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KDY DO SVITAV BEZ OBJÍŽĎKY?
Krajský úřad Pardubického kraje ve svém rozhodnutí ze dne 8. července povolil uzavírku silnice
č. I/34 mezi Svitavami a Poličkou. Uzavírka platí
úplně pro nákladní vozidla. Pro osobní dopravu
by se měla využívat výjimečně pouze v případech
nezbytných z důvodu použité technologie při opravě silnice. Pro pravidelnou linkovou autobusovou
dopravu, která má zastávky v uzavřeném úseku
silnice 1/34, bude průjezd umožněn. Autobusové
zastávky nebudou uzavírkou dotčeny, dopravní obsluha bude prováděna dle platného jízdního řádu.
K jejich přemístění nedojde. Pro místní provoz
- obyvatele a provozovatele přilehlých nemovitostí,
pravidelnou linkovou autobusovou dopravu, zásobování, hasiče a záchrannou službu musí být vjezd
do uzavřeného úseku umožněn po celou dobu
trvání uzavírky.
Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost
byla uzavírka povolena.
Objízdná trasa je vedena přes Litomyšl. Osobní
vozy mohou využít objížďku přes Pomezí a Radi-
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měř, nebo přes Trstěnici a Čistou.
Termín uzavírky je od 13. července 2004 do
15. listopadu 2004, nepřetržitě. Jak uvedl ing. Vlach
(Skanska) pro osobní vozidla by měl být umožněn
průjezd nejpozději od 9. srpna. V pozdějším období
bude občas nutné na omezenou dobu silnici znovu
uzavřít.

OSLAVA NA RADNICI
Začátkem července se uskutečnila v obřadní síni
poličské radnice milá událost. Paní Marie Talandová
se dožívá 95 let a proto Sbor pro občanské záležitosti uspořádal při této příležitosti oficiální oslavu,
které se kromě stále svěží, činorodé a optimistické
oslavenkyně zúčastnili její nejbližší příbuzní, místostarosta Jaroslav Martinů, zastupitel Vít Chadima
a za SPOZ paní Radmila Mrázová.
Paní Talandová vystudovala učitelství. Učila
27 let, naposledy byla ředitelkou školy v Hartmanicích. Její žáci na ni dodnes vzpomínají jako na
nejlepší učitelku. Se svým manželem, který byl
profesorem na gymnáziu, vychovali 4 děti a všechny dovedli až k absolutoriu vysoké školy. Stále je
aktivní členkou Fatimské společnosti. Pan Chadima
ve svém blahopřání řekl: „Vážená paní Talandová,
Váš krásný život, je příkladem všem našim spoluobčanům. Děkuji Vám
za vše dobré a krásné
čím jste po celá léta až
do dnešního dne přispívala k pěkné a radostné
pohodě nejenom ve své
rodině, ale i ve svém
okolí.“
Na otázku Jitřenky
,čemu vděčí za to, že
se ve zdraví dožila tak
vysokého věku, paní
Talandová odpověděla:
„ Mám hodné děti, které
mi dávaly vždy mnoho
radosti. Nikdy jsem nevypila litr vína a kořalku už vůbec ne, samým
mlékem jsem živá. Jsem
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z Valašska ze šesti dětí a tam jsme takový národ otevřený a srdečný. V Poličce jsem už 66 roků a celou
tu dobu se snažím rozdávat radost a úsměv. A také
to dělá práce. Celý život pracuji, doteď si všechno
obstarám sama. Bůh si přeje na zemi být lidmi milován a proto mne zde nechává žít tak dlouho. Čím
více Boha miluji, tím déle mne zde ponechá žít.“
V krátkém kulturním programu vystoupili Helenka Támelova, Standa Popelka a děti z mateřské
školy na náměstí.
Za redakci Jitřenky se připojujeme ke všem
gratulantům s přáním dobrého zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

??? NEZAPOMNĚLI JSTE ???
Poplatky vám budou zvýšeny o 100 %!
Chtěli bychom Vám připomenout, že do
31. července 2004 byla splatná druhá polovina místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Všem, kteří nemají poplatek dosud zaplacen,
doporučujeme chybu neprodleně napravit,
neboť neuhrazené poplatky se budou zvyšovat o 100% !
Platit můžete v příjmové pokladně MěÚ Polička, Palackého náměstí 160 nebo bezhotovostně na účet číslo 19-1283399369/0800, kdy
je nutné použít variabilní symbol uvedený na
složence, příp. na platebním výměru.
MěÚ Polička
odbor finanční a plánovací

Jak jsme již zmínili v minulém čísle Jitřenky,
od září 2004 připravuje DPS „Penzion“ otevření university třetího věku. Forma studia bude
méně náročná, bez jakéhokoli zkoušení a tím
přístupná seniorům bez ohledu na dosažené
vzdělání.
Pro studium jsou připraveny dva tematické
okruhy – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL SENIOR A
a POZNÁVÁNÍ HISTORIE A KULTURY POLIČKY
A OKOLÍ.
Pro posluchače je připraven učební plán
v němž jsou zahrnuty přednášky, besedy, poznávací výlety, promítání diapozitivů apod.
Slavnostní zahájení prvního semestru Poličské university třetího věku proběhne ve čtvrtek
23. 9. 2004 ve 13,30 hod. v jídelně DPS „Penzion“ Polička. Při tomto zahájení bude vybíráno
tzv. školné v hodnotě 200,- Kč. Z této částky
budou hrazeny výdaje na provoz university, na
občerstvení posluchačů při přednáškách, učební texty pro posluchače a případná odměna
nebo cestovné pro lektory.
Přihlášku ke studiu je možno vyzvednout v Informačním centru v Poličce nebo
v DPS „Penzion“ od 15. 7. 2004 a vyplněnou
odevzdat nejpozději do 15. 9. 2004
Účelem otevření university je umožnění
dalšího vzdělávání seniorů, rozvíjení jejich paměti, rozšiřování vědomostí, navázání nových
kontaktů a tím zkvalitnění jejich života. Chceme
tím dále prohlubovat činnost, vyžití a aktivity
seniorů.
Věříme, že tematické okruhy vás zaujmou
a rádi vás v září přivítáme v prvním semestru
POLIČSKÉ UNIVERSITY TŘETÍHO VĚKU.
Případné dotazy zodpoví ředitel DPS „Penzion“ pan Pavel Brandejs nebo vedoucí pečovatelské služby paní Irena Smolková na tel. čísle
461 753 111.

POLIČSKÁ KAPKA
Kapka je akce, kterou již šestým rokem pořádá
Nadace pro transplantace kostní dřeně společně s Junákem, svazem skautů a skautek ČR. Nadace získává
touto veřejnou sbírkou prostředky na rozvoj registru
dobrovolných dárců kostní dřeně v ČR. Již podruhé
se Polička přidala k dalším asi padesáti městům naší
republiky zapojeným do akce.
V našem městě sbírka probíhala ve dnech 16.18.6. 2004 a v jejím průběhu se podařilo od dobrovolných dárců vybrat částku 6 041,50 Kč, která byla
poukázána na účet nadace.
Mé poděkování patří všem dárcům, kteří přispěli
do nadační kasičky, čerpací stanici Benzina za umožnění pořádání sbírky, skautkám z poličského oddílu za
pomoc a ředitelům škol Gymnázia a ZŠ Masarykova za
jejich uvolnění z výuky.
Komu pomůžete?
Transplantace kostní dřeně bývá poslední nadějí na
záchranu života u některých typů leukémií, zhoubných
nádorů i jiných vážných chorob krve. Ročně ji v našem
státě potřebuje kolem dvou set těžce nemocných, většinou mladých lidí i dětí. Mnozí z nich stále nenacházejí
vhodné dárce dřeně. Čekají na pomoc.
VÍTE, ŽE:
• Dárcovství zdravého člověka neohrozí?
• Darování krve nebolí (nebo jen nepatrně)?
Nehledejte za darováním dřeně sekání kostí, již
půl litru Vaší krve zachrání život dítěte.
• Odběr dřeně k transplantaci neznámému
pacientovi absolvovalo více než 100 dobrovolníků
českého registru dárců dřeně a žádný z nich
svého daru nelitoval?
• Rozvoj registru dárců dřeně stojí velké peníze,
které v současné době nejsou dostupné
ze státních zdrojů (vyšetření transplantačních
znaků stojí 4 000 Kč)?
Více informací můžete nalézt na každé transfúzní
stanici nebo na adrese:
Nadace pro transplantace kostní dřeně, Na Roudné
123, 301 00 PLZEŇ, tel./fax: 377 521 753, www.kostnidren.cz
Radka Dušková

PREVENTIVNÍ PRÁCE S DĚTMI
Zatímco v 1. čtvrtletí letošního roku strážníci MP
Polička působili v oblasti dopravy spíše represivně na
řidiče motorových vozidel, ve 2. čtvrtletí se zaměřili na
preventivní práci s dětmi. Na dopravním hřišti v areálu
ZŠ Na Lukách strážníci vysvětlovali školákům význam
dopravních značek, základní dopravní předpisy a zásady bezpečné jízdy na jízdním kole. Dopravní výuka
v předprázdninových měsících nebyla vybrána náhodně. Letní měsíce jsou nejrizikovějším obdobím pro
úrazy dětí v silničním provozu, což potvrzují celostátní
statistiky. Zvláštní poděkování patří kolektivu zaměstnankyň DDM v Poličce a panu Střítežskému, pod jejichž
záštitou akce proběhla.
Pavel Lahodný, velitel městské policie

INFORMAČNÍ MÍSTO PRO PODNIKATELE
Informační místo pro podnikatele ve Svitavách
je v provozu od 1.5.2004 při Okresní hospodářské
komoře Svitavy. InMP poskytuje všeobecné informace o podmínkách, resp. změnách podnikatelského
prostředí v rámci EU a jednotného evropského trhu,
o české legislativě pro podnikatele, o komerčních
nabídkách a poptávkách v tuzemsku a v zahraničí,
informace o regionu, o programech podpory MSP,
možnostech financování projektů ze strukturálních
fondů a informace o produktech CEI, CEBRE, stejně
tak i o službách, které nabízejí ostatní informační místa
(EuroInfoCentra, RPIC, střediska CzechTradu, a další
instituce podpor MSP) na regionální a celostátní úrovni.
Podnikatelé mohou tyto informace získat při osobní návštěvě kanceláře, také mohou zaslat dotaz na příslušnou
e-mailovou adresu nebo využít pro tento účel zřízené
telefonní linky. Od 1. května 2004 nabízí všechna regionální místa projektu InMP při Hospodářské komoře
ČR novou službu „jednotné místo podnikatelských
formalit“. Znamená to, že mezi kanceláře, které nabízí
možnost zajištění živnostenských listů a koncesních
listin, patří i kancelář InMP Svitavy. Novou službou je
také servis prokázání finanční způsobilosti koncesovaných autodopravců, který zahrnuje orientační výpočet

MĚSTO POLIČKA, PALACKÉHO NÁM. 160, 572 11 POLIČKA

VYHLAŠUJE VEŘEJNOU DRAŽBU
NA PRODEJ BYTU Č. 3, VELIKOSTI 1+1, II. KATEGORIE,
V DOMĚ Č.P. 166 UL.TYRŠOVA V POLIČCE
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 11. srpna 2004 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu
v Poličce (I.poschodí).
Vyvolávací cena:
Dražební jistota:

250.000,- Kč
25.000,- Kč

Každému dražiteli bude z dražební jistoty odečten účastnický poplatek ve výši Kč 100,-.
Prohlídka uvedeného bytu se uskuteční:
ve středu 4. 8. 2004 v 15.00 hod.
v pondělí 9. 8. 2004 v 15.00 hod.
Stručná charakteristika bytu:
Jedná se o byt sestávající z kuchyně o výměře 26,40 m 2, pokoje o výměře 21,30 m 2, předsíně o výměře 8,40 m2, koupelny o výměře 4,40 m 2, WC o výměře 3,40 m2 a spíže o výměře 1,80 m 2. K bytu
náleží i dřevník nacházející se ve dvoře domu.
Uvedený byt je možno rekolaudovat na nebytové prostory s vlastním vchodem z ul.Tyršova (vhodné
ke zbudování prodejny apod.).
Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském
úřadě v Poličce, majetkoprávním odbor (dveře č. 19), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit
v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby:
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit
podmínky dražby, s nimiž je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře
č. 19 (tel.461723810, 461723812).

finanční způsobilosti podle účetní dokumentace, návrh
individuálního řešení, uzavření smlouvy s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.
Podnikatelé získají uvedené informace na adrese:
Informační místo pro podnikatele, Okresní hospodářská komora Svitavy, Kijevská 423/8, 568 02 Svitavy, tel.:
461 568 239, fax: 461 568 240, e-mail: rm.svitavy@svitap.cz.

OMLUVA
Vážení čtenáři,
v ročence Polička 2004 se objevila neúmyslná
tisková chyba, a to ve složení členů Zastupitelstva
města Poličky. Tímto bychom se chtěli omluvit
všem čtenářům, především však panu Bohumilu
Bednářovi, zastupiteli města.
Zastupitelstvo města Poličky nyní pracuje v tomto složení:
Josef Baláš, Ing. Ph.D.
Janáčkova 528
Bohumil Bednář
B. Němcové 670
Vít Češka, Mgr.
M. Bureše 809
Miloslav Červ
Střítež 5
Marie Hamanová, Ing.
Husova 68
Vít Chadima, Mgr.
Mánesova 556
Milan Janečka, RNDr.
Sídl. Hegerova 940
Miloslav Kapras, MUDr.
Jiráskova 609
Martin Kozáček, Ing.
B. Němcové 666
Jaroslav Martinů
Paseky 963
Petr Nožka, Mgr.
nábř. Svobody 386
Miroslav Popelka, Bc.
Paseky 961
Zlata Pražanová, PhDr.
T. Novákové 315
Eduard Střílek, Mgr.
Eimova 48
David Šafář, Mgr.
Starohradská 274
Zdeněk Šmejkal, Doc. Ing., CSc. Svépomoc 175
Jiří Teplý, MVDr.
Nerudova 342
Jan Tesař, Ing.
Šaffova 110
Jiří Toman, MUDr.
M. Švabinského 774
Marie Tomanová, JUDr. Ph.D. M. Švabinského 774
Petr Zaal, Mgr.
B. Němcové 674
Děkujeme za pochopení. Městský úřad Polička

ÚČAST NA SPORTOVNÍCH TURNAJÍCH
V PARTNERSKÝCH MĚSTECH
Město Polička obdrželo pozvánku od partnerské
obce Ebes, aby se jeho zástupci zúčastnili cyklistického maratónu na horských kolech, který se konal
v okolí města Mád v termínu 26. - 27. 6. 2004. Polička
byla reprezentována členy Cyklo-ski klubu Polička.
Dva účastníci, Oldřich Jiráň a Miroslav Jána, se umístili na třetím místě v kategorii do 35 km.(další podrobnosti v rubrice sport – pozn. redakce)
Další zahraniční sportovní událostí byl regionální
fotbalový turnaj, který se konal ve švýcarském Meilenu od 25. 6. do 27. 6. 2004. Poličské družstvo, které se
jej také účastnilo, zvítězilo ve své skupině registrovaných a neregistrovaných hráčů nad 35 let.
Petra Leinweberová, Zahraniční komise
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TÝDEN S AMERIČANY ANEB ANGLIČTINA JINAK
„Good morning!“, zvolala Ann. Tak začal v pondělí 12. července ráno příměstský tábor s Američany
v Poličce, který trval až do pátku 17. července. Tuto
akci uspořádal Evangelický sbor v Poličce pod vedením p. Jana Duse. Přes potíže se zpožděním letecké
dopravy v neděli 11. 7. přijelo 15 Američanů z Oklahomy konkrétně z města Ponca City. Polovina z nich
byla již v důchodovém věku, ale to vůbec neubíralo
nic na jejich nasazení v zajišťování programu pro děti.
Naopak klobouk dolů, že byli schopni se všichni naplno věnovat každý den celé dopoledne tolika dětem,
přestože se museli rychle přeorientovat v časovém
posunu šesti hodin. A ještě zvládli bohatý odpolední
program plný výletů, který byl pro ně připraven.
Ráno v devět hodin se všichni sešli v kostele. Začínalo se americkým způsobem písní doprovázenou
pohybem. Každý den měl své téma. Poté se neuvěřitelných 96 dětí (převážná část byla poličských, ale
byly zde i děti z různých koutů republiky) rozdělených

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE

Co přinesl uplynulý měsíc
14. 6. krátce po 21. hodině byli strážníci přivoláni
do Šenku Nožíře Dobroty, kde od odpoledních hodin holdoval alkoholu muž z České Lípy a následně
nehodlal zaplatit útratu. Po vyřešení věci v blokovém
řízení pochopil, že útrata by jej vyšla levněji než uložená
pokuta.
19. 6. ráno si v prodejně Plus discontu žena z Poličky místo do nákupního vozíku odkládala nákup do
své tašky a chtěla z prodejny odejít bez zaplacení. U pokladny však byla zadržena a strážníci s ní krádež vyřešili
v blokovém řízení.
22. 6. večer se místní občan rozlítil na personál
Herešovy krčmy kvůli reservacím několika stolů a svoje
názory sděloval personálu nejen slovně, ale i ručně.
Zásady slušného chování mu bude muset připomenout
komise pro projednávání přestupků.
24. 6. v 16 hodin řidiči jedoucí z Poličky do Lezníka
nevěřili svým očím, když viděli po silnici pobíhat vepře,
který utekl chovateli a zřejmě se mu silniční provoz
zalíbil natolik, že se nechtěl vrátit do chlívku. Strážníci
jej za pomoci policistů z OO PČR v Poličce odchytili
a vrátili majiteli.
4. 7. hodinu po půlnoci předváděl alkoholem posílený mladík z Poličky známému svoje karatistické
umění a kopy se snažil rozbít skleněnou vitrínu v ulici
Komenského. K jeho smůle byl přistižen strážníky, kteří
jeho umění ocenili blokovou pokutou.
10. 7. večer upoutala pozornost strážníků značně
přetížená Škoda 120, která jela z Bořin do Poličky. Po
spatření strážníků řidič škodovky sešlápl plynový pedál
a snažil se ujet. Po dostižení vozidla na Berlíně strážníci
zjistili, že ve škodovce je šest osob a řidič před jízdou
požil alkohol. Další šetření provedla PČR.
11. 7. ve tři hodiny ráno na Nábřeží Svobody strážníci zadrželi mladíka z Lubné, jehož velkou vášní jsou
motory pod kapotou vozu. Jezdí často a rád, bohužel
však nevlastní řidičský průkaz. Policisté vyřešili jeho
přestupek v blokovém řízení.
Ani médii často opakované zprávy o celostátní
dopravně-bezpečnostní akci neodradily jedenatřicetiletého muže z Poličky, aby 15. 7. kolem 21. hodiny usedl
za volant svého vozidla poté, co požil alkohol. Strážníci
jej zadrželi na ulici Hegerova. Nyní mu hrozí pokuta do
výše 15. tisíc Kč a zákaz řízení motorových vozidel až
na 2 roky.

