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MILIONOVÁ SMLOUVA PODEPSÁNA
Ve čtvrtek 2. října podepsal v prostorách
barokní radnice starosta Jaroslav Martinů s místopředsedou regionální rady soudržnosti Severovýchod a vicehejtmanem Pardubického kraje
Romanem Línkem smlouvu na evropskou dotaci
pro projekt Centra Bohuslava Martinů. Dílo bude
dokončeno v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy
uctíme památku úmrtí věhlasného skladatele. Město získalo účelovou dotaci na realizaci
projektu předloženého v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod.

Předpokládaná výše celkového rozpočtu činí 29
milionů, město Polička se bude podílet částkou
cca 3 miliony korun. Takový podíl dotačního příspěvku je mimořádně vysoký a lze jej považovat
za velký úspěch celého realizačního týmu.
Stavební práce začaly v říjnu a kromě interaktivní expozice, nového depozitáře pro ochranu
originálních sbírek či zázemí pro badatele vybudují prostory pro kulturní a společenské akce, ale
i odpočinkovou zónu.
„Centrum nabídne expozici o životě a díle
skladatele, součástí je i školní třída B. Martinů,
s dobovou výmalbou a nábytkem, avšak moderními pomůckami pro výuku, prostor bude věnován
odborníkům z řad badatelů, vznikne nový archív
a badatelna. Součástí budou prostory pro oddech
a relaxaci.
Centrum Bohuslava Martinů zve i k návštěvě
expozic z historie Poličska a jedinečné sbírky
Horáckého skla, představené atypickou formou.
Expozice jsou tvořeny interaktivním způsobem,
oživené řadou programů a her. Prožitek návštěvy
podtrhne špičková audiovizuální technika. Veškeré expozice budou díky speciálnímu výtahu
bezbariérové.“ řekla nová tisková mluvčí Města
Poličky Naděžda Šauerová.

MĚSTO POLIČKA NA ČESKO – HOLANDSKÉ KONFERENCI
Ve dnech 6. a 7. října se konala v Černínském
paláci v budově Ministerstva zahraničních věcí ČR
v Praze konference „Budoucnost nizozemsko-českých partnerství měst, realizované projekty a nové možnosti“. Konference se konala pod záštitou
Velvyslanectví Nizozemského království v Praze
s podporou VNG Servicebureau Europa (Svaz
nizozemských obcí). Organizací byla pověřena
Agora Central Europe.
Agora CE je českou nevládní neziskovou organizací, která byla založena v roce 1998. Tato
organizace usiluje o zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany a institucemi veřejné správy, rozšíření možnosti radnic otevřeně plánovat
a rozhodovat o věcech za účasti občanů, zvýšení
zájmu občanů o místní problémy.
Pro školy je jistě zajímavé její činnost z oblasti
školství – pořádání studentských debatních soutěží Cestou do parlamentu, seminářů rozvíjející
občanské a komunikační dovednosti studentů na
středních školách, zprostředkování komunikace
mezi mladými lidmi a radnicí. Další informace na
www.agora-ce.cz.
Zájem o konferenci byl velký, zúčastnilo se
jí 120 spolupracujících česko-holandských měst.
Město Poličku zastupovala jeho místostarostka
JUDr. Marie Tomanová a Ing. Naděžda Šauerová
(zahraniční spolupráce a cestovní ruch). Nutno
jmenovat i další osobu, která se hrdě hlásila, že je
z Poličky a díky níž bylo o Poličce na konferenci
slyšet téměř nepřetržitě – bývalý starosta Poličky
RNDr. Jakub Skalník, v současné době zástupce
velvyslance ČR v nizozemském Haagu. Za naše
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partnerské holandské město se konference zúčastnil pan Ludzer van Schors.
Program konference byl bohatý, cílem setkání česko-nizozemských partnerských měst bylo
dát těmto vztahům nový impuls, nalézt nové
možnosti spolupráce, která bude přínosná pro
nizozemská i česká města. Konference se stala
významnou příležitostí k navázání osobních kontaktů a výměně zkušeností. Byly zde prezentovány příklady dobré praxe a na mnoha probíhajících
workshopech byl dán prostor k diskusím.
Program konference byl následující:
Pondělí 6. října 2008
Příklady dobré praxe – partnerské projekty
českých a nizozemských měst.
Prezentace 5 úspěšných partnerských projektů
• Rozvoj sociálních a souvisejících služeb
– Liberec/Amersfoort (příklad práce založené
na práci dobrovolníků)
• Regenerace brownfields – Plzeň/Hengelo
• Školství – Klášterec n. Ohří/Baarn – velice
zajímavý projekt o výměně informací mezi
studenty z Čech a Nizozemí, na základě těchto informací studenti vypracovali speciální
projekty na různá témata o partnerské zemi
– např. jídlo, volný čas, zvyky, tradice...
• Neziskové organizace jako nositelé partnerství
– Olomouc/Veendaal
• Regenerace památek – Turnov/Reeuwijk
(projekt se týkal spolupráce v oblasti obnovy
židovských památek v Turnově)
(pokr. na str. 3)

PODĚKOVÁNÍ KRÁLOVNĚ
Slečna Hana Zaalová, která reprezentovala naše
město při volbě královny věnných měst v Trutnově,
se setkala ve čtvrtek 16. října se starostou města
Jaroslavem Martinů a místostarostkou Marií Toma-

novou. Oba vyjádřili naší královně velký dík za vynikající reprezentaci města, za velkou práci, kterou
odvedla při přípravě na tuto náročnou akci. „V našich srdcích vyhrála naše královna slečna Hana“,
prohlásil starosta. Představitelé našeho města předali královně jako dík dárkový poukaz do zlatnictví
Opál a dárkové předměty Města Poličky.
N. Š.

JAK DÁL S KRYTÝM PLAVECKÝM BAZÉNEM
Krytý plavecký bazén v Poličce byl zprovozněn
v roce 1977. V oblasti Českomoravského pomezí je
bazén mezi ostatními nejstarší. Jeho stavba trvala šest
let a své služby nabízí již více než 30 let. Za tu dobu
se však nabídka plaveckých bazénů v našem okolí

rozrostla. Vyrostl krytý plavecký bazén ve Svitavách
a v Hlinsku, o dětský bazén a další relaxační prvky
byl rozšířen plavecký bazén v České Třebové a s rozvojem automobilové dopravy se do značné míry zvýšila i jejich dostupnost. Navíc krytý plavecký bazén do
dvou let postaví město Litomyšl a město Svitavy bude
rozšiřovat relaxační část stávajícího bazénu. Nabídka
celoročního koupání s relaxačními prvky v této oblasti tak bude bohatší.
Problematikou „jak dál s krytým plaveckým bazénem v Poličce“ jsme se již v radě města zabývali na
cca 5 svých jednáních. Všechna směřovala k následujícím cílům:
1) Zatraktivnit krytý plavecký bazén o nové relaxační prvky při zachování možnosti kurzů pro plavání
kojenců a batolat.
2) Udržet budoucí provozní náklady na rozumné
výši a tomu také přizpůsobit výběr relaxačních prvků,
tedy vybrat ty nejvyužívanější, tím zvýšit i návštěvnost bazénu a ekonomiku jeho provozu. Podle odborných ekonomických propočtů by měl mít jeden
krytý plavecký bazén spádovost z území s dojezdem
v okruhu cca 40 km. U nás na takové území bude již
záhy připadat 5 takových bazénů. Je zde tedy bazény
velmi přehuštěno a jejich provoz tím pádem musí být
významně dotován.
3) Investice do případné přístavby bazénu a nových relaxačních prvků zacílit tak, aby nepřesáhly
finanční možnosti města.
V měsíci srpnu letošního roku jsem zkontaktoval
provozovatele krytých bazénů v Třeboni, Jihlavě
a České Třebové a během jednoho dne jsme ve všech
třech provozech společně se starostou, místostarostkou a vedoucí poličského bazénu, paní Jitkou Kmoškovou, absolvovali kompletní prohlídku uvedených
bazénů a konzultovali aspekty provozu, relaxačních
prvků vyhledávaných návštěvníky, stávající možnosti
úpravy vody atp. Z těchto konzultací vzešla řada námětů k volbě budoucího řešení a správnému zadání
z pozice investora – tedy města Poličky, jako např.
volba typu úpravy vody ve vztahu k odvedení odpadních vod, možné úspory energií při ohřevu vody
a vytápění prostor vč. zpětného využívaní odpadního
tepla (rekuperace, kogenerační jednotky apod.; Jihlava), volba správného množství atraktivit pro jejich
budoucí ekonomický provoz (Česká Třebová) nebo
volba vhodné barevnosti a kvality obkladů pro celkový dojem z vnitřních prostor (Třeboň).
Dalším zdrojem informací pro potřebné rozhodování je přehled nabídky stávajících krytých bazénů
v ČR, zejména těch, které v poslední době prošly rekonstrukcí, tj. o které služby své provozy rozšiřovaly,
jak oproti původnímu stavu spoří náklady na energii
apod. V měsíci září pak proběhly ještě prohlídky bazénů ve Vysokém Mýtě a Ústí nad Orlicí.
Výsledkem konzultací a diskusí je shoda v radě
města na rozšíření krytého plaveckého bazénu v Poličce o dětský bazén, tobogán, dvě vířivky a parní
saunu při zachování možnosti kurzů pro plavání

kojenců a batolat a suché sauny. Chtěli bychom tak
do plaveckého bazénu přitáhnout ty, kteří by si rádi
zaplavali a současně odpočali ve vířivce s možností
zajít si do páry, rodiče s dětmi do teplejší vody do nového dětského bazénku a pro společné trávení času,
duchem mladé pro jízdu na tobogánu i využití již
zmíněných relaxačních prvků.
Pro investice a ekonomiku provozu je důležité,
zda-li je toto rozšíření možné realizovat na stávajícím
půdorysu bazénu. Za tímto účelem Město Polička
oslovilo pana Ing. Bohumila Šťastného, Ph.D, který se
problematice bazénů věnuje již přes 20 let, vyučuje ji
na ČVUT, je místopředsedou Asociace bazénů a saun
ČR a jedním z nejlepších odborníků u nás (cca 150
pozitivních referencí). Pan Šťastný pro naše město
právě dokončuje dokument, v němž by měl všechny
aspekty zamýšleného zatraktivnění posoudit. V tomto
duchu již navštívil plavecký bazén a z cca 3 hodinové
konzultace vyplynulo, že výběr nových prvků, tedy
zhotovení dětského bazénu, tobogánu, dvou vířivek
a parní sauny při zachování možnosti kurzů pro
plavání kojenců a batolat a suché sauny jsme učinili
velmi dobře. V našem případě se jedná o návštěvníky
nejvyužívanější bazénové prvky i ve vazbě na ekonomiku budoucího provozu.
Po dokončení posudku bychom již měli vědět,
zda-li bude nutné bazén přistavovat, nebo zda-li se
nové prvky vejdou do stávající budovy. Pokud se
na rozšíření bazénu o vybrané prvky shodne také
zastupitelstvo města, nemělo by již nic bránit tomu,
aby v příštím roce byla zahájena příprava projektové
dokumentace pro stavební povolení.
Rada města se v srpnu také zabývala chladnou
vodou v bazénu v uplynulém období, kdy došlo ke
značnému úbytku návštěvníků bazénu a vydala pokyn ke zvýšení teploty vody na 27°C. Rád bych tedy,
s odkazem na zvýšení teploty vody, tímto všechny vyzval k smělému návratu k provozování nejzdravějšího
sportu do poličských vod.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města

VÝSLEDKY VOLEB DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje proběhly ve dnech 17. - 18. října 2008. V Poličce a v integrovaných obcích volili občané ve 12 okrscích.
Zapsáno bylo 7 268 voličů (o 60 méně než v roce
2004), volební komise vydaly celkem 3 273 obálek.
Podle statistiky bylo zpět odevzdáno 3 272 obálek,
platných hlasů bylo 3 234. Volební účast byla 45,
03% (35,78% v r. 2004). Nejvíce hlasů v Poličce, a to
1 200, získala ČSSD, následovala ODS s 1 091 hlasy,
Koalice pro Pardubický kraj 388, KSČM 333 hlasů,
Strana zelených obdržela 77 hlasů.
Do Zastupitelstva Pardubického kraje se z Poličky dostal pouze Jaroslav Kacálek, který kandidoval
za ČSSD. Dva bývalí členové zastupitelstva, Jaroslav
Martinů za ODS a David Šafář za Koalici, jsou na
pozici prvních náhradníků.
Preferenční hlasy v Poličce:
ČSSD Kacálek Jaroslav Mgr.
323
Kučerová Marie
191
ODS Martinů Jaroslav
653
Popelka Miroslav Mgr.
408
Koal. Šafář David Mgr.
151
Baláš Josef Ing. Ph.D.
80
Zel.
Nožka Petr Mgr.
25

Nejstarší občanka Poličky, paní Marie
Talandová, volila v pátek přesně ve 14.00 hod.

PARKOVIŠTĚ U KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU
Krytý plavecký bazén nemá v současnosti žádné
oficiální parkoviště. Řada vozů tak v případě nouze
parkuje na příchozí komunikaci ke vstupu do bazénu.
Na potřebu parkovacích míst upozorňuje již delší
dobu vedení plaveckého bazénu. Největší problém
s parkováním mají maminky s dětmi z okrajových
částí města a z obcí na Poličsku, které se dopravují
na kurzy plavání kojenců a batolat. Také proto je zde
potřeba vybudovat odpovídající parkoviště.
Ve studii vypracované pro posouzení možnosti
zatraktivnění bazénu je budoucí parkování navrženo
vpravo od vstupu do bazénu. Pro řešení parkování
podél budovy bazénu byla nedávno vypracována
projektová dokumentace. Projekt byl řešen v několika variantách. Návrh řešení však byl vždy takový, že
v jeho důsledku by zde padly takřka všechny vzrostlé

cca 30 leté stromy. Po několika konzultacích s projektantem a referenty oddělení investic a životního
prostředí MěÚ jsme dospěli ke kompromisu, kdy
bude zatím zachován vysoký vzrostlý strom u vstupu
do budovy a většina stromů u plotu podél budovy.
Na úkor 1. etapy parkoviště čítající 7 parkovacích míst
(a 1 pro postižené, invalidy a vozíčkáře), tak padnou
pouze 3 stromy, přičemž jeden z nich usychá a stejně
by neměl již dlouhého trvání. Plánované šikmé stání
bude v místech vzrostlých stromů nahrazeno stáním
podélným. Tam, kde to bude prostorově možné,
budou náhradou vysazeny stromy nové. Uvedené 3
stromy by měly být pokáceny v době vegetačního
klidu, parkoviště by mělo být vybudováno v samotném závěru tohoto roku, případně v 1. čtvrtletí roku
příštího.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města
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ČESKÁ INSPIRACE NA FLOŘE
OLOMOUC
Ve dnech 9.-12. října se konala na výstavišti Flora
v Olomouci oblíbená podzimní zahradnická výstava.
Tento veletrh patří k největším českým výstavám
ovoce, zeleniny a ovocných výpěstků. Mezi nabídkou rostlin, keřů, stromků, ovoce a zeleniny byl pro

ROZŠÍŘENÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V POLIČCE
Město Polička bude v roce 2009 realizovat akci
Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – 1. etapa,
1. část. Realizace stavební části akce je dle projektové dokumentace oceněna na částku 18,57 mil. Kč
vč. DPH, 90% z této částky bez DPH bude hrazeno
z dotačního titulu ROP NUTS 2 Severovýchod. Partnerem investora na této akci je T.E.S. s.r.o. Polička.
Podstatou této akce je realizace komunikačního
napojení území určeného k rozšíření průmyslové
zóny na silnici II/360 na ul. Tyršova směr Litomyšl
(spodní příjezd k průmyslové zóně přes železniční
trať). V další etapě bude provedeno propojení této
ĀĀĀ
komunikace s komunikací ve stávající průmyslové
zóně vč. inženýrských sítí. Mimo komunikačního
napojení obsahuje předmětná etapa také chodník,

část cyklistické stezky se smíšeným provozem
chodců a cyklistů, částečnou přeložku a zkapacitnění stávajícího vodního toku, veřejné osvětlení
a nový železniční přejezd vč. zabezpečovacího
zařízení. Kompletní PD je k nahlédnutí na OÚPRŽP
MěÚ v Poličce. Cílem této akce je nabídka nového území pro investice podnikatelského sektoru
a vytvoření nových pracovních míst pro obyvatele
našeho regionu.

ĀĀĀ

MĚSTO POLIČKA NA ČESKO – HOLANDSKÉ KONFERENCI
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návštěvníky stánek České inspirace výborným zpestřením. Česká inspirace nabízela propagační materiály
jednotlivých členů tohoto sdružení. Návštěvníci projevili o tyto informace velký zájem, materiály mizely
z pultu velice rychle.
Účast na tomto veletrhu má velký význam pro rozvoj domácího cestovního ruchu, díky účasti na této
akci se dostanou informace o městech České inspirace mezi potenciální návštěvníky našich měst. Někteří
komentovali svůj zájem tím, že neznají Českou republiku, tráví svoji dovolenou v zahraničí a mají velký cíl
konečně naši krásnou zemi poznat. Doufejme, že se
Českou inspirací správně inspirovali.
Ing. N. Šauerová

PODĚKOVÁNÍ ZA DŮVĚRU
Vážení spoluobčané,
chci vám touto cestou upřímně poděkovat za
vaše hlasy ve volbách do krajského zastupitelstva
Pardubického kraje. Vaší podporou jsem velmi
překvapen, neboť jsem o hlasy voličů neusiloval
prosbami, žádnými osobními letáky, velkými show
na náměstí či návsích, pouze nenápadnou mravenčí
každodenní prací. Se svým zvolením jsem v žádném případě nepočítal, vždyť v předchozích krajských volbách nepřesáhl zisk mandátů kandidátů
ČSSD v našem kraji číslo 10. Toto ovšem nebyly,
jak se k překvapení všech ukázalo, volby o „myšlenkách“, ale proti nabubřelosti a aroganci a za důstojný život ve stáří. Stačí vzpomenout z posledního
týdne vyjádření čelních představitelů k celosvětové
finanční krizi. Ruku na srdce, kolik z vás si pročetlo
volební programy politických stran či koalic?
Bohužel jsem za tento region jediným zvoleným
zástupcem v 45 členném zastupitelstvu našeho
kraje, proto vám mohu slíbit pouze, že ze všech
svých sil budu chtít přispět k rozvoji toho krásného
regionu a svého druhého domova Poličky, neboť
nikdy nemohu zapomenout na rodný Spělkov. Pokud jsem si někdy připustil myšlenku případného
zvolení, tak jsem vždy počítal s úzkou spoluprací
v tomto zastupitelstvu s naším starostou Jaroslavem
Martinů, neboť 6 let naší úzké spolupráce bylo, jak
doufám, pro Poličku prospěšných. Vždy jsem si
cenil jako bezpartijní, že při řešení konkrétních
problémů nadřadil lidskou stránku či pragmatický
pohled stranickosti. Moc si toho vážím.
V době uzávěrky tohoto čísla „naší“ Jitřenky
není ještě rozhodnuto o podobě vedení kraje, ani
netuším, v jakých orgánech budu pracovat, jaké budou moje povinnosti a jaké budou moje možnosti
být vám i regionu prospěšný. Pokusím se být k vám
sdílnější, než tomu bylo v případě mých předchůdců. Ještě jednou děkuji.
Jaroslav Kacálek
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1. kolo workshopů
lupráci
zodpovědná. Stále více se rozšiřuje
zapojení
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• Rozvoj sociálních služeb – případová
studie 3.ᔀࠀᄀ܀ༀᤀᔀᜀऀ܀ȀḀࠀᔀᬀᨀᤀ܀ကༀᬀሀἀȀऀༀ܀ᬀᤀȀ!ऀᨀऀᄀᤀᄀȀࠀ܀ԀऀࠀȀᄀ"ᜀἀऀᨀᜀȀᄀࠀԀ
partnera do spolupráce – jedná se především
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Chrudim/Ede
o ȀऀȀᴀᄀᨀᤀ܀ကࠀऀ܀ᨀЀ܀ἀȀऀ܀#ᔀȀࠀ!$
země jako je Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina,

• Výměny představitelů měst/úředníků
samo- Bělorusko,
Srbsko, Kosovo, Černá Hora. Důležitý
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
správ – případová studie Havlíčkův Brod/
je přesun našich zkušeností a informací do těchto
Brielle
zemí. V diskusi proběhl i návrh na vytvoření plat• Společné partnerské projekty realizované ve formy měst v České republice, která mají partnertřetích zemích (trilaterální spolupráce) – přípa- ská města v Nizozemí a jejich pravidelná setkání
dová studie Moravská Třebová/Vlaardingen
a vzájemná výměna zkušeností. V Holandsku tato
• Školství – případová studie Brno/Utrecht
platforma již existuje.
Konkrétním příkladem úspěšně pokračující
Úterý 7. října 2008
spolupráce je to, že zástupce našeho partnerského
Zahájení 2. dne a krátké shrnutí výstupů
města, pan Ludzer van Schors, odjel z Prahy přímo
z předchozího dne – Jakub Skalník.
do Poličky. Zde proběhla řada pracovních setkání
Nové rozvojové projekty – možné impulsy pro
o nových projektech ve spolupráci Polička – Wesstávající partnerství? (Možnost financování z EU)
terveld. Naše spolupráce tedy rozhodně „nevyhoří– Petr Štěpánek, ředitel Státního fondu životního
vá“ naopak se posunuje dál.
prostředí.
Ing. Naděžda Šauerová
Petr Štěpánek kromě toho, že hned na počátku
Město Polička
svého vystoupení označil Poličku za své oblíbené
zahraniční spolupráce a cestovní ruch
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město, protože odtud pocházejí jeho předci,
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formoval o možnostech financování projektů na
ochranu životního prostředí z evropských fondů.
UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PSŮ
Jmenoval zde prioritní osy na čerpání evropských
financí – stavba čističek, snižování emisí, zateplování staveb a domů, financování sběrných dvorů,
Upozorňujeme držitele psů, že v nadcházejícím
ochrana příroda a krajiny, výstavba vzdělávacích
období bude provedena plošná kontrola zaměřená
středisek.
na skutečnost, zda je pes přihlášen v evidenci měst2. kolo workshopů
ského úřadu.
Zde je nutno jmenovat nejdůležitější vystoupení
Oznamovací povinnost v této záležitosti je
pro město Poličku – workshop na téma Podpora
uložena Obecně závaznou vyhláškou Města Poa rozvoj cestovního ruchu v partnerských regionech
ličky č. 5/2003, o místních poplatcích, ve znění
a městech – případová studie Polička, RNDr. Jakub
Skalník. Náš workshop se setkal s obrovským zá- pozdějších novel. Dle této vyhlášky je držitel
povinen přihlásit svého psa do 15 dnů od vzniku
jmem zúčastněných. Pan Jakub Skalník shrnul celý
poplatkové povinnosti. Poplatek se platí ze psů
průběh projektu Kraj Smetany a Martinů. Tento
starších 3 měsíců. Evidenci psů i místní poplatek ze
projekt probíhal v Poličce v 90. letech právě za
partnerské účasti holandského města Dwingeloo. psů vykonává MěÚ Polička, Palackého náměstí 160,
odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna,
Díky tomuto projektu získala Polička finanční
prostředky na podporu rozvoje cestovního ruchu, dveře č. 12 v přízemí.
část byla například použita na otevření nového Informačního centra v Poličce. Účastníci vnímali náš
projekt jako velkou inspiraci a příklad pro svá měs

ta, po představení projektu došlo k velkému množ    
ství dotazů, jak tento projekt probíhá dál. Všichni
  ! "#" $ " 
ocenili, že probíhá dál, nyní díky činnosti svazku
  % &  
obcí Kraj Smetany a Martinů. Na dotazy účastníků
odpovídali všichni zástupci města Poličky.
'" % "(


Prezentace výsledků 3. kola workshopů, diskuse
Zakončení konference – Jakub Skalník, zástupce velvyslance ČR v Nizozemí.

