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Noviny občanů města Poličky a okolí

bického kraje, vyvrcholila právě návštěvou našeho
města. Prezidentský pár přijel do Poličky v doprovodu hejtmana Radko Martínka s chotí.
V prostorách Měšťanského pivovaru v Poličce
přivítal významnou návštěvu starosta města Jaroslav Martinů a předseda představenstva Měšťanského pivovaru v Poličce Karel Witz s manželkou. Poté
následoval slavnostní oběd, který připravila SOŠ
a SOU Polička.
K obědu bylo pečené hovězí, které pan prezident samozřejmě zapil poličským pivem nalévaným
z tupláku.

Dary, které město Polička pro prezidentský
pár připravilo, předali společně starosta města
s místostarostkou Marií Tomanovou. A jaké dárky
si návštěva z Poličky odváží? Hedvábný šátek a kravatu, ručně malované od malířky Dity Dostálové,
s vyobrazením poličské radnice. Livia Klausová
obdržela též knihu Otvírání studánek, kterou
v letošním roce vydala Městská knihovna v Poličce.
Originálním dárkem pro pana prezidenta byla čestná vstupenka na všechny ročníky „Festivalu Polička
Jazz,“ které se v našem městě uskuteční.
Po obědě paní Livia Klausová odcestovala na návštěvu Dětského domova v Dolní Čermné. Program
pana prezidenta pokračoval prohlídkou pivovaru
a firmy THT. Během své návštěvy se Václav Klaus
setkal a pozdravil s radními města Poličky, zaměstnanci Měšťanského pivovaru a firmy THT. Pozdravil
se také s přítomnými občany. Na závěr této milé
a přátelské návštěvy proběhlo v prostorách THT
setkání se zástupci tisku. Prezident republiky
a hejtman Pardubického kraje zde zhodnotili celý
průběh třídenní návštěvy našeho kraje. Kromě
jiného se Václav Klaus zmínil, jak ho uchvátila
krása krajiny při přejezdu Březové do Bystrého. Na
závěr pan prezident prohlásil: „Odjíždím s opravdu
pěkným pocitem. Návštěva byla připravená výborně,
nikdo po nás neházel vajíčka, lidé ve vašich obcích
přišli ze svého rozhodnutí a nikdo je nenutil.“
Po zodpovězení dotazů přítomných novinářů
pan prezident z Poličky a Pardubického kraje odcestoval.
Další foto z návštěvy pana prezidenta na str. 2.

MĚSTSKÉ LESY A EVROPSKÉ DOTACE - PUTOVÁNÍ
PO MĚSTSKÝCH LESÍCH POLIČKA
Lesní prostředí se v posledních letech stává stále
častěji místem relaxace, turistického vyžití a často
i sebevzdělávání. V očích široké veřejnosti již les není
viděn pouze jako „továrna na dřevo“, ale stále více
jsou podporovány i jeho ostatní, tzv. mimoprodukční
funkce.
Město Polička se může pyšnit opravdu rozsáhlým lesním majetkem, který svou rozlohou sahá od
Žďárských vrchů až k samotným zemským hranicím
s Moravou. Členitý terén, rozmanitá druhová skladba
porostů, udržovaná síť lesních cest, zajímavé kulturní
a přírodní památky – to vše lze ve zdejších porostech
najít.
Projekt „Posílení rekreační funkce lesů a usměrnění turismu v lesích města Poličky“, úspěšně realizovaný v říjnu loňského roku, ukazuje návštěvníkům
lesa přírodně i kulturně hodnotná místa, seznamuje
je s problematikou vlastního lesnického hospodaření
a s funkcí lesa v krajině, účelně usměrňuje jejich pohyb a vede je i k ochraně přírodního bohatství.
V rámci projektu bylo zřízeno celkem 10 stanovišť,
která byla rozdělena do dvou velkých turistických
okruhů.
Turistický okruh „Poličsko“ spadá do katastrů obcí
Borová, Pustá Rybná, Oldříš a Telecí. Zahrnuje celkem 5 stanovišť názorně vyznačených na jednotlivých
informačních tabulích.
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PREZIDENT VÁCLAV KLAUS NAVŠTÍVIL POLIČKU
Středa 9. 9. 2009 patřila v Poličce návštěvě prezidenta republiky Václava Klause s manželkou Livií
Klausovou. Jejich třídenní cesta po Pardubickém
kraji, která se konala na pozvání hejtmana Pardu-

. . . . . . . . . str. 3

Stanoviště č. 1: Vítáme Vás v našich lesích
Lokalizace: odbočení vlevo před železničním přejezdem ze silnice I. třídy
č. 34 Borová – Hlinsko, směr Žižkov.
Informační tabule je umístěna před rozsáhlým
komplexem lesních porostů, oblast spadá do III. zóny
CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o nejrozsáhlejší komplex lesních porostů ve správě města Poličky. Tabule
podává informace o CHKO a městském majetku, doplňkem je letecký snímek oblasti, barevné fotografie
a turistická mapka s vyznačenými stanovišti.
Stanoviště č. 2: Žižkov
Lokalizace: pokračování po lesní odvozní cestě
ze stanoviště č.1. Jedná se o turisticky zajímavou křižovatku lesních cest (směry Borová, Pustá Kamenice,
Pustá Rybná). Lokalita je nejvýše položenou oblastí
celých městských lesů Polička. Informační tabule
nabízí poučné informace o vlastním lesnickém hospodaření (lesní školkařství, přirozené obnovy lesních
porostů, imisní škody apod.), náplní jsou barevné
fotografie a turistická mapka. K odpočinku slouží
i lavička.
Stanoviště č. 3: Lesnický úsek Telecí
Lokalizace: z obce Telecí odbočka na cyklotrasu
4101 – lesní cesta směr Maděra.
Stanoviště spadá do II. zóny CHKO Žďárské vrchy,
leží v křižovatce lesních odvoz- (pokr. na str. 5)

HRAD SVOJANOV PŘIVÍTAL
40 000. NÁVŠTĚVNÍKA
Poprvé v historii hradu Svojanova dosáhl počet
návštěvníků čísla 40 000! Jubilejní návštěvníky přivítal kastelán hradu Miloš Dempír společně se zástupci
města Poličky, starostou Jaroslavem Martinů a místostarostkou Marií Tomanovou, v pátek 4. 9. 2009
v dopoledních hodinách. Návštěvníci přijeli až z dalekého Chebu. Je to vlastně symbolické, protože Cheb je
partnerským městem Poličky ve sdružení měst Česká
inspirace. A jaká odměna čekala na 40 000. návštěvníka hradu Svojanov? Prohlídka hradu zdarma, volná
vstupenka na akci „Princezna hradu Svojanov“ (setkání 40 nejkrásnějších dívek světa 18. září 2009) a volný
vstup do Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Ing. N. Šauerová

PREZIDENT VÁCLAV KLAUS NAVŠTÍVIL POLIČKU

Prezident se občanům ochotně podepisoval

Slavnostní uvítání studenty SOŠ SOU Polička

Prezidentský pár se loučí: „Uvidíme se večer!“

Prohlídka varny poličského pivovaru

Ukázka výrobního sortimentu THT

Prezident Václav Klaus: „Nashledanou.“

VÝJEZDNÍ ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ
RADY NADACE B. M.
Ve dnech 13. a 14. září proběhlo v Poličce a na
hradě Svojanově výjezdní zasedání správní rady
Nadace Bohuslava Martinů. Pondělní program
zahrnoval návštěvu Centra Bohuslava Martinů
a prohlídku domu v ulici Svépomoc, kde rodina
Martinů žila. Jednání, které se uskutečnilo v sálku Bohuslava Martinů v Tylově domě, pozdravil
starosta města Jaroslav Martinů s místostarostkou
Marií Tomanovou. Na programu jednání bylo
i plánované vystoupení Základní umělecké školy B. Martinů Polička v Českém muzeu hudby
v Praze.
Poličští tanečníci zde v úterý 20. října představí své úspěšné nastudování baletu Bohuslava
Martinů „Kdo je na světě nejmocnější“. Vystoupení
začíná v 17.00 hodin.
N. Š.