NÁLEZ JÍZDNÍHO KOLA
Dne 14. 7. bylo na ulici Erbenova nalezeno dámské
jízdní kolo VELAMOS SUPER DE LUXE zelené barvy.
Majitel(ka) si může jízdní kolo vyzvednout na služebně
městské policie.
Pavel Lahodný, velitel městské policie
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do deseti skupin rozešlo na jednotlivá stanoviště. Na
každém stanovišti byly zároveň dvě skupiny. Všechny
skupiny byly označeny jinou barvou a sdružovaly
děti stejného věku, což bylo nezbytné pro specifický
přístup na jednotlivých stanovištích, ať již z hlediska
náplně programu či potřeby překladu do češtiny.
Některé děti i mládež rozuměly téměř všemu, jiní
jen některým slovíčkům. Smyslem tábora bylo ukázat
dětem, že umět pořádně cizí jazyk je velká výhoda
a zároveň příjemné a že je potřeba nebát se využít
všeho, co se naučíme.
Na jednotlivých stanovištích jsme se střídali podle
rozpisu. Jen v krátkosti: Na hudebním stanovišti „Music“jsme vyťukávali jednoduché rytmy a měli možnost
si zahrát i na „chimes“ (zvonkohru) - pro nás na zcela
neznámý nástroj, který moc krásně zněl. Stanoviště
„Recreation“ bylo plné pohybu. Při dobrém počasí
se na zahradě hrály hry a soutěže, při dešti jsme
mohli být v tělocvičně Masarykovy školy, která nám
umožnila pobývat i v jiných třídách při dalších činnostech. Konkrétně na „Drama“, což bylo převážně
povídání proložené scénkami a jednoduchými hrami.
Při „Crafts“ jsme zase tvořili drobné dárky. Děti si vyrobily vlajku z korálků, textilní obrázek na pověšení,
drhaný náramek, rámeček na fotografie i koženou
záložku. Nesmím zapomenout na „Snacks“, kdy jsme
se mohli nasvačit, napít čaje a poté měli možnost se

naučit správné výslovnosti i novým slovíčkům jejich
opakováním, vyprávěním o sobě, posloucháním
o životě v Ponca City a opět hrami. Vše pochopitelně
stále v angličtině.
Američané si cestu, program i materiál hradili ze
svých prostředků. Ubytováni byli v devíti rodinách
členů a přátel Evangelického sboru a dalších dvanáct
rodin pro ně zajišťovalo večeře. Po celý týden se o děti
ve svém volném čase staralo 25 českých dobrovolníků
jak z řady dospělých tak z řad gymnazistů.
A zakončila bych středečním tématem – spousta
lidí musela udělat dobrá rozhodnutí, aby se uskutečnil tento výjimečný týden, ze kterého si všichni
odnesli mnoho zážitků a poučení. Spokojeni byli Češi
i Američané. Když se s námi Američané loučili, měli
v očích slzy.
„Make a Good Choices!“ – „Dělejte dobrá rozhodnutí!“
Jak bys hodnotil(a) týden s Američany?
Daniela: „Jsem ráda, že jsem se zúčastnila. Hodně
jsem se naučila.“
Lukáš: „Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých
informací o životě v jiných státech.“
Dana: „Byla to zábava a zároveň jsme se naučili
spoustu nových slovíček, což můžeme využít i ve
škole.“
Alena (vedoucí): „Přinejmenším se Američanům
podařilo vytvořit z 96 dětí kolektiv, který se dokázal
spolu celý týden dobře bavit.“
Iva (vedoucí): „Tento týden byl opravdu skvěle
strávený, prožila jsem mnoho krásných chvil a konečně jsem angličtinu použila v praxi. Všichni byli
moc milí.“
Terezka: „Bylo to dobrý. Nejvíce se mi líbila Jacque, protože byla usměvavá a hravá.“
Ondra: „Skvělý. Oblíbil jsem si chimes a stanoviště
Recreation. Líbilo se mi, že i když to bylo v evangelickém kostele, bylo to pro všechny kamarádské a bez
poznámek o náboženství.“
Míša: „Bylo to dobré a mohli by přijet zas.“
Ing. Eva Janečková

A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT II.
Po prvé jsem na nevyhovující stav dětského hřiště v městském parku v Poličce a na znečištění Bílého
potoka upozornila již na jaře roku 2002.
Protože se od té doby stav Bílého potoku ani
dětského hřiště nezlepšil, opětovně jsem žádala
o nápravu letos v květnu.
A zjistila jsem následující skutečnosti:
Již 9. 4. 2003 jednala Komise pro dítě a volný
čas.Tato komise navrhla RM Polička kroky nezbytné
pro úpravu dětských hřišť v Poličce. Na žádost RM
Polička ze dne 21.7. 2003 se pak touto problematikou
zabývala i firma TES s.r.o, která zdokumentovala technický stav všech existujících dětských hřišť a herních
prvků v Poličce. Komise pro dítě a volný čas navrhla
řešení, město Polička však tyto poznatky nevyužilo
a peníze vyčleněné pro údržbu a obnovu dětských
hřišť pro rok 2003 ve výši necelých 100 000 Kč neinvestovalo.Tato částka pak byla převedena do roku
2004 . Zde bych ráda uvedla, že např.město Litomyšl
vyčlenilo v roce 2003 na údržbu a obnovu dětských
hřišť částku 450 000 Kč, v roce 2004 pak vyčlenilo
k tomuto účelu částku 250 000 Kč.
Začátkem května 2004 jsem po domluvě s panem
Martinů vypracovala plán nového hřiště, vyhledala
a oslovila firmy zabývající se výstavbou a údržbou
dětských hřišť vlastnící certifikát a domluvila setkání
zástupce jedné z těchto firem se členy Komise pro
dítě a volný čas v Poličce.
Udělala jsem i malou anketu s dětmi. Zeptala
jsem se, co by na hřišti chtěli mít.
1. Pořádné pískoviště - cena certifikovaného pískoviště je něco kolem 40 000 Kč
2. Houpačky pro malé - pružinová houpačka cca
8000 Kč kus

3. Houpačky pro velké - cca 15 000 Kč! kus
4. Skluzavka malá - 9 000 Kč/kus
5. Skluzavka velká - 12-15 000 Kč/kus
Ceníky firem, dodávajících hrací zařízení jsou
volně dostupné na internetových stránkách. Původně jsem navrhovala i sportoviště pro dospívající mládež, tento můj záměr se však dostal do roviny snů.
Vyloučila jsem dosavadní umístění hřiště v těsné
blízkosti Bílého potoka, protože Bílý potok často
zapáchá a plavou v něm občas zdechliny. Podle tvrzení města má k čištění Synského rybníku docházet
jednou za 14 dnů.
Navrhla jsem místo pod hradbami proti původnímu hřišti, protože je to hezké klidné místo,
daleko od silnice i od vody a děti si zde již nyní
běžně hrají.
Pokud by hrací prvky nebyly vyšší než dva metry,
nevidím důvod‚ proč by zde hřiště nemohlo být, snad
nikomu nevadí pohled na hradby s dětmi v popředí.
Komise pro dítě a volný čas a pan Martinů, místostarosta Poličky, slíbili, že můj návrh podpoří, protože
se jim líbil a shodoval se s jejich představou.
Dnes se však zdá, že se „vrátka zavírají“. Staré
a nevyhovující hřiště v městském parku bylo zrušeno
a tento krok bude asi nadlouho posledním‚ který byl
v této věci učiněn. Ráda bych věřila, že jedinou překážkou pro vybudování nového hřiště je jen nedostatek peněz. I problém znečištění Bílého potoka se
zdá být neřešitelný. Doufám, že nové hřiště, pokud
dojde k jeho obnově, nebude stát u této stoky! Byla
bych ráda, jestliže má někdo lepší nápad pro umístění dětského hřiště v městském parku v Poličce, aby
se veřejně vyjádřil.
Eva Witzová

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
přijatá na 16. schůzi Rady města Poličky konané dne 28. 6. 2004
RM schvaluje Organizační směrnici č. 8/2004 k sestavení rozpočtu, opravy a úpravy rozpočtu a rozbory
rozpočtu.
RM bere na vědomí informaci starosty o spolupráci města s tiskovými a elektronickými médii.
RM schvaluje změnu termínu konání schůze
Výkonného výboru WTFC v Poličce z jara 2005 na
září 2005.
RM souhlasí s tím, aby do návrhu rozpočtové
změny na rok 2004 byly zařazeny finanční prostředky na projekční práce k účasti v Programu regenerace
panelových sídlišť, a aby do návrhu rozpočtu na rok
2005 byly zařazeny finanční prostředky na realizaci
stavebních prací jako spoluúčast ke státní dotaci.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s FLORART – Projekční a poradenská kancelář pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, Uherský Brod ve věci
zpracování projektů úprav v Liboháji a ploch pod
Tylovým domem.
RM souhlasí s podáním žádosti Města Poličky
o dotaci na studii proveditelnosti akce Rozvojová osa
systému zeleně – Regenerace lesoparku Liboháj dle
směrnice MŽP ČR č. 5/2004 s tím, že spolufinancování studie je zajištěno v rámci schváleného rozpočtu
Města Poličky.
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 3264 o výměře cca 116 m2 v k.ú.
Polička. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou
ke dni 30. 6. 2004.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem části p.p.č. 3264 výměře cca 116 m2 v k.ú.
Polička. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s účinností od 1. 7. 2004. Nájemné bude
stanoveno ve výši 3,- Kč/m2 a rok.
RM doporučuje ZM schválit prodej objektu
č.p. 63 na st.p.č. 103 včetně st.p.č. 103 o výměře
108 m2 v k.ú. Střítež formou veřejné dražby. Vyvolávací cena bude činit Kč 100.000,-.
RM
doporučuje
ZM
neschválit
prodej
p.p.č. 6127 o výměře 1112 m2 v k.ú. Polička.
RM schvaluje ukončení pronájmu části p.p.č. 6132/
14, části p.p.č. 5537/31 a části p.p.č. 5545/3 o celkové
výměře cca 400 m2 v k.ú. Polička. Pronájem uvedených částí pozemků bude ukončen dohodou ke dni
30. 6. 2004.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na
užívání části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části
p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 135 m2 v k.ú.
Polička za účelem údržby pozemku a sekání trávy.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.
RM
doporučuje
ZM
schválit
prodej
st.p.č. 2384 – zastavěná plocha o výměře
2
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129 m a p.p.č. 5537/14 o výměře 270 m v k.ú.
Polička. Kupní cena činí Kč 150,- s tím, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Dále RM doporučuje ZM neschválit prodej části
p.p.č. 5537/31, části p.p.č. 6132/14 a části p.p.č. 5545/
3 o celkové výměře cca 140 m2 v k.ú. Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na
užívání části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části
p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 140 m2 v k.ú.
Polička za účelem údržby pozemku a sekání trávy.
Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.
RM doporučuje ZM neschválit prodej části
p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části p.p.č. 5545/
3 o celkové výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na
užívání části p.p.č. 6132/14, části p.p.č. 5537/31 a části
p.p.č. 5545/3 o celkové výměře cca 130 m2 v k.ú. Polička za účelem údržby pozemku a sekání trávy. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou.

RM bere na vědomí prázdninový provoz škol
a školských zařízení zřizovaných městem v měsíci
červenci a srpnu 2004 dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení akce Rekonstrukce ul. Pod Kopečkem a parkoviště
pod divadlem v Poličce – II. etapa, se stavební firmou
Dopravní stavby, a.s. Svitavy dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s návrhem smlouvy na realizaci
„SO 02.1 Dešťová kanalizace v ul. Karolíny Světlé“ dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy „SO 02.1 Dešťová kanalizace v ul. Karolíny
Světlé“ mezi Městem Polička a firmou Dufestav, spol.
s r.o., Svitavy.
RM pověřuje starostu uzavřít smlouvu se spol.
Vodní zdroje Chrudim, s r.o., Chrudim na dozorování
stavby suché nádrže na Baldeckém potoce dle cenové
nabídky.
přijatá na 17. schůzi Rady města Poličky konané dne 19. 7. 2004
RM schvaluje Organizační směrnici č. 9/2004 Kontrolní řád Města Poličky.
RM schvaluje dodatek č. 1 Organizační směrnice
č. 3/2004 Oběh účetních dokladů.
RM bere na vědomí, že 1. května 2004 se Město
Polička jako právnická osoba stalo osobou povinnou
k DPH a zároveň osobou osvobozenou od uplatňování DPH.
RM zřizuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, jako svůj poradní orgán „Komisi pro prevenci kriminality“.
RM jmenuje členem Komise pro prevenci kriminality JUDr. Věru Kvapilovou, RNDr. Martu Najbertovou,
paní Martinu Černíkovou, pana Pavla Lahodného, mj.
Miroslava Stodolu, prap. Miroslava Halamku koordinátorem prevence kriminality a předsedou komise pana
Aleše Horníčka.
RM schvaluje přijetí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na akci „Suchý poldr Polička“
a pověřuje starostu podpisem smlouvy se Státním fondem životního prostředí ČR.
RM souhlasí s prodloužením termínu plnění dodání stavby pro lokalitu Mánesova do 31. 8. 2004 a pověřuje starostu podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 2004/4.
RM doporučuje ZM schválit zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II na
základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, §
29, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů.
RM ukládá předsedům komisí seznamovat členy
komisí s veškerými materiály, které se týkají problematiky, jimiž se příslušné komise zabývají.
RM souhlasí se zveřejněním znaku Města Poličky
na titulní straně studijních textů pro posluchače Poličské univerzity třetího věku a ukládá vedoucími kanceláře starosty provést u vydavatele korekturu vzoru znaku tak, aby odpovídal heraldické předloze schválené
předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení
žádostí o byt na Městském úřadu v Poličce dle
schválených kritérií – stav k 1. červenci 2004. Zároveň v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona
o obcích v platném znění, pověřuje MJPO uzavíráním
nájemních smluv k uvolněným bytům.
RM schvaluje změnu kalkulačního vzorce stočného na rok 2004 dle přílohy.
RM schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě
o provozování infrastrukturního majetku uzavřené
dne 13. 6. 1996 mezi Městem Polička a VHOS, a.s.
Moravská Třebová.
RM schvaluje smlouvu č. 4410480891 uzavíranou
s VČE, a.s Hradec Králové a zmocňuje starostu k jejímu
podpisu do výše podílu Města Poličky dle důvodové
zprávy.

z 6. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 24. 6. 2004
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2004.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
(dotací) pro
- Farní charita v Poličce, ve výši Kč 135.000,-- na
charitativní projekty
- Pionýr – pionýrská skupina v Poličce, ve výši Kč
30.000,-- na činnost
- Spartak Polička – oddíl ledního hokeje, ve výši Kč
100.000,-- na činnost
- SK Kometa Polička – hokejbal, ve výši Kč 35.000,- na činnost
- Sdružení Kamínek v Poličce, ve výši Kč 55.000,- na činnost
- Mgr. Stanislav Konečný v Poličce, ve výši Kč
50.000,-- na publikaci
- TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši Kč
50.000,-- na činnost
- Atletika Polička, ve výši Kč 35.000,-- na činnost
ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení města Poličky dle Vyhlášky Města Poličky
č.1/2003 žadatelům na určený účel a ve výši dle důvodové zprávy.
Zastupitelstvo
města
Polička
v
souladu
s §26 odst.2 zák.č. 50/1976 Sb. v platném znění
a § 84 odst. 2 písm.b/ zákona č.128/2000 Sb. (zákon
o obcích) v platném znění schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Poličky č.3/2004, kterou se mění
a doplňuje vyhláška č.3/94 o závazných částech ÚPSÚ
Polička
II. vymezuje
dle ustanovení § 29 odst. 2 stavebního zákona
závaznou část změn IV. ÚPSÚ Polička, uvedenou
v obecně závazné vyhlášce, která je doplňkem obecně
závazné vyhlášky č.3/94 Města Poličky
III. konstatuje, že
a) k návrhu změny nebyly uplatněny žádné námitky ze strany vlastníků pozemků
b) při projednání návrhu byla vznesená stanoviska
orgánů státní správy převážně souhlasná. Vyhodnocení
stanovisek dotčených orgánů státní správy a dotčených
organizací je uvedeno v protokolu z připomínkového
řízení ze dne 21.5.2004. Na základě tohoto protokolu
lze konstatovat, že byla změna územního plánu dohodnuta ve smyslu §22 odst. 2 stavebního zákona.
c) zastupitelstvo města vyhlásí obecně závazným
právním předpisem závaznou část Změn IV. ÚPSÚ
Polička, na základě § 84, odst. 2 písmeno b/, zákona
o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění
d) Stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování Krajský úřad Pardubice, odbor strategického
rozvoje, oddělení ÚP a SŘ dne 14. 6. 2004na základě
ustanovení § 25 odst. 1 stavebního zákona č. 50/76 Sb.,
v platném znění zastupitelstvo města bere na vědomí
a konstatuje, že schvalované dokumenty ve schvalovacím řízení územního plánu jsou ve shodě s předloženým stanoviskem.
IV. ukládá
odboru ÚR a ŽP
a) zaslat dotčeným orgánům státní správy schéma
hlavního výkresu a obecně závaznou vyhlášku
b) zaslat registrační list odboru strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ Krajského úřadu v Pardubicích a Ústavu územního rozvoje, Jakubské náměstí 3,
601 00 Brno
c) zajistit uložení Změn IV. v souladu s ustanovením
§ 19 odst.2 a 3 vyhl. č. 131/98 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, na
MÚ Polička, odbor ÚR a ŽP a stavebním úřadu a na
odboru strategického rozvoje kraje, oddělení ÚP a SŘ
Krajského úřadu v Pardubicích.
ZM schvaluje záměr přípravy nového územního
plánu obce Poličky s tím, že náklady na jeho pořízení
budou zahrnuty do návrhu rozpočtu roku 2005.
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ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí
AZASS, Polička za rok 2003.
ZM schvaluje s účinností od 1. 9. 2004:
- změnu názvu příspěvkové organizace Zvláštní
škola, Polička, okres Svitavy na Speciální školy, Polička, okres Svitavy,
- doplnění článku II. a III. Zřizovací listiny,
- úplné znění zřizovací listiny Speciální školy, Polička, okres Svitavy
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 931/VII/
04 o způsobu a podmínkách budoucího provozu (užívání) a údržby stavby, uzavřené dne 28. 4. 2004 ve věci
přípravy a realizace stavby „Inženýrská infrastruktura
pro lokalitu Mánesova – Polička – I. etapa“.
ZM schvaluje prodej části p.p.č. 2102/6 o výměře
cca 150 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí Kč 150,/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického
plánu a uhradí veškeré náklady spojené s převodem
nemovitosti.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku označeného
jako B2 o výměře 3353 m2 a pozemku označeného
jako B1 o výměře 3436 m2 v k.ú. Polička určených pro
výstavbu čtyř bytových domů v „lokalitě Mánesova“ – I.
etapa – s.r.o. T.E.S., Polička. Kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitostí.
ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích kupních
smlouvách na prodej pozemků na výstavbu rodinných
domů v „lokalitě Mánesova“, v k.ú. Polička, s budoucími kupujícími dle důvodové zprávy. Kupní cena činí
Kč 590,-/m2.
ZM schvaluje doplnění programu o projednání dalších žádostí o prodeje pozemků v „lokalitě Mánesova“,
Polička.
ZM ruší svá usnesení č. 25/6, 25/10, 25/9 a 25/12 ze
dne 8. 4. 2004.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě na prodej pozemků na výstavbu rodinných
domů v „lokalitě Mánesova“, v k.ú. Polička, s budoucími kupujícími dle důvodové zprávy. Kupní cena činí
Kč 590,-/m2.
ZM schvaluje prodej bytu č. 3 velikosti 1+1, II. kat.
v domě č.p. 166 na ul. Tyršova v Poličce formou veřejné
dražby. Vyvolávací cena bude činit Kč 250.000,-.
ZM schvaluje bezúplatný převod podílu ve výši
6300/88200 na pozemku parcela č. 2912/22 v k.ú.
Polička od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Praha 10 na Město Polička.
ZM ukládá předsedům výborů seznamovat členy
výborů s veškerými materiály, které se týkají problematiky, jimiž se příslušné výbory zabývají.
ZM ukládá RM přijmout obdobné usnesení ve vztahu k předsedům komisí.
ZM bere na vědomí informaci o postupu řešení
závěru vyplývajících ze zprávy kontrolního výboru
provedené na Hradě Svojanov.
ZM schvaluje upravit zpracovanou projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce a dostavba zimního
v Poličce“ – I. etapa, v rozsahu navržené realizační dokumentace, která po technické stránce musí splňovat
požadavky a podmínky projektové dokumentace pro
stavební povolení a umožňuje realizaci dalších etap
rekonstrukce zimního stadionu.
ZM pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě o dílo č. 1023 04 ze dne 25. 5. 2004 s generálním
dodavatelem stavby.
Kompletní usnesení jsou k dispozici na sekretariátu
starosty.