 

   

REKONSTRUKCE KOSTELA SV. JAKUBA
Jak je zřejmé ze současného panoramatického pohledu na město Poličku, prochází největší
dominanta našeho města rozsáhlou rekonstrukcí.
Děkanský kostel a jeho věž, ve které se narodil poličský rodák Bohuslav Martinů, stojí před rozsáhlou
a dlouhotrvající rekonstrukcí.
Vlastník památky, tj. farnost Polička, spojuje
své síly při této akci s městem, krajským úřadem,
památkovými institucemi a ministerskými úřady
ČR a počítá také s pomocí místních firem i obyvatel. Kostel sv. Jakuba je jedinečnou dominantou
našeho města s poutavou architekturou a neopomenutelnou historií, spojenou s historií města, ve
kterém žijeme.
Všichni, kteří se zajímají o problematiku rekonstrukce, se mohli zúčastnit besedy, která se konala
v budově poličské radnice v úterý 21. 10. 2008
od 17:00 hodin za účastí představitelů církve – královehradeckého biskupa Mons. Dominika Duky,
duchovního správce naší farnosti P. ThMgr. Adriana
Jaroslava Sedláka, O. Praem., představitelů města
– starosty Jaroslava Martinů, místostarostky JUDr.
Marie Tomanové, poličské muzeum zastupoval
ředitel Mgr. David Junek. Nechyběli hosté z řad
odborníků – Ing. Petr Šafář, akademický sochař
pan Adamec, za Krajský úřad Pardubického kraje
– Mgr. Naděžda Pemlová, vedoucí Odboru kultury
a památkové péče. Sál poličské radnice byl téměř
plný našich občanů.
Celou besedu vedl a řídil pan děkan Adrian
Jaroslav Sedlák. Ke všem informacím byl zároveň
poskytnutý obrazový materiál. V úvodu besedy
vystoupil Ing. Petr Šafář, který zúčastněné seznámil
s problematikou stavebně technického stavu věže
poličského kostela sv. Jakuba.
Při velkém požáru Poličky v roce 1845 nebyl
uchráněn ani kostel, který rovněž vyhořel a byl
z větší části stržen. Na jeho základech byl postaven v letech 1853-63 nový novogotický děkanský
kostel stavitelem Franzem Schmoranzem st. podle
upraveného projektu zemského inženýra Antona
Wacha. Posvěcení novostavby kostela v roce 1865
bylo poté spojeno s oslavou šestistého výročí
Poličky.
Kostel sv. Jakuba Většího patří k význačným
dominantním stavbám města Poličky, je veden ve
státním seznamu kulturních nemovitých památek
pod rejstříkovým číslem 31838/6 – 3248, ze dne
1.7.1994 č.j. 8/1-04-035/1994. Nachází se v centrální
historické památkové zóně na náměstí Bohuslava
Martinů. Kostel je významnou památkou českých
kulturních dějin, jedinečným místem, kde se ve
světničce věže narodil hudební skladatel Bohuslav
Martinů. Výška věže je cca 63 m, ochoz s kružbovým zábradlím ve výšce 37 m.
V současné době je stavebně technický stav
věže velice špatný, ale to platí i na další kamenné
a vitrážní obvodové prvky celého kostela. Dřevěné
konstrukce krovu a historické světničky, pískovcové konstrukce ochozu včetně věžiček a kružbového zábradlí jsou značně porušeny a místně hrozí
i havárií.
V průběhu existence stavby bylo provedeno
nespočetně mnoho oprav, které se týkaly především věže kostela. První opravy věže kostela jsou
datovány již z roku 1881, dále následovaly opravy
ochozu věže v letech 1886, 1889 a 1907. Nejvíce
poznamenaly kostel první a druhá světová válka,
při které byly rekvírovány zvony a měděná krytina věže. V roce 1938 byla provedena dílčí oprava
krovové konstrukce s výměnou několika shnilých
a poškozených trámů. V roce 1957 byla provedena
nová střešní krytina věže z měděného plechu. V roce 1983 byly instalovány do věže kostela čtyři nové
zvony od Josefa Tkadlece z Halenkova na novou
železnou stolici namísto trámové z roku1886. Po
roce 1984 byla provedena oprava ochozu věže
s užitím umělého pískovce a statické zajištění
pomocí nosných ocelových prvků. Provedené rekonstrukce v minulosti nebyly zcela úspěšné a ne-

zajistily stavebním konstrukcím věže dlouhodobou
bezporuchovou životnost.
Pro zabezpečení konstrukcí této důležité stavební památky je nutno přistoupit k novým sanačním
úpravám, které poruchy odstraní a dlouhodobě
prodlouží jejich životnost.

Havarijní stav kamenných konstrukcí ochozu
věže kostela z pískovcového kamene a narušené dřevěné tesařské konstrukce zastřešení věže
a vestavby rodné světničky hudebního skladatele
Bohuslava Martinů.
CELKOVÉ DOTACE NA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV VĚŽE KOSTELA V LETOŠNÍM ROCE
ČINÍ 772.000,- tis. Kč.
- jednotlivé částky od Pardubického kraje, Města
Poličky, Nadace B.M. a vlastník stavby
Předpokládané náklady první zahajovací etapy
na zajištění stability hlavních nosných prvků věže
pro letošní rok byly kalkulovány v celkové částce
772,- tis. Kč. Dotace od Pardubického kraje jsou
přislíbeny ve výši 500,- tis. Kč, dále se bude podílet
Město Polička 100,- tis. Kč, římskokatolická farnost
Polička částkou 50,- tis. Kč a zbývajících 122,- tis.
Kč pro zahájení rekonstrukce je ještě nutno zajistit.

a) restaurování kamenných prvků věže
Příčina poruch konstrukcí věže
2.570,- tis. Kč
Příčiny vzniku poruch konstrukcí věže kostela
b) oprava krovové konstrukce napadené dřevosouvisí se stářím objektu, kdy některé stavební
kaznými houbami
137,- tis. Kč
konstrukce jsou již na hranici své životnosti, ale
c) oprava krytiny střechy věže
hlavní příčinou je působení atmosférických vlivů.
63,- tis. Kč
Kamenné pískovcové zdivo a ozdobné prvky jsou
d) rekonstrukce zborceného stropu nad světničvystaveny působení klimatických vlivů, srážek
kou
87,- tis. Kč
a změn teploty. Nutno připomenout, že pískove) chemické ošetření dřevěných prvků
cové konstrukce nejsou proti těmto negativním
52,- tis. Kč
vlivům na stavební konstrukce ochráněny. Věžičky
f) odstranění vysoké vlhkosti obvodových stěn
v rozích ochozu jsou zakryty měděným plechem,
světničky
69,- tis. Kč
ale otevřené konstrukce pískovcových prvků jsou
g) restaurování maleb světničky Bohuslava Marpři kombinaci působení srážek a větru vystaveny
tinů
140,- tis. Kč
jejich nepříznivému působení. V zimních obdoh) bourání konstrukcí
38,- tis. Kč
bích se dále přidružuje působení mrazu, které
i) lešení závěsné na ochozu
532,- tis. Kč
rozrušuje vlhkostí nasycené zdivo, zejména ve
j) přesun hmot
270,- tis. Kč
stykových spárách mezi jednotlivými kamennými
Součet:
3.958,- tis. Kč
díly ochozu.
Kamenné prvky jsou místně zabezpečeny poVedlejší náklady a DPH 23%
910,- tis. Kč
mocí ocelových výztužných prvků a rovněž trhliny
Celkové náklady stavby
4.868,- tis. Kč
byly v rámci sanačních opatření sepnuty ocelovými
skobami z běžné oceli. Při působení klimatických
Účelem celkové rekonstrukce věže kostela sv.
vlivů jsou ocelové prvky napadeny korozí, která se
Jakuba v Poličce je odstranění havarijního stavu
z původní jen povrchové, v průběhu doby mění na
pískovcového zábradlí ochozu a nárožních věžiček,
hlubokou zmenšující průřezy výztužných konstruk- dále odstranění havarijního stavu stropu světničky
cí z oceli. Při korozivním procesu nabývá korodují- B. Martinů ve věži, kde hrozí jeho zborcení do místcí vrstva na objemu a působí na kamenný materiál. nosti a výměna krovových prvků věže napadených
Toto křehké stavivo nemůže vzniklým tahovým
dřevokaznými houbami a hmyzem, chemické ošeta smykovým namáháním odolat a vznikají první
ření dřevěných krovových prvků, revize krytiny
poruchy. Ty se v průběhu času rozšiřují.
věže kde dochází v několika místech k zatékání
Atmosférické vlivy působí negativně na spojova- a oprava vnitřních a venkovních omítek.
cí malty a tmely kamenného zdiva, které se rovněž
Akademický sochař pan Adamec zhodnotil haporušují a uvolňují spoje kamenů i prvků pískovco- varijní stav z pohledu kamenných prvků, vysvětlil
vých konstrukcí v jejich spojích. Uvolněné kameny
následky špatných oprav a zásahů, informoval
se vychylují ze své polohy a místně hrozí až vypad- o korozi, kterou způsobily kovové spony.
nutím ze zdiva a ohrožují stavební konstrukce na
Pan děkan Sedlák – informoval o nutné výměně
zdivu uložené. Působení srážek a mrazu rozrušuje
a opravě vitrážových oken. Vitrážní plochy jsou
zejména kameny, které mají neodpovídající kvalitu
pokryté prachem, zašpiněné, vybledlé, na něktepro atmosféricky exponované konstrukce.
rých místech se ztrácí barva, objevují se praskliny.
V uplynulých letech, kdy došlo ke značnému
V rámci rekonstrukce je nutno zahrnout i opravu
zhoršení stavebně technického stavu věže kostela, těchto nádherných oken.
byla snaha získat pro odstranění těchto poruch
Pan starosta Jaroslav Martinů přislíbil pomoc
finanční pobídky z různých druhů státních fondů, města, přivítal návrh pana biskupa, že společně
ale bez úspěchu.
navštíví a osloví ministra kultury pana Jehličku
V letošním roce římskokatolická farnost požá- a požádají o pomoc při záchraně této jedinečné
dala Pardubický kraj o dva granty:
památky. Poličskému kostelu by pomohlo i jeho
1. podpora vědeckého výzkumu – Vypracování
zařazení mezi Národní kulturní památky. V důsledvědecko-výzkumných podkladů předprojektové
ku havarijního stavu bude platit omezení návštěvy
přípravy stavby, pro odborné navržení odstranění
ochozu věže, a to i v roce 2009, kdy si připomínáhavarijního stavu kamenných konstrukcí ochozu
me 50 let od úmrtí Bohuslava Martinů.
věže kostela z pískovcového kamene a narušené
Výsledek tohoto setkání, i přes velmi chmurné
dřevěné tesařské konstrukce zastřešení věže a ve- vyhlídky stavu našeho kostela, vyzněl optimisticky.
stavby světničky. Celkové náklady výzkumu projek- Všichni mají velký zájem o opravu kostela, snaží se
tu v roce 2008: žádost 250,-tis. Kč(dotace od kraje
spojit síly k opravě, a jak řekl pan děkan Sedlák
70,-tis. Kč, město 25,- tisíc, farnost 25,- tis. Kč)
„kostel bude nejen dominantou, ale i chloubou města
2. oprava kulturních památek v Pardubickém Poličky“.
kraji pro rok 2008, ze 750,- tis. Kč bylo přiděleno
Ing. Naděžda Šauerová
500,- tis. Kč
Město Polička

4

NÁVŠTĚVA Z AUSTRÁLIE
V LEZNÍKU

KRÁLOVSKÉ ZRCADLENÍ

V poslední době je touhou mnoha lidí pátrat
Sobotní večer 11. října 2008 patřil královnám.
po kořenech svých předků, místech, kde žili
V Domě kultury Trutnov proběhl již devátý ročník
a pracovali. To se také potvrdilo v září v podo- volby královny věnných měst.
bě milé návštěvy z daleké Austrálie. Jednalo se
Od roku 2000 mají věnná města svou novodobou
o sestry Brousilovy, jejichž dědeček Bohumil
královnu, a to vždy na dobu jednoho roku. Města
Brousil byl řídícím učitelem v místní obecné škole
nejsou královnám věnována, titul královny se nedědí,
v letech 1919 – 1926. Zde se také v roce 1921 na- ani se nedá získat sňatkem. Svůj titul si musí královna
rodil jejich otec.
„vybojovat“ v soutěži. Soutěžní klání se koná každoročS velkým zájmem a dojetím si prohlédly ško- ně na podzim vždy v jednom z devíti věnných měst.
lu i s bytem učitele, hřiště a kapli. Podrobnosti
Dívky či mladé ženy soutěží ve čtyřech disciplínách,
o působení pana Bohumila Brousila jsme čerpali
které prokáží jejich schopnosti – chytrost, dovednost
z obecní kroniky a od dosud žijících pamětníků. či zručnost, šarm, eleganci, půvab, talent, znalosti...
Tato návštěva byla podle kladných reakcí sester
Devět věnných měst – Dvůr Králové nad Labem,
přínosem jak pro ně, tak pro nás. Potěšující je, že
Jaroměř, Chrudim, Hradec Králové, Mělník, Nový
se sem chtějí opět do budoucna vrátit. A ukázat
Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto - devět soutato místa také svým potomkům.
Rád bych podotknul, že v posledních letech to
není jediná návštěva podobného charakteru.
J. Kopecký

PARNÍ STŘÍKAČKA
V sobotu 27. září 2008 byla po šedesáti letech
zprovozněna parní stříkačka, kterou vlastní Sbor
dobrovolných hasičů v Poličce. Této slavnostní
události se zúčastnilo mnoho pozvaných hostů,
včetně těch, kteří se přímo podíleli na její opravě.
Stříkačka byla vyrobena pro město Poličku v roce
1907 firmou R. A. SMEKAL ze Smíchova. Po letech
provozu byla v roce 1931 opravena a sloužila asi
do roku 1948, kdy došlo k poškození parního kotle
a jejímu odstavení.
Díky sponzorství Měšťanského pivovaru Polička, jmenovitě panu Witzovi a firmě BET spol.
s.r.o., pod vedením pana Petra Novotného, která
zabezpečila opravu, je parní stříkačka plně funkční. Zaměstnanci uvedené firmy Jaroslav Svoboda,
Petr Hanzl a Karel Kukla odvedli perfektní práci.
Výsledek mohli zhodnotit všichni, kteří se této
akce na hasičské zahradě zúčastnili. Jako hosté
byli přítomni i ředitel HZS Pk, územní odbor
Svitavy plk. ing. Oldřich Jedlička a jeho zástupce
mjr. ing. Jaroslav Čermák.
O své zkušenosti s těmito historickými, i po
mnoha letech dosud skvěle fungujícími stroji, se
poličští hasiči dělili se svými kolegy ze Sboru
dobrovolných hasičů městyse Svojanova. Zkušený
strojník a zároveň starosta Sboru dobrovolných

těžících, z nichž každá reprezentuje své město – devítičlenná porota, kterou tvoří zástupci jednotlivých
věnných měst.
Královské věnné město Poličku zastupovala její
královna slečna Hana Zaalová. Ve všech disciplínách
reprezentovala na výbornou. Mezi diváky v sále ji
nadšeně podporovala její rodina i přátelé se svými
transparenty. Povzbuzování bylo opravdu výborné
a bouřlivé.

Dívky prošly těmito úkoly:
1. soutěžní disciplína – Zrcadlo pravdy – královna
měla v daném časovém limitu představit sebe,
své zájmy a záliby. Poté následovaly tři záludné
otázky z historie, geografie, slavných osobností
královských věnných měst, které pokládal průvodce večera pan Petr Nárožný.
2. soutěžní disciplína – Pokřivené zrcadlo – dívky měly za úkol uvázat krásnou květinu, opět
v časovém limitu. Tato disciplína prověřila jejich
zručnost a estetické cítění.
3. soutěžní disciplína – Střípky a střepy – zde měly
královny možnost ukázat co umí, bylo na jejich
výběru, co divákům a porotě předvedou. Některé
královny zpívaly, hodně dívek předvedlo různé
taneční styly. Naše královna měla originální vystoupení Fit boxu.
4. soutěžní disciplína – Královské zrcadlení – poslední vystoupení královen. Dívky se měly vžít do
královské role a představit své plány a představy,
které by uskutečnily, pokud by se staly opravdovou královnou a měly moc změnit vše, co chtějí.
Porota nakonec královnou věnných měst zvolila
slečnu Evu Ropkovou z Vysokého Mýta. Byla to
soutěžící věkem nejstarší, porotu si jistě získala svojí
přirozeností a vtipnou reakcí na záludné otázky.
Volba královny věnných měst proběhla již ve
všech městech, příští rok se tato volba neuskuteční,
ale všechny královny se na podzim roku 2009 setkají
na slavnostním královském plese v Hradci Králové.
Ačkoliv královská koruna putuje do Vysokého
Mýta, patří naší královně slečně Haně Zaalové velký
dík za výbornou reprezentaci města Poličky, za velkou práci a čas, který přípravě věnovala. Hodně štěstí,
naše královno!
Ing. N. Šauerová

KLUB ZDRAVÍ VÁS ZVE NA LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ

hasičů Polička Pavel Břeň předvedl, co opravená
stříkačka ještě dovede a musíme smeknout před
umem a dovedností našich zručných předků.
Hlavně díky Pavlu Břeňovi a Liboru Hlavsovi
došlo k řešení budoucnosti parní stříkačky a její
následné opravě.
Všem jmenovaným, včetně strážníků městské
policie, která zabezpečovala její bezpečný převoz,
patří velké poděkování a věříme, že parní stříkačka bude i pro další generace třešničkou na dortu
při významných akcích Sboru dobrovolných hasičů
v Poličce.
(bar)
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Také se vám tak vydařil začátek podzimu? Za
má rýmu nebo problém s průduškami a kašlem. Jak
těch téměř patnáct let, co tu bydlím, jsem nezažila
si toto období přece jen můžeme zpříjemnit, to vám
krásnější podzim. Pravda, houby moc nerostly, ale
chceme nabídnout v Klubu zdraví při přednášce na
to málo, co se dalo najít, nebylo zas tak špatné pro
téma „Čas bylinkových čajů aneb kapička u nosu…,“
změnu v jídelníčku. Já však mám na mysli spíše tu
která je pro vás připravena na 12. listopad 2008 od
poetickou stránku. Nafotila jsem během pár dnů stov- 17,30 hodin v horní místnosti Mozaiky. Přednášku
ky záběrů, které mě uchvacovaly svou barevností tak
doplníme praktickými ukázkami nejen čajů a také
hýřivou a bohatou, že jsem litovala, že ta nádhera ne- si zopakujeme základy vodoléčby, která je v případě
vydrží déle než do prvních lijáků. Listí letos padalo do
nemocí z nachlazení velmi účinná. Máte-li nějaký
nadýchaných žlutooranžových závějí a bylo ho tolik, vlastní osvědčený recept na rýmu a kašel či průdušky,
že na méně frekventovaných silničkách se vrstvilo od
přijďte se s námi podělit. Nebo přijďte jen tak posedět
kraje ke kraji a jízda na kole byla opravdu požitkem
a odreagovat se od shonu světa.
i při cestě do zaměstnání. Pavoučci nadšeně pletli své
Na závěr myšlenka, která stojí za sdílení s vámi:
poslední dečky na okolících uschlých mrkvic a andě- „Celý vesmír se řídí zákony lásky: proto milujte, milujte,
lik a když to všechno postříbřila mlha a navlékla na ostatní jinak postrádá význam“ (Jean de La Fontaine).
každičké vlákno miniaturní perličky, nešlo jen tak
K tomu mohu jen dodat: milujte a budete zdrávi vy
projet kolem a neobdivovat. No, a pak přišel první
i vaše okolí.
větší liják, nádhera listů zhnědla a nadýchanost závějí
Těším se na vás.
z listí pominula, takže nezbývalo, než shrabat vše do
Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička
kupek a odvézt prozaicky na kompost.
A tak protože bylo celý říjen poměrně teplo
P.S. A tu lásku můžeme vidět třeba i v tom zlomku
a sucho, čas plískanic si zřejmě pro sebe vyhradí
krásy, který nám nabízí každodenní pohled za hranilistopad. S plískanicemi je ovšem potíž, stává se, že
ce naší soběstřednosti. Neboť jak praví pan Svěrák:
si člověk promáčí boty, nastydne a během pár dnů „Když radosti není dosti, raduji se z maličkostí…“

JAK BATHORY (NE)DOJELA
DO POLIČKY

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Listopad 2008
KINO POLIČKA
sobota velký sál TD v 19.00
1. 11. POLOČAS ROZPADU
Tragikomedie ze současné Bratislavy o rozpadu vztahů a hodnot, o mizení elementární slušnosti z našeho života. Sympatičtí
a úspěšní čtyřicátníci se v zajetí každodenní banality s lehkostí a šarmem - jakoby
mimoděk - dopouštějí drobných podrazů,
lží a nevěr, až jsou náhle konfrontovaní
s neúprosnou pravdou. (Ján Kroner, Klára
Trojanová – Pollertová, Iva Janžurová, Táňa
Pauhofová, Diana Mórová, Matej Landl...)
Černá komedie, SR, 2008, 106 minut, přístupný od 15 let
Vstupné: 60,- Kč
úterý
4. 11.

středa
5. 11.

velký sál TD v 19.00 hodin
TOBRUK
Válečné drama Václava Marhoula. Příběh
československých vojáků, kteří bojovali
za druhé světové války v severoafrickém
Tobruku. Na základě skutečných událostí.
(Kryštof Rímský, Michal Novotný, Matěj
Hádek, Jan Meduna...)
Válečné drama, ČR/SR, 2008, 102 minut,
přístupný od 15 let
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
MAMMA MIA!
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání,
jedna potrhlá matka, tři potenciální otcové
a nesmrtelná ABBA. Jak se to rýmuje? Náramně. Divadelní muzikálovou show Mamma Mia! obsahující všechny zmíněné ingredience vidělo v osmi různých jazykových
verzích přes 30 miliónů lidí. Jejich řady
teď geometricky narostou, protože tvůrci
původního muzikálu se „své dítě“ rozhodli
pojmout jako celovečerní film. A aby Mamma Mia! na stříbrném plátně dostala punc
mimořádnosti, obsadili do hlavních rolí
Meryl Streep a Pierce Brosnana.
Muzikál, Velká Británie, 2008, 108 minut,
titulky, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

úterý
velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
11. 11. MÁJ
Film na motivy básně Karla Hynka Máchy.
(Jan Tříska, Juraj Kukura, Sandra Lehnertová, Matěj Stropnický, Vladimír Javorský,
Nina Divíšková, Kryštof Hádek...)
Filmové představení pro školy
Filmová báseň, ČR, 2008, 76 minut, přístupný od 12 let
Vstupné: 45,- Kč
úterý
velký sál TD v 19 hodin
11. 11. MÁJ
Láska, vášeň, ale i vina a trest, to vše se
odehraje ve filmu Máj na pozadí přírody
- démonické a lhostejné síly, která jako všudypřítomná bytost tepe vlastním rytmem,

konfrontována s lidskými vášněmi. Film
Máj zaujme především silným příběhem,
skvělými hereckými výkony, nádhernou
kamerou a moderní filmovou hudbou
- spojením kytarových partů skupiny Support Lesbiens a velkého symfonického
orchestru.
Filmová báseň, ČR, 2008, 76 minut, přístupný od 12 let
Vstupné: 65,- Kč
středa velký sál TD v 19 hodin
12. 11. STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
Galaxií se šíří ničivá vlna Klonových válek
a udatní rytíři řádu Jedi dělají všechno pro
to, aby znovu nastolili řád a mír. Galaktická
Republika se pod chodidly nekonečných
armád bojových droidů otřásá v základech a silám temna podléhá jeden solární
systém za druhým. Anakin Skywalker
a jeho Padawan - učednice Ahsoka Tano
se vydávají na cestu, která pro ně bude
mít dalekosáhlé důsledky: jejich osudy se
totiž zkříží se zlovolným Jabba Huttem.
Hrabě Dooku a jeho nohsledové - zejména
ohavná Asajj Ventress - se nezastaví před
žádným zločinem, jen aby Anakin s Ahsokou na své misi neuspěli. Obi-Wan Kenobi
a Mistr Yoda se zatím v čele armády klonů
postavili v bojových liniích silám temna na
odpor…
Sci-fi, USA, 2008, 98 minut, titulky, do 12
let nevhodný
Vstupné: 70,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 19 hodin
20. 11. HELLBOY II: ZLATÁ ARMÁDA
O tři Oscary bohatší (za fantastický Faunův
labyrint) režisér Guillermo del Toro se
po čtyřech letech vrátil k tomu nejďábelštějšímu ze všech komiksových hrdinů.
Pekelnou výhní doruda rozpálený Hellboy
(Ron Perlman) zbožňující dobré doutníky
a ohnivou krásku Liz, bude znovu drtit
záporáky a k tomu trousit jednu drsnou
hlášku za druhou.
Akční, USA, 2008, 120 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 65,- Kč

PÍSKÁNÍ PRO ZDRAVÍ
pro děti předškolního i školního věku,
úplné začátečníky i pokročilé.
Lektor – Tomáš Hrnčíř,
od 7. ledna do 20. května 2008,
počet lekcí 20,
středa 15,00 – 15,45 hodin,
l lekce = 1 vyučující hodina = 45 min.

Téměř 400 let je po smrti a cestuje vlakem. Nebo
spíš necestuje, jak se to vezme, řeč je totiž o Jakubiskově filmovém zpracování života hraběnky Bathory.
V úterý 23. září se na odpolední a večerní promítání
filmu v Tylově domě těšilo dohromady na 630 diváků
z Poličky a okolí. Film putoval z Plzně přes Prahu
kurýrním vlakem Českých drah.
V České Třebové se ale promítač své Bathory
nedočkal, uvízla u Smíchovského nádraží. Jestli si
vzpomínáte na kuriózní zprávy z médií, nějaký s odpuštěním »blbec« v noci ukradl telekomunikační kabel
u Hlavního nádraží a zablokoval tak na celé dopoledne vlakovou dopravu v hlavním městě. Uvěznil tím
také Bathory v Praze. Jenže co s tím? Sál plný diváků
přece nepošleme domů.
„Naštěstí nám vyšli vstříc v Litomyšli, kde se Bathory
ten den také promítala a byli zde ochotní nám svojí kopii půjčit,“ prozradila Iva Kučerová, proč se odpolední
promítání nemuselo nakonec zrušit. To by ovšem
nesměl promítač pořád čekat v České Třebové na
zatoulanou Bathory. Stihl to, odpolední promítání nakonec začalo, i když s drobným zpožděním. Málokdo
z diváků asi postřehl, že část odehraného materiálu
se musela ještě v průběhu filmu přivézt zpátky do
Litomyšle, protože se kryly konec promítání v Poličce
a začátek v Litomyšli.
Vznešenost paní hraběnky nakonec zapůsobila
i na některého ze zaměstnanců Českých drah, který
kopii filmu pro Poličku poslal do Třebové dřívějším
vlakem. Jenže s tím tady nikdo nepočítal a uvítací
delegace ještě do Třebové nevyrazila. I tuto kopii tak
promítač založil do promítačky se zpožděním – nejbohatší žena raněnovověkých Uher ani začátek večerní audience v královském věnném městě nestihla.
Jak je vidět, promítání obyčejného filmu může mít
zajímavé pozadí. V Tylově domě se ten den rozhodně
nenudili, snad se nenudili ani diváci v sále.