ZPRÁVY Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Po letní odmlce začaly od září naplno pracovat
orgány krajské samosprávy. Na 17. září plánovanému
zasedání krajského zastupitelstva předcházely schůzky jednotlivých odborných výborů a komisí. Nejzávažnější materiály k projednání měl finanční výbor
na své schůzce 9. září, nejdůležitějšími materiály byly
vývoj rozpočtu 2009, majetkové záležitosti a strategie
tvorby rozpočtu na rok 2010. Všichni členové výboru
pochopili závažnost situace, kdy se pomalu začínají
naplňovat moje dávno vyřčené předpoklady. Některé
pravděpodobně nedomyšlené kroky minulé vlády
v rámci protikrizových opatření přinášejí značné
komplikace a výpadky příjmů z daní. To se naplno
ukázalo po 30. červnu, kdy skončil termín pro daňová přiznání a stát musel jednak vracet přeplatky
ze zaplacených záloh, a jednak byly vypočteny nové
nižší zálohy na daň. Když k tomu přidáme odpuštění

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
nabízí k prodeji
parcely pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Mánesova v Poličce II. etapa
Minimální plocha stavební parcely pro RD:
Maximální plocha stavební parcely pro RD:
Průměrná plocha stavební parcely:
Prodejní cena za 1 m2 stavební parcely:
Forma výstavby RD:
Předpokládaný termín zahájení výstavby
technické a dopravní infrastruktury:
Předpokládaný termín ukončení výstavby TDI:
Předpokládaný termín zahájení výstavby RD:

641 m2
1247 m2
837 m2
1120,-Kč/m 2
individuální

placení záloh skupině daňových poplatníků, tak je
zde na straně příjmů značný propad, se kterým je nutno se nyní vypořádat dalšími úspornými opatřeními.
Jen na dokreslení situace uvedu: k 30. 6. byl výpadek
příjmů kraje z daní ve srovnání s rokem 2008 cca 36,3
miliónů, ale již 22. 7. se výpadek zvýšil na cca 168 mil.
a do konce roku je předpoklad na výpadek cca 200
mil. Při celkových plánovaných příjmech Pardubického kraje ve výši 3 406 mil. korun se nejedná o malý
výpadek (5,9 %).
Vlastní zasedání krajského zastupitelstva 17. září
se neslo v silně konstruktivním a věcném duchu,
materiály byly předjednány ve výborech a v naprosté
většině doporučeny ke schválení. Představitelé kraje
ubezpečili, že Pardubický kraj se s nepříznivými důsledky hospodářské krize se ctí vypořádá. Úspory pocítí všechny kapitoly rozpočtu, to znamená, že v příštím roce budou sníženy prostředky i na granty. Bude
zachována snaha nesnižovat investiční prostředky, neboť jsou podmínkou čerpání prostředků z fondů EU,
kde dochází k dalšímu prodlení novým posuzováním
připravených projektů, neboť se prokázalo, že mnoho
akcí bylo neodůvodněně předraženo.
Výborným signálem pro naše město bylo schválení smlouvy o převodu zřizovacích povinností ke
Speciální základní škole Polička z města na kraj,
čímž se narovnávají majetkoprávní vztahy v rámci
kraje ke školským zařízením, což v důsledku pro
městskou pokladnu znamená značné finanční úspory
provozních nákladů, které od 1. 1. 2010 přechází na
kraj. Dobrá práce vedení našeho města, kterou rád
vždy podpořím.
Jaroslav Kacálek, krajský zastupitel

06/2009
09/2009
09-10/2009

Zájemci o koupi pozemku na stavbu RD se mohou přihlásit na majetkoprávním
odboru MěÚ Polička, dveře č. 20, tel. 461 723 810, mobil 731 441 408.
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKY SVĚTA SE PŘEDSTAVILY
V POLIČCE A NA HRADĚ SVOJANOV

Dne 20. 8. ve 14.30 hod. došlo na ul. Šaffova
V pátek 18. září patřil hrad Svojanov a město
k poškození veřejného osvětlení jedním z projíždě- Polička krásným dívkám. Naše město mělo možnost
jících nákladních vozidel. Řidič však z místa nehody
vůbec poprvé ve své historii přivítat krásky opravdu
ujel. Na místě v té době byl svědek, který si zapsal
z celého světa. Kromě krásných Evropanek přijely
registrační značku vozidla. Hlídka MP ztotožnila
i dívky z exotických zemí, mezi které patří např. Trisvědka a na místo přivolala skupinu dopravních
nidad a Tobago, Zambie, Jamajka, Nikaragua, Bolívie,
nehod, které byly důležité informace předány k dal- Bahamy či Dominikánská republika. Dívky se účastní
šímu šetření.
soutěže Miss Europe & World Junior a návštěva našeDne 21. 8. v 21.15 hod. při konání festivalu 555
ho regionu se stala součástí jejich programu v České
byla hlídka MP přivolána na plochu náměstí, kde
republice, který vyvrcholí slavnostním finálovým
dva muži leželi mezi návštěvníky. Hlídka MP oba
večerem 26. září v Praze.
muže poznala, jednalo se o šestadvacetiletého
Páteční program zahrnoval nejprve návštěvu hraa dvaadvacetiletého muže z Poličky. Oba muži na
du Svojanova. Zde byla za přítomnosti cca 50 podnivýzvu strážníků vstali a opustili prostor náměstí. katelů z poličského regionu zvolena „Princezna hradu
Celá věc byla vyřešena v blokovém řízení. O půl
Svojanov.“ Výběr byl opravdu těžký. Dívky se nejprve
hodiny později hlídka zjistila, že na lavičce leží
prošly po hradbách hradu, vše zvládly s grácií a eleznačně opilá žena. Hlídka v ženě poznala sedmapa- gancí i na vysokých podpatcích. Poté se každá dívka
desátiletou ženu z Poličky. Vzhledem k jejímu stavu
představila a pronesla zdravici ve svém jazyce. Každá
poskytla hlídka ženě doprovod ke služebnímu vozi- dívka dostala na památku od starosty města Poličky
dlu, kterým byla převezena do místa trvalého byd- pamětní medaili hradu Svojanov. Porota „Princeznou
liště. Věc byla následující dny vyřešena v blokovém
hradu Svojanov“ zvolila šestnáctiletou Francouzku
řízení. Dále bylo z městského kamerového systému
se jménem Kim Daria-Ramel. Na dalších místech se
zjištěno, že mezi dvěma muži došlo u stánků k vzá- umístily dívky z Běloruska a Ukrajiny.
jemné fyzické potyčce. Hlídka se ihned dostavila
Večerní program vyvrcholil galavečerem v Tylově
na místo a oba rváče od sebe oddělila. Po zjištění
domě. Dívky se na počátku večera představily v oritotožnosti byla celá věc s jednačtyřicetiletým mu- ginálních lněných šatech. Polská módní návrhářka
žem z Modřece a dvaatřicetiletým mužem z Pomezí, ušila pro každou dívku speciální šaty, které ji měly
vyřešena v blokovém řízení.
vystihnout a charakterizovat. Poté následovala volba
Dne 5. 9. v 19.20 hod. bylo z městského kame- „MISS TALENT“. Každá soutěžící předvedla volnou
rového dohlížecího systému zjištěno, že na Palac- disciplínu dle svého rozhodnutí. Diváci měli možnost
kého náměstí dochází ke vzájemnému fyzickému
vidět i několik originálních tanců afrických účastnic,
kontaktu dvou mužů. Hlídka ihned vyjela na místo
a oba muže uklidnila. Po zjištění skutečného stavu
věci oba muži souhlasili s vyřešením přestupku na
místě. Za přestupek proti občanskému soužití byla
šestadvacetiletému a čtyřiatřicetiletému muži z Poličky uložena bloková pokuta.
Dne 15. 9. ve 13.00 hod. byla hlídka přivolána
do ul. Nádražní, kde mělo dojít k narušení veřejného pořádku. Na místě bylo zjištěno, že opilý osmadvacetiletý muž z Radiměře rozbil společně s dalším
mužem a ženou prázdnou láhev na parkovišti MěÚ
Polička. Střepy muž na místě odklidil a celá věc byla
na místě vyřešena jako přestupek proti veřejnému
pořádku v blokovém řízení.
Městská policie

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
(prodej nejvyšší nabídce)

1) bytu č. 7 v domě č. p. 520 ul. Paseky v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 1068/10000 na zastavěném pozemku
a na společných částech domu
2) bytu č. 10 v domě č. p. 520 ul. Paseky v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 711/10000 na zastavěném pozemku
a na společných částech domu
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 11. listopadu 2009 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I. poschodí).
Vyvolávací cena bytu č.7: 222.800,- Kč
Vyvolávací cena bytu č.10: 161.200,- Kč

