční debly vyhrála Marcela Uhlířová a Linda Sidó
v dramatickém finale v tiebreaku 15:13 nad dvojicí
Petr Harašta a Jitka Pořízková. Třetí skončila Bára
a Sára (Slezáková, Pytlíková).
Kadetky trénovaly herní kombinace a hlavně
hru na jednoho nahrávače. I nezbytné turnaje
zvládly, i když letos nebyl nikdo hlavním favoritem.
Všechna družstva pokračují v přípravě, neboť soutěže začínají první zářijový víkend.
-har-
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množství diváků použilo svahu pod Masarykovými školami jako přírodní tribuny. Jely se velice
atraktivní paralelní slalomy dětí a juniorů, amatérů a profesionálů
Trénink TIGHT SLALOM (parallel) JUNIORS,
KIDS

jezdci, včetně lidí z agentury CTM. Finanční režie
byla veliká - kromě jiného statut ISSA zajišťuje
profesionálním závodníkům odměny v Eurech.
Neuvádím je, ale věřte, že získat na všechno pří-

spěvky od sponzorů je další kapitola, a je stejně
napínavá, jako závody samé. Závod je zdokumentován na internetu http://sk8slalom.cz/2008/
po08_res.htm a navíc jedna doslova sensace
nakonec: Televize NTDTV přinesla ze závodů tříminutový sestřih, mimochodem výborně zpracovaný, který si můžete prohlédnout, když kliknete
na: http://english.ntdtv.com/?c=150&a=4469
Text A. Klein, foto P. Klein

BŘEZINSKÝ NOHEC 2008
Sobota 23. srpna patřila prestižnímu nohejbalovému turnaji, který měl již své 9. pokračování.
Zázemí čtyř kurtů, vysoká úroveň družstev, ale
také příjemné prostředí a vstřícná obsluha přilákala na turnaj 22 týmů z celého Pardubického
kraje i Brna. S osmou hodinou přijížděli první
nedočkaví účastníci. Po registraci probíhal los do
čtyř skupin a atmosférou se neslo napějí z očekávání budoucích soupeřů.
Devátá hodina zahájila první zápasy. Po poledni byli známi 4 postupující z každé skupiny
do vyřazovací části. Poražení sestupovali do tabulek o umístění, a tak si i oni do sytosti zahráli.
Vyrovnanost týmů na špici dokládalo dohrávání
snad všech zápasů od čtvrtfinále výš v tajbrejcích.
Nakonec byl tím nejšťastnějším týmem, který si
odvezl putovní pohár ASPV z Moravské Třebové,
který ve finále porazil tým z Borové. Na třetím
místě skončili „3promile“ a „až“ na čtvrtém obhájci
loňského vítězství z Proseče „Stepní kozy“.

TIGHT SLALOM (parallel) JUNIORS, KIDS
35 kuželů, distance 220 cm,
2 kola kvalifikace, 4 nejlepší finalisté head
to head
TIGHT SLALOM (parallel), AM
50 kuželů, distance 180 cm,
Women 2 kola kvalifikace, 4 nejlepší finalisté
head to head
AM 2 kola kvaliifikace, 16 nejlepších finalistů
head to head
TIGHT SLALOM (parallel) PRO
50 kuželů, distance 180 cm
2 kola kvalifikace, 16 nejlepších finalistů head
to head
Dnes nikoho nepřekvapí elektronicky měřené
časy a průběžné vyhodnocování výsledků počítačem a spojení mezi pořadateli vysílačkami, ale
někdo to musí připravit a uskutečnit. Zrovna tak
zajištění odvozů z ruzyňského letiště či noclehů,
označení trati a tak dále. Na pořádaní závodů se
podíleli proto nejen poličští, ale i hlavně hradečtí

K všeobecné spokojenosti jistě přispěla také
možnost vyhlásit a ocenit umístění všech soutěžících. To díky ochotě partnerů turnaje, kteří věnovali velké množství cen pro všechny. Jmenovitě
obec Borová, Pekárna Borová, Tabák Toleo, Orfast
s.r.o., STP Polička, Město Polička, Pivovar Polička,
Strefa s.r.o., Würth, spol. s r.o., Libor Přiklopil,
Prima Sport, Prima Stavebniny, Město Polička, ENTER Polička a další.

HOKEJBALOVÉ HŘIŠTĚ V NOVÉM
Dne 15. srpna se za účasti starosti Jaroslava
Martinů, vedení klubu, sponzorů a mnoha hostů
uskutečnilo slavnostní otevření staronového hokejbalového hřiště. V 16 hod. pan starosta a předseda
klubu Pavel Šteka slavnostně přestřihli pásku, a tím
završili komplikovanou a náročnou, nicméně velmi
potřebnou, akci.
Dřevěné mantinely okolo celého hřiště si již
několik let žádaly výměnu i přes každoroční pečlivou údržbu. Oddílu se podařilo koupit mantinely
plastové, sice použité, ale pro naše účely zcela dostačující. Bylo nutno zajistit jejich výměnu.
Dalším z letitých problémů bylo vytékání bahna
z přilehlého břehu a zaplavení travnatých ploch
v okolí, které nastalo vždy po sebemenší dešťové
přeháňce. Tím se hřiště a jeho okolí proměnilo ve
zcela nevyhovující sportovní objekt.
„Po zahájení výměny mantinelů, která byla
domluvená a z naší strany finančně zajištěná, se