SÍŇ ŘEMESEL V ULICI NA BÍDĚ
Od listopadu zde bude vánoční výstava, kde může
každý získat inspiraci. Zájemci si mohou zkusit vyrábět voskové zvonečky, popřípadě si je i omalovat.
V síni řemesel budou i ke zhlédnutí různé druhy
betlémů umístěné ve vedlejší místnosti (po tuningu).
V adventní neděli 14. prosince připravujeme
již druhý rok slavnostní rozsvícení betléma venku.
Přineste si malou svíčku a vlastnoručně zhotovenou
ozdobu, kterou zavěsíme na připravený stromeček.
Čeká nás krátký program, kde vystoupí děti z MŠ, zazpívají poličská Poupata a zahraje několik vánočních
písní žesťový kvintet M. Jindry. Na závěr si zazpíváme
všichni koledu a rozsvítíme svíčky na zemi kolem
betléma. Těšíme se na vás
JJ

VÁNOČNÍ INSPIRACE
V TYLOVĚ DOMĚ
V neděli 30. listopadu 2008 si můžete přijít do
všech prostor Tylova domu navodit vánoční atmosféru,
uskuteční se zde 10. ročník Vánoční inspirace.
V rámci akce návštěvníci uvidí praktické ukázky
aranžování, budou si moci zakoupit aranžovací materiál a podle své fantazie si nějakou vánoční ozdobu
sami vytvořit.
Pro ty, kteří si nebudou chtít udělat vlastní výrobek, je samozřejmě možnost si zakoupit již hotové
výrobky. Prodejcům a vystavovatelům nabízíme prodejní plochu k pronájmu:
- stůl malý 80 x 80 cm = 50,- Kč
- stůl velký 120 x 80cm = 75,- Kč
V případě, že máte zájem se této akce zúčastnit
jako prodejce zboží s vánoční tématikou kontaktujte nás na tel. čísle 461 725 204, mobil 736 752 629
– p. Hrstková.
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JAZYKOVÉ KURZY
Informace z Tylova domu o nových jazykových
kurzech, které otevíráme od ledna 2009.
Kurz francouzského jazyka
• lektorka – Martina Trávníčková
• od 5. ledna 2009 do 27. dubna 2009 vždy
v pondělí
• pokročilí 15,30 – 17,00 hod.
• mírně pokročilí 17,30 – 19,00 hod.
• počet lekcí – 15, l lekce = 2 vyučující hodiny =
90 min.
Kurz italského jazyka pro začátečníky
• lektorka – Pavlína Kubásková
• dle zájmu bude otevřen od ledna 2009 do konce dubna 2009 vždy 1x za 14 dní
• středa 16,00 – 17,30 hod., 1 lekce = 2 vyučující
hodiny = 90 min.
Kurz ruského jazyka
• lektorka – Romana Jelínková
• dle zájmu začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí nebo „osvěžení pro starší generaci (při
malém počtu účastníků bude možné 2 úrovně
spojit dohromady)
• od ledna 2009 do poloviny dubna 2009
• pravděpodobně vždy ve čtvrtek, hodina bude
upřesněna
• l lekce = 2 vyučující hodiny = 90 min.
Součástí závazné přihlášky je nevratná záloha ve
výši 200,- Kč.
Zájemci o jednotlivé kurzy se mohou hlásit v kanceláři Tylova domu od 1. 11. do 30. 11. 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)

MUZEUM PŘEDSTAVILO
NOVOU PUBLIKACI
Stavební památky s oblibou označujeme jako
„němé svědky historie“. Hradby, radnice, morový
sloup, kostel, domy. Jsou zde a zdobí, vzkvétají,
chátrají, slouží, … a mlčí. Vnímáme je jako trvalou
součást našeho životního prostoru, která nevyžaduje zvláštní pozornost. Svědek – hlavní hrdina
letošního, šestého, svazku edice Památky – je poněkud jiný – jaksi „živější“. Nemlčí. Vydává zvuky.
Skřípe, vrže, vzpírá se, vyžaduje naši spolupráci.
Je zprostředkovatelem našeho kontaktu s vnějším
světem. Chrání naše soukromí. Vrata a dveře.
Edice Památky stává se atraktivní nejen pro
zájemce o místní historii, ale i pro sběratele publikací o Poličce. Letošní svazek zachovává styl
svých předchůdců. Na nevelké (48 stran) ploše
předkládá čtivý text dovedně namixovaný z faktů
a zajímavostí a bohatý obrazový a fotografický
materiál. Kdo, kdy, proč, jak, zač. Dočteme se o lidech, kteří vrata a dveře vyráběli, i o těch, kdo je
platili. Mnohé se dozvíme o době, společenských
poměrech, řemeslech, materiálech. Bonusem pro
čtenáře je mapka nejzajímavějších poličských vrat
a dveří. Zve k cestě, na které není o překvapení
nouze.

David Junek: Polička – klasicistní vyřezávaná vrata a dveře. Jako 6. svazek edice
Památky vydalo v roce 2008 Městské muzeum
a galerie Polička. Veřejná prezentace se konala 22. října 2008.
Publikaci si za 40,- Kč můžete zakoupit
v městském muzeu a galerii, informačním
centru a v knihkupectví M. Dolejše.
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TYLŮV DŮM POLIČKA
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
2. 11. Peter Quilter
NA KONCI DUHY
Tragikomedie o konci životní dráhy královny swingu. 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.
Hrají: Hana Maciuchová, Miloslav Mejzlík,
Tomáš Petřík alt. Petr Bláha
Divadelní abonentní cyklus PODZIM 2008
Prodej zbylých vstupenek:
190,- 170,- 150,- Kč
pátek
7. 11.

velký sál TD v 16.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ
Pronájem Základní umělecká škola B. Martinů Polička

pátek
7. 11.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

úterý
velký sál TD v 17.00 hodin
11. 11. SLAVNOSTNÍ KONCERT K 60. VÝROČÍ
Pronájem Základní umělecká škola B. Martinů Polička
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
14. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
sobota velký sál TD v 17.00 hodin
15. 11. KONCERT BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ
Pronájem Základní umělecké školy B. Martinů Polička
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
16. 11. Alois a Vilém Mrštíkovi
MARYŠA
Klasicky nastudovaná divadelní hra bratří
Mrštíků v podání neprofesionálních divadelních ochotníků.
Účinkuje Divadelní spolek E. Vojana Brněnec
Divadelní abonentní cyklus PODZIM 2008
- bonus
Prodej zbylých vstupenek: 80,- Kč
úterý
malý sál TD v 19.00 hodin
18. 11. TRIO ACCORDO
Pavel Hůla – housle; Petr Paulů – kytara;
Ladislav Horák – akordeon
Interpreti spolupracují v triu od loňského
roku, kdy je spojila společná práce na

POZVÁNKA PRO ŽENY
8. den už není jen sen! Nechte se jím hýčkat
každé sudé pondělí od 19:00 hod. v litomyšlském
rodinném centru.
Srdečně zve Jana Drimlová
• 10. 11. Vesele se hýbáme se - lidové tance,
Koulelo se jablíčko..., výživové systémy
• 24. 11. Vesele se hýbáme se - orientální tance, zlatá podzimní inspirace, vůně skořice,
S+MYSL= SMYSL

díle Václava Trojana. Velký ohlas vzbudilo
jejich vystoupení v Sukově síni pražského
Rudolfina v únoru tohoto roku k Trojanovu životnímu jubileu, po němž je kritika
označila jako Nové Trojanovo trio.
Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH
2008/2009
Vstupné: v předprodeji: 120,- Kč (pro studenty a seniory 90,- Kč)
v den koncertu 150,- Kč (pro studenty a seniory 120,- Kč)
středa velký sál TD v 19.00 hodin
19. 11. VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY
Koncert zpěváka, kterému jeho songy
zajistily neotřesitelné a zásadní postavení
v historii naší populární hudby. Od objevitelských Lékořic a Kytar přes klasické
Katedrály, Chrámy, Lady Jane či Dobré
zprávy až k silným filmovým tématům, od
hravého popíku domácího původu přes
svébytné cover verze zahraničních hitů
až k důvěryhodným životním vyprávěním
zralého muže, to všechno Václav Neckář
dokáže interpretovat způsobem zcela nezaměnitelným.
Vstupné: 190,- Kč (v předprodeji) 230,- Kč
(v den koncertu)
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
21. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
sobota velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
22. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Náhradní termín za zrušenou říjnovou lekci
Kurz vede Taneční škola Ellis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
pondělí velký sál TD v 8.15 a 10.15 hodin
24. 11. HRA KOUZEL A MAGIE
Nové představení iluzionisty Pavla Kožíška
a modelky Martiny Poulíčkové plné neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy pro
děti. Navíc se děti přiučí kouzelnickému
umění.
Představení pro mateřské a základní školy.
Vstupné: 40,- Kč
pátek velký sál TD od 7.00 do 15.00 hodin
28. 11. PLANETA ZEMĚ
Pronájem
pátek velký sál TD od 19.00 do 23.00 hodin
28. 11. II. PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Reprodukovaná hudba.
Přístupno veřejnosti
Vstupné: 60,- Kč
sobota velký sál TD – stolová úprava od 14.00 do
18.00 hodin
29. 11. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Tento měsíc zahraje ve velkém sále poličská dechová hudba POLIČANKA.
Vstupné: 40,- Kč
neděle prostory TD od 13.00 do 18.00 hodin
30. 11. VÁNOČNÍ INSPIRACE
V 1. adventní neděli proběhne v Tylově
domě 10. ročník tradiční vánoční prodejní
výstavy. Na ní můžete načerpat nápady na
výrobu vánočních dekorací, ozdob, adventních věnců, svícnů, zdobení vánočních
perníčků,.... Popřípadě zakoupit výrobek
již hotový.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
SOBOTA 1. 11. – od 08.00 - neděle 08.00
TELEVIZE KRITON UVÁDÍ – maraton RD
Zcela extrémně dokonalé promítání Červeného Trpaslíka. Uvidíte vše od „Na Ganymede
a Titan i já letěl tam“ až po „Jenom sympaťáci
umírají mladí“ NIC PRO BŘÍDILY!!!!!!!
PÁTEK 7. 11. – 21.00 AMBIVALENT
ECSTASY TOUR
Memoria – www.memoria-band.com,
Extinction – www.extinction.cz
NIL – www.niltv.com,
Dying Passion - www.dyingpassion.com
Vstupné: 100,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 8. 11. - od 20.00 Setkání
bluegrassových skupin - MODRÁ JE DOBRÁ
Počkejte! (Polička), Xˇandi (Polná), BezDobra
(Smilov), Fofr (Lanškroun)
Vstupné: 50,- Kč
PÁTEK 14. 11. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
BEZ KRAVATY
Divadlo Exil: V. Havel – Audience
Tragikomická jednoaktovka o bezvýchodnosti
a absurditě. Odehrává se v trutnovském pivovaře v polovině 70. let minulého století.
motto: „Je to všechno na hovno –“
Vstupné: 90,- Kč/50,- KčS
SOBOTA 15. 11. – od 20.00 ČESKÝ WOODSTOCK
V POLIČCE
filmovo-hudební underground párty
Film: New Czech Woodstock + Halí Belí
Celovečerní dokumentární film New Czech
Woodstock, režiséra a kameramana Olivera
Maliny Morgensterna mapuje minulých dvacet let existence „fotra všech festivalů” v ČR
v Trutnově, který chronologicky mapuje těžkosti, které festival provázely při jeho vzniku
v období komunismu, ale i nepřekonatelnou
touhu po svobodě slova a projevu prostřednictvím hudby.
Následuje koncert legendy českého undergroundu skupiny Halí Belí.
Vstupné: 90,- Kč/50,- Kč
ČTVRTEK 20. 11. – od 16.00 a od 17.30 ŠACHY.
Výtvarně taneční projekt žáků a učitelů ZUŠ
Bystré.
Vstupné: dobrovolné
PÁTEK 21. 11. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Sing, Sing, Penelope (Polsko) www.singsingpenelope.com. Tomasz Glazik - tenor saxofon
nebo Olek Kamiňski - alt saxofon, Wojciech
Jachna – trubka, Daniel Mackiewicz - el. piano,
varhany, perkuse, Patryk Weclawek - baskytara, Rafal Gorzycki - bicí.
Skupina vznikla v Bydhošti v roce 2000.
Muzikanti spojili své zkušenosti a hudební
vzdělání a vznikl tak nový zajímavý elektroakustický styl. Debutové album „Music for Umbrellas“ (Hudba pro deštníky) bylo natočeno
v roce 2005 a všeobecně je po celé Evropě
oceňován jeho velmi moderní a inovativní
hudební koncept. Toto album patří podle
londýnského rádia „Last.fm“ mezi deset nejlepších jazzových improvizačních evropských
alb roku 2005. V létě 2005 vystoupilo kvinteto na „Warsaw Summer Jazz Days“, největším
mezinárodním jazzovém festivalu ve Střední
Evropě. Kapela se též zúčastnila Polsko-německého roku (2006) a odehrála 7 úspěšných koncertů v SRN. V roce 2007 zahrála
na pozvání univerzity v Oxfordu ve zdejším
univerzitním klubu. Sing Sing Penelope byli

oceněni novinami „Gazeta Wyborcza“ jako
nejdůležitější nová jazzová skupina v Polsku
v roce 2007.
Vstupné: 120,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 22. 11. – od 13.00
DĚTSKÁ PORTA – OBLASTNÍ KOLO
Dětská Porta je otevřená hudební postupová
dvoukolová soutěž v žánrových oblastech folk
a country. Je určena pro děti a mládež do 26
let. Vítězové oblastních kol postupují do celorepublikového finále v Praze, které se koná
30. ledna – 1. února 2009.
SOBOTA 22. 11. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
TORTHARRY death metal
- www.tortharry.com
STRANGEFEELINGS tech death
- www.strangefeelings.estranky.cz
BLOODY WORK bio core
– www. bwhc.wz.cz
Vstupné: 80,- Kč
NEDĚLE 23. 11. – od 18.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA
Povídání s foto a videoprojekcí s Petrem Mazalem a Ivou Dolečkovou o jejich dvou a půl
měsíční expedici „EXTRÉM PERU 2008“
Vstupné: 20,- Kč
PÁTEK 28. 11. – od 20.00
COLOUR MEETING BAZAR
SADANT (HUNGARY )
Sadant je kapela z Budapešti, kterou tvoří maďarští muzikanti, reprezentující různé hudební
kultury - hiphop, jazz, filmová a divadelní
hudba, drumnbass, grunge, taneční hudba.
Sadant, to je především triphop, ale obohacený o všechny výše zmíněné žánry. Ústřední
postavou Sadant je producent a skladatel Peter
Kunert, který se obklopil dalšími muzikanty
- MC Zeek (rap), David Lamm (kytary), Tamas
Keresztes (piano a klávesy), Barna Szigetti
(bicí) a DJ Marka (scratch). Se skupinou
také vystupují Kata Peto (zpěv) a Janos Bona
(housle). www.myspace.com/sadantproject
EGGNOISE (CZ )
Skupina Eggnoise vydala na konci března
2007 svou druhou desku s názvem ALBUMEN. Desce vévodí všechny atributy tvorby
této skupiny (žánrová pestrost oscilující
od jazzu, přes rock, folk až k popu), které
jsou i díky přizvaným producentům navíc
obohaceny o zajímavé prvky elektronické
hudby. Na desku producentsky dohlíželi
např. Vladimír Pecha (Načeva, Soil, Lenka
Dusilová), Martin Gašpar (Peter Lipa Band,
Jana Kirschner, No Name atd.), Peter Binder
(Karel Plíhal, Aneta Langerová, Pavla Milcová,
Ester Kočičková), Dušan Lipert (Ohm Square,
Colorfactory, Sebastians), Daniel Salontay
(Longital, Zuzana Homolová) či Michal Pajdiak (Alvik). Každý z producentů přistupoval k písním zcela individuálně, vždy podle
připravované skladby tak, aby dal vyniknout
jejímu osobitému charakteru. Výsledný tvar
tak častokrát obohatili nejen svou kreativní
koncepcí, ale i svým hráčským uměním.
www.myspace.com/eggnoiseband
Vstupné: 100,- /70,- Kč
SOBOTA 29. 11. – od 21.00
JUNGLE NIGHT – BROOKLYN ZOO
Dj´s: BROOKLIN (a.k.a.Juanita Juarez ),
OUT-ON (a.k.a.Mimoin), TEAPACK (a.k.a.Satcheck)
Vstupné: 50,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 6. 11. – od 20 00
Tanec s vlky
Dobrodružný / Drama / Western USA, 1990,
183 min
Režie: Kevin Costner
Hrají: Kevin Costner, Mary McDonnell, Graham Greene
Sedm oskarů: Nejlepší film, Režie, Kamera,
Střih, Hudba, Zvuk, Scénář - A + 5 nominací:
Herec HR - Kevin Costner, Herec VR - Graham
Greene, Herečka VR - Mary McDonnell, Výprava, Kostýmy
Poručík Dunbar, těžce zraněný v bitvě
s konfederační armádou, je dekorován jako
hrdina a poslán na vlastní žádost do opuštěné
pevnosti na západní hranici. Spřátelí se s osamělým vlkem a pokouší se navázat kontakt
s poblíž žijícím kmenem Siouxů. Přízeň obezřetných indiánů si získá informací o blížícím
se stádu bizonů. Jazykové problémy mu pomáhá překonat ovdovělá Zaťatá pěst, kterou jako
dítě bílých osadníků Indiáni unesli. Dunbar,
přejmenovaný Siouxi Tančí s vlky, začne žít
v indiánské osadě. Líbí se mu jejich způsob
života, v němž nachází smysl další existence.
Když se chystá jeho svatba se Zaťatou pěstí,
je Dunbar zajat oddílem kavalerie, který s ním
zachází jako se zrádcem. Siouxové ho osvobodí a zabijí většinu vojáků, ale Dunbar raději se
Zaťatou pěstí kmen opouští, aby nepřivolal pomstu kavaleristů. (oficiální text distributora)
ČTVRTEK 20. 11. – od 20 00
Božská Ema
Drama / Historický
Československo, 1979, 110 mi
Režie: Jiří Krejčík
Hrají: Božidara Turzonovová, Juraj Kukura,
Jiří Adamíra, Miloš Kopecký, Josef Somr
Velká česká dramatická zpěvačka Ema Destinová sklízí úspěchy na jevištích amerických
divadel již osmou sezónu. Dvoří se jí Toscanni,
Caruso a další významné osobnosti, ale ona se
touží vrátit domů, do Čech. Všichni Destinovou varují, protože Evropa zuří první světovou
válkou. Ema však odmítá míněná varování
a nebere na vědomí ani nové fantastické
smlouvy a nabídky. Konečně je na cestě do
Prahy...
ČTVRTEK 27. 11. – od 20 00
Once
Drama / Hudební / Romantický
Irsko, 2006, 85 min.
Režie: John Carney
Hrají: Glen Hansard, Markéta Irglová
Jeden oskar: Píseň - „Falling Slowly“
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem je živit
se hudbou, ale to se mu vůbec nedaří. Ona
je talentovaná pianistka z Čech, která odešla
do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže.
Když se ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich
společná hudba má neobyčejnou sílu a podaří
se jim získat nejen peníze na pronájem studia,
kde natočí společnou desku, ale také přízeň
a obdiv všech, kteří se na jejím vzniku podílejí.
Oba si ale velmi záhy uvědomí, že takového
člověka, jakým je ten druhý, se jim podaří
v životě potkat jen jednou. Jeho nově nabytá
svoboda a její minulé závazky tak oba postaví
před rozhodnutí, co jsou pro sebe schopní
obětovat a jestli vůbec mají možnost zůstat
spolu. (oficiální text distributora)
Cena za každé představení 30,- Kč.
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MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
PROGRAM NA LISTOPAD
Výstava „OD DOBY KAMENNÉ DO DOBY
SLOVANSKÝCH HRADIŠŤ“, která vznikla v rámci
programu „MUZEUM a ŠKOLA“ v roce 1998.
V letošním roce ji je možné navštívit ve výstavních sálech městského muzea.
od 10. listopadu do 23. prosince 2008
ve výstavních sálech muzea, Tylova 112
Programem provází průvodci oblečení v dobových kostýmech a navozují tak atmosféru dávno
minulých časů. Pro malé návštěvníky je připraven
poutavý výklad, který je seznámí se zajímavostmi
z dob pravěku a starověku. Mají možnost vidět
obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby
bronzové a keltského bojovníka s ženou. Do rukou
si mohou vzít repliky zbraní a nástrojů, které lidé
používali při lovu, výrobě předmětů nebo vaření.
Jedná se o kopie pravěké keramiky, kamenné,
bronzové a železné sekery, nože, kamenný srp,
bronzový meč, velkomoravský štít atd. Mohou se
vžít do role našich předků a vyzkoušet si drcení
obilí či tkaní na vertikálním stavu, vrtání kamenné
sekery či rozdělávání ohně. Na okamžik se mohou
stát Keltem a obléknout se do keltského oděvu
nebo Slovanem a pokusit se psát ve staroslověnském písmu - hlaholici.
Cena vstupného pro děti 20 Kč + zdarma obdrží
pracovní sešit, učitelé zdarma.
Máte-li zájem o návštěvu této dotykové výstavy,
objednejte se předem na tel.: 461 721 207 nebo
osobně na adrese Tylova 114, Polička 572 01
Doporučujeme vzít si s sebou fotoaparát.
Otevírací doba: listopad - prosinec Út - Pá 9:0012:00,12:30-16:00 h., So 14:00-16:00 h.,
Případným zájemcům zajistíme vstup také
v pondělí nebo od 8 hod., nutná je však předběžná
objednávka na tel.: 461 721 207

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 11.

MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369,
8. - 9. 11. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369,
15. - 16. 11. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727,
17. 11.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670,
22. - 23. 11. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635,
29. - 30. 11. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614,
6. - 7. 12. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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Letošní
oslava
Dne
Podle reakcí dětí, žáků i pedagogů soudíme, že
stromů proběhla ve dvou
akce se vydařila, jen je nám líto, že na některé třídy
dopoledních 16. a 17. října
nevyzbylo místo, ale zatím jsme omezeni časem
v Divadelním klubu v Poličce
i prostorem.
za velké účasti. Přišlo 523
Chtěla bych poděkovat všem uvedeným vedoudětí a žáků a 40 pedagogů
cím stanovišť a dalším pomocníkům - Janu Juklovi,
z MŠ a ZŠ Poličky a okolí: MŠ
Mirkovi a Lence Vodehnalovým, z řad studentů
Rozmarýnek, MŠ Čtyřlístek a MŠ Náměstí Polička, – Ondřeji Janečkovi, Lence Šmejdířové, Magdaléně
MŠ Sádek, MŠ Květná, MŠ Borová, MŠ Pomezí, ZŠ
Dolejšové, Jitce Vosmekové, Terezce Janečkové,
Bystré, ZŠ Květná, ZŠ Oldříš, ZŠ Na Lukách a ZŠ
Tereze Hermonové, Lence Romportlové, Zuzaně JoMasarykova Polička, ZŠ Široký Důl, ZŠ Speciální
nákové, Pavlovi Vítkovi, Lukáši Vackovi, Pavlíně PaPolička, ZŠ Bystré, ZŠ Borová a ZŠ Korouhev. Na- mánkové, Karolíně Vopařilové. Za zapůjčení trofejí
učně vzdělávací program byl určen pro děti a žáky, děkuji ing. Radku Krejčímu a Antonínu Petráskovi.
kteří se hravě seznámili s tematikou dřevin na šesti
Akce byla finančně podpořena Ministerstvem žizajímavých stanovištích. V tradičním Truhlářském votního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže
koutku pod vedením Ivana Šreka se žáci dozvěděli a tělovýchovy v rámci společného programu Národo práci s pilkou, vrtákem a hoblíkem a hned si to ní síť EVVO a Městem Polička.
mohli prakticky vyzkoušet. Na stanovišti RoubováInformace o našich dalších vzdělávacích proní probíhaly ukázky různých druhů roubování, děti
gramech a akcích se dozvíte na tel. č. 731 563 819,
dostaly informace proč se vlastně roubuje a všichni
e-mailu: ekocentrumskritek@seznam.cz nebo na
si zkusili ovázat svůj roub za odborného dohledu
www.ekocentrumskritek.cz.
ing. Jana Kopeckého. Proč a jak mohou být stromy
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková
nemocné, se děti dozvěděly od Lucie Šmejdířové
na zastávce Nemoci a škůdci dřevin. V sále Lukáš
Zrůst promítal sestřih krátkých filmů s tematikou
ochrany dřevin. Na stanovišti Buďme stromem
Američanka Jamie Ault hravou formou poznávala
s žáky stavbu a strukturu dřevin. Zde si děti měly
možnost uvědomit, že učit se cizím jazykům není
nutné jen pro školu, ale, že umět anglicky se může
hodit kdykoliv v životě. A na posledním stanovišti
Myslivost ing. Ivo Janeček a Zdeněk Teplý vyprávěli o zvěři v lese a kdo se o ni stará. Žáci měli
možnost se podívat na trofeje zvěře, případně si
sáhnout na některé kožešiny a poznat rozdíly mezi
jednotlivými druhy zvěře - laní a srnou či zajícem
a králíkem.

ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA SE DO DŮCHODU
NECHYSTÁ!
Historie Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů Polička se začala psát 3. 9. 1948. V tento
den bylo zahájeno vyučování v prvním školním
roce a Hudební školu, jak se tenkrát škola jmenovala, navštěvovalo v jeho průběhu 178 žáků.
V kronice se dočteme následující: „Vyučovalo se
nejdříve v Masarykových školách, na radnici MNV
a později bylo dáno definitivní sídlo Hudební škole
v Husově ulici, v budově, která je majetkem těl. jednoty Sokol.“ Výuku vedlo šest učitelů a ředitelem
byl pan Jaromír Chalupský.
V průběhu dalších let byl hudební obor postupně rozšířen o obory taneční a dramatický, později
taneční obor vystřídal výtvarný, aby se na delší
dobu ustálila kombinace hudebního a výtvarného
vzdělávání. Počty žáků kolísaly mezi 200 až 300
žáky, dle možností školy a momentálního zájmu
ze strany žáků. Samozřejmostí byla od samých
počátků činnosti školy účast žáků i učitelů na kulturním životě města i jeho širokého okolí.
Pro mnoho poličských rodin se stalo soužití
s hudebkou, zuškou, liduškou (a našli bychom
jistě ještě mnoho jiných názvů) nezbytnou součástí jejich životů. V kronikách a ve jmenných
seznamech můžeme najít několik pokolení žáků
z jedné rodiny, kteří také měli a mají své tzv. rodinné učitele.
Postupně si také učitelé vychovávali své nástupce, když se jejich úspěšní žáci po studiu na
konzervatořích vraceli do rodného města věnovat
se učitelské profesi. Počet žáků, kteří prošli branou naší školy již zjistit nelze. Známé jsou však
jiné statistické údaje. Do současnosti školu vedlo
9 ředitelů a působilo v ní 102 učitelek a učitelů.
Dále zde pracovalo 9 školnic, 2 zaměstnanci v sekretariátě a 2 zaměstnankyně vedly ekonomický
úsek.