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 15.000,- Kč

Stručná charakteristika bytů:
1) byt 520/7: vel. 1+1, II. NP, 44,20 m2, kuchyň 17,20 m2, pokoj 16,80 m2, předsíň 3,20 m2, koupelna a WC 4,60 m2, spíž
2,40 m2, topení lokální na pevná paliva. K bytu náleží dřevník 9,36 m 2. Byt vyžaduje celkovou rekonstrukci, vyjma elektro
(provedena v r.2009).
2) byt 520/10: vel. 0+1, II. NP, 29,40 m2, kuchyň 20,00 m2, předsíň 4,50 m2, koupelna a WC 2,80 m2, spíž 2,10 m2, topení
lokální na pevná paliva. K bytu náleží dřevník 9,36 m2. Byt vyžaduje celkovou rekonstrukci vyjma elektro (provedena
v r.2009).
Prohlídky bytů se uskuteční: 15. října 2009 ve 14.00 – 14.30 hod. 29. října 2009 ve 14.00 – 14.30 hod.
Prohlídku je možno dohodnout i individuálně na majetkoprávním odboru MěÚ, dveře č.19, tel. 461 723 812.
Zájemci o koupi dražených nemovitostí se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě
v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č.19), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky, č. účtu 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
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několik dívek vystoupilo v tradičních národních kostýmech. Porotci zvolili jako „MISS TALENT“ českou
účastnici slečnu Michaelu Haladovou, studentku
3. ročníku gymnázia ve Strakonicích. O hudební doprovod večera se postaral zpěvák Petr Kolář.
Dívky v Poličce a na Svojanově předvedly nejen
krásu, ale i milé vystupování. Vzhledem k velmi náročnému programu neměly dívky čas na prohlídku
města. Doufejme, že si vzpomínku na den u nás odnesou a v budoucnu se k nám vrátí třeba jako turistky
se svými rodinami.
Ing. N. Šauerová

HLINSKO – POLIČKA,
VEDENÍ 110 KV
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný
celek, obdrželo od Ministerstva životního prostředí
ČR, pracoviště Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec
Králové, oznámení podle přílohy č. 3 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, záměru společnosti ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,
IČ: 27232425 s názvem: „Hlinsko – Polička, vedení
110 kV“ podle § 6, odst. 3 cit. zákona se sdělením, že
tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle
§ 7 tohoto zákona a se žádostí o jeho zveřejnění.
Do výše uvedeného oznámení je možné nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního
plánování, rozvoje a životního prostředí, č. dv. 41,
42, 43, 44 a to v úřední dny (pondělí, středa – 8.0017.00 hod.) nebo mimo úřední dny po telefonické
domluvě a to na tel. č.: 461 723 816, 850-4. Do oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému
EIA (http://www.cenia.cz) a na stránkách MŽP (http:
//www.mzp.cz/EIA), kód záměru OV 6 107.
Písemná vyjádření veřejnosti k oznámení jsou
možná zaslat příslušnému úřadu na na adresu: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ing. Miloslav Kozák,
pracoviště Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové
nebo elektronicky na e-mail: Miloslav_Kozak@env.cz,
a to nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje, tj.
do 4. 10. 2009. Datum zveřejnění informace o oznámení na úřední desce dotčeného kraje je 14. 9. 2009.
K vyjádřením zaslaným po uvedené lhůtě nemusí dle
znění § 6 odst. 5 cit. zákona příslušný úřad přihlížet.
Ing. Marta Mastná, vedoucí odboru ÚPR a ŽP

SPOLEK DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ POLIČKA

Z JEDNÁNÍ MĚSTSKÉ RADY A ZASTUPITELSTVA
Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města
Poličky konané dne 8. září 2009
RM se seznámila s Návrhem Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 a předkládá
orgánům Pardubického kraje následující stanovisko:
1. RM požaduje, aby při změnách, které potenciálně
vyplynou z realizace Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 byla v regionu
Polička zachována minimálně současná úroveň
dotčených zdravotnických služeb, a to zejména
v parametrech rozsahu, obsahu, struktury, kvality
a dostupnosti.
2. RM vyzývá k maximální obezřetnosti při provádění změn zasahujících do současného systému
poskytování zdravotní péče a vyjadřuje svoji
skepsi vůči možné úspěšnosti změn stojících na
centralizačních principech posilujících vliv a pravomoci organizací s celokrajskou působností.
3. RM nesouhlasí s realizací změn týkajících se ZZS
a LSPP na Poličsku.
4. RM požaduje, aby Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009-2012 byla doplněna
o následně bezprostředně zavedený mechanismus, jež by spravedlivě rozděloval veřejné zdroje
z rozpočtu Pardubického kraje tak, aby ve vazbě
na poskytovanou zdravotní péči shodný podíl
prostředků plynoucí na úhrady provozní ztráty
a investice u zdravotnických zařízení zřizovaných
či vlastněných Pardubickým krajem byl poskytnut
i ostatním zdravotnickým zařízení.
5. RM nespatřuje bezprostřední důvody pro případné slučování některých nemocnic v Pardubickém
kraji.
6. RM oceňuje skutečnost, že Město Polička mělo
možnost se vyjádřit k Návrhu Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje v letech 2009 - 2012
a deklaruje svůj zájem i nadále připomínkovat Návrh Koncepce zdravotnictví Pardubického kraje.
7. RM žádá orgány Pardubického kraje, aby předložené stanovisko a připomínky nechalo zapracovat
do návrhu koncepce zdravotnictví.
RM jmenuje konkurzní komisi na výběrové řízení
na místo ředitele/ředitelky MŠ Polička, Palackého
nám. 181, v tomto složení: Mgr. Renata Černíková,
Eva Hejtmánková, Václava Tmějová, Mgr. Ivana Bečková, Mgr. David Šafář, Eduard Střílek – předseda
komise.
RM přebírá záštitu nad akcemi konanými dne
25. 9. 2009 u příležitosti oslav 80. výročí otevření Tylova domu a 190. výročí ochotnické činnosti v Poličce
a bere na vědomí převzetí záštity starosty města.
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města
Poličky konaného dne 17. 9. 2009
ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí roku 2009.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2009.
ZM schvaluje ukončení činnosti příspěvkové organizace Speciální základní škola Polička, Jiráskova 825,
ke dni 31. 12. 2009.
ZM schvaluje Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejícími mezi převodci Městem Polička, Speciální
základní školou Polička a nabyvatelem Pardubickým
krajem.
ZM schvaluje zrušení příspěvkové organizace
Speciální základní škola Polička, Jiráskova 825 ke
dni 31. 1. 2010.
ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
mezi Městem Polička a Pardubickým krajem, která
se týká pozemků parcelní číslo 3292/1 zastavěná
plocha a nádvoří, st. p. č. 3292/3 zastavěná plocha
a nádvoří, st. p. č. 3292/4 zastavěná plocha a nádvoří,
p. p. č. 4386/48 ostatní plocha manipulační plocha,
p. p. č. 4386/51 ostatní plocha manipulační plocha,
p. p. č. 4386/52 ostatní plocha manipulační plocha
a p. p. č. 4386/53 ostatní plocha manipulační plocha,
vše v obci a k. ú. Polička, se všemi jejich součástmi
a příslušenstvím a budovy č. p. 825 občanská vyba-

venost postavenou na pozemcích označených jako st.
p. č. 3292/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. p. č. 3292/
2 zastavěná plocha a nádvoří (ve vlastnictví jiného
subjektu na LV: 2713), st. p. č. 3292/3 zastavěná
plocha a nádvoří a st. p. č. 3292/4 zastavěná plocha
a nádvoří, v části obce Horní Předměstí, obci a k. ú.
Polička.
ZM ruší usnesení č. 8 dne 23. 4. 2009, ve kterém
ZM neschvaluje prodej bytu č. 7, velikosti 1+1 a bytu
č. 10, velikosti 1+0 v domě č.p. 520 na ul. Paseky
v Poličce a schvaluje ponechání obou bytů ve vlastnictví města Poličky jako bytů nájemních pro účely
sociálního bydlení.
ZM schvaluje prodej bytu č. 7, velikosti 1+1 a bytu
č. 10, velikosti 1+0 v domě č. p. 520 na ul. Paseky
v Poličce formou veřejné dražby. Vyvolávací cena
bude stanovena na základě znaleckých posudků
a bude povýšena o realizované náklady na elektroinstalaci ve výši 94 tis. Kč.
ZM schvaluje ponechání bytů č. 1 - 12 v domě č. p.
309 na ulici Smetanova v Poličce ve vlastnictví Města
Poličky a jejich využití pro účely sociálního bydlení
dle návrhu bytové komise ze dne 18. srpna 2009.
ZM zmocňuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky k provedení těchto kontrol:
• využití prostředků na akci „Rekonstrukce krytého
plaveckého bazénu v Poličce“,
• náprava škod na koupališti po akci „Rockoupání
2009“,
• využití příspěvku města Poličky na provoz Informačního centra v Poličce.
ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě
splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá
příslušným odborům MěÚ pokračovat ve vymáhání úhrad všemi zákonnými prostředky ve smyslu
usnesení ZM a tento přehled 2x ročně předložit na
projednání ZM.
ZM bere na vědomí výsledky venkovního auditu
certifikace lesa systémem PEFC dle důvodové zprávy.