PODĚKOVÁNÍ PIVOVARU
ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK
V minulých dnech obdržel Měšťanský pivovar
v Poličce, a.s., dopis z Ústavu sociální péče v Bystrém, v němž se uvádí:
„Vážený pane předsedo, dovolte, abych Vám
a Vašim kolegům za náš ústav poděkovala. Vážíme si velmi toho, že již po několik let umožňujete,
aby dobrovolné vstupné při Vašem Dni otevřených
sklepů bylo věnováno ve prospěch lidí s mentálním
postižením. I letošní částka 7 843 Kč bude věnována na sportovní aktivity našich klientů. Mezi
mnoho sportovních akcí patří i účast našich dvou
lyžařů na zimní olympiádě v Naganu.“
Mgr. Iva Svobodová, ředitelka.
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STUDENTSKÝ VÝZKUM V ŠIROCKU
Obec Široký Důl na Poličsku se ve dnech 21. 6. 8. 7. rozrostla o dalších 11 obyvatel - studentů Univerzity Pardubice, kteří zde provádějí již 2. rokem letní
sociálně-antropologické šetření.
Chceme tu uskutečnit dlouhodobější výzkum,
ve kterém se budeme zabývat dějinami, způsobem
života a kulturou obce. Vycházíme z toho, že vlastně
neznáme, čím žije dnešní vesnice, ani se neví, jaká je
její budoucnost. Výsledkem výzkumu by mělo být seznámení s proměnami vesnice v průběhu 20. století.
Snažíme se zmapovat Široký Důl z mnoha rozličných pohledů. Inspirací se nám stala kniha Široký Důl
od Jany Sejkorové a kolektivu z roku 2002. Důležitou
skutečností je také to, že již v letech 1974-1976 zde
probíhal výzkum Ústavu Československé akademie
věd. Ve výzkumu figuroval i pan Miroslav Janotka.
Hlavním zdrojem informací jsou však obyvatelé Širocka, kteří se s námi ochotně dělí o své vzpomínky,

zkušenosti i názory. Vypráví o současném i minulém
dění v obci, o tradicích a zdejším způsobu života.
A čím se tedy konkrétně zabýváme? Od svátků
a výročí (jako jsou znovuobnovení stínání berana či
setkání rodáků), dále tradice a inovace bydlení, přes
sportovní vyžití místních obyvatel a trávení jejich
volného času, až po příbuzenské vazby či přírodní
léčitelství a zemědělskou výrobu. S těmito a dalšími tématy se bude moci široká veřejnost seznámit
v bakalářských pracích a v souhrnné srovnávací práci
„Český venkovan na začátku 21. století“, která bude
publikována v české i anglické verzi. Předpokládané
vydání knihy je plánované na rok 2007 u příležitosti
Setkání rodáků.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem občanům
Širokého Dolu za jejich vřelé přijetí a hodnotnou spolupráci.
Studenti Univerzity Pardubice,
obor sociální antropologie

TURISTICKÁ OBLASTNÍ KARTA V KRAJI SMETANY A MARTINŮ
Dobrovolný svazek obcí Kraj Smetany a Martinů
ve spolupráci se svazkem obcí Toulovcovy Maštale
v současnosti připravuje projekt, s názvem Turistická
oblastní karta - Kraj Smetany a Martinů, Toulovcovy
Maštale. Cílem projektu je oslovit turisty speciální
a netradiční pobídkou a přilákat je do oblasti Kraje
Smetany a Martinů a oblasti Toulovcových Maštalí na
větší počet dní. Náplní projektu je nabídnout turistům
„Turistickou oblastní kartu“. Zakoupení této karty
umožní turistům navštěvovat památky a zajímavosti oblasti zdarma. Uvedení karty do prodeje bude
podpořeno vydáním dvou propagačních materiálů.
Součástí projektu je zároveň vyhotovení a umístění
prezentačních tabulí u hlavních dominant oblasti.
Turistická oblastní karta bude nepřenosná, s podpisem vlastníka na zadní straně, s označením platnosti a čísla karty. Cena bude stanovena v závislosti na

KLUB ZDRAVÍ V SRPNU SICE
ODPOČÍVÁ, ALE …
Už je to tak, po loňských tropech v letních měsících
je to v Poličce a okolí jinak. Mohlo nám to být jasné už
na jaře, ale většina z nás přesto doufala. Letošní léto
patří k těm vančurovským létům, kdy jejich způsob se
zdá být podivným nejen laikům, ale i meteorologům.
Ne každý chladným počasím frustrovaný jedinec má
možnost odletět do teplejších krajin a tak nezbývá, než
se spokojit i s málem, jehož se nám dostává, což je ostatně ideální postoj do všech životních situací – překvapivé
obraty k lepšímu jsou pak velmi příjemné a navozují
v nás pocity, že jsme obzvláštně hýčkáni.
V srpnu, stejně jako v červenci, máme i v Klubu zdraví prázdniny, ale pilně se připravujeme na nadcházející
sezónu (protože podle Karla Čapka ten, kdo odpočívá,
připravuje nové věci), v níž vám chceme nabídnout to,
co potěší téměř každého, kdo není spokojen se svým
vzhledem – budeme totiž společně (spoléháme přitom
na vzájemnou motivovanost jedním cílem, která přináší
vysoký úspěch) až do Vánoc hubnout zdravě, vytrvale
a trvale, přednášky budou jak z úst lidí, kteří řídili celostátní akci „Těžká sázka“, tak těch, kteří mají spoustu
zkušeností s vytrvalostním během na dlouhou trať, jímž
snížení nadváhy na váhu přijatelnější bezesporu je.
Přejeme všem krásný srpnový čas bez ohledu na veletoče v oblasti počasí, užívejte sluníčka, vody, vzduchu
i čerstvého ovoce a zeleniny, příjemně lenošte, odpočívejte při sportu, a hlavně - budujte pozitivní vztahy se
svými bližními, protože na vztazích stojí a padá celý náš
svět. Buďme těmi laskavě milujícími a odpouštějícími
– každý z nás přece potřebuje neustále prožívat to, že je,
přes svoji nedokonalost, bezpodmínečně přijímán.
Za o.s. Život a zdraví a Církev adventistů
sedmého dne v Poličce Hanka Ščigelová

typu karty - třídenní, týdenní, rodinná a v závislosti na
sezóně. Cena karty bude významně nižší než součet
cen za jednotlivé vstupy. Tyto karty budou v prodeji v informačních centrech, na určených místech
a v ubytovacích zařízeních. Nabídka karty bude zajištěna prostřednictvím vícejazyčných letáčků, prodejních míst, na veletrzích, v médiích a na prezentačních
tabulích. Dále budou vyrobeny samolepky označující
prodejní místa.
Součástí projektu je umístění prezentačních tabulí
u hlavních turistických dominant oblasti, v místech
soustředěného turistického ruchu – zámek Litomyšl,
Polička, Toulovcovy Maštale. Tabule budou informovat návštěvníky o zajímavých lokalitách a památkách,
které lze v regionu navštívit a o možnosti získání a využití turistické oblastní karty.
Realizace projektu je možná díky poskytnutí
účelového grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 83 000 Kč v rámci programu
Podpora tvorby incomingových projektů cestovního
ruchu v Pardubickém kraji.
Mgr. Jan Matouš,
ředitel DSO Kraj Smetany a Martinů

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
MÁ CERTIFIKÁT
V roce 2003 rozhodla Rada Pardubického
kraje o zavedení systému jakosti u Správy
a údržby silnic Pardubického kraje s tím, že
certifikace má proběhnout do 31. července
2004. Po vstupní analýze připravenosti organizace k zavedení systému jakosti dle normy
ČSN EN ISO 9001: 2000 bylo zahájeno zavádění tohoto systému do praxe. Ve dnech
28. a 29. června 2004 provedl certifikační orgán
TÜV CZ s.r.o. certifikační audit s výsledkem
doporučit udělení certifikátu.
Správa a údržba silnic je první krajskou
organizací, která tento certifikát získala. „Chtěli
jsme si ověřit, jak probíhá činnost organizace,
která před třemi lety vznikla sloučením čtyř
původních státních organizací. Považuji to za
velký úspěch, který asi nejvíce ocení ti, kteří
procesem certifikace sami prošli,“ řekl Miloslav
Macela, radní zodpovědný za dopravu.
Slavnostní předání certifikátu Správě a údržbě silnic Pardubického kraje se uskutečnilo ve
druhé polovině července 2004.
(Pozn. red.: Škoda, že udělení certifikátu
zatím není na silnicích v kraji (potažmo v republice) příliš patrné... Bylo by jistě žádoucí,
kdyby bylo provázeno přísunem potřebných
finančních prostředků).

KRUH PŘÁTEL HUDBY
KONCERTNÍ SEZÓNA 2004/05

KALENDÁŘ AKCÍ

12. 9. KONCERT ČESKÉ INSPIRACE
ČESKÝ STUDENTSKÝ ORCHESTR

města Polička

25. 10. KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU
MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ
Dirigent: Tomáš Krejčí
Program: L. van Beethoven, J. Brahms,
A. Dvořák

Srpen 2004
LETNÍ KINO VESMÍR
POMEZÍ U POLIČKY

KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM
20 - 22. srpna
23. srpna
28. srpna
Velký sál Tylova
domu v Poličce
19.00 hod.

FESTIVAL POLIČKA 555
PRONÁJEM
Koncert účastníků 13.
mezinárodního hudebního
festivalu MLADÁ PRAHA /
YOUNG PRAGUE
Účinkují: Adler Trio (Česká rep.)
- Vladislav Borovka - hoboj, Jan
Pařík - klarinet, Miloš Petrák
- fagot, Masaki Tanokura
- housle, Masaaki Ichikawa
- klavír (Japonsko), Julius Stern
Trio (Německo ) - Sabina
Chukurova - klavír, Julia-Maria
Kretz - housle, Tobias Bloos
- viloncello
Zazní díla: B. Martinů, L. Janáčka
a A. Dvořáka

KINO POLIČKA v době letních prázdnin
kino nehraje.

Pá 6. 8. HARRY POTTER a VĚZEŇ Z AZKABANU
USA, 2004, režie: Alfonso Cuarón
Dětský dobrodružný film, mládeži přístupný,
136 minut
So 14. 8. GOOD BYE, LENIN!
Německo, 2003, režie: Wolfgang Becker
Hořká komedie, německé Pelíšky, české
titulky, mládeži přístupný, 121 minut
Pá 20. 8. SHREK 2
USA, 2004, režie: Andrew Adamson, Kelly
Ashbury. Animovaná komedie, mládeži
přístupný, 90 minut
So 28. 8. SPRÁVCE STATKU
ČR, 2004, režie: Martin Duba. Rodinný film,
držitel hlavního ocenění na festivalu Zlín 2004
!!! Projekce (opět) za účasti autorů !!! Beseda
se zajímavými hosty, soutěž o ceny atd..
Začátky představení 21.30, vstupné 40 Kč.

KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ
Září – prosinec 2004 Výuka bude probíhat vždy
v sobotu nebo v neděli 16.00 – 18.30 hod.
ZAHÁJENÍ KURZU: sobota 18. 9. 2004 v 16.00 hod.
Předprodej od 23. srpna 2004 (cena 1250,- Kč)
v kanceláři Kulturních služeb Města Poličkyv úřední
dny PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 17.00 hod (Vrchlického 53, Polička, tel 461 725 204)

Kino najdete v Pomezí č.p. 60, u hlavní silnice z Poličky
do Pomezí na jeho horním konci (naproti autobusové
zastávky „Pomezí, lesní správa“).
V prostorách kina je možnost občerstvení a posezení
hodinu a půl před promítáním. Návštěvníci kina jsou
povinni dodržovat „Provozní řád letního kina Vesmír“,
parkovat pouze po jedné straně silnice a dbát pokynů
pořadatelů.
Moc se těšíme na Vaši návštěvu!

DĚTI, NEBUĎTE SMUTNÉ, ŽE UŽ
PRÁZDNINY KONČÍ
Po loňské vydařené akci pro Vás KDU-ČSL opět připravila na neděli 29. 8. od 14.00 hodin na zahradě
u mlýna Dětský den.
Srdečně zveme i rodiče a další příznivce všech věkových kategorií. Občerstvení zajištěno.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

POŘADATEL: Občanské sdružení LÁVKA
KONTAKT: lavka@email.cz
Poděkování městu Polička

PŘIPRAVUJEME
Kino Polička
1. a 2. září 2004

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

6. září 2004
8. září 2004
13. září 2004
24. září 2004

31. 7. - 1. 8. Zeman Oldřich
Polička, 1. Máje 606, 461724401
7. - 8. 8. Kočí Jiřina
Dolní Újezd 838, 461631126
14. - 15. 8. Kopecká Eva
Bystré, nám. Na Podkově 25, 461741654
21. - 22. 8. Eliáš Adolf
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404, 461612733
28. - 29. 8. Zeman František
Litomyšl, Smetanovo nám. 132, 461613827
4. - 5. 9. Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, 461724369

Tylův dům
9. září
15. září

Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

25. září
29. září

HARRY POTTER a VĚZEŇ
Z AZKABANU
TROJA
POST COITUM
DEN POTÉ
SPIDER MAN 2

HALINA PAWLOWSKÁ
TRAVESTI SKUPINA
SCREAMERS
YVETTA SIMONOVÁ
VLADIMÍR HRON

NALEZENA PENĚŽENKA

Dne 23.7.2004 v ranních hodinách byla nalezena pánská kožená peněženka hnědé barvy.
Majitel nechť se dostaví na podatelnu Městského úřadu v Poličce.

3. 11. KOMORNÍ KONCERT v rámci festivalu TÓNY
NAD MĚSTY
12.11. KONCERT LAUREÁTŮ PÍSŇOVÉ SOUTĚŽE
BOHUSLAVA MARTINŮ
17. 12. VÁNOČNÍ KONCERT (IV. adventní koncert)
ENSEMBLE POETIQUE
Marie Hovorková - kytara, Vladimír Richter
- zpěv, Petr Pomkla - flétna
Program: G.F. Händel, B. Marcello, L. Almeida,
M. de Falla a další
2. 1. 2005
NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO A HOSTÉ
soprán – Martina Králíková
Program: Moravské klavírní trio v již tradičním
pořadu virtuozních skladeb, árií a duetů světového a českého repertoáru.
U příležitosti koncertu bude uvedena výstava
obrazů Sergeje Sounina.
Březen
KOMORNÍ KONCERT BRNĚNŠTÍ
HORNISTÉ A ZDENĚK KRÁL
(klavírní improvizátor)
Program: Klasická hudba a nové trendy v improvizaci v netradičním setkání žánrů.
Květen
KONCERT V RÁMCI 8. ROČNÍKU
Martinů festu
CENA ABONENTEK:
180,- Kč
Prodej od 23. srpna do 20. září 2004 v kanceláři Kulturních služeb města Poličky, Vrchlického 53
V úřední dny: PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 – 17.00 hod.
ZMĚNA TERMÍNU A TITULU VYHRAZENA

DIVADELNÍ ABONENTNÍ
CYKLUS II. POLOLETÍ 2004
CYKLUS „A“
ZÁŘÍ:
Marco Camoletti, NA SPRÁVNÉ ADRESE
ŘÍJEN:
Antonín Procházka, S TVOJÍ DCEROU NE
LISTOPAD:
Norman Robbins, HROBKA S VYHLÍDKOU
PROSINEC:
Geraldine Aron MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
CYKLUS „B“
ZÁŘÍ:
Jan Kraus, NAHNILIČKO
ŘÍJEN:
Marie Jones, PLNÉ KAPSY ŠUTRŮ
LISTOPAD
Frank Marcus, JAK VRAŽDILI SESTRU CHARLIE
PROSINEC
V. Vančura, PEKAŘ JAN MARHOUL
Prodej abonentek od 23. srpna do 20. září v kanceláři Kulturních služeb města Poličky, Vrchlického 53 v úřední dny:
PONDĚLÍ a STŘEDA 13.00 - 17.00 hod. Po tomto termínu
budou nevyzvednuté abonentky nabídnuty dalším zájemcům www.tyluvdum.cz
ZMĚNA TERNÍNU A TITULU VYHRAZENA
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NOVINKY V KNIHOVNĚ
DOSPĚLÍ - BELETRIE
Frýbort, Pavel - BODYGUARD
Při ochraně Bálkovy rodiny zjistí Jareš mnoho
choulostivých informací, musí bojovat nejen za klienta, ale zachránit sám sebe.
Christie, Agatha - KARTY NA STOLE
K vraždě dojde uprostřed karetní hry, dokonce
v přítomnosti samotného Herkula Poirota, čtyři podezřelí mají opravdu vážné stíny ve své minulosti.
Hejkalová, Markéta - VŽDYCKY JEDNA NOC
Příběh mladé Češky, která se výhodně provdala
za manažéra, pak se ukáže, že všechno je trochu jinak. Děj se odehrává střídavě v Česku a ve Finsku.
Fojtová, Věra - TANEC V KOPŘIVÁCH
Sedmnáctiletou Kristýnu manžel její matky ji
ponižuje, psychicky týrá, zneužívá a zastrašuje.
Francková, Zuzana - EVROPA SAMÁ LEGRACE
Netradiční cestopis nás zavede do Německa,
Rakouska, Francie, Anglie, Nizozemí, Belgie, Maďarska, Slovenska a Itálie.
NAUČNÁ LITERATURA
Bauer, Jan - PODIVUHODNÉ OSUDY
V ČESKÝCH DĚJINÁCH
2. díl vypráví o přečasto dramatickém životě
historických postav, které zbavuje nánosu legend,
dává nahlédnout do jejich soukromí a domýšlí možné pohnutky jejich jednání a chování.
Neff, Ondřej - FOTOGRAFOVÁNÍ
S DIGITÁLNÍM FOTOAPARÁTEM
Jak využít digitální fotoaparát na maximum.
Bergh, René - UDĚLEJ SI VLASTNÍ STŘIH
Návod krok za krokem na zhotovení více než
60 střihů.
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:
Spanlangová, Dagmar - POHÁDKY
OVČÍ BABIČKY
Sedm veselých pohádek o chytrém beránkovi
a hloupém vlkovi.
Gudule,Anne - PRÁZDNINY V DUNÁCH
Dívčí román.
Hahn, Donald, M. - POČÍTAČOVÍ ŠPIONI
Dobrodružný příběh o počítačových gangsterech.
POHÁDKY : ZÁBAVNÁ VÝUKA ANGLIČTINY
Kniha obsahuje známé pohádky psané anglicky a česky.