Tak započalo a postupně se formovalo vzdělávání dětí v uměleckých disciplínách na Poličsku.
Mezitím škola několikrát změnila jméno, má nové
působiště a také zdánlivě důchodový věk. Díky
svým žákům i učitelům je však pořád plna života,
energie a chuti do další práce.
V roce 60. výročí založení je ZUŠ Bohuslava
Martinů Polička školou se čtyřmi vzdělávacími
obory. Výuka je organizována v hudebním (236
žáků), tanečním (128 žáků), výtvarném (73
žáků) a literárně-dramatickém oboru (37 žáků).
Celkem má tedy 474 žáků (více se lze dozvědět
na www.zusbmpolicka.cz). Hrdě ve svém názvu
nese jméno Bohuslava Martinů a trvale pečuje
o jeho odkaz. Spolupracuje s celou řadou místních
subjektů a pravidelně pořádá veřejné prezentace
všech oborů. V rámci oslav již v říjnu proběhla
dvě představení. První bylo úspěšné vystoupení
tanečního oboru pod názvem Závislosti, drogy,
které bylo uvedeno také 31. 10. v Litomyšli ve
Smetanově domě a bude uvedeno 24. 11. ve Svitavách ve Fabrice. Druhým bylo představení žesťového kvinteta a učitelů školy, pod názvem Jak
to všechno začalo, uvedené 30. 10. v Divadelním
klubu. V listopadu si vás dovolím pozvat na Slavnostní koncert, na kterém se budou prezentovat
žáci hudebního a literárně-dramatického oboru
a který se bude konat ve Velkém sále Tylova
domu 11. 11. od 17 hodin. Na 15. 11. jsme připravili vyvrcholení oslav a tím bude jistě Koncert
bývalých absolventů (ve Velkém sále Tylova domu
od 17 hodin). Srdečně vás tedy zvu na setkání se
známými tvářemi našich let minulých, na kvalitní
hudbu a pár vzpomínek.
Za zaměstnance a žáky ZUŠ B.M. Polička
Renata Pechancová, ředitelka

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:
KERAMICKÉ PONDĚLKY
- keramická dílna pro mládež a dospělé
- nyní na téma VÁNOCE
Termín: pondělí 3.,10.,17., 24. listopadu 2008
Čas:
od 17.15 do 19.15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
25,- Kč/hod + 1,- Kč za 1 dkg vypálené
hlíny
počet hodin si každý určí sám dle náročnosti a počtu výrobků
Přihlášky: do 3. listopadu 2008 – počet účastníků
je omezen
Lektor:
Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová
PŘEDNÁŠKA – TIBETSKÁ A ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
- zajímá-li vás vaše zdraví, přijďte si nás poslechnout. Dozvíte se, jak funguje tělo z pohledu východní medicíny, proč se nám
některé věci dějí a co můžete udělat
pro své zdraví.
Termín: středa 12. listopadu 2008
Čas:
od 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
20,- Kč
Lektor:
Ilona Chromcová
Informace: Vojtěch Vařejka
tel: 776 877 008
Jana Klouparová tel: 602 422 054
VESELÉ SMALTOVÁNÍ
- výtvarná dílna pro děti
- výroba smaltovaných cedulek, šperků,
Termín: čtvrtek 13. listopadu 2008
Čas:
od 15.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 10. 11. 2008 s platbou
počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace: Radka Sobolová
SMALTOVANÝ ŠPERK
- výtvarná dílna pro mládež a dospělé
- výroba smaltovaných náušnic a ozdoby na krk
Termín: čtvrtek 13. listopadu 2008
Čas:
od 17.30 do 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
230,- Kč, s členskou kartou 210,- Kč
cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 10. 11. 2008 s platbou
počet účastníků je omezen
Lektor:
Olga Hudská
Informace:Radka Sobolová
ČERT - DEKORACE
- dílna pro děti
Termín: pátek 14. listopadu 2008
Čas:
od 15.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20,- Kč s členskou kartou 15,- Kč
Přihlášky: do 11. 11.2008 s platbou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Radka Sobolová
RYBA Z PEDIGU
- dílna pro dospělé a studenty
Termín: pondělí 17. listopadu 2008 (státní svátek)
Čas:
od 9.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika

Cena:
270,- Kč, s členskou kartou 250,- Kč
Přihlášky: do 12.11. 2008 s platbou
počet účastníků je omezen
S sebou: zahradnické nůžky, šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Radka Sobolová

DRAKIÁDA NA POLIČSKÉM
LETIŠTI
Krásný podzimní den a příznivé počasí přilákalo v neděli 19. října na poličské letiště velké
množství dětí i dospělých, kteří si přinesli mnoho
krásných draků.
Soutěžící byly převážně děti. Přihlásili do soutěže celkem 62 draků.

HVĚZDY PRO POLIČKU
- otevřená výtvarná dílna pro děti i dospělé
- přijďte i letos vyrobit hvězdu a podílet se tak na
výzdobě poličského vánočního stromu
na náměstí, v případě většího množství
hvězd vyzdobíme další části náměstí,
popř. parku
Termín: úterý 18. listopadu 2008
Čas:
kdykoli od 14.00 do 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Informace: Radka Sobolová
ENKAUSTIKA – MALOVÁNÍ VOSKEM
- výtvarná dílna pro děti, mládež i dospělé
- barevné voskové obrázky malované žehličkou
- zajímavá výtvarná technika
Termín: sobota 22. listopadu 2008
Čas:
od 9.00 do 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
Přihlášky: do 18. 11. 2008 – počet účastníků je
omezen
S sebou: pracovní oblečení, svačinku, pitný režim zajištěn
Lektor:
Mgr. Markéta Čejková
Informace: Radka Sobolová
ANDÍLKOVÁNÍ
- výtvarná dílna pro všechny
- výroba masek andílků na dětské odpoledne
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Termín: středa 26. listopadu 2008
Čas:
od 15.30 do 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
20,- Kč – cena zahrnuje materiál na
výrobu masek
Informace: Irena Chroustovská
Osvětová a informační kampaň
Červená stužka
1. prosinec - Světový den boje
proti AIDS
V pondělí 1. prosince 2008 se SVČ Mozaika, ve spolupráci se studenty SOU
a SOŠ Polička, zapojí do celorepublikové akce v boji proti AIDS.
Cílem je připomenout veřejnosti
existenci AIDS a zdůraznit nutnost
zabránit dalšímu šíření této choroby
u nás a získat od občanů finanční
prostředky na provoz a preventivní aktivity „České společnosti AIDS pomoc“
včetně Domu světla a Společnosti pro
plánování rodiny a sexuální výchovu.
Finanční prostředky jsou využívány na
prevenci ve školách a dalších institucích, na bezplatné testování, na pomoc
HIV pozitivním apod.
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
- letos na téma andělé
- dětské odpoledne
- soutěže a hry
Termín: pátek 5. prosince 2008
Čas:
od 16.30 hod.
Místo:
Palackého náměstí – Polička

Nad hlavami diváků mezi sebou soutěžili
draci ve dvou kategoriích, podomácku vyrobení,
těch se sešlo celkem jedenáct, a draci koupení.
Porota měla velmi těžkou úlohu. K velké
radosti dětí udělovala ocenění i za krocení zlé
saně, za naběhané kilometry, za draka největšího
padavku a za spoustu nejrůznějších vlastností,
které draci mívají.
Zatímco draci stále brouzdali oblohou, děti
si mohly vyrábět podzimní dekorace v připravených dílničkách, kde se o ně staraly pomocnice
SVČ Mozaika Polička.
Na letišti předváděl své létající stroje také
místní aeroklub. Akrobatické prvky, které předváděli letečtí modeláři se svými dálkově řízenými
letadly, obdivovali především chlapci a jejich
tatínkové.
Absolutním vítězem letošního ročníku se stal
Jan Mužík, který vyhrál vyhlídkový let nad Poličkou. Let daroval vítězi Aeroklub Polička, který je
již potřetí spolu se SVČ Mozaika Polička pořadatelem Drakiády. Ostatní děti si odnesly za účast
alespoň pamlsek.
SVČ Mozaika děkuje všem pomocníkům a členům Aeroklubu za pomoc při organizaci a za příjemnou spolupráci.
Za SVČ Mozaika Polička
Irena Chroustovská

VÁCLAV HUDEČEK ZAHÁJIL
KONCERTNÍ SEZONU 2008/2009
„Do Poličky vždy a rád“, tak komentoval houslový virtuóz Václav Hudeček v úvodu koncertu svůj
návrat mezi poličské publikum. V úterý 14. října
vystoupil Mistr Hudeček za klavírního doprovodu
Petra Adamce na zahajovacím koncertu Kruhu
přátel hudby v Tylově domě. Celý koncert slovem
provázel sám pan Hudeček. Posluchači měli možnost slyšet skladby Händela, Beethovena, Dvořáka.
Hostem Václava Hudečka byl mladý nadaný houslista Jakub Junek, který byl jedním z letošních vítězů letních houslových kurzů – Akademie Václava
Hudečka v Luhačovicích. Jeho úžasná hra náročné
Paganiniho skladby diváky ohromila a zároveň získala vysoké ocenění samotného Mistra.
Celý večer byl naplněn nádhernou hudbou,
skvělými výkony hudebníků, ale zároveň i milým
slovem, vtipem a šarmem. Tylův dům nasadil svým
zahajovacím koncertem opravdu vysokou laťku.
Berme tento úžasný hudební zážitek jako předehru
hudebních akcí, které nás čekají v roce 2009, kdy
si připomeneme 50 let od úmrtí našeho rodáka
Bohuslava Martinů.
N.Š.
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ZPRÁVIČKY Z KOUTKU ŽIVÉ
EXOTIKY
Dalším živočichem, kterého můžete v Koutku
živé exotiky navštívit je agama vousatá. Samička
Růženka pochází z polopouští Austrálie. Je to zábavná a klidná společnice, která si dobře zvykla na
lidský kontakt.
Agama je oblíbený ještěr, veliký 45 - 60 cm, má
převážně hnědou barvu, ale existují i člověkem
vytvořené barevné varianty - pastelová, žlutá, zlatá,
červená. Po stranách zploštělého těla a na bocích
hlavy má kožní trny. Jsou to denní zvířata, čilá,
inteligentní, zvědavá a vcelku nenasytná.
Potrava je ze 70% živočišného původu a zbytek
rostlinného, a to zejména u mladých agam. Občas
můžeme podat červa, švába, u větších zvířat i myší
nebo potkaní holátko. Z rostlinné složky přijímá
agama čínské zelí, pampelišky, okurky, rajčata
a podobně... Je možné ji přikrmovat i potravou
pro psy a kočky. Nesmí ji chybět miska na vodu.
Agama vousatá žije přibližně 10 - 15 let.
Více informací o chovu agam a jiných terarijních zvířat, návody na výrobu a zařízení terárií
a informace týkající se adopce zvířat vám poskytne
Ríša v Mozaice.
Richard Brabec, tel: 461 723 703, 723 160 786,
e-mail: brabec@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz
Děkujeme všem, kteří si vzpomněli na podzimní
vycházce na naše papoušky a přinesli jim něco na
přilepšenou.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 1. 11. 2008 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustil můj manžel
pan Zdeněk Vojtek. Ti, kdo jste jej
znali, vzpomeňte se mnou.
Vzpomíná manželka
Daniela Vojtková
s dcerou Nicolou.

Kdo žije v našich srdcích
nikdy neumírá.
Dne 10. 11. uplynou dva roky,
kdy nás opustil pan Stanislav Sejtko. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manželka Milada

Dne 18. listopadu uplyne rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka, babička, teta a kamarádka paní Marie Pražanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte si s námi.
Vzpomínají synové Michal
a Vojtěch s rodinou.

Je tomu již rok, kdy se 3. července 2007 rozdělila společná
cesta životem mezi maminkou
Trudou a tatínkem Františkem,
manželi Petrásovými. 7. listopadu
2007 se na této cestě opět setkali
a oba jdou po ní dál. S bolestí, ale
i s útěchou, že maminka a tatínek
mohou znovu snít svůj společný
sen, vzpomínáme a navždy zůstanou v našich
srdcích. Děkuji všem, kdo jste je znali, za tichou
vzpomínku.
Dcera Lenka s rodinou

BLAHOPŘEJEME
Dne 15. 11. 2008 oslaví manželé Josef a Drahomíra Hájkovi 50. výročí sňatku. Hodně zdraví a lásky do dalších společných let přejí
syn Josef a Zdeněk s rodinami.

HLAVNÍ SEZÓNA NA
SVOJANOVĚ KONČÍ
Na Svojanov zavítalo v letošním roce více než
33 tisíc návštěvníků. Taková návštěvnost je nejvyšší v posledních letech. Stejnou návštěvnost letos
zaznamenal například i státní zámek v Litomyšli
– památka UNESCO. Hrad Svojanov lákal především novou interiérovou instalací, kde po letech
došlo k vytvoření expozice připomínající život na
hradě na konci 19. století, tedy v době posledních
soukromých majitelů. Mimo to v prostorách hradu
proběhla spousta kulturních akcí, komerčních
akcí, svateb apod. Velký zájem byl rovněž o pobyt
v hradní ubytovně. Lákadlem hlavně pro děti se stala hradní zvěř – stádo kamerunských koz a výstava
dravého ptactva.

Hlavní návštěvnická sezóna byla ukončena poslední říjnový víkend, kdy probíhaly oživené prohlídky hradu s dobovými vstupy připomínajícími
výjevy ze života bývalých majitelů. Brána hradu se
ale ani v zimním období neuzavírá. V měsíci listopadu zůstává otevřen o víkendech areál hradu – nádvoří, zahrada, hradby a věž – a restaurace. V provozu zůstává také hradní ubytovna a pro předem
ohlášené skupiny je možné uspořádat i prohlídku
vnitřních prostor.
Miloš Dempír
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Rok 2008 je pro pana Zdeňka Šikulu, rodáka z Poličky, spoluzakladatele rybářského
spolku Polička, jubilejní. Milý strýčku, zdraví, rodinnou pohodu a bohaté rybářské úlovky
Ti přeje synovec
Mirek s rodinou a přátelé.

NA ZELENOU
Na listopad jsme pozvali na besedu „Na zelenou“ promovaného biologa, zoologa a uznávaného
ornitologa Lubora Urbánka, ředitele DDM v Litomyšli. Sejdeme se tentokrát v úterý 18. 11. 2008
ve 20:00 hod. v Divadelním klubu v Poličce při
tématu ochrany ptačích druhů a s tím související
ochraně biotopů s názvem „Potřebujeme skřivana? s podtitulem A co kavku?“.
Uvidíte krátký film stejného názvu „Potřebujeme skřivana?“, který se zabývá ubýváním ptáků
v zemědělské krajině. Ve filmu účinkuje právě Lubor Urbánek, jenž se zabývá problematikou ptačích
populací a monitoringem některých druhů ptáků.
Na film naváže beseda zaměřená na poličskou
problematiku kavek a zakončená diskusí na zvířecí
témata, která zajímají místní občany.
A čím se vlastně cyklus „Na zelenou“ zabývá?
S pojmem trvale udržitelného rozvoje 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 cyklus
besed „Na zelenou“, který ve vzájemné spolupráci

pořádají organizace Ekocentrum Skřítek Polička
o.s., Městská knihovna v Poličce, Občanské sdružení A21 Polička, 1. ZO ČSOP Polička, ZŠ Pomezí
a Junák Polička.
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.
Cyklus se pravidelně koná většinou každou třetí
středu v měsíci v Divadelním klubu v Poličce.
Sledujte program DK, knihovny a Jitřenku.
„Na zelenou“ v úterý 18. 11. se těšíme na
viděnou.
ing. Eva Janečková
„Největší chybu dělá ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, je bezvýznamné.“
(Edmund Burke)

PODĚKOVÁNÍ
Velice rád bych touto cestou poděkoval Janu
Juklovi a Městské knihovně Polička za pomoc
při realizaci divadelních večerů a dětských divadélek v Divadelním klubu v uplynulé klubové
sezóně.
Díky
Lukáš Zrůst
Ředitel DK

CESTA DO ANGLIE
Od 12. do 17. září jsme se zúčastnili poznávacího
zájezdu na Britské ostrovy. Prvním bodem programu
naší cesty byl celodenní pobyt na Lordwandsworth
College – střední soukromé škole, se kterou má
naše gymnázium přátelské vztahy. Mohli jsme tudíž
konfrontovat výuku typickou pro Českou republiku
a tu, která je obvyklá v Británii. Podle mého názoru
je anglická výuka mnohem efektivnější než ta, kterou
praktikujeme v Čechách, hlavně z toho důvodu, že
jedné vyučovací hodiny se účastní maximálně deset
studentů a vztah žák – učitel je mnohem otevřenější,
intenzivnější a přátelštější, přitom má ale osoba učitele nevídanou autoritu.
Po dni plném zážitků a zkušeností jsme se vydali
do Salisbury, krásného města s neméně okouzlující
katedrálou. Z ranní poznávací procházky centrem
města jsme zamířili na bájný Stonehenge, pro vzpo-

mínku pořídili několik (set) fotek a hurá do univerzitního Oxfordu.
Dalšího dne nás ochotní řidiči zavezli do Stratfordu, kde jsme mohli vidět rodný dům Williama Shakespeara a jiné s tímto famózním spisovatelem spjaté
památky. Přehoupla se chladná ostrovní noc a nás
čekala poslední zastávka: nezapomenutelný Londýn.
London Eye, Big Ben, Buckingham Palace, Greenwich
a … cesta zpět do České republiky.
Věřím, že pro všechny účastníky zájezdu to byly
dny plné krásných okamžiků, zážitků a cenných
zkušeností.
Za zúčastněné studenty Gymnázia Polička
Tadeáš Vraspír
P.S. Rádi bychom poděkovali Městskému úřadu
Polička a SRPŠ při Gymnáziu v Poličce za finanční
podporu studentů.

AFRICKÝ DÉŠŤ
Když v Kongu prší, je to, jakoby se protrhlo nebe
a všechna voda, která se tam kdy nashromáždila, se
vylila právě sem. Takovou silnou průtrž mračen lze
zažít snad jen v okolí rovníku. Začíná to vždy stejně.
Najednou z ničeho nic se nebe zatáhne a třeba
i v pravé poledne nastane tma. Nejdřív spadne nenápadně pár kapek velkých jako hrách a za chvíli
už se ty provazy vody spouštějí k zemi. V tu ránu se
z ulic ztratí život.
Pro upřesnění, život se v Africe odehrává z velké
části právě na ulicích. Tam se lidé potkávají, baví,
prodávají, nakupují, klábosí, kojí děti, kluci tam
kopou do meruny, mama smaží banány, chlapíci
hrají dámu. Zkrátka na ulicích to je jako v mraveništi.
Každý se pohybuje nějakým směrem a vydává nějaké zvuky. A většinou také něco veze, táhne, tlačí či
nese, nejčastěji pak na hlavě. Ale jakmile začne pršet,
všechen tenhle ruch a život ustane. Jako by někdo
mávnul červenou plácačkou a všechno se zastavilo.
Člověk se až podiví nad tím, kam se najednou všichni ti lidé poděli. Ulice tak patří jen vodě, která zde
divoce kraluje. Protože jen málo z nich je pokryto
nepromokavou vrstvou asfaltu, během chvilky se
změní většina cest a ulic v mazlavé bahno, kterým si
voda snadno prokousává své cesty a tvoří výmoly.
Pokud máte to štěstí, že se před deštěm schováte
v místním hliněném domku se střechou z vlnitého
plechu, pak zapomeňte na nějaké povídání. Voda
totiž rozehraje na plechu takový koncert, že neslyšíte
ani vlastního slova, natož co vám říká někdo jiný.
A pak najednou, když už ten déšť nikoho nebaví

a kdy už si myslíte, že nikdy neskončí, vše přestane.
V jednom okamžiku se ta průtrž zastaví a nespadne
už ani kapka. A v tu ránu jsou zase ulice, cesty a cestičky úplně plné, každý pokračuje tam, kde právě
přestal. Jen s daleko větší námahou. Nohy zapadají
až po kotníky do mazlavého bláta, bicykly se boří
až po šlapky a vozejky naložené starým železem či
trávou musí tlačit několik kluků namísto jednoho.
Ale přestože voda ještě stojí ve výmolech, všechno
se zase pohybuje a do ulic se vrátil život. Zmizí až
s příchodem tmy nebo až se zase protrhne nebe....
Markéta Kutilová

KARDIACI ZVOU
Svaz postižených civilizačními chorobami, Klub
poličských a svitavských kardiaků, pořádá MARTINSKOU VÝCHÁZKU do obce Korouhev, kde navštívíme kostel a zvonici ze l7. a l8. stol. s dřevěným
patrem a šindelovou střechou.
Sraz účastníků v neděli 9. listopadu 2008 na
parkovišti u Tylova domu v Poličce. Délka kondiční vycházky 7 km. Průvodcem vycházky je Eva
Navrátilová.
Přijděte si před zimou zkontrolovat svoji fyzickou kondici. Všichni jsou srdečně vítáni.
Za výbor Kardio klubu
Jan Pokorný

PROGRAM KNIHOVNY
NA LISTOPAD
Zveme vás na výstavu
Stanislav Odvářka
– Horizonty
Vítěz fotografické soutěže „Toto je moje Polička“,
se představí tentokrát jako
fotograf historické architektury
středa 12. listopadu od 19:00 v čítárně knihovny
Historický klub – v hudebním sálku muzea
Přednáška o historii a východiskách
české undergroundové kultury v podání
jednoho z jejich nejvýznamnějších představitelů Františka „Čuňase“ Stárka.
Vstupné 20,- Kč
pátek 14. listopadu od 20:00 v Divadelním klubu
Divadelní pátek – Divadlo Exil
V. Havel: Audience
Tragikomická jednoaktovka o bezvýchodnosti a absurditě. Odehrává se v trutnovském pivovaře v polovině 70. let minulého
století. Motto: „Je to všechno na hovno“
Vstupné 80,-Kč/50,-Kč
Sobota 15. listopadu od 20:00 v Divadelním klubu
Český Woodstock v Poličce
Film New Czech Woodstock + Halí Belí +
Sladký konec
Celovečerní dokumentární film režiséra
a kameramana Olivera Maliny Morgensterna mapuje minulých dvacet let existence “fotra všech festivalů” v ČR v Trutnově,
který chronologicky mapuje těžkosti,
které festival provázely při jeho vzniku
v období komunismu, ale i nepřekonatelnou touhu po svobodě slova a projevu
prostřednictvím hudby.
Následuje koncert legend českého undergroundu skupin Halí Belí a Sladký
konec.
Úterý 18. listopadu od 20:00 v Divadelním klubu
„Na zelenou“ – Potřebujeme skřivana?
…a co kavku?
Téma ochrany ptačích druhů, mizejících
z naší přírody je předmětem dalšího ze
„zelených setkání“. Přednáší renomovaný
ornitolog Lubor Urbánek.
středa 26. listopadu od 19:00 v čítárně knihovny
Multi-kulti večírek – Dobrovolnictví
v cizích zemích
Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez
nároku na odměnu. O tom, jak se stát
dobrovolníkem, kam a na jak dlouho
vyrazit a co tato jedinečná zkušenost
přinese vám i druhým, pohovoří Robin
Ujfaluši z organizace INEX – Sdružení
dobrovolných aktivit.
pátek 28. listopadu od 20:30 v Divadelním klubu
Colour Meeting Bazar – SADANT (Maďarsko)
+ EGGNOISE (CZ)
V rámci dalších z hudebních bazarů se
představí maďarská hudební lahůdka spolu s českou hudební… taky lahůdkou…
Vstupné 100,- Kč/70,- Kč
Každou středu od 16 hod. – Klub deskových her
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JAK JSEM NEVIDĚL PAPEŽE
Svatý otec měl jistě ve svém itineráři návštěvu
Paříže naplánovanou spíš než manželka a já. Když
jsme si ale na jaře návštěvu Paříže a zámků na Loiře
objednali, nevěděl o ní ani Benedikt XVI, ani my
o jeho návštěvě. Naše cesty se přesto křížily, byť
s mírnou časovou kolizí.
Začnu po pořádku: Byli jsme ubytování v Blois
a měli na těch šest zámků, které jsme měli navštívit,
velmi blízko. Kdo zná romantické filmy s Jeanem Maraisem vlastně ví, jak takový Chambord, nebo Villandry či další zámky, vypadají. Zkušenost a osobní přítomnost na nějakém místě se však v člověku navždy
uhnízdí tak nějak prostorově, vnitřně i s náladou oblak, počasím a vůněmi. Teprve když jsme vstupovali
na zámek Chambord, uvědomili jsme si v celé šíři tu
nepatrnou poznámku, že ho na přání krále Františka
I. architektonicky navrhl zřejmě Leonardo da Vinci,
který nedaleko v Ambois žil poslední tři roky svého
života. Když jsme viděli unikátní spirálové schodiště,
kde se vystupující a sestupující nesetkají, protože
každý jde po jiné části a věděli, že toto schodiště
autenticky navrhl da Vinci, pochopili jsme, že jsme
na místě, kde každá místnost a chodba byly promyšleny a jejich výzdoba tomu také odpovídá. Konečně
– vždyť to byl královský zámek. V šestnáctém století
vládli francouzští králové na svých zámcích na Loiře
a do Paříže zajížděli jen na nezbytně krátkou dobu.
Toto není náhrada bedekru, chci se spíš vypsat
z toho, co jsem viděl svýma českýma očima. Zámky
Chambord, Villandry, Ambois, Chenonsay, Cheverny,
Blois bez ohledu na to, zda jsou státní či soukromé,
vás vítají jako milé hosty. Nikde se nepřezouváte, všude můžete fotografovat (i když bez blesku) a filmovat,
přestože na stěnách visí originály Rembrandtovy,
Corregiovy, Rubensovy atd. a tapiserie jsou zaručeně
pravé bruselské. Chodíte po místnostech, kde měla
svou pracovnu Kateřina Medicejská či Jindřich IV.