Po krátké prázdninové pauze byly počátkem
srpna obnoveny tréninky s mládeží na nadcházející
soutěžní sezónu. Dne 14. srpna proběhlo školení výjezdové jednotky na téma dopravní nehoda s vyproštěním zaklíněné osoby, večer se na hasičské zahradě
konala diskotéka. Družstvo dorostenek skončilo na
1. místě v pohárové soutěži v Jedlové, která se konala
dne 15. srpna.
Sobota 29. srpna patřila jak malým, tak i velkým
hasičům. Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo
dětské soutěže v Kamenci u Poličky. Soutěžilo se zde
ve dvou disciplínách, a to běh na 60 m s překážkami
a požární útok. V celkovém hodnocení se družstvo
mladších umístilo na 5. místě. Ti větší členové, kteří
se na soutěži v Kamenci nevešli do žádné z věkových
kategorií, zatím chystali hasičskou zahradu na taneční
zábavu s hudební skupinou Kyvadlo.
Poslední prázdninový den jsme uspořádali pro
mladé hasiče výlet na rozloučenou s prázdninami.
Ten, kdo našel cestu z Luckého vrchu do Poličky
za použití pouze vlastních nohou, kdo cestou splnil
připravené úkoly, za odměnu si mohl opéct buřty na
hasičské zahradě. Cestu zvládli všichni, i předškoláci.
Dokonce jim ještě zbyly síly na to, aby na hasičské zahradě dováděli se džberovou stříkačkou. Od září jim
všem začíná příprava na podzimní kolo hry Plamen.
Výjezdová jednotka v srpnu k mimořádným událostem nevyjížděla.
Alena Cejpová

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje opakovanou veřejnou dražbu
(prodej nejvyšší nabídce)

domu č. p. 182 na ulici Svépomoc v Poličce včetně st. p. č. 1020
o výměře 172 m2 a zahrady na p. č. 1959/13 o výměře 147 m2
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 21. října 2009 v 15.00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I. poschodí).
Vyvolávací cena objektu a přilehlého pozemku: 1.500.000,- Kč. Dražební jistota: 50.000,- Kč.
Prohlídky objektu

prohlídku lze uskutečnit i individuálně po domluvě na majetkoprávním odboru MěÚ Polička,
tel. 461 723 812
Stručná charakteristika: Jedná se o dům se zahradou v klidné části města, poblíž
centra v řadové zástavbě na ulici Svépomoc. Dům je zděný, z 1/2 podsklepený,
s podkrovím. V I. NP se nachází vstupní chodba, která je průchozí do dvora, kde se
nachází vedlejší stavba – přístřešek. Do ulice jsou situovány 2 obytné místnosti,
do zahrady je situována kuchyň, koupelna, WC a komora. V podkroví se nachází
jedna obytná místnost. Nemovitost je napojena na veřejný rozvod vody, kanalizace,
el. energie a zemního plynu.

Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod.
na Městském úřadě v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č. 19), kde současně
předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je
možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby:
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky dražby, s nimiž
je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel. 461 723 812, 461 723 810).
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ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH
ELEKTROZAŘÍZENÍ
Od srpna roku 2005 platí zákonná povinnost
výrobců elektrických a elektronických zařízení zajistit
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci
vyřazených elektrozařízení. Tato zařízení nepatří do
komunálního odpadu a jsou označena zvláštním
symbolem, který tuto skutečnost naznačuje:
Elektrozařízení jsou zákonem rozdělena do deseti skupin:
1. Velké domácí spotřebiče: pračky,
sušičky, myčky nad 30 kg, sporáky,
topidla, radiátory, velké ventilátory,
klimatizace…
2. Malé domácí spotřebiče: žehličky, topinkovače,
fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, malé ventilátory,
mlýnky, kávovary, fény, holící strojky, kulmy, elektrické zubní kartáčky, masážní strojky, pily, sekačky,
šicí stroje, ruční akumulátorové vysavače, hodinky
nad 100 g …
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení: počítače, monitory, notebooky,
tiskárny, kalkulačky, telefony, kopírky …
4. Spotřebitelská zařízení: rádia, televizory, videokamery, rekordéry …
5. Osvětlovací zařízení: trubicové a kompaktní
zářivky…
6. Elektrické a elektronické nástroje: s výjimkou
velkých stacionárních průmyslových nástrojů) – vrtačky, pily, šicí stroje, zařízení pro obrábění kovů dřeva
a dalších materiálů, nástroje pro nýtování, přibíjení
nebo šroubování nebo pro podobné účely, nástroje
pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení
pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých
nebo plynných látek jinými způsoby, nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti
7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
9. Přístroje pro monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty
Plnění povinnosti zpětného odběru zajišťují pro
výrobce elektrozařízení provozovatelé tzv. kolektivních systémů. Město Polička má uzavřenu smlouvu
se třemi z těchto provozovatelů s celostátní působností, z nichž každý je zaměřen na určité skupiny
elektrozařízení. Firma Asekol na sk. 3, 4, 7 a 8, Elektrowin na sk. 1, 2 a 6 a Ekolamp na sk. 5, čímž má
Polička pokryto celé spektrum elektrozařízení používaných v domácnostech. Podle množství zařízení
odevzdaných ke zpětnému odběru získává město
Polička od uvedených firem odměnu, která umožňuje společně s odměnou od společnosti EKO-KOM
za tříděný sběr papíru, plastů, skla a kovů držet výši
poplatku za komunální odpad na přijatelné výši.
Odměnu město získává pouze za kompletní elektrozařízení, nikoli např. za ledničky bez kompresorů,
za jejichž likvidaci pak musí naopak platit, neboť nekompletní elektrozařízení se stává odpadem, a tyto
náklady v konečnému důsledku dopadají na občany. Vedle ekologických důvodů pro třídění odpadů
a odevzdávání elektrozařízení ke zpětnému odběru
(využití surovin, likvidace nebezpečných součástí)
tedy platí významný ekonomický argument, který
lze shrnout do věty: Třídit se vyplatí!
Zůstává tedy ještě zodpovědět známou otázku:
Kam s ním? Většina z nás ví o službě sběrného
dvora na Hegerově ulici v Poličce, takže jen připomeňme otevírací dobu a kontakt: Po, St, Pá 12.00
– 18.00 (v období platnosti zimního času do 16.30);
Čt, So 8.00 – 12.00; tel.: 733 267 613.
Další možností, jak se zbavit nepotřebného elektrospotřebiče je odevzdat ho při nákupu nového.
Koncoví prodejci elektrozařízení (prodejny elektro)
mají povinnost při nákupu nového zařízení zdarma
odebrat použité elektrozařízení nebo informovat
o jiné možnosti jeho odevzdání ke zpětnému odběru. Podrobnější informace o systému zpětného
odběru a zpracování vyřazených elektrozařízení
lze nalézt na stránkách http://www.asekol.cz/,
http://www.elektrowin.cz/, http://www.ekolamp.cz/.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
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MĚSTSKÉ LESY A EVROPSKÉ DOTACE - PUTOVÁNÍ
PO MĚSTSKÝCH LESÍCH POLIČKA
(pokr. ze str. 1)
ních cest ve směrech Telecí,
Březiny a Spělkov. Návštěvník lesa je seznámen
s problematikou lesnického hospodaření v zájmovém území, zvýšená pozornost je věnována
pěstování melioračních dřevin (buk lesní, jedle
bělokorá). Zajímavostí je mapka původní dřevinné skladby porostů z roku 1804.
Stanoviště č. 4: Kudy teče Svratka
Lokalizace: pokračování vlevo po lesní odvozní cestě ze stanoviště č.3 k údolí řeky Svratky.
Přírodně hodnotná lokalita v údolí řeky
Svratky. Tabule podává informace o řece Svratce,
zajímavých přírodních památkách a památných
stromech v okolí. Stanoviště je vybaveno lavičkou
a směrovými šipkami.

Lesnicky hodnotná lokalita s přirozenými
obnovami smrkových porostů. Tabule je instalována u mohutného exempláře douglasky tisolisté.
Návštěvník je podrobně seznámen s možnostmi
výsadeb introdukovaných dřevin v lesním hospodářství, tabule je obohacena barevnými fotografiemi.
Stanoviště č. 7: Listnaté dřeviny v lesním
ekosystému
Lokalizace: z obce Rohozná odbočka na cyklotrasu 4104 – lesní cesta na hrad Svojanov.
Informační tabule je osazena u skupiny
vzrostlých stromů buku lesního. Jde o poslední
pozůstatky původního jedlobukového lesa v dané
lokalitě. Návštěvník získá informace o listnatých

Výborná

Žižkov

Stanoviště č. 5: Retenční nádrž Královec
Lokalizace: značená odbočka doprava ze silnice I. třídy č. 34 Polička – Borová, směr Královec.
Tabule seznamuje návštěvníky s okolním lesním majetkem města Poličky a podává informace
o samotné retenční nádrži. Pro odpočinek slouží
lavička s výhledem na vodní plochu.