PŮJČOVÁNÍ O PRÁZDNINÁCH
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

DOTACE PRO HRAD SVOJANOV
Dne 24. 6. 2004 schválilo zastupitelstvo Pardubického kraje účelovou dotaci na vypracování
projektové dokumentace pro obnovu hradního
paláce, rekonstrukci domu zbrojnošů a zastřešení
hradního nádvoří mobilní konstrukcí v celkové
výši 600.000 Kč. Základní podmínkou poskytnuté
dotace je zajistit podání žádosti o dotaci přímo na
realizaci těchto plánů v rámci strukturálních fondů
EU - Společného regionálního operačního programu (SROP) do konce roku 2004, popř. do konce
1. pololetí 2005. Žádost musí být podána v uvedené
lhůtě a projít kontrolou přijatelnosti či registrace
projektu. Projektová dokumentace proto musí být
připravena co nejdříve, aby městu neutekla uzávěrka případného a doposud nejistého 2. kola (září,
říjen?) či nové kolo příjmu žádostí na jaře 2005.
Velmi si v této záležitosti cením pomoci člena
rady Pardubického kraje, který má na starosti cestovní ruch, pana Ing. Ondřeje Kudrnáče a vedoucího
odboru strategického rozvoje kraje Ing. Pavla Kalivody, kteří byli předkladateli tohoto návrhu na jednání
zastupitelstva, a děkuji jim za jejich aktivitu.
Co vše je třeba zpracovat v projektové dokumentaci:
HRADNÍ PALÁC
Investice:
- zřízení hygienických zařízení pro návštěvníky
hradu a především diváky jednorázových sezónních
akcí v 1.suterénu s přístupem z hradního nádvoří,
vč. úpravy vstupního vyrovnávacího schodiště;
nové vnitřní rozvody elektroinstalací, vody a kanalizace s připojením na vnější přípojky v areálu
- zřízení alespoň jedné komory pro úklid nadzemních podlaží hradního paláce v souvislosti
s výše uvedenými stavebními úpravami
Nezbytná údržba a opravy objektu hradního
paláce s ohledem na současný stav:
- suterénní prostory hradebního paláce upravit
pro výstavní účely (část 1. PP přístupná z hradního
nádvoří) a sezónní prodej (část přístupná z okružní
cesty u západního štítu paláce, mimosezónně prostor využít pro uskladnění venkovního mobiliáře),
ošetření vnitřních povrchů a prvků
- úprava vstupů (repase nebo výměna výplní
otvorů, vyrovnávací schody z nádvoří), elektroinstalace a výměna jejich rozvodů v objektu
- opravy výplní otvorů (okna, dveře, balkónové
dveře) včetně nátěrů a oprav kování vč. jejich pří-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ A STUDENTY
Pondělí 8.00 – 11.30
13.30 – 17.00
Středa 8.00 – 11.30
-----Čtvrtek 8.00 – 11.30
13.30 – 17.00
Pátek
8.00 – 11.30
-----ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Pondělí
-----INTERNET
Pondělí 8.00
Středa 8.00
Čtvrtek 8.00
Pátek
8.00

–
–
–
–

11.30
11.30
11.30
11.30

13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
-----13.30 – 17.00
------

ČÍTÁRNA - STUDOVNA
V době prázdnin bude otevřena letní čítárna ve
dvoře knihovny. Otevřena bude ve stejnou dobu
jako oddělení pro dospělé a studenty.
Sobotní půjčování v době letních prázdnin
ODPADÁ
Od 2. srpna do 14. srpna 2004 bude Městská
knihovna Polička uzavřena.
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Proč?
ptáme se znovu, když přicházíme k Tvému
hrobu.
Proč Tvé srdce přestalo bít.
Vždyť mělo pro koho žít.
Těžko je zapomenout, když slzy v očích stojí.
Těžko je vzpomínat, když srdce pořád tolik bolí.
Dne 7. srpna 2004 by se dožila 80 let naše
milá maminka, paní Marie Vítková z Borové u
Poličky. Stále vzpomínáme.
Za všechny sourozence Jana Němcová,
Pomezí u Poličky

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji MUDr. Plškovi a MUDr. Vltavské za
vstřícnost, se kterou mi pomáhali při řešení problému. Udělali přitom mnoho nad rámec svých
pracovních povinností.
Veronika Ryšavá

padného nahrazení replikami s původním členěním
a profilací (v případě velkého poškození); to vše
téměř v celém objektu
- opravy oplechování a svislých svodů, doplnění
odvodnění střech, nátěry klempířských konstrukcí,
drobné opravy a nátěry zábradlí, mříží, apod.
- opravy povrchů fasád, odstranění závad v odvodnění, místy opravy zdiva a říms, vč. sjednocení
vrchního nátěru fasád celého paláce.
- dílčí sanace vnitřních povrchů - opravy štukových omítek, likvidace plísní, obnovení maleb
- ošetření dřevěných konstrukcí krovu
DŮM ZBROJNOŠŮ
Dům zbrojnošů, nyní využívaný ke skladování
předmětů všeho druhu, nouzovému přespávání
účinkujících, atp. bude upraven coby prostor víceúčelového sálu pro divadelní a hudební vystoupení
a konferenční turistiku (školení, semináře, konference apod.). Ostatní prostory a jejich úpravy jsou
spíše nezbytným provozním vybavením k hlavní
funkci, tj. hygienické zázemí pro diváky a účinkující, prostory pro uložení mobiliáře nebo scénických
staveb, šatnování a přípravu účinkujících, techniku prostředí (větrání, případně vytápění), úklid,
drobné občerstvení a nezbytné předsálí. Prostor
podkroví by měl být využit k vybudování celoroční
ubytovací kapacity v podobě několika vícelůžkových podkrovních pokojů.
Investice:
- demontáž stropu, vnitřního schodiště a podlahy v 1. nadzemním podlaží, vč. odtěžení dodatečných násypů, bourání nevhodných úprav
ostění otvorů; provedení nové stropní konstrukce,
stavebních úprav pro sklady, zázemí pro účinkující,
WC a umývárny, technického vybavení a vstupů do
objektu, oprav stávajících povrchů, položení nové
podlahy apod.
- zřízení odpovídajících únikových cest (schodišť, podest, dveřních otvorů),
- rozvody el. energie, vody, kanalizace, technického zařízení větrání sálu a sociálních zařízení,
kompletace osvětlení a zařizovacích předmětů
apod., napojení na plyn
- vybavení objektu mobiliářem, zařízením pro
ozvučení sálu, příp. zařízení pro simultánní odposlech překladů v cizím jazyce.
Nezbytná údržba a opravy objektu
- Opravy podstřešních říms, výplní spár odhaleného zdiva, fragmentů hladkých omítek, původních
kamenných portálů, restaurování omítek malovaného kvádrování
- Výměna výplní otvorů ve vazbě na nový způsob užívání objektu, vč. úprav ostění (i dveřního ve
2. NP), odstranění nevhodných přizdívek
- Ošetření dřevěných konstrukcí ponechávaných
stropů a krovu
- Opravy klempířských konstrukcí, doplnění
odvodňovacího žlabu, údržba a oprava, popř. doplnění jednotlivých kusů keramické krytiny.
ZASTŘEŠENÍ NÁDVOŘÍ MOBILNÍ KONSTRUKCÍ
Cílem je nahradit stávající nouzové zastřešení
části hradního nádvoří vyspělou mobilní konstrukcí, která by ve složeném stavu nerušila dojem
z historické památky a vzdorovala povětrnostním
podmínkám i v zimě, a při rychlém rozložení
by ochránila návštěvníky pořádaných akcí před
náhlou nepřízní počasí. Už současné zastřešení výrazně snižuje riziko ztrát u nasmlouvaných akcí při
nejistém počasí, nové řešení má odstranit pracnost
instalace a zlepšit estetický dojem. Všechny předpokládané investice rozšiřují možnosti využití hradu a přispívají ke zvýšení rentability jeho provozu;
zároveň každá z předpokládaných úprav přispívá
ke zlepšení stavu stavebních konstrukcí a odstranění manka stavební údržby z minulých let.
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC
ve spolupráci s Jiřím Čtrnáct,
kastelánem hradu Svojanov

KAMÍNEK V SRPNU
Pondělí - Písničky, říkanky a relaxace pro děti
11.00 -12:00 Procházka s dětmi
Úterý - 10:00 Klub maminek - 3. 8. - potisk textilii,
10. 8. - malování na sklo, 17. 8. - mozaika,
24. 8. - keramika, 31. 8. - sypaná batika
Středa - Zdravotní masáže (dle objednávky),
11.00 -12:00 Procházka s dětmi,
13.00 - Kanisterapie
Čtvrtek - 11:00 -12:00 Procházka s dětmi
12.00 USP Svitavy - Výtvarná dílna
Pátek - 8:00 - 10:00 Pohybové hry pro děti
10:00 Výtvarný kroužek pro děti ZS
Přednáška: muzikoterapie, středa 18. 8. - ing. Ivo
Janeček. Koná se od 9:00 - 15:00 hodin
(hlaste se SRPPD Kamínek)
Výlet do ZOO v Jihlavě – 26. srpna, odjezd
v 8,30 hod. od Kamínku. Přihlášky osobně
nebo na telefonu 603 108 673
Otevřeno: PONDĚLÍ- ČTVRTEK
od 8:00 do 15:30, PÁTEK - od 8:00 do 13:00,
(13:00 - 15:30 sanitární hodiny)
Najdete nás: ZŠ Na Lukách, vchod od dopravního
hřiště Polička, info: 603 108 673

DiC POLIČKA INFORMUJE

• Děkujeme vedení Pekárny Borová, Masokombinátu Polička, KDU-ČSL a Všeobecné zdravotní
pojišťovně za pomoc při zajištění soutěžního dopoledne pro děti. Bez jejich pomoci a pomoci studentů SOŠ a SOU v Poličce by nebylo možné tuto
akci uskutečnit.
• Na září připravujeme burzu oblečení a potřeb pro děti. Termín a místo konání budou včas
upřesněny.
• Rodiče, máte dítě s handicapem? Potřebujete
zajistit pro dítě asistentku nebo je občas pohlídat?
Potřebujete pomoc, radu? Máte zájem o předávání
zkušeností, o spolupráci? Jsme tady pro Vás.
• Z důvodu rozšíření činnosti Dětského informačního centra Polička hledáme k pronájmu bezbariérové prostory nebo ke koupi menší byt, domek
nebo jeho část.
• Hledáme dobrovolníky na:
- pomoc rodinám s dítětem s handicapem
- pomoc osobám s civilizačními chorobami
- pomoc při zajišťování podkladů
pro komunitní plán sociálních služeb
Kontakt: DiC Polička, Hegerova 930,
57201 Polička 461722858, 605177027

POZVÁNKA DPS PENZION
1. 8. Výlet do Lačnova
Posezení u rybníka s občerstvením a hudbou
odjezd od penzionu v 13.30 hod.
4. 8. Cesta kolem hradeb
Návštěva galerie U tetiček paliček - občerstvení
v restauraci Na parkánech, odchod od penzionu
v 13.30 hod.
11. 8. Hrátky v atriu
soutěžení - hudba - občerstvení - zmrzlina,
káva, 14.00 hod.
18. 8. Krása lidového umění
výstava v budově muzea - návštěva cukrárny
v Šafově ulici, odchod od penzionu v 13.30 hod.
24. 8. Zájezd do Jihlavy a Havlíčkova Brodu
Jihlava – ZOO, Havlíčkův Brod - Dům s pečovatelskou službou, odjezd od penzionu v 7.45. hod.

Z ČINNOSTI DPS PENZION
2. 6. si udělali obyvatelé penzionu malý výlet
do poličského domova důchodců, kde byli mile
přivítáni. Úvodem vystoupily děti z Masarykovy
školy pod vedením paní učitelky Junkové. Personál
domova důchodců zazpíval s kytarou. Za doprovodu harmoniky se posedělo a popovídalo u kafíčka.
Na závěr následovala prohlídka bytů a seznámení
s denním provozem domova. Našim obyvatelům se
v domově líbilo.
8. 6. prožili obyvatelé pěkné odpoledne, opékali buřty. K táboráku patří pěkné písničky. Na klávesy hrál pan Hladík, členky klubu důchodců zpívaly,
sluníčko hřálo, počasí přálo. Posezení venku v atriu
bylo příjemné.
10. 6. proběhla ve vestibulu penzionu prodejní
výstava ručních prací „Pomáháme mentálně postiženým dětem“. Prodávaly se předměty z keramiky, květináče, vázičky, svícny, přáníčka z papíru,
dečky, batikovaná trička. Tyto výrobky zhotovily
obyvatelky penzionu a seniorky z Poličky pod
vedením studentek J. Flídrové, K. Bártové a L. Dostálové. O tom, že se jim opravdu povedly, svědčil
výtěžek v hodnotě 5.640 Kč. Zvláštní škola využije
peníze na vybavení třídy pro mentálně postižené
děti. Obyvatele penzionu těší, že podpořili dobrou
věc a přejí dětem i učitelům, aby se jim v nové třídě
dobře učilo.
15. 6. se konalo slavnostní předávání výtěžku
z prodejní výstavy „Pomáháme mentálně postiženým dětem“, kterého se zúčastnily děti ze zvláštní
školy a obyvatelé penzionu. Úvodem vystoupil

pěvecký kroužek penzionu. Při malém občerstvení
se povídalo, děti přednesly básničky. Pan ředitel
poděkoval studentkám za to, jak pěkně a trpělivě
pracovaly s našimi obyvatelkami a přál hodně
úspěchů v práci s dětmi.
16. 6. vystoupili v penzionu chlapci ze základní
umělecké školy pod vedením pana Jindry. Hrála
dětská dechovka. Polky a valčíky s publikem jenom
hrály, tleskalo se, zpívalo. Obyvatelé prožili pohodové odpoledne.
17. 6. jsme podnikli zájezd do Nových Hradů,
Luže a Skutče. První zastávka byla v Nových Hradech. Prohlédli jsme si zámek, poobědvali v zámecké restauraci a pokračovali do Luže. Navštívili
jsme poutní kostel Panny Marie a obdivovali sochy
od J. Pacáka. Pak následovala procházka parkem
Hamzovy léčebny. Poslední zastávka byla v Domě
s pečovatelskou službou ve Skutči. Úvodem zde
vystoupil pěvecký kroužek našeho penzionu pod
vedením harmonikáře pana Hladíka. Na závěr jsme
se podívali do domova důchodců a potěšili jejich
obyvatele pěknými písničkami. Nastal čas loučení
a odjezd domů. Z výletu měli všichni radost a ve
tvářích se zračila spokojenost.
25. 6. obyvatelé penzionu navštívili dětský domov. Konalo se vítání prázdnin v zahradě domova.
Děti zpívaly, tančily a také se soutěžilo. Každé dítě
si vybralo babičku a společně prošly osmi disciplínami. Na závěr se posedělo u táboráku a opékaly se
buřty. Z vítání prázdnin měly radost děti i babičky,
které dětem přejí krásné prázdniny.

NÁVŠTĚVA U BROUČKŮ

NABÍDKA PRO SENIORY, JEJICH
RODINY A OSOBY ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ

Je léto, jste doma, snažíte se relaxovat a kolem
vás pobíhají vaše tvorbymilovné děti. Kam s nimi?
Co takhle na návštěvu k Broučkům. Není to daleko.
My už jsme tam byli.
První kopec mezi Poličkou a Korouhví jsme zdolali autobusem. Z Korouhve do Jimramova jdeme už
po svých. Za křižovatkou opouštíme jimramovskou
silnici, odbočujeme vlevo a stoupáme polní cestou
do táhlého kopce. My dospělí se kocháme pohledem zpět a počítáme chalupy na Jelínku, zatímco
naše děti mají hlad na bonbóny. Přicházíme k silnici,
přecházíme ji a pokračujeme dál po staré kamenité
cestě lesíkem. Nalevo se za stromy schovává chatka
ježibaby. Radši jdeme potichu, abychom ji nevzbudili. Míjíme 690 m vysoký kopec Bezděk s Luckým
vrchem a Buchtovým kopcem v pozadí a zastavujeme se až u myslivecké střelnice. Naši stále hladoví
a žízniví caparti si svačinu i odpočinek zaslouží.
Tady chutná dvojnásob. Pár fotek a jdeme dál.
Zavrhujeme pohodlnější cestu přes Sedliště
a pokračujeme v cestě lesem. A překvapení! Po
obou stranách cesty se to červená lesními jahodami.
Chybí nám jen džbáneček. Červené pusinky protestují a nechtějí stráň opustit. Ale Broučkovic čekají
a my musíme jít. Vycházíme z lesa a jsme v Jimramově. Ve zdraví míjíme hromadu štěrku, kontrolujeme
ryby ve Svratce a po 2,5 hodinovém putování (cca
6 km) šťastně stojíme na náměstí před starou školou.
Čistíme ruce, nosy, zastrkujeme trička do špinavých
kalhot a vcházíme do školy k Broučkům. Děti jsou
nadšeny. Děvčata nemohou odtrhnout oči od dioramatu Broučků. U pánů má však logicky největší
úspěch stará hasičská siréna. Ještě pohled, razítko,
výstavu obrazů malířů Vysočiny a máme splněno.
Do odjezdu autobusu zbývá více než hodina. Se
zmrzlinou v ruce se vydáváme směr kostel, zámek
a obloukem se vracíme zpět na náměstí. Po lehkém
občerstvení dopřejeme dětem lízátko na cestu
a hurá domů.
Neloučíme se, vždyť k Broučkům můžeme denně mimo pondělí 9 - 12, 13.30-16 hod.
A vy? Vy můžete příště třeba s námi.
Jana Šturcová,
Dětské informační centrum Polička