Od zahrad Tuileries
Navarský, prohlížíte si ložnice Kateřiny Medicejské či
černou smuteční ložnici vdovy po zavražděném králi
Jindřichu III. a chodíte po místnosti, kde nechal Jindřich III. zavraždit svého hlavního odpůrce vévodu
z Guise. Když jsme chtěli odejít ze zámku v Blois, začalo nesmírně pršet. Vrátili jsme se a zasedli na polstrovanou lavici v královském pokoji a asi půl hodiny
tam setrvali, aniž bychom byli jakkoliv rušeni. Dalším
nepřehlédnutelným faktem je, že prakticky v každé
místnosti jsou čerstvé květiny, ale jaké! Ve vázách či
koších jich jsou stovky a jsou to krásně naaranžované
růže, lilie, chryzantémy a další. Můžete si vzít barevnou několikastránkovou skládačku jako průvodce
a v Chevernay dokonce v češtině. Ve Villandry jsou
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francouzské zahrady podle originálních plánů ze
XVI. století a je těžko vylíčit, co přinese procházka
jejími jednotlivými částmi, ať už jde o zahradu lásky
s piktogramy lásky něžné, tragické, přelétavé či vášnivé, zhotovené z ornamentálně zasazenými a stříhanými keři, či zahradu vodní, bylinkovou či přírodní
bludiště. Za zmínku stojí zahrada zeleninová, kde
třeba takové červené zelí v kombinaci s kadeřavou

Zašli jsme také do Musée d´Orsay, protože to byl
náš dlouholetý dluh. Teprve při naší šesté návštěvě
Paříže se to konečně podařilo. Viděli jsme plátna
impresionistů, plastiky Maillolovy a Rodinovy, ale
i velkou expozici zařízených secesních pracoven,
bytů a jejich příslušenství. Za těch pár hodin jsme
zhlédli jen část z těch krásných obrazů a soch. Vyšli
jsme ven a uvědomili si, že teď je v Grand Pallais

Zahrada lásky
kapustou vytvářejí nádherné ornamenty. Všechny
zeleniny jsou v záhonech taktéž ornamentálně řešených. Jen brambory chybějí… Tehdy ještě ve Francii
nebyly. Procházíte se přilehlými městečky či městy
a nemůžete přehlédnout tuto skutečnost: domy mají
červené komíny, šedé střechy a bílé fasády. Zřejmě
místní majitelé nemají pocit, že přicházejí o část
své samostatnosti, když jejich domy splynou v řadě.
U nás majitelé vyjadřují nejen svou samostatnost, ale
i suverenitu při stavění svých originálností za blahovolného souhlasu místních magistrátů.
Řeka Loira je 1020 km dlouhá a je mělká, takže
nezpůsobilá pro říční dopravu. To jí naopak přidává
na kouzlu. Krásně se klikatí krajinou a různě rozlévá
do šířky, aby na obydlených místech byla překlenuta
krásnými mosty. Není problém zajít si na břeh Loiry
a vidět, jak je lemována vrbami a palouky, zřejmě
v jarních měsících zatopenými. Před lety jsme viděli
Loiru i při jejím vtoku do moře u Nantes a dnes je
na ní uvězněn křižník, který už se do moře nikdy
nedostane, moře je už o několik kilometrů dále
a Loira mělká…
Ve Francii začíná život po osmé hodině ranní,
spíš v devět. Do Paříže jsme dojeli už v čase, kdy
byly na ulicích policejní hlídky, protože jí projížděl papež a tak jsme naše plánované parkoviště
u Náměstí Svornosti nemohli použít. Policisté byli
jako vždy usměvaví, ale nekompromisní. Procházeli
jsme se po Champs-Elysées a došli na dohled Invalidovny, kde před necelou hodinou a půl skončilo
setkání Benedikta XVI. s Pařížany. Navštívili jsme
ale i chrámy, kde byl včera Benoït XVI. (tak ho píší
Francouzi). Na každém z nich byl dlouhý textilní
pás s vítacím textem a na něm nadživotně vyobrazen On. A kynul nám. V chrámech byla k dispozici
skládačka s mapkou cesty jeho papamobilu a s časovým rozvrhem jízdy a návštěv chrámů. Takže
13. září jsme byli v Paříži stejně jako Svatý otec a šli
alespoň v jeho stopách. Katedrála Notre-Dame de
Paris, Saint-German-des-Prés, Saint Sulpice, Saint-Etienne-du-Mont. Chrámy ve Francii jsou v denní
dobu přístupné.

u Champs-Elysées souborná výstava P. Picassa. Za
týden že bude v Národní opeře v Paříži premiéra
Prodané nevěsty v jejich nastudování, ale česky
a pod řízením Jiřího Bělohlávka a za další týden
v opeře Bastille Janáčkova Liška Bystrouška, také
česky.
Jak napsal Ernest Hemingway ve své vzpomínkové knize: Paříž to není jen město, to je pohyblivý
svátek. Pokaždé, když do Paříže přijedeme, mu
dáváme za pravdu. Nejvíce, když procházíme Latinskou čtvrtí, kterou měl tak rád, a ostatně nebyl sám.
Bydlel tam B. Martinů, do kavárny U dvou magotů
chodil s V. Nezvalem, J. Zrzavým, už před nimi tam
chodil i Vl. Uljanov Lenin, Fitzgerald Scott, Picasso
a vůbec - všichni ti významní hosté se nedají ani
vyjmenovat. Blízký bulvár St. Michel a jeho kavárny
na chodníku musíte vidět, abyste pochopili, co je to
nespěchat a zálibně se dívat do novin Le Figaro, Paris
Dimanche, l´Equippe a na volně plující Pařížanky.
Rozloučíme se v zahradách Tuilleriíes, v galerii pod
modrou oblohou a ještě jednou pohlížíme na antické
sochy Tritonů, boha Nilu, či smyslné sochy genia
ženského těla Aristida Maillola.
My máme své místo na kávu na nábřeží u Louvru
proti Conciergeri, vězením to za Velké francouzské
revoluce. O nakupování: přestože naše eurotobolka nám nedává možnost k velkorysým nákupům,
můžeme říci, že se nás prodávající vždy zeptá, co
chceme a s přirozenou gracií nám pak balíček se
zbožím i s poděkováním podá a pozdraví na rozloučenou. Ve svém rodném městě také rád do některých obchodů z těchto důvodů chodím nakupovat.
Ale znám také prodavače obchodů jiných a také
v mém rodném městě, kde se mnou prodavač jedná
s rukama v kapsách, kde jiný trhne hlavou směrem
nahoru, což znamená asi něco jako abych to rychle
ze sebe vysypal, jinde mi řeknou „tak povídejte“, ale
málo kde mi poděkují a řeknou nashledanou. Na
druhé straně ale vím, že už jsem doma mezi svými
a tam je nejlépe.
Text A. Klein, foto Sl. Kleinová

KDY BUDE V NEMOCNICI OPĚT GYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCE?
Chtěla bych se zeptat jménem svým, ale i mnoha
jiných žen: „Kdy nastoupí nějaký lékař či lékařka na
gynekologickou ambulanci?“
Stále se hovoří o prevenci, ale kam máme my ženy
na tu preventivní prohlídku jít? Copak je Polička tak
malé město, aby nemohla mít dva gynekology? Proč
by tolik žen mělo jezdit za prevencí do jiných měst?
Nehledě na to, že ne všechny můžeme kvůli této prohlídce zameškat celý den v práci tím, abychom někam
jely. A nehledě na to, že v okolí už mají gynekologické
ambulance plný stav svých pacientek.
No, možná, že kdyby byl pan ředitel žena, která
je v jiném stavu, řešil by tuto situaci rychleji. Chtěla
bych jej vidět, jak v devátém měsíci těhotenství jezdí
na prohlídku každých 14 dní třeba do Litomyšle a ještě
k tomu s druhým dítětem v kočárku. Možná, že by tuto
situaci začal řešit rychleji, kdyby mu zrušili urologickou ambulanci.
Pokud vím, tak s gynekologickou prevencí úzce
souvisí i mamografická prevence.
Pokud se tyto prevence zanedbají, může na to
žena pěkně doplatit svým zdravím.
A kdo jí to zdraví potom vrátí? Pan ředitel nemocnice to svým pohledem určitě nebude.
Tento nepodepsaný e-mail dorazil do redakce
Jitřenky. A tak jsme se na ředitele Poličské nemocnice,
s.r.o. obrátili s těmito otázkami:
1. Proč byla gynekologická ambulance zrušena?
2. Uvažuje Poličská nemocnice s.r.o. o jejím otevření, případně má zájem ji v jejích prostorách otevřít
některý soukromý lékař?
A zde je jeho odpověď:
Krásný a dobrý den!
Je mi velice líto, že nemohu podat příznivější
zprávu, ale po odchodu pana prim. MUDr. Novotného do důchodu se nám nepodařilo přes nemalé úsilí
zajistit provoz gynekologické ambulance v nemocnici
v původním rozsahu. Poličská nemocnice, s.r.o., proto neprodleně iniciovala výběrové řízení na obsazení
této gynekologické ambulance ve formě samostatné
privátní praxe. Toto výběrové řízení bylo organizováno Krajským úřadem Pardubického kraje za účasti
zdravotních pojišťoven a bylo bez jakýchkoliv limitujících či zužujících podmínek. Jeho uzávěrka byla před
měsícem, tj. v polovině září letošního roku. Nepřihlásil se ale žádný zájemce o provozování privátní gynekologické ambulance v Poličce. Následovalo jednání
vedení Svazku obcí AZASS a nemocnice se zástupci
Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, jež však skončilo
bez reálných výsledků směřujících k zaplnění mezery
v zajištění tohoto typu zdravotní péče v Poličce. Snažíme se samostatně hledat lékaře (lékařku) neustále
dále, jsme připraveni, bude-li to třeba, vyjít vstříc se
zajištěním dalších potřebných náležitostí k provozu
ambulance, ale výsledek nelze v tuto chvíli určit.
Za vzniklé situace jsou postupně v rámci možností
Poličské nemocnice, s.r.o., řešeny dle závažnosti
a frekvence potřeby návštěvy odborné ambulance
jednotlivé skupiny pacientek – akutní onemocnění,
gravidity, onkologická onemocnění, ostatní důvody
dispenzarizace. Jako praktické se pro pacientky jeví
v tuto chvíli následující: v případě, že bezprostředně
potřebují příslušnou zdravotní péči, stojí před nimi
krok nalezení nového ošetřujícího lékaře.
Opakovaně vyjadřuji svou lítost nad vzniklou situací a nad tím, že pacientkám při tomto kroku nemůžeme pomoci. Z pozice poličské nemocnice můžeme
již spíše pouze poskytnout informace o podmínkách
fungování zdravotnického systému v naší republice
a doporučit postup, který spatřujeme jako vhodný.
Klíčový je vztah pacientky a její zdravotní pojišťovny.
V příloze je připojen výpis z příslušného zákona, který danou situaci řeší.
V tomto momentu se objevuje vedle dalších i problém co nejhladšího přechodu informací o předešlém
vývoji zdravotního stavu pacientek k novému ošetřujícímu lékaři. V daných legislativních podmínkách
nemůžeme zdravotnickou dokumentaci pacientek

jednoduše předat, neboť jsme povinni dostát různým zákonným závazkům, které jsou s ní spojeny,
i po skončení poskytování zdravotní péče. Jako
nejvhodnější způsob řešení daného problému se jeví
zapůjčení zdravotnické dokumentace pacientek novému ošetřujícímu lékaři na dobu potřebnou k získání
potřebných informací. Dovoluji si tímto proto navrhnout právě tento způsob řešení a požádat pacientky
o to, aby předaly případnému novému ošetřujícímu
lékaři spojení na nás: nempol@tiscali.cz či telefon
461 722 700, linka 226 (pokud s námi na toto téma
lékař již v kontaktu není).
Mockrát děkuji za pochopení, přeji hodně zdraví,
štěstí a sil .
Libor Stráník,
Poličská nemocnice, s.r.o.
Dodatek: výtah ze zákona č. 48/1997 Sb. ze dne
7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 11
(1) Pojištěnec má právo
b) na výběr lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení
s výjimkou závodní zdravotní služby,20) kteří jsou
ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně; toto právo může uplatnit jednou za tři měsíce.
Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do
své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo
překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že
by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči
o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své
péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený
lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná
vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru
únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny
pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze
stanoveného spádového území 21) a v případě, kdy
se jedná o neodkladnou péči. Každé odmítnutí převzetí pojištěnce do péče musí být lékařem pojištěnci
písemně potvrzeno.

TŘÍDÍME, ŠETŘÍME, UČÍME SE!
Celým loňským školním rokem se prolínalo
výukou i třídění odpadů, a tak jsme se učili třídit
papír, plasty, sklo i bioodpad. V každé třídě máme
i letos nádoby na třídění plastů a papíru, na zahradě máme dva kompostéry na bioodpad. K tomu
jsme nyní přidali i baterie a malý elektroodpad.
Hodně nám k tomu pomohl i celostátní projekt,
který se nazývá „RECYKLOHRANÍ“. Projekt vznikl pod záštitou ministerstva školství. Nejen, že se
snažíme všichni nosit do školy staré baterie a malý
elektroodpad, ale musíme při tom také plnit různé
zadané úkoly. Za každý splněný úkol a množství
posbíraných baterií si potom můžeme do školy
pořídit různé drobné odměny. Protože jsme malá
škola, chtěla bych poprosit naše spoluobčany, jestli
by nám se sběrem nepomohli. Domluvili jsme se
proto s Novou lékárnou v Masarykově ulici, že zde
instalujeme sběrnou nádobu na tento odpad. Byli
bychom vám všem Poličákům moc vděčni, kdybyste nám s tím pomohli a staré baterie a drobný
elektroodpad do nádoby dávali. Nádoba tam bude
od 17. listopadu. Vždy po určité době budeme
v Jitřence informovat, jak si v projektu vedeme. Co
všechno do sběrné nádoby patří, bude napsáno
přímo na sběrné nádobě nebo to můžete zjistit na
adrese www.recyklohrani.cz, popř. přímo u nás ve
škole (Speciální základní škola, Jiráskova 825, tel.
461 725 707). Chtěla bych vám již předem poděkovat za všechny naše děti.
Mirka Zrůstová

DiC POLIČKA INFORMUJE
DOMEČEK VÁS ZVE
na předvánoční akce konané v Domečku
ZIMNÍ BURZA dětských věcí a sportovních
potřeb
příjem věcí: pondělí 24. 11. 2008 od 8 do 16 hod
prodej: pondělí 24. 11. 2008 – pátek 28. 11. 2008
od 8 do 16 hod
(v úterý 25. 11. 2008 dopoledne je provoz Domečku omezen, je otevřena pouze burza)
výdej neprodaných věcí:
pátek 28. 11. 2008 od 13 do 16 hod
pondělí 1. 12. 2008 od 8 do 15 hod
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
aneb jak šikovné děti vyzrají na čerty
pondělí 1. 12. 2008 od 15:30 v Domečku
(program pro děti malé i větší)
Předpokládaný konec v 18 hod.
DĚTSKÁ BURZA HRAČEK A KNIH
Děti, máte doma hračky, se kterými už si nehrajete? Nebo knihy, které už nečtete a které by udělaly radost jiným dětem? Anebo chcete bráškovi či sestřičce
koupit dárek pod stromeček?
Přineste nepotřebné hračky a knihy na naši burzu
a zároveň si zde vyberte dárek pro svého sourozence.
Nezapomeňte se zeptat rodičů! Určitě vám dobře
poradí.
příjem věcí: pátek 12. 12. 2008 od 13 do 18 hod
prodej: sobota 13. 12. 2008 od 8:30 do 12 hodin
výdej neprodaných věcí:
sobota 13. 12. 2008 od 12:45 do 14 hodin
pondělí 15. 12. 2008 od 8 do 15 hod.
DOMEČEK najdete v Základní škole Na Lukách,
Švermova 401, Polička, vchod od dopravního hřiště.
Provozní doba:
pondělí – pátek od 8 do 15 hod.
(prosím posečkejte, pokud vám asistentka neotevře okamžitě po zazvonění, musí se přednostně
postarat o děti, např. na toaletě)
kluby maminek – úterý, středa od 15 hod
kalanetika – úterý, čtvrtek od 18:30 hod
aerobic – čtvrtek od 16:30 hod
klub seniorů – pátek odpoledne dle domluvy
poradenství – pondělí od 14 do 16 hod.
EEG Biofeedback, psychoterapeutické sezení
– pondělí, úterý, středa, pátek od 12 do 15 hod nebo
dle domluvy
Bližší informace vám poskytneme osobně v Domečku nebo na tel. 605 177 027.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Ing. R. Vrabcová,
tel. 775 177 027

OBLASTNÍ CHARITA
POLIČKA SRDEČNĚ ZVE NA:
• „Tichounce při svíčkách“ - tradiční koncert
v kostele sv. Michaela v Poličce se uskuteční
dne 8. 11. 2008 v 16:30 hodin. V podání pěveckého souboru Vocatus, doprovázeného malým
barokním orchestrem, zazní duchovní hudba
baroka od J. S. Bacha, H. Schütze či D. Buxtehude.
• Prodejní výstavu adventních a vánočních dekorací nazvanou „S vůní vanilky“. Výstava se
uskuteční v pátek 28. 11. v budově Denního
stacionáře pro osoby s mentálním postižením
v Poličce. Otevřena bude pro veřejnost od 9:00
do 16:00 hodin. Návštěvníci výstavy si mohou
koupit adventní věnce i jiné dekorace nebo
drobné dárky z terapeutických dílen Oblastní
charity Polička. V rámci akce s názvem „Vypusť
si svého kapra do charitních vod“ mohou velcí
i malí návštěvníci přispět na dobročinné účely.
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NOVINKY Z INFORMAČNÍHO
CENTRA
• Návštěvnost informačního centra v hlavní
turistické sezóně v období prázdnin dosáhla 2.838
návštěvníků v měsíci červenci a 3.286 návštěvníků
v měsíci srpnu. Větší návštěvnost jsme v těchto měsících doposud zaznamenali pouze v roce 2003, kdy
jsme v červenci zaznamenali 3.370 a v srpnu 3.188
návštěvníků.
• Kalendář POLIČSKO Bohuslava Martinů na rok
2009 je již z poloviny vyprodaný.
Informační centrum Polička vydalo na následující
rok nástěnný kalendář POLIČSKO Bohuslava Martinů
2009. Kalendář velikosti 47,5 x 33 cm na 12 listech ve
fotografii zachycuje krajinné záběry z oblasti Poličska.
Každý měsíc má kromě fotografie krajiny a kalendária i osobitý snímek zachycující Bohuslava Martinů
během jeho života u nás i v zahraničí. Autorem fotografií z Poličska je Jaroslav Horák a fotografie s Bohuslavem Martinů byly zapůjčeny ze sbírek Městského
muzea a galerie v Poličce. Mezi snímky mají své místo
podmanivé záběry na rybníky v Jedlové či Lačnově,
na hrad Svojanov, nebo krajinu z oblasti Žďárských
vrchů. V kalendáři jsou také umístěny dva netradiční
pohledy na Poličku.
Kalendář jsme jako obvykle vydali s předstihem
na začátku letní turistické sezóny a již nyní je takřka
polovina jeho nákladu rozprodána. V případě zájmu
o něj se vyplatí jej zakoupit včas. Kalendář stojí
150,- Kč.
• Informační centrum připravuje láhev kvalitního
odrůdového vína s etiketou Města Poličky, jako nový
upomínkový předmět - suvenýr města. V prodeji by
mělo být cca od 20. listopadu 2008.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička
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CO NOVÉHO V DIVADELNÍM KLUBU
Jak si již asi mnozí všimli, Divadelní klub v září
vstoupil již do své páté sezóny. Rád bych zde zmínil
několik nových vylepšení, která se nám podařilo
zrealizovat díky výtěžku z 11. ročníku poličského
Rockoupání.
Letošní ročník RCK přinesl možnost proinvestovat neuvěřitelných 200 000,- Kč. Za tyto finance
jsme započali 1. etapu akustického řešení sálu
klubu, tzn. byla vybudována 1/3 akustického podhledu stropu za bezmála 90 000,- Kč, následovalo
posílení zvukové aparatury v částce 60 000,- Kč
a nyní dokončujeme zdokonalení světelného parku,
na který padlo dalších 50 000,- Kč. Pokračování
dalších, převážně akustických, vylepšení závisí
především na finančních prostředcích, takže doufejme, že 12. ročník Poličského rockoupání, který
se uskuteční 29. 5. a 30. 5. 2009, bude minimálně
stejně úspěšný jako letošní.
Nic z tohoto by nemohlo být realizováno bez
nezištné pomoci mnoha dobrovolníků, kteří bez
nároku na odměnu každý rok pomáhají festival
realizovat. Těm všem patří nesmírný dík.

15

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA POLIČKY
PRO OBDOBÍ 2008 – 2013
Součástí strategického plánu města Poličky jsou
i záměry týkající se hospodaření na lesním majetku.
Před uvedením jejich konkrétní náplně bych rád
uvedl několik skutečností, které se úzce dotýkají
vlastního hospodaření v městských lesích a mají
vliv na budoucí plánované cíle.
Významná pozitiva lesního majetku:
• Výměra lesních porostů
Město Polička vlastní v současné době bezmála
2 150 ha lesních porostů.
• Smrkové hospodářství
V druhové skladbě porostů dominuje stále nejžádanější smrk ztepilý (85 %).
• Dobrá technická vybavenost
Lesní porosty jsou zpřístupněny sítí udržovaných lesních cest a skládek dřeva, lesní správa
užívá vlastní budovu s kancelářemi, provozními sklady a garáží.
• Vlastní produkce sadebního materiálu
Městské lesy vlastní dvě lesní školky o výměře
0,95 ha s roční produkcí přibližně 60 000 ks
sazenic smrku ztepilého.
• Certifikovaná dřevní hmota
Již několik let městské lesy hospodaří v souladu s požadavky certifikačních kritérií definovaných v dokumentech „Českého systému
certifikace lesů“. Lesnická činnost je vedena
v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření v lesích.
• Turistická atraktivita
Lesní majetek zasahuje do II. a III. zóny CHKO
Žďárské vrchy, je i součástí přírodního parku
Údolí Křetínky. Zpevněné lesní cesty jsou využívány jako cyklotrasy, v zimních měsících jsou
v provozu i udržované běžecké dráhy.
Významná negativa lesního majetku:
• Roztříštěnost majetku
Obrovský lesní majetek spadá do katastrů 23
obcí, lesnický provoz je řízen přes 4 lesnické
úseky (Borová, Královec, Telecí a Svojanov).
• Labilita smrkových monokultur
Rozsáhlé stejnorodé monokultury smrku jsou
často poškozovány abiotickými i biotickými
činiteli (vítr, sníh, námraza, podkorní škůdci).
• Degradace lesních půd a nepříznivý vodní režim
Zejména ve smrkových monokulturách dochází k nepříznivému zvyšování kyselosti půd,
v některých lokalitách je negativem i vysoká
hladina podzemní vody ovlivňující produkci
i stabilitu porostů.

potřebí vybudovat nové přibližovací a odvozní
cesty (zejména pro zpřístupnění rozsáhlejších
lesních komplexů). Cestní síť musí splňovat
požadavky na ochranu lesních půd před vodní erozí a musí být realizována s ohledem na
aktuální parametry přibližovacích a odvozních
souprav.
• V porostech s výskytem erozních strží usilovat
o jejich postupnou asanaci.
• V zamokřených lokalitách udržovat a zkvalitňovat stávající meliorační systém odvodňovacích příkopů, v případě potřeb budovat prvky
nové.

V rámci lesního hospodářství byly vytyčeny tyto nejdůležitější cíle:
1. Podpora produkčních i mimoprodukčních
funkcí lesního majetku
• Při obnově a výchově lesních porostů volit
takové postupy, které přispívají ke stabilitě
porostů a zvyšují jeho druhovou diverzitu.
Rozsáhlé smrkové monokultury bude nutné
postupně přeměňovat na porosty s příměsí
listnatých dřevin a jedle. Při obnovách porostů
se snažit v maximální výši využívat stávající
národní dotace podporující výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin.
• Na exponovaných stanovištích podporovat
půdoochrannou funkci lesa (omezení holosečí
a přechod na podrostní způsoby obnov porostů).
• Vhodnými melioračními postupy zlepšit stav
degradovaných lesních půd a podpořit humifikační procesy (vápnění lesních půd).
• Na vhodných lokalitách připravovat porosty
pro nástup přirozeného zmlazení, zmlazené
kultury pečlivě chránit a vychovávat.

6. Zalesňování neproduktivních zemědělských
pozemků
• Vyhledávat vhodné neproduktivní zemědělské
pozemky a jejich zalesněním je přiřadit ke stávajícím lesním porostům .
• Neproduktivní plochy využívat dle možností
i pro pěstování rychle rostoucích dřevin (energetické využití vzniklé biomasy).