dřevinách a jejich významu v lesním ekosystému,
o způsobech obnovy a výchovy lesních porostů
v běžném lesnickém provozu. Textová část je doplněna vhodnými barevnými fotografiemi.
Stanoviště č. 8: Městské lesy Polička
a přírodní park Údolí Křetínky
Lokalizace: značená odbočka „Boží muka“
z hradu Svojanov.
V místě instalace tabule je křižovatka turistických tras (Starý Svojanov, Rohozná, hrad
Svojanov, Dolní Lhota). Textová část tabule je
věnována informacím o PP Údolí Křetínky, seznamuje i s okolními významnými krajinnými prvky
a s obecnými informacemi o lesním majetku
města Poličky. Zajímavostí je i letecký snímek
přírodního parku.
Stanoviště č. 9: Hospodaření v lesích
zvláštního určení
Lokalizace: značená odbočka „Přírodní lokalita Kaviny“ ze silnice II. třídy č. 365 Svojanov
– Dolní Lhota.
Ekologicky hodnotná a silně exponovaná
lokalita v PP Údolí Křetínky. Tabule je osazena
v údolí Kavinského potoka při turistické stezce
k obci Kněževes. Zájemcům jsou podávány informace o praktickém hospodaření v lesích zvláštního určení, pozornost je věnována i místním
přírodním památkám (přírodní památka Kaviny,
přírodní památka V Jezdinách).
Stanoviště č. 10: Hradisko Kněževes
Lokalizace: značená odbočka ze stanoviště
č. 9.
Turisté jsou přivedeni na místo hradiska
Kněževes, jehož historie je úzce spjatá s hradem
Svojanovem. Ze stanoviště je možné pokračovat
i na další okolní zříceniny hradů (Louka, Zubštejn,
Pyšolec, Aueršperk). Poloha zřícenin je vyznačena na mapce.
Celý projekt byl spolufinancován Evropskou
unií z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova v rámci podopatření II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích Programu rozvoje
venkova ČR.
Využijte proto pestrobarevných podzimních
dnů k návštěvě lesního prostředí. Osvěžíte a posílíte nejen své tělo, ale i svou mysl. Jste srdečně
vítáni!
Ing. Radek Krejčí – OLH

Turistický okruh „Svojanovsko“ přivádí návštěvníky do přírodního parku Údolí Křetínky.
Okruh zahrnuje celkem 5 stanovišť, jejichž poloha je opět názorně vyznačena na informačních
tabulích.
Stanoviště č. 6: Introdukované dřeviny
v lesním hospodářství
Lokalizace: značená odbočka vlevo (Městské
lesy Polička, lesnický úsek Svojanov) v lesním porostu ze silnice III. třídy Rohozná – Radiměř.

RADA MĚSTA POLIČKY ZASEDALA
NA HRADĚ SVOJANOV
Radní města Poličky zasedali v pondělí 31. 8.
2009 v prostorách hradu Svojanov. Jednání se uskutečnilo v reprezentační jídelně v 1. patře hradního
paláce.
Hrad je majetkem města Poličky od roku 1910,
kdy město koupilo hrad od posledních soukromých
majitelů, manželů Haascheových.
Ing. N. Šauerová

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Říjen 2009

LITOMYŠL

KINO POLIČKA
úterý
6. 10.

středa
7. 10.

velký sál TD v 19.00 hodin
NÁVRH
Je nová romantická komedie se Sandrou
Bullock. Když vlivná knižní redaktorka
Margaret čelí vidině deportace do své rodné Kanady, nedá bystré ženě příliš práce,
aby si rychle vymyslela, že je ve skutečnosti zasnoubená se svým nic netušícím
asistentem (Ryan Reynolds), kterého celé
roky ponižovala. Ten souhlasí, že se na
jejím divadle bude podílet, ale s několika
podmínkami....
Romantická komedie, USA, 108 minut,
české titulky, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 19.00 hodin
VENI, VIDI, VICI
Romantická komedie z golfu. Po tragické
smrti svého otce, vášnivého golfisty, vyrůstá Honza pouze s maminkou a malým
bráškou. Rodina se se smrtí otce těžce
vyrovnává a hrozí jí existenční problémy.
Zrovna ve chvíli, kdy se Honza dozvídá
o svém přijetí na vysokou školu, přichází
majetková exekuce. Ten se k celé situaci
staví čelem a místo plánovaných prázdnin
s přítelkyní Terezkou nastupuje na brigádu
do luxusního hotelu v Karlových Varech...
Hrají: Filip Tomsa, Jitka Kocurová, Sandra
Nováková, Bob Klepl, Václav Postránecký,
Iveta Dušková, Jaromír Nosek, Marek Vašut, Eva Ujfaluši, Karel Gott ad.
Romantická komedie, ČR, 105 minut. do
12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
13. 10. T. M. A.
Marek, charismatický muž kolem čtyřicítky, touží najít vnitřní klid a vyrovnanost.
Proto se rozhodne opustit velkoměsto
i kariéru hudebníka a usadí se v opuš-

ABONENTNÍ CYKLUS KRUHU PŘÁTEL
HUDBY PŘI TD 2009/2010
21. 10.
6. 12.
26. 1.
23. 2.
30. 3.
14. 5.

TALICHOVO KVARTETO
(smyčcové kvarteto)
VYSOKOŠKOLSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR
PARDUBICE
JAN SOUČEK – hoboj
MILOSLAVA MACHOVÁ – klavír
TRIO NÉTÉ
JANA VONÁŠKOVÁ – NOVÁKOVÁ – housle
JITKA ČECHOVÁ – klavír
DUO ARDAŠEV /klavírní duo/

Prodej abonentních vstupenek zahajujeme
29. září, ukončen bude 19. října 2009 (pondělí
a středa 8.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00-15.30
hodin).

těném starém domě, ve kterém prožil
dětství. Navazuje vztah s místní dívkou
a věnuje se milovanému malířství. Po idylickým povrchem zní ale temné memento
tohoto nevlídného místa. Marek zjišťuje, že
s jeho domem jsou spojeny kruté události,
které se odehrály za nacistické okupace
i v jeho dětství.
Režie: Juraj Herz
Thriller, ČR, 90 minut, do 18 let nevhodný
Vstupné: 65,- Kč
středa velký sál TD v 18.00 hodin
14. 10. G - FORCE
Dobrodružná komedie o posledních
úspěších tajného vládního programu pro
výcvik špionážních zvířat. Tato špičkově
vycvičená morčata, vybavená nejdokonalejším špionážním vybavením, zjistí, že
mají osud světa ve svých prackách. Členy
týmu G-Force jsou morčata Darwin velitel
jednotky, rozhodnutý za každou cenu
uspět, Blaster, špičkový odborník na
zbraňové systémy, který je tak trochu cvok
a zbožňuje cokoliv extrémního, a Juarez,
sexy specialistka na bojová umění. Dalšími členy týmu je specialista na průzkumné
muší operace, Mooch, a slabozraký krtek
Speckles, odborník na počítače a rozvědné služby.
Akční/rodinný film, USA, 89 minut, český
dabing, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 8.15 a 10.15hodin
15. 10. DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA
Film Miloše Formana podle slavného divadelního představení Jiřího Šlitra a Jiřího
Suchého.
Školní představení pro střední školy a učiliště
Záznam jazzové opery, ČR, 85 minut, mládeži přístupný
Vstupné: 40,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
29. 10. ZAŽÍT WOODSTOCK
Šedesátá léta se chýlí ke konci a ve vzduchu je cítit změna. I když to tak zatím
v ospalém městečku Woodstock vůbec
nevypadá, všechno začne tady. Elliot Tiber, jeho autoritářská matka a slabošský
otec vedou polorozpadlý penzion, ve
kterém se hosté objevují, jenom když
opravdu nemají na výběr. Najednou se
kolem začnou psát dějiny a největší nejenom hudební událost té doby přivádí do
městečka Woodstock tisíce lidí. Příběh se
odehrává v Catskillských horách nedaleko
New Yorku. Tam pracuje v motelu svých
rodičů muž, který nechtěně uvedl v chod
legendární koncert v srpnu 1969.
Komedie, Drama, USA, 110 minut, české
titulky, do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč

26. 10. od 19.30 hod. / Evropské školicí centrum
Stesk kavárenského povaleče ve Vídni
Druhá část literárně dramatického a hudebního večera Radovana Lipuse a hostů
z Národního divadla moravskoslezského.
do 31. 10., Út-Ne 9-12 a 13-17 / Rodný byt
Bedřicha Smetany
Kresby Bedřicha Smetany
Výstava v rodném bytě B. Smetany představí skladatele B. Smetanu coby kreslíře.
30. 10. od 20.00 hod. / Music Club Kotelna
Chinaski
Koncert v rámci oslav 15. let od povýšení
kotelny na klub.
SVITAVY
3. 10. od 19.00 hod. / Fabrika
Hudební kavárna: Elisabeth Lohninger
Quartet (USA)
Koncert vynikající americké zpěvačky známé spoluprací s W. Fischbacherem
Koncert se stolovou úpravou při svíčkách
17. 10. od 19.00 hod. / Fabrika
Fast Food Orchestra
Koncert kapely, která se zformovala v letech 1994-96 a od r. 1998 začala aktivně
vystupovat v klubech.
31. 10. od 20.00 hod. / Fabrika
No Name
Koncert na stání s novým CD The best of…
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
3. 10. od 9.30 hod. / obec Biskupice
Biskupické kaléšek
Festival slivovice a závod historických
kol od pálenice k pálenici. Košt slivovice.
Vystoupí J. Rosák, večer ukončí A. Brichta.
Více na www. biskupice. cz.
20. 10. v 8:30 a 10.00 hod. / Kinosál
Obušku z pytle ven!
Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena,
tentokrát v muzikálovém zpracování
Městské muzeum
Holzmeisterova mimoevropská sbírka
Stálá expozice umění Indie, Číny, Japonska.
Nově je reinstalována část sbírky starého
Egypta, jíž vévodí mumie egyptské princezny Hereret. Více na www. ksmt. cz.
VYSOKÉ MÝTO
20. 9. – 22. 11. / Regionální muzeum
Ktož jsú boží bojovníci
Odpověď na tuto otázku a mnohé další
informace se dozvíte na výstavě, jejímž cílem je připomenout vznik a vývoj husitství
z hlediska reformace a válečnictví.
17. 10. od 20.00 hod. / klubová scéna Na Mejtě
YVONNE SANCHES TRIO
Koncert skvělé jazzové zpěvačky.
11. 9. – 9. 10. / Výstavní síń Jana Jušky,
budova bývalého soudu
Salon Královských věnných měst. Mládí
vpřed!
Výstava mladých výtvarníků.
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PŘEHLED JAZYKOVÝCH KURZŮ
A ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ V TD
Jazykové kurzy
Anglický jazyk – začátečníci
Lektorka: Barbora Krištofová
čtvrtek 17.30 – 19.00 hod., začátek 15. října
Anglický jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Barbora Krištofová
čtvrtek 16.00 – 17.30 hod., začátek 15. října
Anglický jazyk – pokročilí
Lektor: Martin Irein
středa 16.00 – 17.30 hod., začátek 14. října
Anglický jazyk – konverzace
Lektor: Martin Irein
středa 17.30 – 19.00 hod., začátek 14. října
Německý jazyk – začátečníci
Lektorka: Marie Muzikářová
středa 17.00 – 18.30 hod., začátek 14. října
Německý jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 13. října ˝
Německý jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
úterý 17.30 – 19.00 hod., začátek 13. října
Německý jazyk – konverzace
Lektorka: Marie Muzikářová
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 13. října
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Martina Trávníčková
pondělí 17.30 – 19.00 hod., začátek 5. října
Francouzský jazyk – pokročilí
Lektorka: Martina Trávníčková
pondělí 15.30 – 17.00 hod., začátek 5. října
Španělský jazyk – začátečníci
Lektorka: Michaela Žabová
pondělí 18.45 – 19.45 hod. (lekce=60 min.),
začátek 12. října
Španělský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Michaela Žabová
pondělí 15.45 – 17.15 hod., začátek 12. října
Španělský jazyk – středně pokročilí
Lektorka: Michaela Žabová
pondělí 17.15 – 18.45 hod., začátek 12. října
Italský jazyk – začátečníci
Lektorka: Pavlína Kubásková
v liché týdny, den a hodina bude upřesněna,
začátek 20. října
Italský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Pavlína Kubásková
v liché týdny, den a hodina bude upřesněna,
začátek 20. října
Ruský jazyk – „osvěžení“
Lektorka: Romana Jelínková
čtvrtek 16.00 – 17.30 hod., začátek 12. listopadu
Zájmové kroužky
Cvičení rodičů s dětmi
– 1,5 až 2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 30. září
Cvičení rodičů s dětmi
– 2,5 až 4 roky – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 30. září
Hudebně pohybová výchova – 4 až 6 let
Lektorka: Hana Malíková
s Leontýnkou
středa 15.15 – 16.15 hod., začátek 30. září
Mažoretky – děvčata 8 až 10 let
Lektorka: Diana Musilová
středa 13.45 – 15.15 hod., začátek 30. září
Cvičení pro zdraví a krásu – dospělí
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 30. září
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 5. října
Tylův dům,
Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum. cz
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TYLŮV DŮM POLIČKA
pátek
2. 10.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Umění tančit a pohybovat se ve společnosti je v dnešní době stejně důležité jako
znalosti získané studiem na školách. Tomu
všemu účastníky kurzu budou učit taneční
mistři z Taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

neděle velký sál TD v 18.00 hodin
18. 10. DUHOVÁ AFRIKA
Od Sloní řeky za bílým žralokem
Nejnovější, velmi pestrá diashow Kateřiny
a Miloše MOTANI okořeněná špetkou
dobrodružství, poprvé s krátkými videosekvencemi.
Pronájem
Předprodej vstupenek zajišťuje IC Polička

sobota velký sál TD ve 14.30 hodin
3. 10. DEN SENIORŮ
Tylův dům a město Polička pořádá příjemné posezení s představiteli města.
O dobrou zábavu s písničkami v podání
sourozenců Baťkových, kteří přinášejí
radost nejen celému Podluží, ale dovedou
potěšit na koncertu i u nás v Poličce.
Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost

středa velký sál TD v 19.00 hodin
21. 10. TALICHOVO KVARTETO
Český komorní soubor smyčcového kvarteta, poprvé veřejně vystoupil v roce 1963.
Dnes hraje ve složení Jan Talich, Petr Maceček, Vladimír Bukač, Petr Prause.
Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH
2009/2010
Vstupné:
v předprodeji:
120,- Kč (pro studenty a seniory 90,- Kč)
v den koncertu
150,- Kč (pro studenty a seniory 120,- Kč)

pondělí vestibul TD
5. 10. PRODEJ OBUVI
Pronájem.
pátek
9. 10.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti

čtvrtek velký sál – stol. úprava TD v 19.00 hodin
15. 10. VEČER S LÁĎOU KERNDLEM
A EDITH PIAF
Láďa Kerndl – neoficiálně titulovaný „český král swingu“ zazpívá a zahraje se svojí
kapelou v Tylově domě. Tato výrazná
osobnost české hudební scény nabízí
nejen výjimečný hudební zážitek, ale také
setkání s Kerndlem „člověkem“, které
má silný emocionální a lidský rozměr.
Událost, kterou si určitě nenechte ujít!
Po skončení koncertu se bude promítat
pro návštěvníky film o světoznámé šansoniérce Edith Piaf. Život Edith Piaf byl
bojem o hudbu, přežití a lásku. Žila vždy
naplno a „ničeho nelitovala...“. Film vznikl
v koprodukci Francie, Anglie a České republiky v roce 2007, trvá 140 minut.
Celá akce bude mít stolovou úpravu
s možností zakoupení občerstvení.
Vstupné (včetně filmu): 180,- Kč v předprodeji... 250,- Kč v den akce
pátek malý sál TD v 9.00 hodin
16. 10. PŘEDVÁDĚCÍ AKCE
Pronájem firmy Eurobag
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
16. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Další vyučovací lekce pro tanečníky – začátečníky, pod vedením tanečních mistrů
z Taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
sobota velký sál TD v 19.00 hodin
17. 10. Leopold Lahola - SKVRNY NA SLUNCI
Je mnoho dramat se silným příběhem, ale
málo těch, která jej vyprávějí tak napínavým způsobem i s jistou dávkou humoru.
Uprostřed jediné noci se hrou náhody
zcela změní životy trojice hrdinů příběhu
a odhalí se jejich skrytá tajemství.
Hrají: Jan Révai, Tereza Kostková/Eva
Kodešová, Ondřej Kavan, Ivo Kubečka/
René Přibil
Divadelní abonentní představení v rámci
podzimní sezóny 2009
Cena zbylých vstupenek:
190, 230, 250,- Kč

čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
22. 10. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
23. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Taneční škola ELLIS Svitavy
Nepřístupno veřejnosti
neděle velký sál TD od 16.00 hodin
25. 10. SLAVNOSTNÍ PODVEČER
U příležitosti 80. výročí otevření TD a 190.
výročí ochotnické činnosti v Poličce
16.00
odhalení pamětní desky
17.00
oficiální zahájení, představení knihy
A. Kleina a vystoupení „B. Martinů“
18.00
premiéra hry LUCERNA (v podání členů
Divadelního spolku Tyl)
úterý
velký sál TD
27. 10. LUCERNA
Představení pro školy.
úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
27. 10. LUCERNA
V podání členů Divadelního spolku Tyl.
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
30. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
31. 10. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Říjnové odpoledne přijede do Poličky zahrát k tanci i poslechu dechová hudba ze
Svitav „Svitavská dvanáctka“
Vstupné: 50,- Kč

V sálku Bohuslava Martinů v Tylově domě
probíhá výstava u příležitosti výročí ochotnické
činnosti v Poličce a výročí otevření
poličského divadla

„UMĚNÍM K SVOBODĚ“
Výstava je přístupná do konce října 2009.