Potřebujete pomoc? Špatně se vám
chodí?
Můžeme vám donést nákup, vyzvednout
léky, vyřídit různé pochůzky. Budete-li potřebovat zajistíme vám doprovod k lékaři, na
poštu, doprovodíme vás na úřad apod.
Zmáhá vás úklid bytu?
Pomůžeme vám s běžným úklidem, luxováním, mytím oken, úklidem po malování
i s úklidem společných prostor.
Potřebujete vyprat?
Špinavé prádlo odvezeme a čisté, vyprané
a vyžehlené přivezeme. Nebo si můžete nechat
prádlo jen vymandlovat.
Nemůžete si uvařit?
Nabízíme možnost stravování pro jednotlivce i organizace v jídelně DPS „Penzion“.
Obědy také rozvážíme až do domu. Pomůžeme
s přípravou snídaně, svačiny, oběda a s podáním jídla.
Potřebujete pomoc doma?
Pomůžeme s osobní hygienou, oblékáním, přestláním a povlečením lůžka. Můžeme
zajistit celkovou koupel včetně mytí vlasů
v domě s pečovatelskou službou. Koupelnu
máme vybavenou zvedacím zařízením a můžeme koupat i osoby tělesně postižené.
Topíte v kamnech?
Postaráme se. Vyneseme popel, doneseme uhlí a dřevo.
Cítíte se osaměle?
Můžeme vám zajistit společnost pečovatelky třeba jen na popovídání, doprovod na
vycházku, nebo pomoc při různých zájmových
a pracovních aktivitách.
V případě zájmu o jakoukoli pomoc se obraťte na vedoucí pečovatelské služby paní Irenu
Smolkovou nebo ředitele DPS „Penzion“ pana
Pavla Brandejse.
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“,
Družstevní 970, Polička, Telefon 461 753 111
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10 LET POLIČSKÉ GALERIE UMĚNÍ
Jako list z kalendáře vypadala ta desítka vylepená na plakátové ploše, ale znamenala počet let
existence galerie v poličské radnici. Mohla tam být
ale i čyřicítka, třícítka, dvacítka. Dlouhá léta trvaly
snahy o využití radnice pro potřeby umění. Úplně
na začátku byla na tehdejší dobu smělá myšlenka
tehdejšího ředitele muzea PhDr. Otakara A. Kukly.
Jak se však ukázalo, byl to především krásný sen,
ale každému činu přece musí předcházet myšlenka, nápad. A ten už tady byl a byl také dáván
do vínku budoucím ředitelům.
A tak trvalo ještě 30 let, kdy se
v jedné době a na jednom místě
sešly dohromady šťastné okolnosti,
z nichž rozhodně nebyla tou zanedbatelnou spolupráce s Komerční
bankou.
Nabízím malou exkurzi i vzpomínky na chvíle, jež předcházely
otevření Městské galerie: každému, kdo už ta místa navštívil,
vytane na mysli především velký
obraz slavnostní hostiny rodiny
Hohenemsů – uváděné obvykle
jako Zahradní hostina. Má rozměry
543 cm na délku a 212 cm na výšku a je na něm vyobrazeno kromě
54 osob,velké množství stříbrného
a zlatého nádobí pro různé nápoje
a ovoce na stole prostřeném bělostným damaškovým ubrusem. I obrazy mají své osudy – v roce
1803 jej nechala spolu s celou rodovou obrazárnou převést do zámku v Bystrém Marie Rebeka
Josefa z Hrachu, rozená z Hohenemsu ze svého
alpského vorarlberského sídla. Obraz byl vyjmut
z rámu a navinut na velký válec. V jednoduchém
rámu pak byl v hlavním sále více jak 150 let. Přečkal i druhou světovou válku a je obdivuhodné,
že zůstal vlastně nepoškozený, když uvážíme,
že v budově byl v té době běžný provoz. Když
v zámku byla Střední zemědělská škola, byla tato
ojedinělá rodová galerie rozkouskována. Některé
obrazy byly v Zákupech, v Litomyšli, v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, některé obrazy sloužily například i jako dekorace při natáčení filmu
Císařův pekař. Zahradní hostina byla instalována
v prvním poschodí poličského muzea. Obraz byl
nejdříve restaurován v Praze, kam byl dopraven
na válci o průměru 60 cm a stejným způsobem
dopraven do Poličky. V roce 1981 bylo rozhodnuto celou galerii soustředit do Poličky, umístění do
bysterského zámku po dvou devastujících požárech nepřicházelo v úvahu a navíc budova sloužila
a slouží jinému účelu. Nebyl to jednoduchý úkol
znovu tuto sbírku zkompletovat. Až na dva ztracené obrazy v Zákupech se to podařilo. Do poličského muzea přišla v roce 1993 žádost o zapůjčení Zahradní slavnosti do italského Tridentu, kde
byla otevřena velká expozice o úloze místního
šlechtického rodu Madruzzů v Evropě. Na tomto
obraze A. Bayse z r. 1578 je totiž ve středu obrazu
Fortunato Madruzzo se svou manželkou Margaretou z Hohenemsu a vpravo pak kardinál Markus
Sittich III. z Hohenemsů, také však kardinál Karel
Boromejský, kanonizovaný v r. 1611, ale to by byla
jiná historie . Ředitel Městského muzea a galerie
Mgr. David Junek a PhDr. Květa Křížová z Ministerstva kultury vyslovili souhlas se zapůjčením,
ale pod podmínkou, že obraz musí být převezen
v plošném a v pevném obalu, zajišťujícím relativně
stabilní teplotní režim. Zjistilo se ale, že k transportu oknem je nutno odbourat část okenního
rámu a parapetu, aby bylo možno takto zajištěný
obraz dostat z budovy ven. O výstavě Madruzziů
vyšla osmisetstránková publikace na křídovém
papíře a titulní straně dominuje výřez ze Zahradní
hostiny. Uvnitř pak je podrobný popis i s poděkováním řediteli D. Junkovi a Kv. Křížové. Obraz byl
vystaven od června do října. Nebyla to však jediná
zápůjčka. Od 23. února do 29. května 1994 probíhala v Bavorském národním muzeu výstava Stříbro
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a zlato v dílech zlatníků pro evropské dvory a obraz byl opět jednou z výjimečných expozic. Šestisetstránkový katalog vydaný k výstavě na čtyřech
stranách uvádí nejen jeho vyobrazení, ale detailně
popisuje více jak desítku různých pohárů, mís a talířů, které byly zobrazeny věrně dle originálů.Díky
těmto zápůjčkám bylo možno financovat restaurátorské práce na zbývajících obrazech hohenemské
sbírky. Pak už se Zahradní hostina mohla vrátit do
Poličky. Zase v bedně hluboké asi 25 cm vyložené
izolací a molitanem až před poličskou radnici. Vědělo se, že doprava do radnice nebude bez problémů. Aby se obraz mohl dostat na
své místo v hlavním sále v prvním
poschodí bylo nutno upravit balkónové dveře. Za pomoci jeřábu
se pak celá bedna dostala na místo. Obraz dostal stylový rám, který odborníci připravili až na místě
a pak už bylo možno obraz zavěsit. Spolu s ostatními obrazy tak
tvoří jedinečnou ucelenou rodovou sbírku 92 exemplářů, z nichž
nejstarším je Madona význačného
holandského malíře Jana Gosaerta
Mabuse asi z r. 1531 namalovaný
na dubové desce. Jeden však už
nikdy nebude součástí sbírky. Byl
to veliký dřevěný polychromovaný hohenemský
erb s kozlem nad dveřmi zámecké kaple v Bystrém, který při požáru lehl popelem. Galerii tvoří
ještě další ucelené expozice. Je to staré umění na
Poličsku od gotiky do 19. století. Vedle kaple sv.
Františka Xaverského je cyklus šesti světic, dřevěných soch ze 17. století z obce Svatá Kateřina
a také Nymphenburský porcelán z dílny poličského rodáka Dominika Aulíčka, který svá díla
vytvořil v 60. létech 18. století. Z muzea se také
přestěhovaly portréty poličských občanů většinou
z 19. století či další díla s náboženskou tématikou
a výběr prací sochaře V.E. Šaffa.
Kdo přijde shlédnout výtvarníky Vysočiny
může se ve 2. poschodí potěšit obrazy J. Jambora,
R. Hanycha, Vl. Šindlera, Jana Honsy, Ciny Jelínka,
J. V. Síly a našeho Františka Bukáčka, zrovna tak
jako terakotovými plastikami Jana Lichtága nebo
některými drobnými pracemi Josefa Kadlece. Je to
ale jen část, ostatní díla čekají na svou expozici
v rekontsruujícím se muzeu. Návštěvník může
také vidět ohlasy díla B. Martinů v dílech výtvarníků. Karel Svolinský vytvořil obrazový pozdrav
B. M., Jan Zrzavý jeho portrét, najdeme tu inspiraci Juliettou Evy Vlasákové, nebo BM u klavíru
od Michala Moravce. Obdobně inspirovaly další
výtvarníky Polní mše, Otvírání studánek, nebo
Řecké pašije.
V sálech stejného podlaží je moderní umění
na Poličsku a je příjemné vidět takové množství
významných děl od proslulých umělců - Poličáků.
V době, která nebyla nakloněna Zbyšku Sionovi,
poličské Muzeum a galerie jeho díla pořizovala
a tak je k vidění a obdivování 10 jeho velkých
pláten i některá díla grafická. Celá kolekce současného umění je inspirující, neboť každý z obrazů
výtvarníků, majících hluboký vztah k Poličce,
nějakým způsobem hřeje domovinou. Zastavuji
se u obrazů Bořivoje Borovského, Jana Štěpánka,
Martina Pawery, Ivo Křena, Ludmily Jandové, Veroniky Bromové či plastik Pavla Herynka a v sluncem rozsvětlelém sále mám pocit klidu i pohody.
Ten je ještě umocněn šestnáctkou tavených skleněných plastik od Jana Černého znamenitě umístěných do okenních průhledů a vyzařujících ve své
hmotě i kouzelných tvarech nekonečnost světla.
Přátelské setkání, na které nás pozval ředitel
Městského muzea a galerie v Poličce bylo zakončeno nejen přípitkem, ale i očekáváním dokončení
rekonstrukce původní budovy muzea a Památníku
B. Martinů.
Klein

VÝSTAVA KRÁSA LIDOVÉHO UMĚNÍ
(Z MUZEJNÍCH SBÍREK XIII.)
je k vidění v MMG Polička v Malých výstavních
sálech v období 3. 7. - 22. 8. 2004.
Představuje krásné věci, které naše venkovské předky provázely ve všední den i ve svátek, které mnohdy
sami vyrobili nebo je koupili a dostali darem.
Je rozdělena do tří sálů.
V prvním je instalace připomínající interiér světnice
s lavicí, stolem a svatým koutem. Dále to, co bylo ve
světnici běžně k užívání - keramika (denní i sváteční),
vzácné ilustrované modlitební knížky a malby na papíře. Konečně novodobé zvykoslovné předměty nebo fotografie zvyků (i z 21. století), které z opravdu dávných
dob přežívají dodnes byť v obnovované a přetvářené
podobě.
Druhý sál je cele věnován dřevu - na různých
předmětech z hospodářství, domácnosti i nábytku
jsou prezentovány především výzdobné techniky (rytí,
řezba, soustružení, malba atd.). Připomenuta je krása
struktury přírodních pletiv.
Ve třetím sále uvidíte řemeslnou produkci a předměty kupované na trzích: železo, lidové šperky, textil
a oděv, dřevořezbu, lidové sklo. Zájmu diváků se těší
2 figuríny oblečené v replikách tradičních poličských
krojů ženského a mužského. Panel zmiňující lidovou
architekturu chce diváka podnítit, aby si při toulkách
krajem všiml detailů roubených i zděných statků a chalup a ocenil je.
Vernisáž výstavy proběhla v sobotu 3. 7. odpoledne.
Vystoupení tanečního kroužku „Lubeňáček“ z Lubné
pod vedením paní Vomáčkové bylo velmi milé a autentické. V úvodním slovu se paní K. Skopová věnovala
především teorii lidového umění (co to je, otázky vlivů
vysokého umění, autorství ...), ovšem s projevem vřelého osobního vztahu k lidové tvořivosti. Zahájení výstavy navštívilo nejméně 50 lidí, jak „věrných“ pravidelných
příznivců, tak nových tváří z Poličky i ze širokého okolí
zaujatých tématem.
Na výstavu i vás zve autorka scénáře a instalace
výstavy.
Mgr. Stanislava Cafourková,
etnografka MMG Polička

VOLÁ VÁS TRSTĚNICKÉ
DIVADELNÍ LÉTO
Divadelní soubor Vojnarka z Trstěnice Vás zve v pátek 20. 8 a v sobotu 21. 8. 2004 na divadelní představení
Hrátky s čertem. Uvidíte jej ve svérázném provedení
trstěnických divadelníků. Představení se uskuteční
v přírodním areálu za školou. Začátek představení ve
20 hod. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 20 Kč
V neděli 22. srpna vás zveme na dnes již tradiční
TRSTĚNICKÉ DOŽÍNKY
Program začíná ve 13 hod. krojovaným dožínkovým
průvodem od Obecního úřadu. V průvodu uvidíte koníčky v sedlech, v bohatě zdobených postrojích v kočárech i žebřiňáku, stará historická vozidla, chevrolety,
půvabné mažoretky a známou moravskou krojovanou
dechovku MISTŘÍŇANKU.
Hlavní program začíná ve 14 hod.v přírodním areálu
za školou. Po slavnostním zahájení, bude hrát dechovka
Mistříňanka, vystoupí mažoretky „Agentury Arnika“MoravskáTřebová a dětský taneční soubor Vínek z Janova.
Děti se mohou projet v kočárech i na malých koníčcích
v sedlech. Zajištěn je i zábavný podnik Lunapark i stánkový prodej.
Nenechte si ujít tuto
nevídanou krásu, připomínající svým půvabem snad
jen Moravskou jízdu králů
a také tak trochu malý
Kmochův Kolín. Od 17. hodin bude hrát k poslechu
i tanci „Litomyšlská 11“.
Vstupné: dospělí 50 Kč,
děti 20 Kč. Akce se uskuteční pod záštitou Pardubického kraje.

KURZY V KNIHOVNĚ
Vzdělávací středisko při městské knihovně v Poličce připravuje pro školní rok 2004 – 2005 výuku
v kurzech
Přípravných k přijímacím zkouškám na střední
školy z jazyka českého a matematiky
a) pro žáky 9. tříd základní školy na všechny
typy středních škol
b) pro žáky 5. tříd základních škol
Jazykové kurzy
- Angličtiny pro předškolní děti
- Angličtiny pro začátečníky
- Angličtiny pro mírně pokročilé
- Angličtiny pro pokročilé
- Angličtiny pro pokročilé – konverzační kurz
- Němčiny pro předškolní děti
- Němčiny pro děti základních škol
- Němčiny pro začátečníky
- Němčiny pro mírně pokročilé
- Němčiny pro pokročilé – konverzační kurz
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí
Jednotlivé lekce obsahují:
a) gramatická cvičení
b) základní konverzační témata
c) procvičování a rozšiřování slovní zásoby
d) texty s porozuměním
Šití a střihů pro začátečníky
Šití a střihů pro pokročilé
Zájemci o jednotlivé kurzy si mohou vyzvednout
závaznou přihlášku do kurzu v Městské knihovně,
Palackého náměstí číslo 64 v Poličce v termínu od
1. srpna do 20. září. Součástí závazné přihlášky je
úhrada zálohy na kurz ve výši 300,-Kč.
Zahájení kurzů je podmíněno dostatečným počtem zájemců.

PSYCHOHRÁTKY 2004 POHLEDEM LEKTORŮ NOVÁČKŮ
Ve dnech 23.-25.5.2004 se na Baldě konaly již
tradiční Psychohrátky. Avšak něco bylo přeci jenom
jinak. Ostříleným lektorům ze septimy jsme letos
pomáhali my, greenhorns z kvarty a jeden zelenáč
z tercie.
Teoreticky vyškoleni Velkým Manitou Mgr. Vlastou Tvrdíkovou jsme se vrhli na stádo bizonů - studenty z kvarty a tercie. Na vše dohlížela náčelnice
Létající sršeň RNDr. Marta Najbertová. V hnízdě nás
bylo dohromady 45.
Ze začátku nám velice nepřálo počasí, ale ani to
nás nevyvedlo z míry. V jednotlivých blocích jsme
se snažili studenty seznámit s problematikou drog.
Nechyběly ani hry na sebepoznávání, komunikaci
a další psychohry. Celé soustředění pak vyvrcholilo
noční hrou, při které jsme se báli víc my, strašidla,
než samotní účastníci. Strach ale k „bojovkám“
patří.

PENNY BUS
Je to přesně rok, co autobusová společnost
ZLATOVÁNEK POLIČKA zahájila v Poličce a přilehlých obcích provoz městské dopravy. Za rok svého
působení se společnost vždy snažila vyjít zájmu
a potřebám svých cestujících. Jednou z posledních novinek je spoj, který zaveze návštěvníky na
parkoviště PENNY MARKETU. Tam autobus čeká
35 minut a dále se vrací po běžné trase. Řeknete si
maličkost? Možná, pro ty, kteří mají možnost kdykoli a kamkoli zajet svým osobním autem. Ale pro ty,
kteří se na nákup do PENNY MARKETU nemohou
dostat z jakýchkoli příčin, je to jistě služba potřebná
a důležitá. Díky za ni.
(Autobus přijíždí k Penny marketu v 9.00 a odjíždí v v 9.35 hod)
-v-

ČSOP V AKCI!
Kosy, hrábě, vidle a dobrá nálada ochránců přírody pomáhaly loukám.
Zamyslel jsem se nad volebními programy
politických stran zastoupených v zastupitelstvu
v městě Poličce a nenašel jsem žádnou politickou
stranu, která by neprohlašovala, že jedna z jejich
priorit je ochrana životního prostředí, tudíž spolupráce s organizacemi zabývajícími se aktivitami
širokého spektra: vodní toky, lesy, chráněné oblasti,
spodní vody, zkrátka vše, co se životního prostředí
týká a jejich podpora. Musím uznat, že k jednání
o výstavbě poldru byli přizváni zástupci ekologických aktivit. Nevím zda-li za „pět dvanáct“ nebo ve
„dvanáct pět“. Na stůl opět padala esa jako v mariáši a trumfy největšího kalibru. Pokusím se podle
svého popsat tyto argumenty: „Je neoddiskutovatelným faktem dostat od státu 9,6 miliónu na výstavbu
poldru. Získat tyto peníze a připravit celou stavbu
nelze přes noc. 9,6 mil. je pro lidi v Poličce velmi
důležité. 9,6 mil. odlehčí kanalizaci v lokalitě Mánesova-Wolkerova. 9,6 mil. jsou peníze, které přece
nebudeme vracet, jenom kvůli ekologickým aktivistům, jejichž pocity by měly zvítězit nad věcnými
argumenty. 9,6 mil. není možné získat v jakémkoliv
jiném roce, než v tomto 2004.“ Tyto argumenty
mě nepřesvědčily o citlivém přístupu k zákonům
o ochraně životního prostředí. Nemohu si pomoci,
ale „zaklínadlo“ splnění stavebních prací a zásahu
do přírody je vždy postaveno tak, že ekologičtí aktivisté jsou proti lidem, penězům, rozvoji společnosti
a „dobrým zájmům“. V jakémkoliv sporu se snažím
pochopit obě dvě strany, jejich čisté úmysly a nalézt
pádné argumenty, které mě přesvědčí, kdo to doopravdy myslí upřímně a dobře, s námi se všemi.
Na veřejném zastupitelstvu Města Poličky jsem
z úst pana starosty slyšel věty, které mi udělaly
radost. Po vystoupení Reného Habrmana, který

oznámil, že se ČSOP vzdává odvolání proti rozhodnutí o výstavbě poldru, pan starosta vyzvedl
konstruktivní jednání a přístup zástupců ekologické organizace (ČSOP), ocenil přínosné a zásadní
podněty a připomínky i osobní přístup Martiny
Briolové a Reného Habrmana. Dále vyzvedl jejich
účast na mnoha jednáních ohledně poldru. Proto
je pro mne nepochopitelný článek na první straně
novin občanů města Poličky a okolí, který hovoří
o zástupcích ekologických aktivit jako o zpochybňovatelích výstavby poldru a vyskytuje se zde i slovo „bojkot“. Čtyři řádky v celém článku zpochybňují
věty, které jsem slyšel na veřejném zastupitelstvu
z úst pana starosty. Že by schizofrenie zasahovala
i komunální politiky?
ČSOP vzalo kosy, hrábě, vidle - nebojte se,
nešli si vyřizovat účty. Nejpádnějším argumentem
a esem-trumfem je poctivá lidská práce, podpořená vnitřním přesvědčením a ctěním nejen zákonů
o ochraně životního prostředí, ale i stanovených
dohod (péče o louky se vzácnými travinami a bylinami, které byly uchráněny před výstavbou přehrady). Tyto louky nedokáží vytvořit ekonomický
zisk, ale já sám osobně jsem se přesvědčil, že
dokáží vytvořit dobré mezilidské vztahy. S partou
nadšenců jsem se setkal 10. července při sobotním
úklidu trávy posečených luk. Po práci se nerozdělovaly miliónové šeky, ale odměnou pro nás všechny
byly upracované ruce, úsměvy, rohlík se škvarkovou pomazánkou, posezení v trávě a poděkování
všem, kteří přišli. Nevím proč, ale ze zastupitelstva
jsem nikoho neviděl - ale u mě se není čemu divit. Omlouvám se, pokud jsem někoho přehlédl.
Chci poděkovat těm, kteří nás mezi sebe přijali. Sobotní dopoledne patřilo k lepším chvilkám v dnešním uspěchaném, ekonomickém světě.
Za PIZ Vlastislav Mazal