2. Lesní odvozní síť, meliorační systém
• Pro kvalitní fungování lesnického provozu
bude nutné neustále udržovat síť lesních odvozních cest. V některých lokalitách bude za-

3. Lesní školkařství
• I v dalším období pokračovat v produkci sazenic smrku ztepilého. Na produkčních plochách
se snažit pěstovat i jiný sadební materiál (jedle
bělokorá, buk lesní a ostatní). Postupně bude
nutné zlepšit i technické vybavení školkařského provozu. Zejména by se jednalo o pořízení
nových strojů na přípravu a zpracování půdy,
zařízení na podřezávání a vyzvedávání sazenic
apod. Potřebná bude i postupná rekonstrukce
provozních a skladovacích prostor (sklady
nářadí, sněžná jáma). Do budoucna stojí za
úvahu i pořízení vlastního traktoru, který by
se využíval hlavně při pěstebních činnostech
(stavby oplocenek, rozvozy sadebního materiálu, prostředků na ochranu lesa apod.).
4. Posilování rekreační funkce lesa
• Využití lesa pro odpočinek, sportovní vyžití či
relaxaci se bude neustále zvyšovat. Pro posilování rekreační funkce lesa bude zapotřebí
provádět celou řadu opatření. Prvotní bude
zejména čistota lesa a funkční síť lesních cest.
Atraktivitu prostředí lze zvyšovat i budováním
odpočívadel, informačních tabulí a vyhlídek
na turisticky zajímavých místech, zaváděním
introdukovaných dřevin do liniových výsadeb
apod. Pohyb turistů musí být usměrňován kvalitním turistickým značením.
5. Druhotné využití zbytkové biomasy
• Na vhodných stanovištích se snažit likvidovat
těžební odpad štěpkováním s ponecháním
štěpky přímo na obnovních plochách pro
obohacování půdy organickou hmotou.
V případě odbytu využívat štěpky pro energetické účely.

Ing. Radek Krejčí – odbor lesního
hospodářství

VÁNOCE Z PATCHWORKU
Spolek patchworku Litomyšl o. s. vás zve
na výstavu VÁNOCE z PATCHWORKU, která
se bude konat v prostorách Evropského školicího centra v Litomyšli (bývalý pivovar v areálu zámku Litomyšl). Otevřena bude denně
od 1. 12. 2008 do 4. 1. 2009 od 10 do 17 hod.
Vernisáž proběhne v neděli 30. 11. 2008 v 15
hod. Během výstavy se uskuteční 2 šicí dílny
pro veřejnost, a to v neděli 21. prosince 2008
adventní a v neděli 4. ledna 2009 tříkrálová,
vždy po celý den.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA - ZDRAVOTNICTVÍ
A SOCIÁLNÍ POLITIKA

OBČANSKÁ PORADNA
PRO KOHO TU JSME

O poradenství je stále větší zájem, jak vyplývá
Služby zajišťují příspěvkové organizace města i nezisze statistických údajů posledních let. Letos Obkové organizace.
čanská poradna Oblastní charity Polička pravděV oblasti ubytování osob bez přístřeší město
spolupracuje se soukromou firmou Faulhammer s.r.o. podobně dosáhne rekordu. Jen v prvním pololetí
Tržek. Nabídka bydlení pro muže bez přístřeší je v Po- zde proběhlo 273 konzultací (poradci odpovídali
na 465 dotazů).
ličce na dobré úrovni. Při ubytování žen bez přístřeší
Pro srovnání: v roce 2004 to bylo 305 konzulmusí město Polička spolupracovat s poskytovateli
tací s 538 dotazy, v roce 2005 410 konzultací s 678
v jiných městech.
Při zajišťování ubytování mladých lidí, kteří ukon- dotazy, v roce 2006 455 konzultací (732 dotazů)
a v roce 2007 310 konzultací (443 dotazů). Pokles
čují ústavní výchovu, město spolupracuje s o.s. Květná
klientely v roce 2007 byl zaviněn dlouhodobou
zahrada v Květné. Spolupráce s o.s. Květná zahrada je
nemocí pracovnice poradny.
na velmi dobré úrovni.
Klienty v poradně obyčejně zajímá, zda jsme
Pro kategorii dětí a mládeže zajišťuje služby
preventivního charakteru SVČ Mozaika formou vol- opravdu bezplatní. To zatím jsme. Pracujeme sice
v zaměstnaneckém poměru, ale peníze na provoz
nočasových, vzdělávacích a zájmových aktivit. Město
prostřednictvím komise pro prevenci kriminality roz- služeb musíme sami sehnat – podle hlavního principu financování neziskového sektoru. Dále naše
děluje finanční příspěvky na činnost.
Zdravotní péče je zajištěna odbornými ambulan- příchozí zajímá, zda jsme skutečně diskrétní a mo

hou přijít anonymně. To mohou. Základem naší
cemi a léčebnou následné péče. V propojení sociální


 

práce je mlčenlivost – zvláště na malém městě. Nia zdravotní politiky je velmi dobrá spolupráce se
kdo u nás není posuzován či odsuzován za to, na
Svazkem obcí AZASS. Velký rozsah terénních služeb
UNIQA
UNIQA v rámci speciální akce
co se ptá. Ptát se zde může kdokoliv a na cokoliv.
poskytuje Oblastní charita Polička.
pojišovna a.s.
pro nové privátní klienty od 1.
V současné době se na nás obracejí častěji lidé,
Ve výše uvedené oblasti jsou i slabé stránky, jako
10. do 31. 12. 2008 nabízí:
kteří se ocitli v dluhové spirále. Má na to mimo jiné
je nedostatek finančních prostředků na budování
•U povinného ruení na osobní vz Vám dáme
vliv platnost nového insolvenčního zákona, který
nových služeb, relativně malý počet míst v domově
automaticky 10% slevu.
důchodců, architektonické bariéry v některých zdra- dává možnost řešit tuto tíživou sociální situaci re•K tomu Vám zdvojnásobíme Váš bonus za jízdu
álným způsobem – oddlužením. Ve velké míře lidé
votnických a veřejných budovách, chybí byty pro
bez nehod za poslední dva roky.
přicházejí rovněž s dotazy týkajícími se pracovně
občany s nízkými příjmy.
•Tento navýšený bonus Vám zapoteme i pro
právních vztahů, rodinných, mezilidských a maZáměry: Ve strategickém plánu je záměrem
havarijní pojištní.
jetkových vztahů, rozvodových a porozvodových
Města Poličky soustředit se na finanční podporu
situací, domácího násilí, bydlení, ochrany spoa zkvalitnění stávajících služeb v Domě pečovatelské
Nabídka obsahuje limit krytí 35/35
a vyjetý bonus 40%
třebitele, sousedských sporů apod. Lidé, kteří se
služby „Penzion“, podporovat spolupráci s firmou
Roní pojistné K
ocitnou v obtížné životní situaci, nevědí si rady či
Faulhammer s.r.o. a o.s. Květná zahrada. Rovněž
3
Obsah cm
Vk 55
Vk 29se chtějí nezávisle informovat, nám mohou napsat
je důležitá spolupráce se Svazkem obcí AZASS za
54 let
a výše
dopis, e-mail, zatelefonovat nebo přijít osobně.
účelem zkvalitňování a rozšiřování zdravotnických
0-1000
1414
1328
Osobních návštěv v poradně máme nejvíce,
a sociálních služeb.
1001-1350
1667
1563
Ostatním organizacím, které nabízejí služby v sou- klientům je doporučujeme a sami je preferujeme.
1351-1400
2058
1929
ladu s přijatým komunitním plánem, budou poskyto- Problém pak můžeme rozebrat důkladněji a často
1401-1850
2406
2256
se při rozhovoru dostáváme k dalším s jejichž
vány podle možností finanční příspěvky.
1851-2500
3567
3344
Ve spolupráci se školskými zařízeními budou pod- řešením můžeme pomoci. Vždy však záleží na roz2501-neom
5092
4773
hodnutí dotyčného člověka, jak svoji situaci bude
porovány zejména aktivity zaměřující se na prevenci
sociálně patologických jevů. Město Polička na tyto ak- řešit. Občany vedeme k samostatnosti a takzvané•Další možné slevy pro lékae a ZTP.
mu „informovanému rozhodování“. Dlouhodobě
tivity hodlá i v budoucnu získávat finanční prostředky
•Pro osobní vozy roku výroby 2001 a starší
spolupracujeme s odborníky, specializovanými
z grantů Pardubického kraje apod. Občané budou
v povinném ruení pojištno i odcizení a požár
pracovišti, státními úřady a institucemi v regionu.
o poskytovaných službách dostatečně informováni
vozu – POV PLUS.
prostřednictvím internetových stránek Města Poličky, V případě zájmu klientů je ke specialistům přímo
Podrobnjší informace Vám podám.
objednáváme. Při návštěvě občanské poradny je
místního tisku a také prostřednictvím výše zmíněné
Ing. Oldich MACH, tel. 724 205 302, e-mail:
třeba mít na vědomí, že není právní poradnou
aktualizované verze „Průvodce občana sociálními
mach.oldrich@worldonline.cz
službami“. Tato brožura byla naposledy vydána v loň- - není kompetentní k právnímu řešení problému.
a nebo každý pátek v dob od 8,00 do 12,00 a od
Poradce je kompetentní pro výklad a interpretaci
ském roce ve spolupráci se Svazkem obcí AZASS.
13,00 do 17,00 hodin na adrese
právních dokumentů souvisejících s klientovým
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Husova 74 57201 Polika, naproti Úadu práce.
dotazem.
MěÚ Polička
Provoz poradny zajišťují dvě vysokoškolsky
vzdělané pracovnice, proškolené v odborném
sociálním poradenství. Poradna je od roku 2001
členem Asociace občanských poraden v ČR a na
základě kontroly kvality práce byla v roce 2006 vyhodnocena v kategorii A (poskytování vysoce kvalitních služeb dle standardů občanských poraden).
��������������
V Pardubickém kraji fungují celkem čtyři občanské poradny: v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad
�����������
Orlicí a u nás v Poličce. Rekonstrukcí domu č.p.
185 na Vrchlického ulici získala zdejší poradna ve
����������������������������������������������������
�
srovnání s ostatními poradnami
Pardubického kra�����������������������������������������������
je��������������������������������������������
velmi pěkné prostory. Na kontaktním místě po���������������������������
radny v Litomyšli,
kde pracujeme dvě odpoledne
týdně, jsme poněkud omezeni suterénními prostorami v Lidovém domě. Přesto je i zde návštěvnost
velká. Vyplývá to i z dopravní obslužnosti města
Litomyšle. Jezdí sem lidé ze Svitav, Vysokého Mýta,
České Třebové a okolních vesnic.
Přáli bychom našim klientům do budoucna,
aby naše služby nepotřebovali a dokázali si poradit
��������������GE Money Bank Polička - Masarykova 8, tel. 461 723 583
vždy samostatně. Prozatím jim však můžeme naGE Money Bank Svitavy - T.G.M. 36, tel. 461 550 511
�����������
bídnout diskrétní rozhovor, přijetí a lidský přístup
GE Money Bank Vysoké Mýto - nám. Přemysla Otakara II/205, tel. 465 420 901
při řešení jejich problémů.
GE Money Bank Litomyšl - Na Bělidle 1061, tel. 461 653 841

Při vytváření strategického plánu rozvoje v sociální a zdravotní oblasti vycházelo Město Polička z přijatého Komunitního plánu sociálních služeb pro město
Poličku na období 2007- 2010. Tento komunitní plán
byl přijat v roce 2006 a každý rok je aktualizován.
Výchozí situace: Lze konstatovat, že v Poličce
je zajištěno kvalitní bydlení pro staré a zdravotně
postižené občany v domě pečovatelské služby, v bezbariérových bytech a v domově důchodců. Ve městě
je i přiměřená nabídka terénních sociálních služeb,
o kterých jsou občané informováni prostřednictvím
pracovnic OSVZ MěÚ Polička, dále prostřednictvím
místního tisku, informace lze také najít na webových
stránkách města Poličky. Město se spolupodílí i na
vydání informativní brožury o sociálních službách.
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Jana Flídrová
poradce Občanské poradny
Oblastní charity Polička
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OBCHODKA V NOVÉM – POZVÁNKA NA DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Podnikatel z Pardubicka koupí pěkný pozemek ke stavbě roubeného rekreačního domu.
Vysočina na Poličsku – Telecí, Pustá Rybná, Březiny.
Tel.: 736 541 132. 605 743 180
•
Rodina s dětmi shání na Poličsku rodinný
domek (i k rekonstrukci). Tel.: 732 536 212
•
Koupím v Poličce byt 2+1 nebo 3+1. Může
být i družstevní. Tel.: 607 839 928
•
Prodám byt 3+1 + garáž v centru Poličky,
dům zateplený a renovováný, byt - plastová okna,
zděné jádro, kuchyň + chodba dlažba, zasklený balkon, k. linka, keramický sporák, garáž samostatná
u domu. tel: 604 905 545 (dle dohody)
•
Pronajmu nebytové prostory v centru města o výměře 62 m2 vhodné i pro kanceláře. Tel.
724 958 295.
•
POTŘEBUJETE PENÍZE? Hotovostní úvěry od
30 000 Kč, stačí OP a zavolat: 731 274 177
•
KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY, pohledy,
obálky, bankovky, tuzex. bony celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím
v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Informace na tel:
724 229 292.
•
Otevřen nový minishop v Šafově ulici (vedle
veřejných WC) od 17. 10. 2008.

Od začátku letošního školního roku příjemně
překvapují žáky i učitele SOU obchodního a SOŠ
SČMSD v Poličce s. r. o. mnohé změny, které jsou
spojeny s úpravami interiérů školy.
První výraznou změnu zaregistruje příchozí
návštěvník už při příchodu ke škole - budova byla
opatřena novým žlutým nátěrem.
K těm nejvýznamnějším vnitřním úpravám
v celkové atmosféře školy patří vybudovaný prostor šaten s uzamykatelnými skříňkami, zrekonstruované parketové podlahy, nově natřené dveře
opatřené informačním systémem. Jedna třída byla
plně vybavena nejen nábytkem, ale i výpočetní
technikou. Je to třída určená 1. ročníku žáků studijního oboru Obchodník, kteří při svém nástupu
na školu obdrželi notebooky. Výuce s touto progresivní výukovou pomůckou je přizpůsobena i celá
třída. V 1. a 2. patře budovy byla zřízena WIFI, což
umožňuje použití notebooků v kterékoli jiné učebně. Také sociální zařízení školy prošlo částečnou
úpravou, takže v současnosti odpovídá stávajícím
hygienickým normám.
Dalšími změnami prošel i areál Domova mládeže v Liboháji. K těm nejzásadnějším patří vybudování nových žákovských šaten a rekonstrukce
sborovny pro učitele, která je rovněž vybavena
moderní výpočetní technikou nutnou pro kvalitní
přípravu na vyučování. V prostoru tělocvičny byly
přebroušeny parkety a provedeno „nalajnování“ čar
pro různé kolektivní hry.
Částka, kterou investoval do oprav budovy vlastník, je zhruba kolem 1 000 000 Kč, vlastní investice
školy se pohybuje kolem 700 000 Kč. V blízké době
se dále počítá s výměnou původních oken v uliční
fasádě, s přemístěním nového kosmetického salonu
pro odborný výcvik z budovy internátu do centra

Poličky a v Domově mládeže v Liboháji s opravou
fasády.
Přijďte se přesvědčit a prohlédnout si stále
krásnější interiér naší školy v rámci Dne otevřených
dveří 24. 11. 2008!
SOU obchodní a SOŠ SČMSD v Poličce, s. r. o.
K. H., J. F.

Polička, okr. SY

Moravská Třebová, okr. SY

Vranová Lhota, okr. SY

Polička, okr. SY

Opatov, 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.
1.750.000,- Kč

DB 3+1 v 6. NP panel. domu
v Moravské Třebové. El. 230V, veř.
kanalizace a vodovod, ÚT, ohřev
vody– dálk. rozvod.
Plocha bytu: 78,6 m2.
1.135.700,- Kč

Rekreační objekt se zahradou
v obci Vranová Lhota. El. 230/400V,
obecní vodovod, septik, lokál.
vytápění na TP.
Pozemek: 2315 m2.
550.000,- Kč

Půvabná rekreační chalupa v Lezníku,
místní části Poličky. El. 230/400V,
pitná voda, žumpa, lokál. topení.
Zahrada 151 m2.
Pozemek: 367 m2.
1.190.000,- Kč

Rekreační chata se zahradou
v chatové osadě Zádulky u obce
Opatov. El. 230/400V, vodovod,
studna, lokál. vytápění na TP.
Pozemek: 949 m2.
300.000,- Kč

Opatov, okr. SY

Svojanov, okr. SY

Koupím menší byt do 50 m2 v Poličce, ul. Zákrejsova, Jiráskova a poblíž. Tel.: 607 839 928
Mladý manželský pár koupí v okolí Poličky usedlost (i k rekonstrukci). Tel.: 732 536 212
Mám zájem o koupi bytu 3+1 nebo 4+1 v OV v Poličce. Nabídněte! Tel.: 736 541 132
Sháním zasíťovanou stavební parcelu v okolí Poličky. Tel.: 725 524 115
Koupím rodinný dům do 1 mil. Kč na Poličsku. Tel.: 721 784 343 (prosím jen SMS)
Nabízíme výstavbu
nízkoenergetického domu na
klíč v obci Opatov na pozemku
o velikosti 844 m2. Bližší informace +
dokumentace v RK. Poz.: 844 m2.
Cena od 3.297.000,- Kč
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RD ve Svojanově vhodný po
rekonstr. k trval. bydlení, el.
230/400V, voda studniční (možné
napoj. na obec. vodovod), ÚT na TP.
Pozemek: 108 m2.
850.000,- Kč

606 632 011

GASTRO JUNIOR NOWACO CUP 2009
15. ročník regionální soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie GASTRO JUNIOR NOWACO Cup 2009 proběhl v Pardubicích.
V předchozím čísle Jitřenky jsme vás informovali o blížící se gastronomické soutěži, ta proběhla ve
dnech 25.-29. 9. 2008 v Pardubicích. Svou úspěšnou
sezónu si zde potvrdilo několik žáků SOŠ a SOU
Polička. Jedním z nich byl i Jaroslav Marek, v Jitřence zatím zmiňován vždy jako nejúspěšnější
„barman“, tentokrát se mu podařilo svou plejádu
úspěchů rozšířit také o zlatý diplom v „číšnických
dovednostech“. Kuchařským uměním nadchla
odbornou porotu Jiřina Čechová, která opět neodešla ze soutěže bez zlatého diplomu a šikovnost
cukrářky Zdeňky Kočí byla odměněna diplomem
stříbrným. Za svou píli a dovednost jsou výše zmiňovaní soutěžící s přehledem posláni do celostátního brněnského kola.
Jistě vás zajímá, za jaké úkoly se dostalo našim studentům cenných ocenění. Jaroslav Marek
připravoval aperativní koktejl (Violette Accord)

a studený předkrm dle současných trendů moderní
gastronomie, následovala také cizojazyčná konverzace s hostem. Časový limit přípravy i následného
servírování nesměl překročit 30 minut.
Úkolem cukrářů bylo připravit 4 porce moderního teplého nebo studeného ovocného moučníku
v časovém limitu 45 minut. Moučník se stal zároveň
součástí tříchodového restauračního menu pro mezinárodní klientelu.
Kuchaři připravovali 4 porce moderního teplého
pokrmu s hlavní a odlehčenou přílohou opět v časovém limitu 45 minut. I zde je předkrm součástí
tříchodového restauračního menu pro mezinárodní
klientelu.
K dosaženým úspěchům gratulujeme a přejeme
hodně štěstí i sil do dalších soutěží. Zároveň děkujeme všem učitelům odborného výcviku, kteří se
podíleli na takto skvělé přípravě svých žáků. Fotografickou dokumentaci i bližší informace o vítězných pokrmech naleznete na www.soupolicka.cz.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

POSLEDNÍ JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY VYHODNOTILO
NEJEN CVIČENÍ POLYTRAUMA 2008
Na svém 12. řádném a v tomto volebním období posledním jednání dne 8. října Bezpečnostní
rada Pardubického kraje zhodnotila svou dosavadní
činnost, zabývala se např. i vyhodnocením taktického cvičení POLYTRAUMA, fungováním systému
informování obcí o mimořádných událostech a také projednala blížící se české předsednictví v rámci
EU z pohledu bezpečnostních opatření v Pardubickém kraji.
„Za poslední čtyři roky jsme museli řešit několik
krizových situací – např. povodně, zavalení Hřebečského tunelu, nelegální sklad nebezpečného odpadu ve Chvaleticích nebo ptačí chřipku na Orlickoústecku. Zpracovali jsme a v život uvedli i některé
důležité dokumenty jako vnější havarijní plán kraje,
krizový nebo povodňový plán, analýzu rizik na
našem území či pandemický plán. Některé z těchto
dokumentů a také činnost složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších subjektů jsme se
snažili prověřovat i v taktických cvičeních. Poslední
bylo POLYTRAUMA 2008, jehož vyhodnocení jsme
se věnovali právě na dnešním jednání bezpečnostní

PROJEKT EUROKLÍČ STARTUJE
I V PARDUBICKÉM KRAJI
Projekt EUROKLÍČ má zajistit handicapovaným lidem, ale i maminkám s dětmi do tří let
věku, rychlý a především bezpečný přístup na
sociální zařízení, do výtahů a schodišťových
plošin nebo třeba k přebalovacím pultům ve veřejných budovách, obchodních řetězcích, čerpacích stanicích, nádražích, hotelích či restauracích
apod. Všechna tato zařízení budou díky projektu
Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
osazena tzv. eurozámky, ke kterým všichni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P i maminky s malými
dětmi obdrží zdarma speciální klíče.
Místa vybavená eurozámkem budou označena
logem projektu. Využívat je budou moci nejen držitelé průkazů ZTP a ZTP/P či maminky s dětmi
do tří let věku, ale také senioři či osoby dočasně
handicapované, např. po úrazech. Projekt totiž
počítá s tím, že všechna zařízení vybavená eurozámkem budou mít k dispozici tři kusy klíčů,
které budou moci těmto lidem na požádání
zapůjčit.
„V Pardubickém kraji je evidováno necelých
9 000 držitelů průkazů ZTP a téměř 3000 držitelů průkazů ZTP/P. Projekt EUROKLÍČ jim určitě
alespoň částečně usnadní život,“ uzavřel Macela.

rady,“ shrnul čtyřleté období hejtman a předseda
Bezpečnostní rady Pardubického kraje Ivo Toman.
Ke cvičení POLYTRAUMA, které simulovalo leteckou nehodu, hovořili především ředitel Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Marek
Obrtel a ředitel Pardubické krajské nemocnice a.s.
Josef Šimurda.
Oba se shodli, že cvičení pro ně bylo přínosné
a že jeho cíl – prověření traumatologických plánů
a třídění a ošetření velkého počtu zraněných – byl
splněn. „Bylo by mylné se domnívat, že vše je bez
nedostatků. Pro nás je důležitým zjištěním např. to,
že je třeba ještě více zdokonalit odsun „roztříděných“
pacientů, vyřešit problémy se spojením především
se složkami IZS v jiných krajích. A také musíme
věnovat zvýšenou pozornost dovybavení záchranné služby technikou a moderními sanitkami,“ řekl
ředitel ZZS Pak Marek Obrtel. Kladně cvičení hodnotil i ředitel pardubické nemocnice Josef Šimurda,
který ocenil především možnost prověření přechodu vybraných nemocničních oddělení na režim
hromadného příjmu zraněných a s tím související
svolávání personálu.
„Do budoucna budeme muset řešit také záležitosti týkající se informování příbuzných zraněných
osob a vytvořením zázemí pro ně. To sice nebylo námětem cvičení, ale je to také důležité,“ řekl Šimurda.
Jednotlivé cvičící složky stále ještě cvičení detailně
vyhodnocují a do konce letošního roku by měly
společně na toto téma vydat podrobný materiál.
Členové bezpečnostní rady se také seznámili
s aktivitami, které jsou plánovány v Pardubickém
kraji v rámci českého předsednictví v EU. V regionu se uskuteční několik akcí, zejména tři z nich
(setkání velvyslanců, jednání výboru pro kulturní
záležitosti a festival Smetanova Litomyšl s účastí
čelních představitelů ČR a Švédska) mohou nést
určitá bezpečnostní rizika. „Evropské předsednictví bude pro nás premiérou a přestože nikdo nic
konfliktního neočekává, nesmíme případná bezpečnostní rizika podceňovat. Většinou půjde hlavně
o opatření konaná policií, o detailech ale budeme
ještě mluvit na koordinační schůzce pravděpodobně
v prosinci letošního roku,“ řekl vicehejtman Roman
Línek, který v Radě Pardubického kraje zodpovídá
mimo jiné za evropské záležitosti.
V bodě s názvem Různé byla také ze strany krajského úřadu nabídnuta jednotlivých složkám IZS
a spolupracujícím organizacím možnost zapojení se
do videokonferenčního systému. Videokonference
krajské úřady, včetně pardubického, užívají už několik měsíců a přináší to mnoho výhod, zejména
úsporu času a financí.