PROGRAM MĚSTSKÉHO MUZEUA A GALERIE

62. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE
výstava vybraných absolventů Akademie výtvarných umění v Praze do 11. října 2009
- výstavní sály galerie, Palackého nám.
Umělecký salon v Poličce, pořádaný Městským
muzeem a galerií v Poličce, má několikaletou tradici. V letošním roce se koná již 62. ročník, který
představuje vybrané absolventské práce studentů
Akademie výtvarných umění v Praze: Zbyněk
Mergental, Jakub Matuška, Lucie Skřivánková,
Veronika Molatová, Martina Fotrová, Gabriela
Jurkovičová, Václav Litvan, Robin Kaloč a Martina
Pešková
KontAKTfoto 2009
od 3. října do 8. listopadu 2009
- výstavní sály Centra Bohuslava Martinů
Výstava KontAKTfoto je přehlídkou fotografií
z mezinárodního workshopu portrétu a aktu
KontAKTfoto, který se konal v roce 2007 ve Františkových Lázních. 12. ročník workshopu uspořádala Galerie 4 pod vedením lektora – fotografa
Vladimíra Židlického.
Mezinárodní dílna portrétu a aktu probíhá od
roku 1996 každoročně v měsíci listopadu a je
určena fotografům a studentům vysokých škol.
Je orientována na figurální inscenovanou fotografii, klasický i moderní akt a portrét. 12. ročníku se
zúčastnili převážně fotografové z České republiky, Německa, Ruska a Francie a profesionální
fotograf Miro Švolík. Fotografie tohoto ročníku
vznikaly oproti předchozím převážně digitální
cestou. V posledních letech spolupracuje galerie
s firmou Canon. CZ s. r. o, s jejími technologiemi
a materiály.
Během čtyřdenní dílny v ateliérech vzniklo na
tisíc snímků od všech autorů, které byly určeny
k výslednému výběru, který provedl lektor Vladimír Židlický společně s ředitelem Galerie 4 a organizátorem dílny Zbyňkem Illkem. Na výstavě
jsou zastoupeni Tatiana Batrakova, Jaroslav Belák,
Zlata Beláková, Pavel Cupák, Jindřich Čermák,
Guntram Fischer, Jan Karásek, Stanislav, Kožený,
David Kurc, Lubomír Stiburek, Mina Mládková,
Jolana Moravcová, Mikuláš Petr, Marina Pinegina,
Jan Schýbal, Alice Šmídová, Rudolf Skopec, Miro
Švolík, Kurt Welpmann. Výstava měla úspěšnou
premiéru v německém Hofu při festivalu Měsíc
fotografie.
V roce 2009 putuje výstava KontAKTfoto po městech České inspirace. Od 3. října do 8. listopadu
2009 ji můžete zhlédnout ve výstavních sálech
Centra Bohuslava Martinů. Vernisáž se koná v sobotu 3. 10. 2009 v 17 hod. ve výstavních sálech
Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Veronika Bromová – „Království“
od 17. října 2009 do 3. ledna 2010
- výstavní sály Centra Bohuslava Martinů
Veronika Bromová patří k významným představitelům výtvarné generace, která se přihlásila
o slovo v polovině devadesatých let. Zastoupena
je ve všech významných publikacích o české fotografii 20. a 21. století a v prestižních sbírkách (mj.

Centre Pompidou Paris, Národní galerie v Praze)
– v této souvislosti jistě potěší, že od roku 1999 najdeme její práce také ve sbírkách poličské galerie.
S úspěchem se podílela na celé řadě výstav doma
i v zahraničí (například benátské bienále v roce
1999), poslední samostatnou výstavu měla letos
v Galerii hlavního města Prahy – v Domě u Kamenného zvonu.
V Poličce bude představen cyklus velkoformátových fotografií (a videa) „Království“ z let
2003-2005, kde autorka propojuje téma krajiny
a tělesnosti. Vlastní tělo se stává autorce nejoblíbenějším výrazovým prostředkem a snaží se
ho zapojit do širších vztahů a obsahů. Ne každý
si její dílo vychutná či ocení, jisté však je, že
autorka hledá nové cesty a rozhodně nepředstavuje všeobecně přijatelný průměr a zaručené
estetické jistoty. Ostatně téma „jistoty-nejistoty“
provází celý náš život. Nebojme se moderního
umění, hledejme a vnímejme. Jak uvádí Veronika
Bromová v katalogu výstavy: „I já si uvědomuji,
že mám celou řadu předsudků, které bych nechtěla mít. A vím, že jsem schopná se jich zbavit
například právě, když fotím sama sebe. Člověk se
naučí dívat sám na sebe jinak. Z jiného pohledu.“ Veronika Bromová se narodila v roce 1966
v Praze, ale od roku 1996 pobývala i v Poličce-Lezníku a nyní ve Stříteži – poličská galerie ji
tedy již několikrát představila na výstavách jako
autorku úzce spjatou s regionem (mj. se podílela
se Zlatou Kašparovou na publikaci „Polička
a okolí – alternativní průvodce pro alternativní
poutníky“).
Vernisáž výstavy „Království“ proběhne ve výstavních sálech poličského muzea (Šaffova 112)
v sobotu 17. 10. 2009 ve 14 hodin a bude provázena fyzickým básnictvím Petra Váši (o autorovi
blíže na www. petrvasa. cz). Srdečně vás zveme
na setkání s autorkou i jejím dílem.

CENTRUM BOHUSLAVA
MARTINŮ
PROGRAM Městského muzea
a galerie Polička, Městské knihovny
v Poličce, o. s. Pontopolis a o. s. MATAMI v Centru Bohuslava Martinů na
říjen 2009
Pátek 2. října – přednáška Ženy Charty 77
– Věra Roubalová od 18 hod. v přednáškovém sále CBM
Sobota 3. října – vernisáž výstavy KontAKTfoto
od 17 hod. ve výstavních sálech CBM
Úterý 6. října – logopedický seminář pro rodiče
s dětmi předškolního věku od 16 hod.
v přednáškovém sále CBM
Čtvrtek 8. října – přednáška Správné stravovací
návyky u dětí od 17 hod. v přednáškovém sále CBM
Čtvrtek 8. října – dětské divadlo Jakuba Folvarčného od 16 hod. ve výstavním sále CBM
Čtvrtek 15. října – přednáška Jak zvládnout
osobní pohovor se zaměstnavatelem
a nenechat se přitom vyvést z míry
od 17 hod. v přednáškovém sále CBM
Sobota 17. října – vernisáž výstavy Veroniky
Bromové Království od 14 hod. ve výstavních sálech CBM
Čtvrtek 22. října – přednáška Šimona Pánka
Sametová revoluce 1989 den po dni
v přednáškovém sále CBM
Čtvrtek 29. října – přednáška Očkování dětí od
16 hod. v přednáškovém sále CBM
Bližší informace k jednotlivým akcím
naleznete v samostatném programu jednotlivých
organizací…

MĚSTSKÁ KNIHOVNA POLIČKA
TÝDEN KNIHOVEN 2009
Od 5. do 9. října 2009
proběhne již potřinácté
celostátní Týden knihoven.
V jeho rámci zaregistrujeme
nové čtenáře zdarma a zapomnětlivým čtenářům odpustíme poplatky a pokuty.
Nebude chybět ani doprovodný program, jehož
hlavní část se uskuteční ve čtvrtek 8. října 2009. Od
16.00 hodin vystoupí v sálku Centra Bohuslava Martinů dětské divadlo Jakuba Folvarčného s názvem
Karlova a Jaromírova pohádka. Od 19.00 hodin se
můžete v čítárně městské knihovny těšit na cestovatelskou besedu Davida Švejnohy. Tématem bude tentokrát Zambie, Kuomboka – největší svátek této země
konající se ve vodách Zambezi, vodopády Victoria
Falls a mnohem více!
Ve vestibulu Městské knihovny v Poličce bude
od 3. 10. do 30. 10. 2009 k vidění výstava astronomických fotografií Romana Ehrenbergera – Toulky
nejen noční oblohou. Uvidíte snímky nebeských těles,
astronomických úkazů a tajemných zákoutí hvězdné
oblohy.
V sobotu dne 31. října 2009 v 17.00 hodin zahájíme vernisáží obrazů Jana Steklíka jeho listopadovou
výstavu.
Jan Steklík patří ke klíčovým osobnostem československého výtvarného umění 60. let. Společně
s Karlem Neprašem byli známi jako ředitelé „Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu“. Průvodní
slovo obstará Jaroslav Erik Frič - básník, hudebník
a nakladatel. Výstava ve vestibulu Městské knihovny
v Poličce potrvá do 4. 12. 2009.
Organizuje PONTOPOLIS o. s. Polička ve spolupráci s městem Polička a Městskou knihovnou v Poličce. Další informace na www.pontopolis.cz
Zveme vás všechny do knihovny, kde je pro každého něco k mání!