Záštitu nad prvním ročníkem BN převzal Bc. Miloslav
Macela , radní Pardubického kraje
dne 14. září 2008 ve 14.00 hodin
V POLIČCE
Budeme startovat z Palackého náměstí.
LZE ABSOLVOVAT:
NA KOLE, KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH, VOZÍKU,
BĚHEM, PROCHÁZKOU, S KOČÁRKEM, SE PSEM.
Prezentace od 12.30 hodin v místě startu.
Po ukončení Běhu naděje čeká každého občerstvení.
Doprovodný program je zajištěn.
Těší se na Vás pořadatelé:
Křesťanská demokratická unie – Československá strana
lidová (KDU-ČSL)
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí (SJ)
Za významné podpory Městského úřadu v Poličce
Děkujeme sponzorům BN:
Pardubický kraj, BONAPARTE, Město Polička, TES
s.r.o. Polička, Svatojosefská jednota, KDU-ČSL, ZŘUD
- Masokombinát Polička, a.s

začalo ukazovat, že je potřebovat zrealizovat několik dalších věcí právě v okamžiku, kdy ještě nejsou
mantinely usazeny a prostor hřiště je takto otevřen.
S velkým pochopením jsme se setkali u pana Švandy,
firma PRIMA, který se zavázal, že část zemních prací provede sponzorsky“ říká Jiří Tobiáš.
Výměnu mantinelů a úpravy hřiště provedla
kovodílna p. Jiřího Kašpara z Modřece.

Jiří Tobiáš: „Tímto bychom všem sponzorům chtěli vyjádřit veliký dík za čas a ochotu vyřešit
všechny problémy, které při rekonstrukci vznikly.
Veliký dík bychom chtěli vyslovit panu starostovi
a Městu Poličce za ochotu při řešení problémů, jak
při samotné výměně mantinelů, tak i při financování této rekonstrukce. Celkové náklady (včetně nákupu mantinelů) se přiblížily k částce 200.000,- Kč.
Jen pro zajímavost - nabídky na zhotovení nových
mantinelů se pohybovaly v částkách 800 tis. až
1.000.000,- Kč (bez okolních úprav). Další veliký
dík také patří všem brigádníkům za jejich čas - bez
jejich práce bychom tuto rekonstrukci v tak krátkém
čase nezvládli.“
Nakonec se provedly výkopové práce téměř
okolo celého hřiště, vykopaly a usadily se patky
proti sesuvu půdy (břehu), zhotovily se žlabovky
v délce 95 m, zaústila se meliorační trubka ze
zahrádkářské kolonie a provedlo se odvodnění
a zaústění do kanalizace ze strany, kde se nachází
budova stadionu využívaná fotbalisty jako šatny.
Tím se podařilo vyřešit často opakovanou situaci, kdy se po dešti chodilo po kotníky ve vodě
a při těch vydatnějších začala voda stoupat až do
šaten fotbalistů a do přilehlých chatiček místního
kempu.
„Naše hřiště je nyní na velmi dobré republikové
úrovni, kam podle výkonů našich žákovských kategorií zcela jistě patříme. Nezbývá než popřát našim
hráčům aby se jim na novém krásném hřišti dařilo,
a aby nové hřiště ozdobili nějakou republikovou
medaili.“ dodal Jiří Tobiáš.

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ZÁŘÍ 2008
1. pondělí 6.00-20.00 h.
2. úterý 6.00-10.00 h., 12.00-20.00 h.
3. středa 6.00-7.30 h.,
12.00-19.00 h., 19.00-20.00 h. kond. plav.
4. čtvrtek 6.00-12.00 h., 14.00-20.00 h.
5. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
6. sobota 14.00-20.00 h.
7. neděle zavřeno
8. pondělí 6.00-7.30 h.,
11.00-12.30 h.,
14.30-20.00 h.
9. úterý 6.00-7.30 h.,
14.30-20.00 h.
10. středa 6.00-7.30 h.,
12.00-19.00 h., 19.00-20.00 h. kond. plav.
11. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
12. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
13. sobota 14.00-20.00 h.
14. neděle zavřeno
15. pondělí 6.00-7.30 h., 18.00-20.00 h.
16. úterý 6.00-7.30 h., 15.00-20.00 h.
17. středa 6.00-7.30 h., 18.00-19.00 h. aquerobic.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
18. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
19. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
20. sobota
14.00-20.00 h.
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-7.30 h., 18.00-20.00 h.
23. úterý 6.00-7.30 h., 15.00-20.00 h.
24. středa 6.00-7.30 h., 18.00-19.00 h. aquerobic.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
25. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
26. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
27. sobota
14.00-20.00 h.
28. neděle zavřeno
29. pondělí 6.00-7.30 h., 18.00-20.00 h.
30. úterý 6.00-7.30 h., 15.00-20.00 h.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
NOVINKA:
středa 17. a 25. září je veřejné plavání pro rodiče
s dětmi od 1 roku do 3 let pro veřejnost a pro
děti, které dosud navštěvovaly kurzy v malém
bazénku – vodníčci. Vstup je povolen bez přihlášky. Podmínkou je jeden rodič/jedno dítě.
POZNÁMKA: děti od 3 let věku mají pravidelný
kurz v pondělí.
INFORMACE: Ve středu 1. 10. 2008 se v plaveckém bazénu plave od 6.00 hod. do 20.00 hod.
ŠTAFETA 500X100m. Srdečně zveme na tuto
soutěž měst děti předškolního věku, veřejnost
a žáky základních a středních škol z Poličky
a jeho okolí. Přijďte si zdarma zaplavat a obhájit
loňské prvenství. Těšíme se na vás – Plavecký
bazén, Plavecká škola
PROVOZ SAUNY: zavřeno
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu, který je uveden ve
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem
Poznámka: VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE
HRADÍ U INSTRUKTORA
KOUPALIŠTĚ - září 2008 ZAVŘENO
ZIMNÍ STADION uzavřen
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