DVA MILIONY NA SMETANOVU
LITOMYŠL
Dva miliony korun jako příspěvek festivalu
Smetanova Litomyšl a příslib účasti švédské ministryně kultury – to je výsledek jednání vicehejtmana
Pardubického kraje Romana Línka a ministra kultury Václava Jehličky. Sešli se v úterý 7. října v Praze
a hovořili o podpoře nadcházejícího 51. ročníku
prestižního hudebního festivalu.
„Ministr kultury mě ujistil, že v rozpočtu ministerstva je počítáno s podporou festivalu v hodnotě 2
miliony korun. Určitě to výrazně napomůže tomu,
aby příští ročník světového festivalu měl důstojnou
formu. Festival bude také úzce propojen s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie
v příštím roce. Rádi bychom tu totiž předalo pomyslné žezlo Švédsku, které nás vystřídá a bude unii
předsedat v druhé polovině roku. Ministr mi přislíbil,
že do Litomyšle přivede i švédskou ministryni kultury, což je právě z tohoto pohledu důležité,“ řekl po
jednání vicehejtman a zároveň předseda správní
rady obecně prospěšné společnosti Smetanova
Litomyšl. Vazba Litomyšle na Švédsko je dána
i osobou Bedřicha Smetany, který ve Švédsku prožil důležitou část svého života. Smetanova Litomyšl
proto byla zařazena mezi oficiální kulturní akce
předsednictví.
Festival se uskuteční ve dnech 12. června až
6. července 2009. Bude o několik dní delší než
v jiných letech. Uskuteční se totiž 60 let od vzniku
festivalu v roce 1949. Bude se také konat v roce 185.
výročí narození a 125. výročí úmrtí Bedřicha Smetany, navíc bude Litomyšl v roce 2009 slavit 750. let
od povýšení na město, 10 let od zapsání na seznam
UNESCO, 15 let od historicky prvního setkání středoevropských prezidentů, kteří se v Litomyšli sešli
v roce 1994...

FRANCOUZSKÝ VELVYSLANEC
V KRAJI
Pardubický kraj navštívil velvyslanec Francouzské republiky v ČR pan Charles Fries. V rámci svého
programu se v úterý 7. října setkal i s hejtmanem
Ivo Tomanem a živě se zajímal se nejen o spolupráci Pardubického kraje a francouzského regionu
Centre, ale také o aktivity kraje v rámci evropského
předsednictví naší země. Hejtmanovi představil
také jeden projekt, do kterého by se mohla zapojit
třeba gymnázia.
„Spolupráce Pardubického kraje s regionem
Centre je založena na konkrétních projektech
a v žádném případě nejde jen o formální partnerství. Spolupracujeme v oblasti kultury, podnikání,
školství atd. Francouzský region je mezi našimi
pěti partnery pravděpodobně nejaktivnějším,“ řekl
velvyslanci Ivo Toman. Francouzský velvyslanec
tuto spolupráci ocenil, stejně jako vzrůstající zájem
o francouzskou kulturu a francouzský jazyk mezi
studenty v Pardubickém kraji. Proto také Charles
Fries hejtmanovi přiblížil projekt velvyslanectví,
který je už některými kraji realizován: „Vytváříme
na českých gymnáziích rozšířenou výuku francouzského jazyka. Pokročilejší studenti se pak učí i další
předměty ve francouzštině. V žádném případě
nechceme budovat dvoujazyčná gymnázia, kde se
v jazyce učí pět a více předmětů. Domníváme se, že
tato naše reforma výuky je totiž daleko reálnější
a pro studenty lákavější. V České republice se už
do projektu zapojilo devět gymnázií a bude-li mít
zájem i Pardubický kraj, jsme připraveni pomoci.“
Hejtman Ivo Toman projekt ocenil a za nabídku
poděkoval. „Je to určitě téma, o kterém budeme
přemýšlet,“ řekl hejtman.
Velvyslanec Francie se také zajímal o české
předsednictví, ve kterém ČR vystřídá právě Francii.
Hejtman Toman mu přiblížil projekty, které se pravděpodobně uskuteční v Pardubickém kraji – včetně
symbolického předání štafety Švédsku na mezinárodním festivalu Smetanova Litomyšl.
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AQUAGRAVIDIBIC
Horizontální poloha při plavání odlehčuje tělo
zemské gravitaci a tím je rozvod krve v lidském
organizmu plynulejší, nezatěžuje kardiovaskulární
systém. Pohyb ve vodě je intenzivnější překonáváním odporu vody a tak dochází k lepšímu procvičování určených svalových a kloubních skupin.
Přitom nedochází k žádnému ohrožení na zdraví.
Cvičí se klidně, nespěchá se, neskáče se ani neběhá, mezi cviky se provádějí dechová cvičení.
Procvičovaným pohybem se připravuje pánev
a břišní oblast k dobrému porodu. Dechovými cviky zvyšujeme kapacitu plic – průprava na dýchání
u porodu. Při plavání se využívá prodlouženého
výdechu do vody.
AQUAGYMNASTIKA pro těhotné ženy se vyznačuje mnoha aspekty:
• snižování nežádoucích tukových zásob,
• masážní efekt při působení vody na povrch
těla,
• fyzické a psychické uvolnění při správném
provádění cviků s relaxačním hudebním doprovodem,
• odlehčení kloubů a páteře, nepřetížení kardiovaskulárního systému,
• žádné nebezpečí zranění,
• při pravidelné docházce na jednotlivé lekce
příprava rodičky na klidný průběh porodu.
Využijte těchto výhod a přijďte mezi nás, cvičení ve vodě přináší úlevu zad a kloubů. Voda má ty
nejlepší vlastnosti, které mohou budoucí mamince
pomoci získat nebo udržet výborný fyzický i psychický stav.
Nezapomeňte – miminko je s vámi a až se
narodí, může pokračovat „plaváním“ doma pod
vedením instruktorky.
Kursy AQUAGRAVIDIBIC pro těhotné ženy
probíhají v poličském plaveckém bazénu pod odborným vedením cvičitelky plavání.
Bližší informace a přihlášky získáte u pí. Kmoškové tel.: 461 725 631, mob. tel. 737 867 342 v Plavecké škole, Nádražní 775, Polička.

PSTRUHŮM SE BABÍ LÉTO LÍBILO - DESÁTÁ PODZIMNÍ MUŠKA
V sobotu 11. října se na přehradě č. 1 v rybářském
areálu Pod kopcem konal letos už 10. ročník oblíbeného závodu Podzimní muška 2008. Stejně jako loni,
se organizace ujala poličská firma PRONA pana Milana Mužíka a svého úkolu se zhostila znamenitě. Na
startu se objevili muškaři ze všech koutů republiky,
nechyběla mezi nimi už tradičně početná skupina
slovenských přátel, kteří k nám jezdí i na další závody,
které RS Vysočina Polička pořádá. Ke spokojenosti
závodníků, jejich doprovodu a příchozí veřejnosti při-

zarybnili – ke stávající osádce jsme vysadili dalších
tři tisíce pstruhů duhových ve váze od 0,25 do 5,00
kg. Několik těchto kapitálních krasavců bylo uloveno
a lovci z nich měli pochopitelně velikou radost. Musím
připomenout, že letos už po druhé se pořadatelství ujala firma PRONA pana Houdka. Tato spolupráce je na
vysoké úrovni a přináší užitek oběma stranám. Velice
si toho vážíme a byli bychom moc rádi, kdyby takováto spolupráce našla pochopení i u dalších soukromých
firem v Poličce.“

Vítězové (zleva) 2. Tonda Pešek, 1. Štěpán Dobrovolný, 3. Dalibor Štěpán

POZVÁNKA DPS PENZION
4. 11. Společné bubnování ve 14:00 hod. ve
společenské místnosti
5. 11. Cestovatelské odpoledne – s filmem pana
Ing. Kleina, navštívíme oblíbené turistické místo ve
Francii - zámky na Loiře. Začátek ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
11. 11. Šikovné ručičky ve 13:30 hod. v pracovní místnosti.
12. 11. Přednáška ergoterapeutky Aleny Nejedlé na téma - Prevence pádu. Začátek ve 14:00 hod.
v jídelně
19. 11. Kavárnička s poezií – 14:00 společenská
místnost.
25. 11. Šikovné ručičky ve 13:30 hod. v pracovní místnosti.
27. 11. Narozeninové zpívání ve 14:00 hod.
v jídelně.
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Lovkyně největší ryby (duhák 68 cm)
paní Jaroslava Fryšová
spělo nejen krásné počasí, pravé „babí léto“ a zájem
pstruhů o nabízenou „potravu“, ale také pestrý sortiment nabízeného občerstvení.
Hospodář pořádající organizace Rybářského
sdružení Vysočina Polička pan Jaroslav Martinů nám
k závodu řekl: „Jde o standardní závod, pořádaný už
podesáté v tuto roční dobu. Také letos o něj projevilo
zájem hodně rybářů – přijelo jich 120 ze všech koutů
republiky, mezi nimi také početná skupina ze Slovenska. Tím byla vyčerpána kapacita přehrady, více
zájemců jsme už nemohli uspokojit. To nás potěšilo,
protože loni jich bylo o třicet méně. O spokojenosti
účastníků většinou rozhodují tři hlavní faktory: především aby ryby braly, dále počasí (i když přátelé Petrova cechu se jen tak něčeho nezaleknou) a konečně
technické zabezpečení. Myslím, že tentokrát všechno
vyšlo na jedničku. Je logické, že to vše jsou důvody
i ke spokojenosti firmy PRONA a našeho RS Vysočina. Dodám, že během celého závodu se nevyskytl
jediný protest nebo stížnost. Soutěží se v šesti kolech
(závodníci si vždy vymění posty) a už první kolo naznačilo, že se rybáři nebudou nudit. Nemusím snad
ani připomínat, že jsme revír na závod opět kvalitně

Pohled na ceny
Konečné výsledky:
1. Štěpán Dobrovolný, Ždírec, 2. Tonda Pešek,
Brno, 3. Dalibor Štěpán, Dobruška, 4. David Sokolowski, Polevsko, 5. Milan Mužík, Polička atd. Další
členové RS Vysočina se umístili takto: 6. Jan Pachovský, 7. Petr Jílek, 11. Marek Fejt, 12. Michal Nikl,
13. Zdeněk Hurych, 15. Mirek Hlásenský, 20. Lukáš
Schauer atd.
Text: L. Vrabec, foto: Petr Fejt

Nejstarší závodník Jiří Zachar

ZPRÁVA ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Dne 1. 10. 2008 byl oficiálně zahájen provoz
zimního stadionu v Poličce a až na malé nedostatky
bylo vše připraveno na zahájení nové sezóny. Jak
jsme již informovali v minulém čísle, podařilo se
zajistit přátelská utkání jak na hřištích soupeře, tak
i v Poličce.

vhazování tak, aby za brankou zůstal volný prostor
1,5 m široký. Pro bezpečné pokračování ve hře i za
brankou. Družstva nastupují do zápasu v kompletní
hokejové výstroji, minimálně s jedním brankářem
a 8 hráči. V průběhu hry je na ledě vždy jen jedna
čtveřice. Hrací doba jednoho zápasu je 3 x 15 min.

Mužstvo přípravky sezóna 2007/2008 (3. místo v krajské soutěži Pardubického kraje)
Horní řada zleva: trenér V. Erbes, K. Geba, T. Brdičko, M. Kašpar, D. Hnát, J. Jílek,
D. Svoboda, M. Kukla, trenér brankářů Z. Poul, trenér L. Vaňák.
Prostřední řada zleva: V. Daněk, F. Krejčí, O. Tobiáš, J. Holec, O. Poul, M. Charvát,
T. Hrdlička, F. Veselý, K. Kašparová.
Sedící řada zleva: K. Krejčí, J. Klodner, V. Nečas, M. Štefka, F. Pleticha, M. Kyncl, R. Hnát, O. Nunvář.
Odehraná utkání:
Žáci mladší: Litomyšl - Polička 1:10, Lanškroun-Polička 4:7.
Žáci starší: Litomyšl - Polička 2:6, Lanškroun
- Polička 2:14.
Juniorka: Litomyšl - Polička 6:7, Lanškroun - Polička 6:2, Polička - Litomyšl 4:1.
Muži: Lanškroun - Polička 8:5, Litomyšl - Polička
8:1 (zápas v Litomyšli se nedohrál).
V prvním domácím přátelském zápase porazilo
„A“ mužstvo HC Lanškroun 7:2. Nutno podotknout,
že hráči Lanškrouna měli v Poličce podstatně jiné
složení mužstva než při jejich prvním vystoupení
doma. Poslední dva výsledky přáteláků: Polička
- Litomyšl 2:4 a Polička - Opočno 2:4.
V minulém čísle jsme upozorňovali veřejnost,
že jako každoročně oddíl ledního hokeje připravuje ŠKOLU BRUSLENÍ. Je určena dětem od 4 let
(pro chlapce i děvčata). Výuka bude probíhat pod
vedením trenérů každé úterý od 15:45 a čtvrtek
od 15:00. Poté možnost zapojení do hokejové přípravky. Podrobnější informace Vám podají trenéři
p. Grubhoffer - tel. 737 611 474 a p. Erbes - tel. 723
119 672. Další informace naleznete na internetových
stránkách www.hcpolicka.com.
Rádi bychom se teď vrátili k větě „Poté možnost
zapojení do hokejové přípravky.“. Pro rodiče a jejich
děti, které třeba ještě slovo přípravka neslyšeli, několik informací.
Přípravka neboli také „minihokej“
Hrací plocha se vytváří tak, že se na běžnou
hrací plochu položí po délce modré čáry, malé
dřevěné mantinely. Minihokej se hraje v útočných
resp. obranných třetinách na dvou plochách současně, protože se hrají zápasy přípravek „A“ (ti
starší) a „B“ (ti mladší). Přípravka je totiž rozdělena na mladší a starší. Střed slouží na střídání
a odpočinek. Branky se používají běžné jako při
klasickém hokeji. Umísťují se na obvodu kruhu pro

hrubého času (hrají „A“ i „B“ současně). Pravidelně
po 90 sekundách přeruší rozhodčí hru a nařídí
střídání celých čtveřic. Přestávky mezi třetinami
jsou minimální. Za přestupky a fauly nechodí hráči
na trestnou lavici, ale rozhodčí nařídí proti provinivšímu družstvu vždy trestné střílení. Postavení
mimo hru a zakázané uvolnění v minihokeji neplatí. Po skončení utkání je možné se dohodnout
na provádění trestných střílení, která nemají vliv na
výsledek utkání. Z našich zkušeností jsou trestňáky
nepsaným pravidlem. Nenajde se asi nikdo, kdo by
neviděl rád, když jsou děti spokojené a září štěstím
a radostí. Ten, kdo neviděl zápas těchto minihokejistů, neuvěří, jak se dokáží radovat ze vstřelené
branky, nebo právě zmiňovaných trestných střílení.

Radost těchto kluků je taková, že třeba v základní
hrací době prohráli, ale to nic nemění na tom, když
v závěru spoluhráč promění trestné střílení, anebo
naopak jejich brankář ho chytí. I naši zlatí hoši z Nagana jsou radostí proti nim trpaslíci. Proto vás touto
cestou srdečně zveme na ZS v Poličce. Přiveďte svoje ratolesti, aby viděly, že i ti nejmenší kluci mohou
hrát hokejkou i srdcem na malém hřišti veliký hokej.
Za zmínku stojí i to, že někteří naši odchovanci, kteří začínali právě v poličské hokejové přípravce, odešli v žákovském věku do HC Pardubice. Například
P. Nykl, který odešel do Pardubic, již před několika
lety nastupoval pravidelně v extraligové juniorce.
Z důvodu studia odešel do Prahy, kde nyní hraje
v druholigovém oddílu COBRA PRAHA. A další
jména Strof (brankář) a L. Havlík. Kvůli posledně
jmenovanému byl v květnu 2008 v Poličce osobně
Vladimír Martinec s doprovodem dohodnout podmínky smlouvy o přestupu (doposud byl L. Havlík
na hostování). Na závěr tohoto rozboru jedna malá
kuriozita. Ještě v roce 2007 nastupovala v družstvu
přípravky Karolína Kašparová a v letošní sezóně
je to Bára Kynclová. To znamená, že i děvčatům
jsou brány poličského ZS otevřené, protože jak
všichni dobře víme, lednímu hokeji se věnují i ženy. Především jako hráčky, ale i jako rozhodčí. To
dokazuje fakt, že v loňském roce několikrát zavítala
do Poličky při mistrovských zápasech „A“ mužstva
p. Gabriela Šťastná ze Světlé nad Sázavou jako čárový rozhodčí.
Na závěr tohoto článku chceme poličské veřejnosti připomenout jedno významné životní jubileum. V měsíci listopadu oslaví své 80. narozeniny
p. Adolf Rücker. Velká řada spoluobčanů ho jistě
velmi dobře zná. Ale nejde nevzpomenout, že Dolfa, tak jak ho všichni jeho vrstevníci, ale i mladší
oslovovali, je jeden z mála, kteří hokej v Poličce
zakládali, ale hlavně budovali. Dlouhá léta působil
jako hráč Spartaku. Byl také velice dobrým fotbalových brankářem a chytal nejen v Poličce, ale i ve
Skutči. Po ukončení svojí aktivní hráčské činnosti
působil jako funkcionář oddílu LH, kde vystřídal
více funkcí a nakonec se stal jeho předsedou na
mnoho dlouhých let. Kolik to vlastně bylo, asi ví
jen on sám. Působil též ve výboru Spartaku Polička.
Ještě před několika lety ho diváci, kteří pravidelně
chodí na domácí zápasy, mohli vidět v pokladně ZS
při vybírání vstupného. Toho, co p. Rücker díky své
iniciativě a hlavně chuti dokázal pro poličský hokej
za svůj život udělat, bylo opravdu mnoho a vydalo
by to na jeden obsáhlý článek. Proto chceme touto
cestou poděkovat a popřát našemu oslavenci štěstí,
ale hlavně hodně, hodně zdraví a spokojenosti do
dalších let.
Výbor oddílu LH
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NUTNÝ ZÁSAH PROTI VODNÍM TRAVÁM
VÝLOV RYBNÍKA V LAČNOVĚ
V neděli 19. října se konal výlov rybníka
v Lačnově. Šlo o součást nutných opatření proti
vodním trávám, které se rozmnožily natolik, že už
pokrývaly téměř celou vodní plochu a znemožňovaly sportovní rybolov. Hospodář Rybářského
sdružení Vysočina, pan Jaroslav Martinů, nám
k tomu řekl:
„Rybník jsme po dohodě s majitelem, panem
Musilem, obnovili před čtrnácti lety. Znamenalo to
vybrat veliké množství sedimentu, který se na dně
za mnoho uplynulých let nashromáždil a učinit

některá technická opatření. Postupně se ukázalo, že
bude nutno zásah opakovat častěji, protože přísun
živin z napájecího potoka je enormní a rybník je
proto velmi úživný. Navíc je poměrně mělký, voda se
tu rychleji zahřívá, což samozřejmě prospívá nejen
rybám, ale také vodním trávám. Proto jsme za těch
uplynulých čtrnáct let museli rybník už čtyřikrát
vypustit a nechat vymrznout. Přesto se trávy vždy
znovu objeví. První interval byl po pěti letech, nyní
už po dvou. Je zřejmé, že budou nezbytná nějaká
razantnější opatření, aby se stav vyřešil na delší
dobu. Naším cílem bude sehnat nějaký dotační titul
na zásadní obnovu, chcete-li rekonstrukci rybníka,
jako se nám to podařilo například u rybníka Peklo.
Pro tentokrát necháme rybník vymrznout. Jak dlouho můžeme rybník ponechat bez vody bude záležet
na dohodě s Musilovými. Naší snahou je zajistit

bezproblémový rybolov v příštím roce. O nějakém
chemickém zásahu neuvažujeme.“
xxx
Výlov byl naplánován na 15 hodin, ale začalo
se o pár chvil dříve. Do nepředstavitelně hlubokého, mazlavého bláta, v němž bylo těžké se i jen
pohybovat, nastoupili chlapi s podběráky a umělohmotnými lodnami a začali. Už od počátku padaly
dohady, jaké překvapení rybník skrývá, a dopadlo
to podle očekávání. Vzhledem k tomu, že podstatnou část sezóny nebylo možno kvůli trávám chytat,

Krásné zářijové počasí čekalo na seniory při
odpoledním výletě do Svojanova. Celou prohlídku
naplánovala a slovem provázela paní Růžena Stejskalová. První kroky vedly do kostela sv. Petra a Pavla.
Následovala prohlídka hřbitova a výprava končila na
obecním úřadě, kde mohli účastníci zhlédnout staré
účetní knihy Svojanova, černý a bílý školní sešit, kde
se psaly pochvaly nebo poznámky o nevhodném
chování a další dokumenty vypovídající o historii
Svojanova. Senioři se také dozvěděli o historii této budovy. Výlet byl zakončen v místní restauraci na malém
občerstvení. V měsíci září seniory čekal ještě výlet do
Žďáru nad Sázavou. Cílem byly stavby J. B. Santiniho
– Bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Dolní hřbitov se
třemi eliptickými kaplemi a poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. Výletníci navštívili
také Muzeum knihy. V krásných prostorách zámku,
kde se muzeum nachází, se senioři vydali po stopách
vývoje knihy, knihtisku a knižní kultury. Den byl
větrný a studený, ale na Maršovské rychtě, kde byl
objednaný oběd a k dispozici teplé nápoje, se všichni
příjemně zahřáli. V podzimním čase nesmí chybět
Zamykání atria. Poslední posezení v tomto roce, venku při grilování a různých hrách. Počasí se vydařilo,
nálada výborná a už teď se senioři těší na jaro, kdy se
bude atrium velkým klíčem zase odemykat. V křesle
pro hosta jsme tentokrát přivítali paní Bc. Martinu
Černíkovou, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Poličce. Senioři se dozvěděli něco o jejím
životě, ale hlavně o práci, kterou zastává. Všichni se
shodli na tom, že je to práce nelehká, ale velmi potřebná. Paní Černíková dostala od seniorů kytičku
a keramické sluníčko, které vyrobili a popřáli ji hodně
sil do další práce. Po skončení pořadu paní Černíková
ochotně odpovídala na soukromé dotazy seniorů.
V keramické dílně senioři glazovali vázy, hrnečky
a košíčky, při Šikovných ručičkách vyráběli voňavá
mýdla. Výrobky si můžete prohlédnout ve vestibulu
DPS Penzion. Pěvecký soubor Poupata s panem Hladíkem zazpíval nejen oslavencům při narozeninovém
bylo vyloveno hodně ryb, především kaprů, z nich
zpívání. V měsíci září přijala pozvání do DPS Penzion
značná část už patří mezi trofejní.
paní PhDr. Jiřina Šiklová CSc. Na přednášce se sešli
J. Martinů: „Co se týče počtu vylovených ryb, je
jak senioři, tak i studenti z gymnázia v Poličce. Poadekvátní našemu odhadu (půl sezóny se nemohlo
vídání o problematice stáří a stárnutí, o problémech
chytat), velikost kaprů je nad očekávání, váží v prů- mezi generacemi velmi zaujalo, došlo i na dotazy
měru 4 - 5 kg. Kromě nich tu byli líni, plotice, cejni, seniorů a všem bylo tak trošku líto, když nastal konec
okouni, tloušti, pěkné štiky a sumci, dohromady to
přednášky. V září proběhla v Penzionu ještě jedna
odhaduji na 20 metráků. Polovinu vylovených ryb
přednáška – Problém domácího násilí, týrání seniorů.
vypustíme do revíru Peklo, druhou do nulté vodní
Lektorem byl por. Bc. Roman Češka – komisař služby
nádrže v našem areálu Pod Kopcem.
kriminální policie a vyšetřování, dobrovolník organiRád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se
zace Bílý kruh bezpečí Pardubice.
na výlovu podíleli. Odvedli pořádný kus poctivé
chlapské práce. Mám-li někoho jmenovat, pak to
jsou Zdeněk Milota, Franta Kopiště, Pepík Švanda
a jeho syn Martin, Honza Baník, Láďa a Jirka
Bidmonovi a všichni ostatní.“
text a foto: L. Vrabec

ÚSPĚCHY PARALYMPIKŮ OCENILI I KRAJŠTÍ POLITICI
Hejtman Ivo Toman, vicehejtman Roman Línek
a náměstkyně hejtmana Marie Málková pozvali do
Pardubic hendikepované sportovce, kteří reprezentovali Pardubický kraj na paralympiádě v Pekingu,
a také jejich trenéry a příbuzné. Chtěli jim tak poděkovat za skvělou reprezentaci regionu a pogratulovat k dosaženým výsledkům.
Už v pozvánce bylo avizováno, že setkání
bude mít neformální charakter, a po počátečním
oboustranném oťukávání se skutečně rozproudila
nevázaná diskuze o věcech sportovních i mimosportovních. Řeč byla o samotných sportovních
výkonech, o plných stadionech i problémech se
slučováním kategorií, ve kterých hendikepovaní
sportovci startují, ale i o smlouvání v čínských obchodech, ochutnávání netradičních pokrmů nebo
o kontaktech s obyvateli Pekingu.
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Pardubický kraj na paralympijských hrách v Pekingu reprezentovalo celkem 12 sportovců, z nichž
se setkání zúčastnilo osm. Byli mezi nimi i čtyři
z celkových pěti držitelů paralympijských medailí.
Z pracovních důvodů nemohl do Pardubic přicestovat reprezentant Hvězdy SKP Pardubice Martin
Němec, který získal bronzovou medaili ve vrhu
koulí. Jeho oddílový kolegové diskaři Jana Fesslová
a Martin Zvolánek, a Jan Vaněk, který reprezentoval
v hodu kuželkou, však své medaile stejné hodnoty
hostitelům představili. Pátý bronz do krajské sbírky
připojil boccista Radek Procházka, který závodí za
TJ Léčebna Košumberk. Se svými výkony mohli
být nicméně spokojeni i všichni ostatní účastníci
her. Někteří z nich si vylepšili své osobní rekordy
a pouze zmíněné slučování kategorií jim zabránilo
v zisku cenných kovů.

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MODERNÍHO SPORTOVNÍHO KARATE
Ve dnech 27. 9. až 4. 10. 2008 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního
sportovního karate (MSK) pod vedením mistra
bojových umění prof. Dr. Rudolfa Jakhela, držitele IX. danu karate a autora direktní metodiky
MSK. Semináře se zúčastnilo přes 100 karatistů
nejen z České republiky, ale i Německa, Slovinska
a Itálie.
Cvičení probíhalo vždy 3x denně. První
trénink začínal v 6:30 hod. během po pobřeží
a dále pokračoval kondičními cviky zaměřenými
na koordinaci. Před polednem začala druhá část
cvičení, ve které se učila technika sebeobrany

Horní řada zleva: Milan Lorenc I. dan,
Jaroslav Roušar 2. kyu, Michaela Andrlová
4. kyu – v náruči syn Matýsek, Radovan
Andrle II. dan, Štěpán Příhoda I. dan.
Spodní řada zleva: Lukáš Bidmon 2. kyu,
Nikola Tobiášová 1. kyu, Pavel Marko 5. kyu.