Na konci pobytu jsme byli všichni nejméně o tři
kila těžší, protože strava chutnala jako od maminky
(ne-li víc). Odjížděli jsme spokojení a příjemně unavení. Doufáme, že to stejně vnímali i ostatní a těšíme se na další takové akce. Greenhorns z kvarty

DÁVNÝ TISKOVÝ DOHLED
Malý příklad: Do předmluvy ke katalogu XIX.
Východočeského salonu jsem mimo jiné napsal
o Českomoravské vysočině, že se stala „nevyčerpatelným zdrojem inspirace velkých duchů rodu Slavíčkova, Kavánova i dalších...“ - a také jsem citoval
úryvek z dopisu sochaře Josefa Kadlece hudebnímu
skladateli B. Tarabovi do Prahy z 20. 12. 1943: „Co
se týče mé osoby, zůstal jsem věren svým horám
a věren zůstanu. Netoužím po žádné slávě ani
pompě... Mým přáním je sloužit lidem prostým a ne
kapitálu, a tak asi zůstanu pro věčné časy člověkem
chudým, avšak ve svém nitru spokojeným.“
Rukopis byl předložen tzv. „tiskovému dohledu“
ke schválení. Zakrátko jsem převážel za pomoci
pana Františka Trojtlera do muzea Kadlecovu plastiku Vzpomínka. Cestou nás potkal jeden z mých
politických nadřízených: „Musel jsem udělat několik
zásahů do tvého článku. Vyškrtl jsem ti z něho ty
„duchy“, poněvadž žádní duchové nejsou - to je náboženský předsudek. A taky jsem vypustil zmínku
o Kadlecově chudobě, protože měl předvídat, že za
socialismu žádní chudí nebudou.“
Jeho výklad mého textu mne omráčil a začal
jsem se bránit. A tu mi před ním chlácholivě pan
Trojtler řekl: „Nic si z toho nedělej, Oto. Dnes opravdu nejsou duchové ani chudí. Dnes jsou jenom blahoslavení chudí duchem.“
PhDr. O. A. Kukla

PROČ SEKAT
CHRÁNĚNÉ LOUKY?
Význam sekání spočívá v tom, že se nedá šance
dravým typům rostlin, které vytlačují náchylnější
chráněné rostliny, jež zde dosud jsou. Chráněné
druhy se pak mohou lépe rozmnožovat, počet druhů rostlin se naopak ještě zvýší.
A proč se louky nenechají přirozenému vývoji?
Ryze přírodní krajina u nás již není. Vše je ovlivněno člověkem. Pokud se nechá krajina čistému
působení přírody, změní se během několika let na
les a cenné louky by prakticky zmizely. Na místě
Jánského potoka by tak došlo ke změně na olšinu,
kde by chráněné rostliny pravděpodobně vymizely.
Říká se tomu sukcese. Vzhledem k celkovému narušení (lidskému upravení, zkulturnění) přírody člověkem je v současnosti nutné louky sekat, abychom
nepřišli o cenné lokality s výskytem určitých druhů
rostlin, či louky bohaté na různé druhy rostlin vůbec. Protože to je společensky velmi důležitý úkol,
lze na tyto činnosti získat dotace.
René Habrman,
předseda A21 Polička
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40. VÝROČÍ OTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK
Naše mateřské škola oslavila čtyřicáté výročí od svého založení. Škola měla nejdříve dvě
oddělení jeslí a dvě mateřské školy. Od února
1971 došlo k otevření dalšího oddělní mateřské
školy a v roce 1984 byly zrušeny jesle a otevřeno čtvrté oddělení mateřské školy.Od toho roku
sloužila budova výhradně potřebám mateřské
školy. Škola je umístěna v prostorné zahradě
a také její okolí poskytuje řadu příležitostí k vycházkám. Budova‚ která byla postavena v akci
„Z“ prodělala za posledních deset let řadu změn
- byla provedena výměna střešní krytiny, celková rekonstrukce elektroinstalace, úpravy v prostorách kuchyně, výměna zahradního zařízení.
V součastné době probíhá výměna nábytku,
který slouží pro denní pobyt dětí. Škola připravuje pro děti velké množství aktivit jako je
Zdravé pískání, logopedická prevence‚ předplavecká výchova, výuka anglického jazyka‚ řadu
návštěv muzea, knihovny, návštěva divadelních
představení v mateřské škole i Tylově domě.
Také pro rodiče pořádáme dny otevřených dveří, oslavy svátků s vystoupením dětí, návštěvy
DPS Penzion a domova důchodců s programem
pro seniory. S dětmi jezdíme na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Na den oslav byl připraven program sestavený z vystoupení dětí, soutěží pro děti a dis-

kotéky, který se měl konat na školní zahradě
a měl být přístupný i veřejnosti. Počasí však
změnilo všechny naše přípravy a celá slavnost
se odehrávala v prostorách školy. I přes tento
fakt se oslava vydařila a děti i rodiče odcházeli
z mateřské školy s pěknými zážitky.
Velice nás potěšilo, že z velkého počtu
pozvaných hostů se dostavila zástupkyně Pardubického kraje paní Mgr. I. Černíková a za
Městský úřad pan V. Dospěl. V odpoledních
hodinách proběhlo ještě setkání s bývalými pracovnicemi, které bylo velice srdečné.

ZDENĚK HOLOMÝ
FOTOGRAF A DOBRÝ ČLOVĚK
Zdeněk Holomý se narodil 7. srpna 1924 v jihozápadní části Vysočiny v Dolních Němčicích
u Dačic. Fotografovat začal v roce 1939. Po vyučení ve fotoateliéru Vávra v Telči byl totálně
nasazen v Hamburku, po válce se navrátil do
ateliéru. V letech 1949-84 pracoval jako radiologický laborant ve svitavské nemocnici.
Od mládí se věnoval hudbě, hrál v městské
dechové kapele, která byla v roce 1953 pojmenována Svitavanka.
Ve fotografické činnosti se nezaměřoval jen
na jednu tématickou oblast, ale k oblíbeným
námětům patřila Vysočina. Nešlo mu o pasivní reprodukci krajiny, nýbrž o její pochopení
a prožití. Zajímalo ho jaké generace se zde
střídaly, čí střevíce prošly touto cestou.
Jeho fotografie mohl návštěvník shlédnout na
řadě výstav u nás i v zahraničí a ve velkém
množství publikací, z nichž připomeňme alespoň Martinů a Polička, Obrazová galerie rodu
Hohenemsů, Dveře a vrata na Poličsku, Věnné
město českých královen Polička.
Jako dlouholetý spolupracovník Městského
muzea a galerie v Poličce přispěl k fotodokumentaci uměleckých památek v Poličce i v širokém okolí.
Nečekaná zpráva o jeho úmrtí, dne 12. července, nás zastihla v předvečer jeho 80. narozenin.
Pracovalo se s ním vždy příjemně a budeme
na něj v dobrém vzpomínat.
za Městské muzeum a galerii Polička
David Junek

ČTEME Z VAŠICH DOPISŮ
Proč nemohu souhlasit se svévolným krácením a upravováním článků
Mám s tím řadu trpkých zkušeností. Tak například jsem kdysi v jedné studii napsal, že Arnold
Schönberg složil kantátu pro recitátora, mužský sbor
a orchestr „Ten, který přežil Varšavu“, končící zpěvem
hebrejské modlitby - a to na paměť židovských obětí
holokaustu. Zmínce o díle nebylo možné se vyhnout:
patří k nejsugestivnějším autorovým kompozicím vůbec. Jenže při zalamování sloupečků přišlo „kratiteli“
za vhodné ukončit právě v tomto místě text a vynechat všechno ostatní. A tak jsem si posléze přečetl:
„Schönberg složil kantátu“. Tečka, podpis a dost. Ani
slovo navíc. Možná, že sdělení o názvu a obsahu kantáty považoval příslušný redaktor za „plytké“.
Častokrát jsem zažíval také plody upravování textu. Třeba jsem v jednom vyprávění pochválil statečného jesuitu Bohuslava Balbína, že se ve své Obraně
jazyka slovanského mimo jiné odvážil pozvednout
svůj hlas proti mocným. Ve vytištěné podobě textu
jsem si pak ke svému zděšení přečetl pochvalu, že se
Balbín odvážil zvednout hlas proti nemocným.
Domníváte se, že po těchto zkušenostech (a mnoha jim podobných) z minulých let, a z jiných časopisů
dřívějška, by bylo možné smířit se opět s úpravami
a krácením bez vědomí pisatele a bez pečlivého a důkladného projednání s ním? Zakusil jsem to v minulosti, nyní již k tomu ochoten nejsem a nevidím ve
svém postoji ani stín arogance. Za takových okolností
by totiž „němovka“ (což je termín pana Vondráka)
byla nezbytností - a to zdaleka nikoli pro mne..
PhDr. O. A. KUKLA
Poznámka redakce: Chápu postoj PhDr. Kukly,
ale někdy je prostě nezbytné články krátit, protože
jejich informační hodnota je nízká a noviny nejsou
nafukovací. Často je třeba článek upravit gramaticky
a stylisticky. Pokud si někdo z přispěvatelů nepřeje
redakční upravy článku, je nutno to napsat na začátek textu. Redakce se poté rozhodne, jestli lze článek
zveřejnit i bez úprav. Pokud ne, nebude článek zveřejněn vůbec.
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DENNÍ STACIONÁŘ PRO
MENTÁLNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÉ

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL POSTIŽENÝCH DĚTÍ „KAMÍNEK“

Jedním ze tří projektů, které realizuje Charita
v Poličce, je Denní stacionář. Jedná se o denní
pobyt pro mládež a dospělé osoby s mentálním
nebo tělesným postižením. Těmto lidem obvykle
po ukončení povinné školní docházky ve speciální škole chybí smysluplná náplň jejich dalšího
života. Díky jejich začlenění do denního stacionáře
nacházejí potřebné sociální kontakty, sebeuplatnění i možnost dalšího rozvoje vlastní osobnosti.
Zároveň neztrácejí šanci žít v rodinném prostředí
a denně se domů opět vracet.
Pobyt ve stacionáři pomáhá výrazně nejen jim
samotným, ale i rodinným příslušníkům, kteří o ně
pečují. Ti se mohou během dne věnovat svému
zaměstnání, vyřídit si potřebné osobní záležitosti,
nebo si „jen“ na nějaký čas od náročné péče o své
blízké odpočinout. Podstatné je to, že při této formě
služeb nedojde k narušení těsné vazby postiženého
člověka s rodinou.
V letošním roce navštěvuje Denní stacionář
19 mentálně a tělesně postižených lidí ve věku od
19 do 45 let z Poličky a okolních obcí, z Litomyšle,
Svitav i Moravské Třebové. Někteří k nám docházejí
denně, jiní jen několikrát týdně. Klienty s těžším
typem postižení svážíme charitním automobilem,
ostatní se dopravují sami.
Ve stacionáři probíhá denně od 7 do 15 hodin pestrý program, do kterého se klienti podle
svých psychických a fyzických možností zapojují.
Součástí denního programu je výtvarná, pracovní,
pohybová činnost, muzikoterapie, vaření – nácvik
přípravy jednoduchých jídel, volnočasové aktivity,
vycházky do okolí, odpočinek. V letošním roce
jsme mezi pravidelné aktivity zařadili také canisterapii, při níž se využívá pozitivního působení
psa na člověka. Díky průběžnému vzdělávání si
klienti upevňují vědomosti již dříve nabyté ve speciálních školách a osvojují si i další nové poznatky
důležité pro život a základní sebeobsluhu.
Denní program probíhá formou individuální
i skupinové práce pod odborným vedením instruktorek. Při zajišťování některých činností spolupracujeme s externími odborníky – speciálním pedagogem, psychologem, praktickými a odbornými
lékaři apod.
V průběhu roku se společně účastníme celé
řady společenských, kulturních a dalších akcí, které
se konají v Poličce i okolí. Patří mezi ně například
návštěvy divadelních představení a výstav, účast
na společenském plese a na koncertě „Chceme žít
s vámi“ v Praze. Pravidelně navštěvujeme plavecký
bazén, koupaliště, tělocvičnu. V létě pořádáme
jednodenní výlety do okolí a společnou týdenní
letní rekreaci. Pro rodiče připravujeme besídku ke
Dni matek a vánoční posezení. Pro občany Poličky
pořádáme každoročně v červnu festival „Hudební
zahrada“ a v závěru roku Den otevřených dveří.
O chod stacionáře se stará 9 pracovníků – vedoucí, vychovatelka, 2 instruktorky pro pracovní
a výtvarnou terapii, asistentka, sociální pracovnice,
hospodářka, řidič a civilkář.
Zařízení je finančně zabezpečeno platbami klientů, dotacemi z MPSV a kraje, dále příspěvky obcí
a měst. Tyto prostředky pokryjí zhruba 70% nákladů, proto se snažíme získávat další finance z grantů
nadací a sponzorské dary.
Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých je
v současné době Denní stacionář provozován, jsou
nedostačující, probíhá již od roku 2001 rekonstrukce jiného objektu v ulici Vrchlického, do něhož
bude v budoucnu stacionář přestěhován. Poté bude
také možné rozšířit kapacitu Denního stacionáře
a nabídnout tak tuto službu dalším rodinám, které
pečují o zdravotně postižené dítě či dospělého.
Všechny, kteří mají zájem se o naší činnosti
dozvědět více, nebo kteří by v budoucnu našich
služeb rádi využili, zveme na návštěvu do Denního
stacionáře, který sídlí v Poličce, Vrchlického ulici
č. 185, tel. 461 725 552, 777 736 045.
Bc. Ludmila Chadimová, vedoucí

Mc Kamínek celoročně provozuje různé kroužky
pro děti všech věkových skupin a maminky. Tyto kroužky probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách
a aktualizují se dle zájmu dětí a maminek. V současné
době probíhá tzv. klub maminek. Náplní tohoto klubu
jsou kroužky např: batikování, ubrouskování, keramika, vaření, aranžování, kreslení, atd. Mezitím se o děti
starají asistentky. V květnovém Klubu maminek jsme si
vyzkoušely vaření podle čínské kuchyně, ušily jsme si
krásné polštářky, papírovou mozaikou jsme si ozdobily
různé předměty a ze sádry jsme si odlily ozdobné magnetky a rámečky.

Polička
Vás zve na

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

Pořádáme semináře a besedy s kvalifikovanými
odborníky, kteří se zabývají různými poruchami vývoje
dítěte. Pravidelně k nám dochází Mgr.Dita Bomberová,
která pracuje ve Speciálním pedagogickém centru
a Mgr.Daniela Jirušová - dětská logopedka.
Od května probíhá kanisterapie pro děti a také pro
obyvatelky ÚSP Svitavy.
Během roku jezdíme s dětmi a maminkami na výlety do blízkého okolí. Ke dni matek jsme uskutečnili
zábavný program, plný různých soutěží a her pro děti
i maminky.
Zavádíme projekt ozdravné muzikoterapie, pod
vedením manželů Janečkových. Velice nám pomáhají
při pořádání různých besed o alternativních formách
léčby. V současné době nadále funguje v Mc hlídání
dětí, pokud maminky potřebují navštívit např: lékaře.
O tuto službu je velký zájem.
Dlouholetá spolupráce s Dětským domovem v Poličce byla v letošním roce opět završena sportovním
dnem na hradě Svojanově - Putování starým hradem.
Děti z Kamínku i dětských domovů z celé republiky
si mohly změřit své schopnosti v různých disciplínách.
Dále spolupracujeme s DPS Penzion Polička, ÚSP Svitavy a základními i mateřskými školami.

Těšíme se na Vaši návštěvu !!!
Tel. pro rezervace: 605 373 330

CHCETE PEJSKA?
Chcete pejska a nemůžete se rozhodnout jakého? Poradíme Vám. V městském útulku v Pohodlí
jsou dva milí pejskové a čekají na nového pána,kterému chtějí prokazovat svoji lásku a oddanost.
Máte-li o některého z nich zájem, obraťte se,
prosím, na strážníky Městské policie v Poličce.
Pavel Lahodný, velitel městské policie

JMENOVÁNÍ KOMISE
PRO PREVENCI KRIMINALITY
Usnesením rady Města Poličky ze dne
19. 7. 2004 byla ustanovena komise prevence kriminality. Cílem komise je předkládání projektů se
zaměřením na volnočasové aktivity mládeže, oblasti
nejvíce ohrožené a postižené kriminalitou, na oběti
kriminality a získávání finančních dotací ministerstva
vnitra na realizaci těchto projektů. Smyslem projektů
je snížení kriminality v našem městě a jejího dopadu
na občany. Těmto cílům odpovídá i složení komise,
ve které jsou zástupci okresního státního zastupitelství, Policie české republiky, škol, městské policie,
odboru sociálních věcí a zástupce města.
A. Horníček , předseda komise

První z pejsků je kříženec pudla černé barvy. Je
hravý, přítulný a zvyklý na přítomnost lidí. Rád se
nechá vozit automobilem. Je vhodný do rodinného
domku i sídlištního bytu.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování pro níže uvedené firmy a pracovníky za provedení rekonstrukce kanalizace v ulici
Štěpničná.
VHOS, a. s. Moravská Třebová, stavbyvedoucí
p. Žváček
MěÚ Polička, odbor územního rozvoje a ŽP
MěÚ Polička, stavební úřad — p. Kašpar
Břeň

Druhý pejsek, kříženec černohnědé barvy je
klidný a hodný. Uvítal by pobyt v domě se zahradou, kde by mohl pobíhat.
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RSB 3824 Chata u Velkého Dáøka
Luxusní podsklepená zdìná chata 5+1
s garáí v k.ú. Polnièka, spoleèenská
místnost, stylové vybavení, 3 kachlová
kamna, krb, udírna, obecní vodovod,
septik, pøíjezd na vlastní pozemek.
Celoroèní rekreace.
Cena: 1 790 000 Kè

RSB 3754
RD pro rybáøe
Koncový øadový 4+1 k èásteèné
rekonstrukci, dvorek, malá zahrádka,
el., vlast.studna, plyn pøed domem,
septik, vlakové spojení, k. ú.
tìpánovice u Tinova
Cena: 795 000 Kè

RSB 2704
Stylová roubenka
Samostatnì stojící chalupa 1+1
v pìkném prostøedí k.ú. Velké Trestné,
památkovì chránìná, odborné úpravy
nutné, vekeré IS, pøedzahrádka,
pozemek celkem 131 m2.
Cena: 250 000 Kè

RSB 1014
RD nebo chalupa
Prodej podsklepeného sólo RD 1+1
v k.ú. Staov, dílna, gará, sklep,
moností rozíøení o pùdní vestavbu,
obytná plocha 74 m2, pozemek celkem
557 m2.
Cena: 640 000 Kè

RSB 1494
Stylová chalupa
Samostatnì stojící chalupa 1+1
v pìkném prostøedí k.ú. Radimìø, velká
pùda, kùlna, kamenné sklepy, vekeré
IS v dosahu, suché WC, zahrada
431 m2, oploceno, celoroèní pøíjezd.
Cena: 450 000 Kè

RSB 1414
Luxusní chalupa
Prodej velmi pìkné nadstandardnì
øeené chalupy 5 + kk se 2 koupelnami,
saunou a velkou spoleèenskou
místností s krbem v krásném prostøedí
Vysoèiny, 40 minut jízdy z Brna, v k. ú.
Dolní Rozsíèka. Uitná plocha 330 m2.
Cena: 3 950 000 Kè

RSB 3634
Meziøíèko u Letovic
Èásteènì podsklepený RD 2+1 po
rekonstrukci, stodola, gará, zahrada
392 m2, el., obec. vodovod, plyn pøed
domem, jímka, telefon
Cena: 1 180 000 Kè

RSB 3744
Chata blízko lesa
Podezdìná, èásteènì podsklepená
chata 2+1 s verandou v k. ú. Bøezina
u Tinova, pozemek 908 m2, vjezd,
el. 220 V, obecní vodovod, septik,
topení TP
Cena: 350 000 Kè

RSB 3854
STP Sentice
Pìkný pozemek pro stavbu sam.
stojícího rodinného domu, 1 434 m2,
íøe 16,5 m, kompletní IS v pøilehlé
komunikaci.
Cena: 350 Kè/m2

RSB 3464
Vilka na severu
Samostatnì stojící RD na sever od Brna
v k.ú. Moravské Knínice, pøedzahrádka,
vjezd na pozemek, dvùr a hospodáøské
stavení, vekeré IS, plyn pøed domem,
k èást. rekonstrukci, pozemek celkem 1
164 m2, Dosah IDS.
Cena: 2 990 000 Kè

Hlavní kanceláø: Lidická 77, 602 00 Brno rs@realspektrum.cz
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
Zaplatím min. 300 Kč za obálku, lístek,
apod. z nacistického koncentračního tábora.
Tel. 608 420 808.
xxx
Provádíme výkup sušenych hub. Telefon 737
879 008
xxx
Nabízíme prostory k podnikáni. Jedná se o 2
místnosti o rozloze 58 m2 v blízkosti centra města
Poličky. Telefon 603 379 142.

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB PRO MAJITELE
PSŮ A KOČEK
Vzhledem k povinnosti nezaměnitelného
označení zvířat (zejména psů a koček) při
cestách do zahraničí od 1.10. 2004 si dovoluji
upozornit, že provádím nad rámec běžného
tetování i ČIPOVANI zvířat čipy splňujícími
ISO normy platné v EU. Zároveň provádím
identifikaci zvířat čtecím zařízením, jejich
registraci v Národním registru majitelů zvířat
a jsem oprávněn k VYDÁVÁNÍ PASŮ nahrazujících dosud platné mezinárodní očkovací
průkazy pro řádně označená zvířata.
Bližší informace:
MVDr. Josef Horáček, veterinární ordinace
Riegrova 25, Polička 572 01
tel.: 604 648 153, 461 722 079
ordinační doba: pondělí - pátek 14.30 - 18.00

KOUPALIŠTĚ SE PROVOZUJE
OD 1. ČERVENCE DO 31. SRPNA
PROVOZNÍ DOBA 10 - 18 HOD.
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PŘIJMEME BARMANY, BARMANKY
DO NOVĚ OTEVŘENÉHO SPORT BARU V POLIČCE.
Částečná praxe nutná, zodpovědnost, spolehlivost, časová flexibilita.
Nástup možný od 1. 7. 2004. Dobré platové podmínky.
Možnost ubytování.
Tel. kontakt 777/566656.

SKAUTI Z POLIČKY NA MEZINÁRODNÍM TÁBOŘE
Deset poličských skautů a skautek se zúčastnilo
sedmého středoevropského mezinárodního tábora
TATRACOR na Slovensku. Tradice těchto setkání
začala v roce 1931 v Praze a střídají se v Čechách, na
Slovensku, v Polsku a Maďarsku.
Dva tisíce tři sta skautů z deseti států Evropy se
16. 7. 2004 na deset dní sešlo na velikém tábořišti
Športcamp u Tatranské Lomnice. Každý den jsme
sledovali, jak se rychle mění počasí na nádherném
panorámatu tábořiště, které tvořily Vysoké Tatry s výrazným Lomnickým štítem. Počasí ovšem nenechalo
suché ani naše tábořiště a to prudkými bouřkami.
Neuhasilo však vznikající mezinárodní přátelství ani
zhruba padesát pestrých aktivit, kterých jsme se pod
mottem „Dotkni se vrcholu!“ mohli zúčastnit. Některé
aktivity měly vrcholy dostupnější, například rukodělné aktivity nebo hry a sporty v táboře, jiné byly podstatně náročnější, ať už to byla rytířská cesta, noční
výsadek nebo výstupy na mnohé vrcholy Vysokých
Tater. Více ať hovoří další účastníci...
Blesk
Posolstvo do budúcnosti
Dopoledne jsme strávili v minulosti u „Aztéků,
Egypťanů a Řeků“. Luštili jsme šifry, stavěli jsme trojského koně a vytvářeli jsme aztécká autíčka s hranatými „koly“. Odpoledne jsme se zdrželi v přítomnosti,
vytvářeli jsme výstavu o světě a o našem pohledu na
něj. Další téma se odvíjelo od názvu Poselství pro budoucnost. Mottem Tatracoru je „Dotkni se vrcholu!“,
můžeme si jej vyložit mnoha způsoby a jeden z nich
je ten, že vrcholu dosáhneme životní cestou, cestou
skautingu. Cílem bylo, je a bude dát něco z nás dalším
generacím a naším úkolem bylo vyrobit krabici poselství. Večer mohl každý strávit podle libosti – v čajovně, v Tatrabant baru, ve spacáku anebo tancem.
Čisté Tatry
Čtvrtý den jsme jeli do Tater v rámci ekologického projektu Čisté Tatry. Oddíly našeho subcampu
si rozdělili různé trasy. Každý dostal anketu pro návštěvníky Tater a igelitový pytel na odpadky v okolí
Popradského plesa.
Haňulka

Tatracorové činnosti
Každý den byl rozdělen do dvou bloků - dopolední a odpolední program. Vstupenky na programy
jsme si mohli vyměňovat nejdříve v rámci subcampu
a později v rámci celého tábora. Při aktivitách jsme se
seznamovali s novými lidmi a získali nové inspirace
pro práci s dětmi. Zúčastnili jsme se aktivit jako byl
třeba Woodcraft, týkající se lesní moudrosti, Ringo
nebo Lezení v Tatrách. Na výběr byly také různé
rukodělné aktivity - tkaní, práce s hlínou nebo jazykový minikurz, internetový stan, tančírna, pletení
náramků, výroba pohlednic, opičí dráha, bojovka na
hradě v Kežmaroku, výrobky z papíru, lidové hračky
a další.
Haňulka
Noční výsadek
V 00:05 jsme nasedli do autobusu a zavázali si oči.
Přibližně po patnácti minutách jízdy autobus zastavil
a vyložil jednu skupinu, cca šest lidí. Naše skupinka
přišla na řadu zcela poslední, asi tak v 01:20. Tvořili
ji tři Češi a tři Poláci. Při výstupu z autobusu jsme
dostali lékárničku, obálky s úkoly, tel. číslo pro případ
nouze a mapu. Našli jsme první vesnici a snažili se
zorientovat v terénu i na mapě. Podle prvního úkolu
jsme měli v nějaké vesnici najít hřbitov a zde se měla
vyrobit či najít pro něj typická věc. Pak jsme narazili
na druhou skupinu a trochu promíchali své řady.
Postupně jsme plnili další úkoly z oborů zdravovědy,
komunikace, skautských znalostí,...
Bára
Orientační běh
... Než nás vypustili, tak nám dali mapu a buzolu
spolu se souřadnicemi. Asi tak po pěti minutách jsme
došli na zastávku a tam ležel pod lavičkou dopis
s dalšími instrukcemi. Přešli jsme řeku a po louce
jsme došli k posedu.
Tam nás čekalo trefování panďuláka prakem. Odtud jsme šli k dalšímu posedu a tam jsme si zahráli
hru. Potom jsme přešli po louce až k lesu, kde jsme šli
pár metrů poslepu. Po chvilce jsme přešli až na konec
lesa a to byl i konec trati.
Chocholouš

Deň priateľstva
Tento den měl být ve volnějším tempu, proto
neprobíhaly žádné aktivity, ale různé sportovní hry.
Mezinárodní turnaje ve fotbale, ringu aj. však přerušil odpolední déšť. Večer se všichni sešli ve velkém
stanu, kde proběhla prezentace všech zúčastněných
států. Zástupci českého kontingentu si připravili dvě
písně a hru, při níž rozezpívali celý stan. Po skončení
prezentací proběhl „ raut“. Polští skauti nabízeli národní jídla – nudle s mákem, pomazánku, jogurty, velmi
populární tyčinky Twix a mnohé další. Marcelka
Tento článek posíláme přímo ze Slovenska z Tatracoru, protože se vracíme až po uzávěrce Jitřenky. Do
Čech a do Poličky zdraví : Dogan, Blesk, Bára, Adélka,
Áňa, 2x Pavel, Chocholouš, Hanča a Marcelka.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat cestovní
kanceláři KO-TOUR v Poličce za moc hezkou dovolenou. Nejen sluníčko, krásné přírodní scenérie
Černé Hory, ale hlavní zásluhy patří paní doktorce
Nývltové, která se postarala o to, že jsme prožili
krásnou dovolenou, plnou nevšedních zážitků.
V neposlední řadě patří poděkování řidičům
Musilovi, Šeneberovi, a Večeřovi, že nás bezpečně a ve zdraví dopravili tam i zpět. Takovou
dovolenou bych přála všem čtenářům a občanům.
Ještě jednou děkuji za všechny klienty zájezdu
11. 6. – 20. 6. 04.
Marie Pražanová

JAN FALTÝNEK NA MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY ÚSPĚŠNÝ
V minulém čísle jsme s Janem Faltýnkem hovořili
o jeho přípravách na Mistrovství ČR v časovce a silničním závodě, které pro něho bylo, po Závodu míru
(kde si také nevedl špatně), dalším vrcholem letošní
sezóny. Jak jsme se od něho nyní dozvěděli, ani tentokrát se v pelotonu neztratil.
„Mistrovství
republiky v časovce jednotlivců a silničním
závodě na 200 km
se konalo koncem
června na starém
Masarykově okruhu
v Brně. V časovce
jsem obsadil 7. místo,
což považuji za své
nejlepší umístění - na
stejném místě jsem
sice skončil i loni,
ale v podstatně slabší konkurenci. Letos se totiž na
startu objevily hvězdy českého pelotonu, závodníci
velmi zvučných jmen, jako Svorada, Benčík, Padrnos,
Andrle, Sosenka... Takže to letošní sedmé místo má
váhu minimálně stejnou jako v roce 2001, kdy jsem
skončil druhý. Podobně lze z těchto pohledů hodnotit
i mé 5. místo na silnici. Jsem velmi spokojený a věřím,
že to není poslední letošní dobrý výsledek. Dodám, že
zvítězil Sosenka, druhý byl Benčík, třetí Andrle.“
Co vás čeká v nejbližším období?
„Po Mistrovství republiky jsem si v domácím
prostředí po dva víkendy lehce odpočal a věnoval se
rodině. Pak jsem „na rozjetí“ absolvoval závod v Jevíčku, v pátek 30. července pojedeme na Staroměstském
náměstí v Praze kritérium za účasti pravděpodobného
vítěze Tour de France Armstronga. Následuje etapový
závod v Polsku, po dva víkendy pojedeme v Čechách
extraligu a Český pohár v Příbrami a Plzni. Srpen
zakončíme pětidenním etapovým závodem Kolem
Sloveska. Kdysi jsem tam skončil šestý a chtěl bych
ten výsledek zopakovat. Je to jeden z mých dalších
letošních cílů.“
Sejít se v pelotonu s takovým matadorem jako je
Armstrong musí být pro cyklistu nezapomenutelným
zážitkem...
„Určitě. Startoval jsem sice už s řadou cyklistů
zvučných jmen, ale s ním ještě ne. V ČR bude startovat
poprvé - přijede asi pět dní po skončení Tour, na kritériu se očekává účast asi 60 000 lidí. Bude to tedy velkolepá akce a příznivci cyklistiky se mají na co těšit.
Rád bych i tentokrát poděkoval za podporu mým
sponzorům: poličským firmám MiP, MEDESA, MASOKOMBINÁT, restauraci NA PARKÁNECH a svitavské
SVITAP J.H.J.“

SOUSTŘEDĚNÍ TENISOVÉ
REPREZENTACE V POLIČCE
Ve dnech 16.-18. června proběhlo na dvorcích
TJ Spartak Polička soustředění reprezentačního
tenisového družstva. Zúčastnění hráči trénovali na
blížící se GLOBAL GAMES, které se konají letos na
přelomu července a srpna ve Švédsku. Kromě tréninku se uskutečnil i kontrolní turnaj.
Rozhodnutím výkonného výboru ČSMPS byli do
reprezentačního družstva ČR nominováni Monika
Fraňková, Jakub Jehort, Josef Hus a poličský Ladislav Haman. Na Všesvětových hrách ve švédském
městě Bollnas budou Česko reprezentovat sportovci
registrovaní v INAS-FID i v dalších sportech. Soutěžit se bude v tenise, košíkové, atletice, plavání,
kopané a stolním tenise.
Soustředění tenisového družstva v Poličce
sponzorovaly firmy: Daniševský, Dřevozávod Pražan, PONAS, Hotel Pivovar - pánové Jan Štěpánek
a Jiří Kosek. Česká reprezentace děkuje tenisovému oddílu TJ Spartak Polička a výše uvedeným
sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu
soustředění.
-LH-
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MLADÉ VOLEJBALISTKY
NA MĚSTSKÉ RADNICI
V pondělí 21. 6. se sešli na městské radnici
rodiče a nejbližší příbuzní mladých volejbalistek našeho oddílu, aby mohli být přítomni
setkání těchto mladých sportovních nadějí se
starostou našeho města panem Miroslavem
Popelkou.
Pan starosta poděkoval mladším žákyním
a kadetkám za získání titulu „Přeborník Pardubického kraje“ a za úspěšnou reprezentaci
našeho města. Kapitánky obou družstev převzaly z rukou pana starosty volejbalové míče
a po společném fotografování se obě družstva
pustila do dortu ve tvaru volejbalového hřiště
s velkým marcipánovým míčem.
Vyslovené ocenění a poděkování panem
M. Popelkou bude jistě velkým motivačním
činitelem pro všechny hráčky do příští volejbalové sezóny.
- J. Petříčková, L. Haraštová -

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ V ITÁLII
Úterý 22. 6. bylo dnem posledních příprav a nákupů nezbytných věcí před večerním odjezdem na
týdenní tréninkové soustředění do Itálie.Večer odjíždělo 12 hráček našeho družstva společně s volejbalisty z jiných oddílů našeho kraje do kempu Marina di Venezia v Itálii, kde na ně čekalo osm dní
dvoufázového tréninku na plážovém písčitém hřišti.
Vedoucím zájezdu byl zkušený volejbalový trenér
R. Hanzelka, pod jehož vedením tréninky probíhaly. Čtyři hodiny tréninku denně za úmorného vedra
byly opravdu náročné a stály hodně sil a potu.
Kromě sportování zbývalo ale také dost času na
relaxaci a odpočinek, koupání v moři, a zkrátka nepřišla ani kulturně-poznávací náplň pobytu. Večerní výlet
lodí do Benátek se všem líbil a prohlídka tohoto města
na vodě byla pro dívky nezapomenutelným zážitkem.
Osm dní uběhlo jako voda a tak přišlo poslední
odpoledne, které bylo ve znamení balení, hledání
různých „ztracených“ věcí v bližším i vzdálenějším
okolí vlastního stanu, nakupovaly se také poslední
dárky a suvenýry pro nejbližší příbuzné a známé.
Je 19 hodin večer. Ještě poslední společné foto
a pak už nástup do autobusu se slovy: “Tak zase
za rok…“
A hodnocení tréninkové části? Všechny hráčky
byly velmi spokojeny a věří, že náročný trénink na
písčitém povrchu se projeví především ve zlepšení
jejich pohybových a odrazových schopností.
- J. Petříčková -
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VELEÚSPĚŠNÁ SEZÓNA POLIČSKÉHO VOLEJBALU 2003/2004
Prázdninové měsíce jsou pro volejbalové oddíly
vhodné nejen k odpočinku a relaxaci po celoroční
těžké přípravě, ale i k zamyšlením a hodnocením
uplynulé sezóny.
Oddíl měl svá želízka v ohni v krajských a okresních soutěžích, celkem startovalo 11 družstev (z toho
8 mládežnických). A právě mládežnická družstva
děvčat se stala velmi úspěšnými v rámci celého
oddílu.
Nejmladšími účastnicemi volejbalových klání byla
družstva přípravek dívek, kde s udělenou výjimkou
startovali i chlapci. V krajském přeboru startovala
dvě družstva, lépe se umístil tým B – 5. místo, tým
A skončil 6. (12 účastníků). Umístění je velmi lichotivé, ale je zklamáním, neboť před posledním turnajem
jsme sahali po medailích. Děvčata přecházejí do
kategorie mladších žákyň po celou sezónu sbírala
herní zkušenosti. Věřme, že naváží na své letošní
výsledky.
Oddíl mladších žákyň získal titul přeborníka Pardubického kraje. Na řadě turnajů, které dívky absolvovaly, potvrdily roli favoritek a úspěšně se zapsaly
i do výběru Pardubického kraje v KCM, kde dostalo
příležitost sedm děvčat. Mladší žákyně se též staly
přebornicemi okresu Svitavy.
I kadetky letos vybojovaly titul Přeborník Pardubického kraje, jejich výkony však byly velmi kolísavé.
Podepsala se na nich nepravidelnost docházky na
tréninky, zranění a zdravotní problémy klíčových
hráček. Výsledky turnajů, které děvčata odehrála
v poslepovaných sestavách, neodpovídaly jejich výkonnosti. Startovaly též v okresním přeboru žen Svitavska, kde se neztratily a obsadily 1. a 3. místo. Čtyři
kadetky pravidelně nastupovaly v soutěži žen KP II.
Ženy A obsadily v krajském přeboru II. třídy
4. místo. I to je velkým zklamáním, neboť po polovině soutěže se chtěly pokusit probojovat do KP I. třídy.