TENIS

a boj se zbraněmi. V podvečerních hodinách začal
V sobotu 18. 10. se v Poličce konal první halotřetí trénink, kde probíhala technicko – taktická
vý turnaj nové zimní sezony 2008-2009. Tuto sezopříprava na boj.
nu otevřel generační turnaj ve čtyřhře, kde rozdíl ve
Volný čas jsme využívali k relaxaci. Díky
dvojici musí být alespoň 15 let. Dvanáct dvojic bylo
krásnému počasí jsme se chodili často koupat, rozděleno do tří skupin po čtyřech. Vítěz z každé
i když moře bylo už celkem studené, po nároč- skupiny a nejlepší dvojice ze druhého místa, poném tréninku to bylo velmi osvěžující. Z hotelu se
stoupili přímo do čtvrtfinále a zbylých osm hrálo
také dalo za krátkou chvíli dojít do přístavního
městečka, kde je spousta malých obchůdků, kaváren a restaurací, že jsme občas museli spěchat,
abychom vůbec stihli další trénink.
Ve čtvrtek 2. 10. se při západu slunce konala
promoce. Slavnostní slib složilo 18 nových mistrů.
Z poličského oddílu složili zkoušku na I. dan
Štěpán Příhoda a Milan Lorenc. Milan se stal nejmladším mistrem MSKA. Probíhalo také udělování
vyšších danů. Hlavní trenér poličského oddílu Radovan Andrle složil zkoušku na II. dan.
Ve středu 1. 10. začal dvoudenní mezinárodní
turnaj. Soutěžilo se ve formách a v bojích. Členové
poličského oddílu na tomto turnaji v bojích nestartovali, protože byli vybráni do užšího výběru
reprezentace týmů A a B České republiky MSKA
na Evropský pohár 2008. Jmenovitě Štěpán Pří- o postup k nim. Tento systém je hezký a všem se
hoda, Jaroslav Roušar, Pavel Marko, Milan Lorenc, líbil. Startovní pole bylo velice vyrovnané a k viděNikola Tobiášová a jako soudce Radovan Andr- ní bylo množství dramatických a vypjatých zápasů.
le. Účastnili se ho také týmy z Itálie, Německa, Důkazem toho je skutečnost, že ze čtyř přímých
Slovinska a Francie. V této těžké konkurenci se
postupujících hned tři nepostoupili do semifinále.
bohužel nepodařilo našim týmům na medailových
Ve finále se utkala dvojice z Hlinska Bonaventura
stupních umístit. Tým A neprošel přes favorizo- – Kubát proti domácím Kadidlo L. – Krištof. Hlinecvané Francouze a tým B měl velice vyrovnanou
ká dvojice měla více štěstí a ve vyrovnaném boji
skupinu, kde se rozhodovalo až podle bodů získa- vyhrála v poměru 6:4.
ných jednotlivými bojovníky, což ho bohužel také
Konečné pořadí turnaje:
vyřadilo. Čechům se ale podařilo získat několik
1. Bonaventura Štěpán – Kubát Martin
pohárů v jednotlivcích. Jmenovitě např. Nikole
2. Krištof Mirek – Kadidlo Lukáš
Tobiášové z poličského oddílu, která si přivezla
3. Bulva Leoš – Hrubý Zdeněk,
pohár za 3. místo v kategorii ženy – 65 kg.
3. Vltavský Vláďa – Teplý Ivo
5. – 8. Jílek Zdeněk – Hegr Petr
Scheib Láďa – Křivý Jan
Motl Alois – Pěnkava Ota
Rábek Michal – Skřebský Mirek
9. Pliska Zdeněk – Kadlec Daniel
10. Kadidlo Michal – Jelínek Petr
ry a pochopení pro náš sport, dále Leošovi Borůvkovi
11. - 12. Boháč Luboš – Svoboda Franta a Macko
za technickou, odbornou pomoc a doplňky sportov- Milan – Lajvr Martin
ní výživy Vitalmax a také panu Jiřímu Štěpánkovi
Všem díky za účast na pěkném turnaji a zase
za souhlasný postoj k tréninku některých našich
ahoj v Poličce.
specifických silových cviků ve fitcentru na plaveckém bazénu.
Tímto bychom chtěli oslovit všechny spoluobčany,
kteří mají zájem o silové sporty a silový trojboj, jak
muže, tak ženy, ale i mládež, aby se nebáli a přihlásili se v poličských fitcentrech a rozšířili řady
poličských závodníků. Informace vám rádi podají
trenéři ve fitcentrech nebo přímo já osobně (Rostislav
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
Doležal - č. mob. 603 514 983), nebo případně Igor
zápasy s výsledky:
Poliačik na č. mob. 603 500 490.
9. 10. Uzený sardinky - THT
0:2
Těšíme se na vaši návštěvu.“
Uzený sardinky - Pajdáci
2:0
THT - Pajdáci
1:1
Pan Rostislav Doležal není žádným sportovním
16. 10. Pajdáci - Česká soda
2:0
nováčkem. Ve svých 48 letech má za sebou mnohaPajdáci - ASPV
0:2
letou sportovní kariéru aktivního vyznavače nejmaČeská soda - ASPV
0:2
sovějších sportů v ČR.
23. 10. ASPV - Bystré
2:0
Na svém kontě má mnoho titulů okresního
ASPV - K6
0:2
přeborníka mládežnických kategorií v tenise, akBystré - K6
0:2
tivně také hrál fotbal za Poličku a 80. léta minulého
století pro něj znamenala mimo jiné i sportovní
Rozpis zápasů na tento měsíc:
kariéru hokejisty druhé národní ligy ve Vyškově
6. 11. Pajdáci - Bystré; Česká soda - Bystré;
a v Chomutově.
Česká soda - K6
Pan Doležal disponuje mohutnou 178 cm vy13. 11. THT - ASPV; THT - K6; Pajdáci - K6
sokou a 131 kg vážící postavou. Kulturistickému
20. 11. Uzený sardinky - Bystré; Uzený sardinky
tréninku se začal věnovat ve 40 letech, trénuje tedy - K6; THT - Bystré
8 let.
27. 11. Uzený sardinky - THT; Uzený sardinky
V civilním povolání je soukromým podnikate- - Pajdáci; THT - Pajdáci
lem v oblasti dřevozpracujícího průmyslu. Je ženatý,
má jednu dceru. Ve volných chvílích se nejraději věVíce informací a kompletní rozpis naleznete na
nuje procházkám v přírodě. Od října letošního roku
www.policka.cz/avl
se může přírodou procházet s příjemným vědomím,
Za OV AVL Polička
že dokázal něco, co se podaří jen málokomu, jen
J. K. Dvořák
hrstce šťastných jedinců.
www.policka.cz/avl

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH ROSTISLAVA DOLEŽALA
Na otevřeném Mistrovství světa v silovém trojboji 2. - 5. 10. v německém Lauchhammeru u Drážďan, kterého se celkově zúčastnilo 430 závodníků
a závodnic ze čtyř kontinentů, dosáhl vynikajícího
úspěchu reprezentant České republiky a města Poličky pan Rostislav Doležal.
V kategorii masters do 140 kg vybojoval krásné
2. místo! Stříbrná medaile a titul vicemistra světa
jsou navíc umocněny skutečností v podobě vytvoření nového světového rekordu v benchpressu
v této kategorii výkonem 201,5 kg. Tuto zátěž dokázal Rosťa zdolat čtvrtým dodatkovým pokusem.
V trojboji byl poražen pouze domácím, německým
závodníkem, na třetím místě skončil zástupce Velké
Británie.
Šťastný vicemistr světa ke svému úspěchu dodal:
„Za letošními úspěchy všech siláků je mnoho poctivé
tréninkové práce, ale i dobré podmínky. Rád bych
touto cestou poděkoval všem, kteří nám pomohli
založit náš oddíl silového trojboje a poskytli nám
patřičné technické zázemí, které je tolik důležité.
Jmenovitě Radimovi Totuškovi za tréninkové prosto-

X. ROČNÍK AVL
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13. ROČNÍK ZÁVODU V LOVU NA MUŠKU A PŘÍVLAČ
NAŠI BORCI SE POCHLAPILI!

SILÁCI Z „MOTOREST
STRONG POLIČKA“
V letošním roce zahájil v Poličce svojí činnost
oddíl silového trojboje, pojmenovaný svými zakladateli Motorest Strong Polička. Vůdčí osobností party
silných mužů je Rostislav Doležal.
Již letos dosáhli závodníci tohoto oddílu velmi
pěkných výsledků. V červnu se známý silák Igor
Poliačik zúčastnil soutěže o cenu města Pelhřimova
v mrtvém tahu, kde vybojoval velmi kvalitním výkonem 300 kg stříbrnou medaili.
V červenci odcestovali tři závodníci na 4. ročník
ATP v mrtvém tahu ve Starých Splavech u Máchova
jezera. Igor Poliačik zde zvítězil, Rosťa Doležal v kategorii masters obsadil 3. místo a junior Konstantin
Ožinskij 6. místo.
V srpnu pořádala Mladá Boleslav soutěž v benchpressu, kde Igor Poliačik skončil na 4. místě
výkonem 200 kg. V témže měsíci vybojoval Kosťa
Ožinskij na Slovensku v Trnavě v mrtvém tahu výkonem 215 kg 3. místo.
V září Kosťa Ožinskij odcestoval opět za hranice ČR a byla to velmi dobrá volba, stal se vítězem
Rakouského poháru juniorů v mrtvém tahu v Harmannsdorfu u Hornu výkonem 230 kg.
Kosťa Ožinskij je 23 letý 190 cm vysoký a 88 kg
vážící ukrajinský občan žijící v Poličce, civilním
povoláním číšník v jedné místní restauraci. Kosťa
je velmi talentovaný mladý sportovec s atletickou,
sprintersko-desetibojařskou postavou a velmi dobrými silovými předpoklady. Kulturistickým a silově-trojbojařským tréninkem se zabývá 4 roky. Dalšími
jeho oblíbenými sporty jsou cyklistika a plavání.
Dosavadní letošní úspěchy Motorest Strongu Polička, lze označit jako nad očekávání výborné.
Igor Poliačik, který právě letos slaví 20 let pravidelného tréninku, velmi děkuje svým sponzorům:
Romanovi Machovi - firma AUTO MACH a Radkovi
Kolářovi, majiteli diskotéky v Sádku.

MĚSTSKÁ FOTBALOVÁ LIGA
V MALÉ KOPANÉ 2008
Vítězem 3. ročníku MFL v malé kopané se stal
tým Černoši Polička (Houdek, Vondra, Češka, Popelka, Bouška, Bureš, Čermák)
FINÁLE: ČERNOŠI – NOVABRIK 2: 2 (0:1),
3:2 na penalty
Nejlepší střelec: Petr LÁNSKÝ (Novabrik)
Nejlepší brankář: Petr BOUŠKA (Černoši)
Konečná tabulka základní části:
1. Černoši

6

1

0

21:4

19

2. Novabrik

5

1

1

22:15

16

3. HC Božkov

4

2

1

16:14

14

4. Borová „B“

3

1

3

11:9

10

5. Garda

2

1

4

11:15

7

6. THT Team

1

3

3

12:17

6

7. Borová „A“

1

2

4

11:16

5

8. Stašov

0

1

6

8:22

1

Vítězné družstvo Černoši
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Po 10. ročníku Podzimní mušky (11. 10.) byl
v sobotu 18. října na pořadu nejstarší závod v lovu
dravců pořádaný Rybářským sdružením Vysočina Polička, a to 13. ročník lovu pstruhů a sivenů na mušku
a přívlač. I tentokrát se sešly všechny okolnosti, které
rozhodují o spokojenosti závodníků – svatý Petr jim
dopřál krásné počasí a přízeň pstruhů, kteří ochotně
přijímali potravu, organizace závodu, jak je v Poličce
pravidlem, opět šlapala na jedničku. Hospodář sdružení pan Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Závodem v lovu pstruhů a sivenů na mušku
a přívlač jsme kdysi začínali a současně jsme vymysleli celý ten neskutečně oblíbený seriál závodů v lovu
pstruhů, jako jsou muška jarní i podzimní, vláčka
a na ukončení sezóny pohár Poličský candát. Jsme
rádi, že i dnes jsou účastníci spokojení, vždyť jen za
první poločas bylo uloveno téměř 800 pstruhů, což je
skoro tolik, co minulý týden za celý závod muškařů.
Navíc je krásné počasí, ale to u rybářů nehraje prvořadou roli – pokud ryby berou, tak jim je jedno jestli
svítí slunce nebo prší, je-li teplo nebo zima.

K naší velké spokojenosti se na dnešní závod
přihlásilo tolik závodníků, že jsme obsadili všechny
posty kolem přehrady, tedy 144 míst, několik zájemců
jsme museli bohužel odmítnout. Je na každém závodníkovi, aby se rozhodl, kterou rybolovnou techniku
zvolí, záleží na tom, která je účinnější, nebo kterou
lépe ovládá. Je také potřeba říci, že jsme na tento
závod zarybňovali stejně jako před týdnem – ke stávající osádce, z níž zůstala ve vodě většina ryb – jsme
přidali další 3 000 pstruhů. Není tedy divu, že berou.
Jsou mezi nimi opět velcí pstruzi, kolem 60 – 70 cm,
což je zhruba 3 – 5 kg. Není vyloučeno, že ti, kteří
si takovou trofejní rybu odnesou domů, už v životě
větší neuloví.
Nebude od věci připomenout, že naše rybářské
sdružení bylo, pokud jde o pořádání závodů v lovu
dravců, pro mnohé jiné organizace vzorem. Přijížděli sem zkušení rybáři, různí významní podnikatelé
a snažili se nás napodobit. Zpočátku jsme se trochu
obávali konkurence, ale nakonec se ukázalo, že
máme před ostatními obrovský náskok pokud jde
o tradice, bohaté zarybňování a bezchybnou organizaci závodů. Proto zájemci o dobrý sport jezdí nadále k nám a šíří dobré jméno RS Vysočina Polička
po republice. Jen pro zajímavost dodám, že 8. ročník
poháru Poličský candát (8. 11. 2008) je už dnes obsazen do posledního místečka.“
Konečné výsledky:
1. Pavel Bidmon, 2. Jan Pachovský, oba Polička,
3. Vladimír Šmída, Hradec Králové, 4. Michal Nikl,
Polička, 5. Ladislav Brokl, Skuteč atd. Do první dvacítky nejlepších se z našich borců ještě vešli: 6. Petr
Zavřel, 7. Marek Fejt, 9. Petr Skoumal, 10. Michal Hatala, 12. Martin Schauer, 14. David Schauer, 18. František St. Kašpar.
Text a foto: L. Vrabec

PLAVECKÁ ŠTAFETA - REKORD
Ve středu 1. října 2008 se v 6.00 h. otevřely „brány“ plaveckého bazénu v Poličce široké veřejnosti,
zástupcům mateřských, základních a středních škol,
aby se zúčastnili již 17. ročníku plavecké štafety 500
x 100 metrů. Tento ročník svými úspěchy překonal
všechny předešlé štafety. S vaší pomocí jsme překonali hned několik rekordů:
- počet zúčastněných překročil hranici 500 plavců –
přesně 568 (tj. o 19 plavců více než v roce 2007)
- celkový počet bodů nejlepších 250 plavců je 6.869
(tj. o 595 bodů více než v roce 2007).
1. místo v kategorii do 20.000 obyvatel, přičemž
Polička má 10 tisíc obyvatel, je skvělý výsledek. Pro
zajímavost - získané body by triumfovaly i v soutěži
měst v kategorii do 30 tisíc obyvatel.
Kromě soutěže měst se v tento den uskutečnil
2. ročník TUČŇÁK OPEN – soutěže základních
a středních škol. Do této soutěže se základní a střední školy mohly přihlásit. Podmínkou bylo do 2. ročníku TUČŇÁK OPEN přihlásit 6 členná družstva.
Po skončení štafety jsme všechny účastnické lístky zaslali pořádající Agentuře Sprint Praha. Z těchto
lístků od všech pořádajících bazénů bude vylosováno 50 výherců, kteří získají knihy se sportovní
tematikou.
FAKTA NAKONEC:
V osm hodin přišel již tradičně naše plavce přivítat starosta města Jaroslav Martinů. Před 20. hodinou
přišel podpořit štafetu radní Jan Matouš. Posledním
účastníkem ve 20.00 hod. byl pan J. Dvořák.
Nejmladšími účastníky letošního ročníku se staly
děti ve věku 4 let. Vyplavat diplomy si přišla rodina
Ulrichova, Ondřej a Tadeáš s maminkou a babičkou
všichni za plný počet bodů. Naopak nejstaršími
účastníky byli pravidelní plavci – Irena Pletichová,
Věra Kroulová, Ludmila Prchalová, Věra Štefková,
Anna Švecová, Jana Mužíková, z mužů Lubko Koliba,
Karel Pergner, Antonín Pergnrer. Maximální počet

bodů (28) obdrželo 228 plavců. Nejlepší časy letošní
štafety:
1. Václav Werner (1:05 min., ZŠ Na Lukách),
2. Petr Erbes (1:09 min., Gymnázium), 3. Lukáš
Kmošek (1:15 min., veřejnost)
DĚKUJEME široké veřejnosti, ředitelům ZŠ a MŠ,
učitelům, organizátorům
rok 2008
MŠ Borová
9 dětí
ZŠ TGM Polička I. a II. stupeň
127 žáků
MŠ Pal. náměstí Polička
13 žáků
ZŠ Na Lukách Polička
62 žáků
MŠ Luční
21 žáků
ZŠ, MŠ Květná
25 žáků
MŠ Lubná
13 žáků
ZŠ Lubná - Sebranice
64 žáků
MŠ Sebranice
19 žáků
Gymnázium Polička
97 žáků
MŠ Pomezí dolní
16 žáků
SOŠ a SOU Obchodní
20 žáků
MŠ Sádek
20 žáků
Za veřejnost přišlo město Poličku podpořit 62
lidí
Poděkování patří i sponzorům, kteří nám darovali věcné ceny pro všechny zúčastněné plavce:
Městský úřad Polička, Ravensburger Polička,
Heso Polička, Kooperativa a.s. Polička, VZP ČR
Polička, Česká spořitelna Polička, GE Money Bank,
Knihkupectví Dolejš Polička, MIP s.r.o. Polička,
OPAVIA - p. Bidmonová Polička, Bylinářství - Jukl
Polička, Aqua Radiměř, Medesa Polička, Coma s.r.o.
Polička, Coloren-TETA Polička, Aquateam Polička,
Poličské strojírny, THT s.r.o. Polička, AB PLAST
Pohodlí, Papírnictví - p. Kořínková Polička, Masokombinát Polička, Cyklo-sport-Stratílek Polička,
B-Computers Polička

ATLETICKÉ NOVINKY
Vzhledem k náročnému kalendáři poličských
atletů na konci letošní náročné sezóny si všimneme
jen některých mimořádných výsledků.
Dalšího ocenění se dostalo trpělivé práci Marty
Schauerové s nejmladšími žáky, když opět si odvezli medaile z krajského finále nejmladšího žactva.
Třeba se mezi nimi rodí další Terezka či Dung.
Pro zájemce o atletiku mezi nejmladšími ročníky
připomínáme tréninky, které jsou vždy v pondělí
a ve středu dle věku a mají v těchto věkových kategoriích charakter her.

27. září se na Městském atletickém stadionu v Kladně rozloučilo skvělé družstvo juniorů
v semifinále MČR družstev této věkové kategorie
s touto soutěží. Družstvo ve složení David Beneš,
Kuba Červ, Ivo Dvořák, Vojta Ficek, Ondřej Kohut,
Martin Koutný, Petr Mohelník, Tomáš Moravec, Petr
Nechvíl, Lukáš Nikl, Tibor Pagáč, Štěpán Řemínek
a Tomáš Večeře předvedlo v silné konkurenci 10 juniorských týmů skvělý sportovní výkon a konečné
7. místo se ziskem 81 bodů bylo nečekaným úspěchem. David Beneš vyhrál dálku výkonem 6,47,
Vojta Ficek pomohl týmu ziskem několika bodíků
krátce po sundání sádry po opakované zlomenině
nohy, podobně by se dal vyzvednout každý závodník. Ale přesto toto vystoupení bylo ve znamení
mimořádných výkonů Martina Koutného, který
utvořil dva oddílové rekordy: 400 m 52,00; 800 m
1:57,81. Jaký rozdíl v porovnání s Jiřím Šlosrem,
který večer přislíbí účast, ale dva týmy na něj ráno
marně čekají bez jediné omluvy či sděleníčka.
28. září se konal již 112. ročník tradičního běhu
na 10 km Běchovice – Praha, v rámci tohoto běhu
se konalo MČR v silničním běhu. Umístění poličských zástupců v mistrovských kategoriích: ženy
10. místo Lenka Schauerová (42:17); muži 39. Karel
Sejkora (36:54), 44. Josef Šutera (37:57). Mezi veterány nechyběl tradiční účastník Miloslav Červ, který
na 457. místě mezi více jak tisícovkou startujících
v čase 45:56 opětovně náročně otestoval operovanou pravou nohu.

28. září se konalo v Brně Mistrovství Moravy
a Slezska jednotlivců mladšího žactva, ze kterého se
vrátili dva poličští zástupci se dvěma mistrovskými
tituly a jednou stříbrnou medailí. Přehled výsledků:
60 m 7. místo Le Viet Dung (8,54), dálka 1. místo Le
Viet Dung (5,10), dálka 2. místo Terezka Vytlačilová
(4,75), 800 m 1. místo Terezka Vytlačilová (2:32,92).
11. - 12. října proběhl v Litomyšli na městském
stadionu Přebor Pardubického kraje ve vícebojích,
kterých se, přes katastrofální podmínky pro atletiku
v Poličce, zúčastnili 4 závodníci.
Přehled výsledků: ml. žákyně (19 startujících)
1. místo Terezka Vytlačilová 2590 bodů; ml. žáci
(16) 2. Le Viet Dung 2072 (stejně jako vítězný Jiří
Krčmář), 7. místo Marek Martušín 1484, 9. místo
Ondra Klimeš 1449.
11. října se konal pro příznivce poličské atletiky
nultý ročník Cvrčkova víceboje, jehož historicky
prvním vítězem se stal Láďa Král. O přípravu
a průběh se skvěle postarala rodina Červova a o vyvrcholení s přáteli Jarda Štaud. Poděkováním bylo
pro organizátory utvoření nesčetných oddílových
rekordů. Stínem byl jen nevydařený letecký pokus
Edy Kvapila, který chtěl nahoru, dopadnul však na
hubu.
19. října na pardubickém dostihovém závodišti se
konalo celostátní finále Běžeckého poháru mládeže,
kam nominovaly krajské atletické svazy vždy šest
nejlepších závodníků v každé mládežnické věkové
kategorii. Letošní ročník byl nejkvalitněji obsazen
v celé historii a v této konkurenci se neztratilo pět
poličských atletů v barvách Pardubického kraje,
kterému v hodnocení krajů dopomohli k 6. místu.
Letošní náročnou a veleúspěšnou sezónu zde po
takticky skvělém výkonu zakončila ziskem poháru
za druhé místo Terezka Vytlačilová, když o dvě
sekundy prohrála pouze s favoritkou č. 1 Aničkou
Šambergerovou PSK Olympu Praha. Přehled výsledků: ml. žákyně 1 800 m 2. místo Terezka Vytlačilová
(7:07), 37. Denisa Leinweberová (8:23); ml. žáci
1 800 m 22. Aleš Pazdera (7:17), 41. Martin Opina
(7:35); dorostenky 2 000 m 14. Zuzka Vlčková (9:34).
Podrobnější informace naleznou zájemci na webové stránce www.atletika.cz.
- JarKa -
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ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST LISTOPAD 2008
1. sobota 14.00-20.00 h.
2. neděle zavřeno
3. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
4. úterý 6.00-7.30 h., 16.00-20.00 h.,
16.30-18.00 h. dvě dráhy a dvě dráhy
plav. oddíl
5. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6. čtvrtek 6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
7. pátek 6.00-7.30 h.., 12.00-20.00 h.
8. sobota 14.00-20.00 h.
9. neděle zavřeno
10. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
11. úterý 6.00-7.30 h., 16.00-20.00 h.,
16.30-18.00 h. dvě dráhy a dvě dráhy
plav. oddíl
12. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
13. čtvrtek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
15. sobota 14.00-20.00 h.
16.
neděle
zavřeno
17. pondělí 14.00-20.00 h.
18. úterý 6.00-7.30 h., 16.00-20.00 h.,
16.30-18.00 h. dvě dráhy a dvě dráhy
plav. oddíl
19. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
20. čtvrtek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
21. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
22. sobota 14.00-20.00 h.
23. neděle zavřeno
24. pondělí 6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
18.00-20.00 h.
25. úterý 6.00-7.30 h., 16.00-20.00 h.,
16.30-18.00 h. dvě dráhy a dvě dráhy
plav. oddíl
26. středa 6.00-7.30 h.,
15.00-16.00 h. plavání pro těhotné,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
27. čtvrtek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
28. pátek 6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
29. sobota 14.00-20.00 h.
30. neděle zavřeno
NOVINKA:
středa: 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 povelen bez přihlášky. Podmínkou je jeden
rodič/jedno dítě.
POZNÁMKA: děti od 3 let věku mají pravidelný
kurz v pondělí.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní
den 27o C. Těšíme se na Vaši návštěvu
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem
PROVOZ SAUNY: středa a pátek:muži 16.3019.30 hod., čtvrtek: ženy 16.30-19.30 hod.,
sobota: ženy 15.00-17.00 hod., společná 17.3020.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před plaveckém bazénu
Poznámka: VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
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