Díky kadetkám svoji soutěž dohrály bez kontumačních výsledků.
Muži a ženy B hájili barvy v okresních přeborech
Svitavska a Ústecka. Mužům patří zimní primát, kdy
se „vetřeli“ mezi krajská družstva a v Poháru Hejtmana Pardubického kraje obsadili 3. místo.
Oddíl v uplynulém roce uspořádal řadu turnajů, především pro širokou veřejnost: Říjnový turnaj
neregistrovaných (7. ročník), Listopadový turnaj žen
(1. ročník), Pyžamový turnaj (1. ročník), Poličský blok
(1. ročník) a Turnaj mládeže (5. ročník).V těchto pořádaných turnajích startovalo 34 družstev.
V rámci ocenění mladých sportovců MěÚ v Poličce přebrali tři žákyně a jeden žák ocenění Nejlepší
sportovec roku 2003. Kadetky a mladší žákyně byly
za svoji příkladnou reprezentaci oddílu a města přijaty na radnici starostou p. Popelkou.
Oddíl má 5 proškolených trenérů s licencí III.
třídy, kteří se celoročně a zcela bezplatně věnují
mládeži. Pro ně je největším oceněním zájem děvčat
o volejbal a jejich viditelně lepšící se herní činnosti
a dosažené úspěchy.
Nezanedbatelná je i pomoc proškolených rozhodčích, kterých má Spartak Polička také 5.
Pro volejbalisty TJ Spartaku Polička to nebyla
pouze sezóna sportovní. Během tří uplynulých let
začali dobudovávat své sportovní zázemí v areálu
U Javoru -u sokolovny. Vybudování nových hřišť bylo
nutností, zvláště kvůli zvyšujícímu se počtu členů
v kategorii mládeže – především děvčat, která přicházela do oddílu. Za výrazné pomoci MěÚ v Poličce
a brigádnické činnosti členů oddílu jsou v současné
době hřiště připravena ke kolaudaci.
Členové oddílu i zájemci z řad veřejnosti budou
mít k dispozici a pronájmu dvě antuková hřiště na volejbal, nohejbal a tenis a hřiště na plážový volejbal.
Lída Haraštová

V ÚTOKUROZHODUJÍ
ROZHODUJÍ SEKUNDY
JAK JAK
V ÚTOKU
SEKUNDY
ANEB
POLIČSKÉ
ZLATO
NA
DOSAH
ANEB POLIČSKÉ ZLATO NA DOSAH
Stovky dětí bojovaly o poháry v požárním sportu na Poličské pohárové soutěži v sobotu
26.6.2004. Nakonec nezůstal
jeden dres suchý.
Soutěžilo se v požárním
útoku a v přeboru jednotlivců v běhu na 60 m překážek.
V požárním útoku závodí sedm
členů družstva a jejich úkolem
je dovést vodu z požární nádrže k terčům 30 m vzdáleným.
Nejrychlejší útok se v obou kategoriích povedl mladým hasičům
ze Sádku. Starší žáci z Poličky
nastoupili na start s rudými válečnými barvami ve
vlasech. Polička B vybojovala v obrovské konkurenci 5. místo, přičemž na zlato ztrácela 85 setin
sekundy (čas 20,70s). Polička A obsadila 11. místo
s časem 23,46 s. Mladším žákům Polička B unikl
bronz o pouhých osm setin sekundy a obsadili tak
nevděčnou bramborovou pozici. Polička A složená
z nejmladších dětí (naší pýchou byla čtyřletá Maruška Dvořáková, která bezproblémově odvedla svou
práci) skončila na 16. místě kvůli zádrhelu na koši
a rozdělovači. Ale diváci našemu družstvu nadšeně
zatleskali a podpořili ho tak v další činnosti.
V jednotlivcích si však Polička vytoužené
poháry skutečně vybojovala. V kategorii starších
žáků startovalo 74 závodníků. Lukáš Hlavsa zaběhl
nejrychlejší čas-15,44 s a rozloučil se tak se svým
působením ve starších žácích zlatým pohárem. Míra
Cupal skončil na čtrnáctém, Kuba Pavliš na patnáctém a Matěj Skalník na devatenáctém místě. Zuzka
Vlčková na rozdíl od Lukáše se ve starší kategorii
objevila poprvé, ale přesto porazila 22 konkurentek
a s časem 15,97 s jasně zvítězila. Peťa Paclíková
skončila na 13. místě. V kategorii mladších žáků

Míša Komárek skončil devátý,
David Lapáček na 14. a Ondra
Štefek na 18. místě.
Pro nejmenší děti byla přichystána soutěž v motání hadic
O Cenu dráčka Doda. Zde v kategorii předškoláků obsadil Kuba
Kučera třetí místo, Ondra Macků
páté, Peťa Dvořák šesté, Maruška
Dvořáková deváté a Tom Petrák
třinácté místo. Mezi školáky jsme
vybojovali všechny tři poháry
- Šárka Navrátilová zlatý, Bára
Slezáková stříbrný a Alešek Urbánek bronzový. Dařilo se i Kristýnce Kynclové na
šestém a Lukáši Poliačikovi na sedmém místě.
Touto soutěží se s vedením poličských mladých
hasičů rozloučil pan Petr Dvořák. Chtěli bychom
mu poděkovat za spoustu let práce s dětmi, za
mnoho pohárů, na jejichž získání se velmi podílel
jako trenér, a také za to, že se k nám choval jako
kamarád. DĚKUJEME!
Kolektiv mladých hasičů Polička

POLIČKA BEACH CUP 2004
Dne 21.8. se uskuteční volejbalový turnaj
POLIČKA BEACH CUP 2004 na pískovém
hřišti místního koupaliště. Přijďte se podívat
na svalnatá upocená těla hráčů (bez záruky)
a podpořit svým skandováním jejich výkony.
Dívky a ženy jsou obzvláště vítány.
Za ASPV - Volejbal
Michal Bulva, Jaroslav K. Dvořák
beachcup.nastrankach.cz

CYKLO-SKI KLUB POLIČKA
V MAĎARSKU
Díky spřáteleným partnerským městům Polička
a Ebese v Maďarsku dostalo 6 členů našeho klubu
možnost zúčastnit se ve dnech 25. – 28. června výměnného sportovního zájezdu. Reprezentovali jsme
naše město na tamním závodu horských kol.
Ebes je vzdálená přibližně 600 km. Po dlouhé
cestě transitem nás přivítala rosina, která se o nás
celý pobyt starala. Naše hlavní hostitelka uměla
naštěstí česky, ale domluva s ostatními byla hodně
náročná, někdy až komická.
Věděli jsme, že Maďarsko je převážně rovinatá země a proto jsme se už měsíc před závodem
všichni až na jednoho přihlásili na 95 km trať. Námi
očekávaný výlet po mírně zvlněné krajině byl však
daleko od reality.Sportovní klání proběhlo 110 km
severně od Ebene v oblasti Tokaje, která navazuje
na slovenské Zemplínské vrchy.
Závid se pro všechny jezdece na dlouhé tratě
změnil od šedesátého kilometru v „holý boj o přežití“. Všude obrovské bahno, kamení a do toho vedro. Na občerstvovačkách kromě mysli a banánů jen
voda, která pak na jedné stanic stejně došla. Na trati
byla místa, kde by ani motokrosoví jezdci neměli
šanci. Takhle nějak by se dal popsat závod takřka
srovnatelný se světoznámým extrémním závodem
CROCODILE TROPHY. Přesto jsme dosáhli kvalitních umístění. Vždyť z 50 účastníků na dlouhé trati
jich dojelo jen 35 a naše umístění se pohybovalo
mezi 11. a 17. místem. Oldřich Jirák a Miroslavem
Jánou si ve své kategorii od 35 let výše dokonce
stoupli na 3. příčku stupně vítězů.
Protože závod probíhal jen kousek od města
Tokaje, které je světově proslulé vynikajícími víny,
rozhodli jsme se zůstat o den déle. Vychutnávali
jsme si pohodovou atmosféru ve společnosti lahodného vína a svým unaveným tělům jsme dopřávali
regeneraci v termálních koupalištích.
V Maďarsku jsme prožili spoustu krásných a nevšedních zážitků a chceme tímto poděkovat městu
Polička a partnerskému městu Ebes za umožnění
tohoto krásného výletu.
Složení reprezentace města:
Jaromír Břeň (starší) – řidič, 95 km - Jaromír
Břeň (mladší), Miroslav Jána, Oldřich Jiráň, Miroslav
Brandejs, 57 km – Petr Nespěšný.
Miroslav Brandejs

MARATÓN HORSKÝCH KOL
Dne 20. června upořádal CYKLO-SKI klub Polička
4. ročník Poličského cyklomaratonu. Jedná se o naši
největší každoročně pořádanou akci a proto jsme se
snažili o co nejlepší organizaci a průběh celého závodu.
Děkujeme TJ SK Masokombinát Polička za poskytnutí
fotbalového stadionu pro start i cíl a organizační zázemí
celého závodu.
Soutěžilo se na trasách 49 a 57 km. Ve středně
náročném terénu závodilo přes 100 účastníků, z toho
67 na kratší trati. Trasa vedená atraktivními místy v okolí
Poličky umožnila skvělé sportovní zážitky. V cíli čekalo
na každého kvalitní občerstvení v podobě klobásy či
rožněného prasete a piva. Počasí celkem přálo, což podtrhlo celkově výbornou atmosféru celé akce.
Touto cestou chci poděkovat za hladký průběh celé
akce zejména hlavním sponzorům, bez nichž by nebylo
možné závod uskutečnit: VMJ Autocentrum Litomyšl,
Medesa, Cyklo Hrubý a hospodě U Tušlů v Hamrech za
zajištění hlavní občerstvovačky. Velký dík patří rovněž
organizátorům z CYKLO-SKI klubu Polička a všem
ostatním pomocníků.
Těším se, že i příští rok do Poličky zavítá mnoho
cyklistů z různých koutů Česka tak, jak tomu bylo
i letos. Výsledkovou listinu si můžete přečíst na naší
nástěnce vedle Cyklo Hrubý.
Miroslav Brandejs

HOKEJBAL

MISTROVSTVÍ SVĚTA DVACETILETÝCH
Klubové soutěže po celém
světě už znají své mistry, ale tím
dění v hokejbale pro tuto sezónu
stále ještě nekončí. Zraky odborníků a příznivců hokejbalu se zaměřily ke Světovému šampionátu
dvacetiletých, který hostilo slovenské město Martin. Trenér naší
juniorské reprezentace si vybral
i poličského obránce Petra Teplého, který si své místo
mezi elitními mladými hokejbalisty České republiky vybojoval už podruhé. Poprvé se mu pocty reprezentovat
naši zem dostalo před dvěma lety, když si tohoto talentovaného hráče všimli trenéři reprezentačního týmu
osmnáctiletých. Tehdy vytvořil obrannou dvojici s Davidem Ryantem z pražského KOVO Spectrum. Nakonec si
domů z šampionátu přivezl zlatou medaili. Také letos si
přivezl do Česka jeden z cenných kovů.
Před začátkem šampionátu byl náš tým nalosován
do skupiny Y. Na úvod jsme se měli utkat v pozdně
večerním zápase s velmi dobrým týmem Švýcarska.
Soupeř s námi držel krok, ale v poslední třetině se naši
hráči koncentrovali na vítězství a strhli výsledek na svou
stranu poměrem 6:2.
Druhý den náš čekal zápas s týmem Itálie, který
dělá každým rokem velké pokroky. Jenže náš silný tým
vedl už od 6. minuty po brankách Petra Christa, Brázdy,
Hendrycha, Kubeše a Hnízdila, takže jsme zaslouženě
vedli 0:5. Poslední třetinu naši hráči spustili nevídanou
exhibici. Tečku za vydařeným zápasem udělal Večerník.
Důležité bylo také to, že se nám rozchytal letohradský
David Juráček, který nás později velmi podržel.
Poslední zápas ve skupině a druhý zápas druhého
hracího dne nás čekal proti velmi silnému výběru
země hvězd a červeno-bílých pruhů (USA). Trenér
Christ naše hráče do zápasu dobře motivoval. Všichni
věděli, o co se hraje a s vidinou toho, že pokud vyhrají,
budou hrát o zlaté medaile. Proto do zápasu dali úplně
vše, co v nich bylo. To samé ovšem udělali na druhé
straně Američané. Brankáři chytali skvěle, na jedné
straně americký Joseph Schreib a na druhé straně náš
David Juráček. Zápas přinesl spoustu skvělých akcí, ale
zaměstnanějším mužem byl Schreib. Zákroky brankářů
tomu přesně odpovídaly – Juráček (12 zásahů), Schreib
(20 zásahů). A právě do sítě Schreiba padl jediný gól zápasu, když v 21. minutě Kvas s Brázdou hezky zakom-

binovali a na Lukáše Drápelu zbyla úloha zakončujícího
hráče. Po závěrečné siréně svítil na tabuli výsledek 1:
0 pro český tým juniorů. Američané nakonec neudrželi
nervy na uzdě a na to doplatili. Závěr zápasu strávilo
hodně amerických borců na trestné lavici.
Karty byly vrženy ve všech skupinách a tak bylo
jasné, že o 7. místo se utkají celky Německa a Švýcarska,
o 5. místo výběry Indie a Itálie. O bronz si to rozdalo
„zámoří“ – Kanada a USA. A tak finále čekalo domácí
Slovensko a obhájce titulu Česko.
Favorit zápasu nebyl jasný. Oba týmy měly velmi
kvalitní soupisky. Slováci si v průběhu turnaje poradili
i s nabitým kádrem Kanady, porazili také Němce a Indy.
Ale finále je úplně jiný zápas. Naši hráči se z gólu mohli
radovat už ve 2. minutě zápasu, když se trefil Karel Průša. Bohužel pro naše barvy to byl jediný gólový úspěch.
Jednogólový náskok nám vydržel až do konce první třetiny. Ale potom zaúřadoval nejlepší střelec šampionátu
Samir Saliji. Jeho první přesný zásah ve finále se udál
ve třiadvacáté minutě. Za dalších deset minut překvapil
naši obranu podruhé a Slováci tak vedli 2:1. Hned za
dvě minuty po druhé brance Slováků přidal jejich třetí
gól v utkání Cajchan po Dreveňákově přihrávce a tím
bylo rozhodnuto. Naši se bohužel i přes řadu šancí dále
gólově neprosadili a to bylo zlé. Domácí fanoušci hnali
své reprezentanty za vítězstvím, kterého se nakonec
dočkali. Na trůnu vítězů nás po dvou letech kralování
vystřídalo Slovensko.
Sestava českého týmu na šampionátu:
Brankáři: Juráček David (OEZ Letohrad), Musil
David (Piráti HK), Sklenář Jan (KOVO Praga). Obránci:
Hnízdil Michal (KOVO Praga), Christ Petr (SHC Opava),
Ryant David (KOVO Praga), Teplý Petr (Kometa Polička), Hanel Jaromír (SHC Opava), Šimek Martin (Gepards
Brno), Kučera Jakub (SHC Opava), Kvas Miloslav (Elba
Ú. n/L.).
Útočníci: Ruda Tomáš (KOVO Praga), Kubeš Pavel
(HBC Pce), Kovář Michal (OEZ Letohrad), Pruša Karel
(Nové Strašecí), Popolanský Jiří (Gepards Brno), Drápela Lukáš (SK Jihlava), Brázda Štěpán (SK Jihlava), Číhal
Ondřej (SK Jihlava), Baier David (OEZ Letohrad), Hendrych Jiří (SHC Opava), Večerník David (OEZ Letohrad),
Hnízdil Daniel (KOVO Praga).
Konečné pořadí šampionátu: 1. Slovensko, 2. Česko,
3. Kanada, 4. Spojené státy Americké, 5. Itálie, 6. Indie,
7. Švýcarsko, 8. Německo.

MISTROVSKÁ UTKÁNÍ TENISTŮ TJ SPARTAK
DOSPĚLÍ - Oblastní soutěž 2.třídy skupina „D“
Soupeři : TK Holice - 4 : 5, Energie Chvaletice - 6 : 3, TC
Chrudim- 8: 1,TK Hlinsko- 5 : 4, Sokol Rosice- 1: 8.
Naše družstvo získalo 8 bodů a skončilo na 3. místě. Sestava: Chmel M.,Hrubý Z.,Vltavský V.,Jílek Z., Veselka J., Haman L.,Scheib L., Hamanová P., Domesová
K., Dytrtová I.
Poprvé v historii poličského tenisu se hrála soutěž
VETERÁNŮ. Naši senioři hráli Oblastní soutěž 1. třídy
skupina „B“ Soupeři : TK Ustí n.Orlicí - I : 8, Slovan
Mor.Třebová -2 : 7, TC Jevíčko -3 : 6, Loko C.Třebová
-5 : 4. V této skupině skončilo naše družstvo na 3.místě
a utkalo se o konečné 5-6 místo v play off se 3. týmem
ze skupiny „A“ VČE Hradec Králové B a po prohrách
1 : 8 a 2 : 7 obsadilo konečné 6.místo z 1 l-ti týmů.
Po 12-ti letech se do Poličky vrátila také soutěž
ŽÁKŮ.
MLADŠÍ ŽÁCI - Oblastní soutěž 1 .třídy skupina
„B“. Soupeři : Jiskra Havl.Brod 3 : 6, LTC Vys.Mýto
6 : 3, Loko C.Třebová 3 : 6, TK Ústí n.O. 1 : 8, TC
Chrudim B 5 : 4, SB Světlá n.S. 9 : 0. Naše družstvo
získalo 8 bodů a skončilo na 5.místě. Sestava: Křivý
Jan, Hemerka Tomáš, Vápeník Erik, Vaško, Matěj,
Hejtmánek Josef, Roušar Jakub, Uttendorfská Markéta,
Tumová Sárka.

Všem naším nadějím přejeme, aby i nadále pilně
trénovali a v příští sezoně, po přestupu mezi starší
žáky měli co nejlepší výsledky. Příští rok obsadíme
družstva do soutěží mladších i starších žáků a možná
i dorostu.

TURISTICKÉ AKCE V SRPNU
Neděle 8.srpna - Cykloakce do Luže
Polička – Borová – Nové Hrady – Luže – prohlídka hradu Košumberk – Předhradí – Proseč – Borová
– Polička. Sraz v 8.30 hod u Tylova domu. Trasa
do 80 km.
Neděle 22. srpna - Pěší vycházka na Vysočinu.
Sraz na nádraží ČD v 8.15 hod. Odjezd vlakem
do žst Čachnov a pěšky přes Karlštejn, Zkamenělý
zámek, Velké Perničky a Čtyři palice a Březiny do
Pusté Rybné. Odtud možno pěšky nebo autobusem
do Poličky. Trasa asi 15 km s možností prodloužení
až na 25 km.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince u Mrštíků v Tyršově ulici nebo na internetové adrese
www.policka.cz/kct
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