POZVÁNKA NEJEN PRO ČLENY
SPOLEČNOSTI B. M.
Po baletech Kuchyňská revue, Podivuhodný let
a po operách Slzy nože a Juliette, které jsme mohli
společně navštívit v minulé sezóně, vás srdečně zveme na další operu Bohuslava Martinů. Operu Ženitba
napsal dle Gogolovy povídky a zájemci ji mohou
vidět od 4. do 7. října v brněnské Redutě. Poličská pobočka SBM ve spolupráci se ZUŠ Bohuslava Martinů
Polička pořádá zájezd na představení dne 7. října (začátek netradičně v 10 hodin dopoledne). Odjezd bude
od „zušky“ v 7.30 hodin, cena pro zájemce je 100,- Kč.
Ti se mohou přihlásit na telefonním čísle 468 00 33 12,
případně v ředitelně školy.
Za výbor SBM zve Renata Pechancová

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

3. - 4. 10.
10. - 11. 10.
17. - 18. 10.
24. - 25. 10.
28. 10.
31. 10. - 1. 11.

MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184,
461 634 157
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715

Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz,
vám nabízí:
ŘECKÁ MOZAIKA
- pohodový víkend pro děti od
3. tříd se spaním v SVČ
- poznáváme starověké Řecko pomocí her a tvoření
- řecká kuchyně, kovárna, keramika,
šperky
- mytologie, zvyky, tanec, veselí, zábava
Termín: víkend 2. – 4. 10.
Čas:
pátek 15.00 – neděle 11.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
370,- Kč, s členskou kartou 350,- Kč
(zahrnuje ubytování, stravování,
pitný režim, materiál k tvoření, jízdenku do Oldříše a zpět)
S sebou: sportovní oblečení na celý víkend,
přezůvky, pracovní tričko, spací pytel, hygienické potřeby, ručník, bílé
prostěradlo + 2 zavírací špendlíky
Lektorka: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová
ZOO BEZ MŘÍŽÍ
- celodenní výlet do ZOO v Jihlavě
pro děti i rodiče
Termín: sobota 10. 10.
Odjezd: z parkoviště pod TD v 8.30 hod
předpokládaný návrat na parkoviště
pod TD v 18.30 – 18.45 hod
Cena:
děti: 260,- Kč, dospělí: 300,- Kč (zahrnuje cestovné, vstupné do ZOO)
Přihlášky: do 2. října s platbou v SVČ Mozaika
Polička
Info:
Radka Sobolová
DRAKIÁDA
- zábavné odpoledne pro děti i rodiče
Termín: neděle 18. 10.
Čas:
prezence: 13.30 – 14.00 hod.
soutěž draků: 14.00 – 15.00 hod.
Vyhlášení: 15.30 hod.
Startovné: 20,-/drak
Místo:
letiště Polička
Doprovodný program:
výtvarné dílničky pro děti s podzimní tematikou
letové ukázky pilotů a modelářů,
velká trampolína,
prohlídka hangárů, občerstvení
Info:
Radka Sobolová
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná
DUŠIČKOVÁ VÝZDOBA
- dílna pro studenty a dospělé
Dušičky – den, kdy chodíme zdobit
hroby našich blízkých a vzpomínáme na ně. Naučíme se zhotovit
aranžmá v decentních barvách z přírodních materiálů.
Termín: čtvrtek 22. 10.
Čas:
17.30 – 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150,- / s členskou kartou 130,(v ceně je veškerý materiál)
S sebou: zahradnické nůžky
Přihlášky do:
15. 10. s platbou v SVČ Mozaika
Lektorka: Jitka Vápeníková
ČEKAJÍ VÁS TALENTOVKY?!
- nabízíme vám přípravu na talentové zkoušky do výtvarných oborů

- základ: portrét, studie, kresba, malba +
Přihlášky: do 26. října s platbou v SVČ Mozaidoplnění dle oboru
ka Polička
- individuální přístup, konzultace a výu- S sebou: pracovní tričko, pitný režim zajištěn
ka dle potřeb jednotlivců
Lektor: Eliška Voglová
- možnost domluvy dalších termínů
Info:
Radka Sobolová
Termín: 12. 10. – 7.12. 10 lekcí
Čas:
pondělí od 16. hod
„MY JSME MUZIKANTI A…“
Místo:
SVČ Mozaika Polička
- zábavné dopoledne pro děti od
Cena:
800,- Kč
1. tříd
Přihlášky: do 12. října s platbou v SVČ Mozaika
- výtvarné tvoření, hry, zábava
Polička
- hra na vyrobené hudební nástroje
Lektor: Eliška Voglová
- stepmánie
Info:
Radka Sobolová
Termín: pátek 30. října
Čas:
8.30 – 13.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
Cena:
60,- Kč, s členskou kartou 50,- Kč
Přihlášky: do 26. 10. s platbou v SVČ Mozaika
Polička
DÁMY V SEDLE – PODZIMNÍ DÝCHÁNEK
S sebou: pracovní tričko a svačinu, pitný re- JK Vraník zve dámy od 1. do 9. třídy na
žim zajištěn
podzimní dýchánek ve Stašově
Lektor: Radka Sobolová
- čtyřdenní pobyt u koní s noclehem
Info:
Radka Sobolová
Termín: úterý 27. 10 – pátek 30. 10.
Čas:
úterý 17.00 – pátek 16.00 hod
KOPANÁ
Místo:
jezdecký klub Vraník Stašov
- zájmový kroužek SVČ Mozaika
Cena:
650,- (v ceně je zahrnuta strava, ubytová- termíny fotbalových turnajů starní, pronájem jízdárny, instruktor ježdění)
ších a mladších přípravek, které se
Přihlášky: do 23. 10. s platbou v SVČ Mozaika Poličhrají v Poličce
ka
NEDĚLE – 4. 10. od 9.00 hod
S sebou: vhodné oblečení do přírody, spací py18. 10. od 9.00 hod
tel…
SOBOTA – 24. 10. od 9.00 hod
Info:
Irena Chroustovská, tel. 605 43 10 34
SVĚTÝLKA
„ZKUS TO“ aneb prvovýstup
- výtvarná dílna pro všechny, kdo
na horolezeckou stěnu
chtějí
- dopoledne pro děti od 1. třídy
- vyrobíme světýlka na svatomartin- lezení na horolezecké stěně pod vedeský večer s broučky
ním zkušeného instruktora
Termín: úterý 3. 11.
- hrátky s lany
Čas:
15.00 – 16.30 hod
Termín: čtvrtek 29. října
Místo:
SVČ Mozaika
Čas:
9.00 – 11.30 hod
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
Místo:
sportovní hala ZŠ Na Lukách
Přihlášky: do 30. 10. s platbou v SVČ Mozaika
Cena:
20,- Kč
Polička
Přihlášky: do 26. 10. s platbou v SVČ Mozaika Polič- Lektor: Radka Sobolová
ka
Info:
Radka Sobolová
Info:
Richard Brabec
TAJEMNÁ PALAČINKA
- pro děti od 1. tříd
- mezi horolezeckým výkonem a tvořením nás přepadne hlad, tak si něco
ukuchtíme v nové kuchyni Mozaiky.
Podle vlastní fantazie si ozdobíme
a ochutíme náš výtvor, ke kterému si
pěkně prostřeme
Termín: čtvrtek 29. 10.
Čas:
11.30 – 13.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
Přihlášky: do 26. října s platbou v SVČ Mozaika
Polička
Lektor: Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková
SKLENĚNÝ OBRÁZEK
- barevný obrázek na způsob vitráží (fólie, olověné pásky)
- výtvarná dílna pro děti od 5. tříd, středoškoláky i dospělé
Termín: čtvrtek 29. 10.
Čas:
14.00 - 18.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
děti 60,- Kč, s členskou kartou 50,- Kč
dosp. 90,- Kč, s členskou kartou 80,- Kč

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
KNIHA SNŮ
- kurz (4 lekce) pro děti od 3. tříd
- každý účastník si odnese vlastnoručně vyrobenou knížku
- text, obrázky dle fantazie
- využití různých výtvarných technik (grafika, tisk, kresba, malba,
koláže…)
Lektor: Eliška Voglová
Info:
Radka Sobolová
SVATOMARTINSKÝ VEČER
S BROUČKY 11. 11.
připravte si lampionky, světýlka
ADVENTNÍ DEKORACE – tvořivá dílna

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA
WWW.MOZAIKA-POLICKA.CZ
kde se můžete přihlásit na akci přímo
z vašeho počítače
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY
SVČ MOZAIKA
Šperkování
3. - 6. třída a SŠ
Pastelka
1.- 5. třída
Šikulové
7 - 9 let
Hrátky s pedigem 5. - 9. třída
Šikulka
4.- 6. třída
Dovedné ruce
7. - 9. třída
Tudy z nudy
5. - 9. třída
Keramika začátečníci děti
1. - 3. třída
Keramika mírně pokročilé děti

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
700,500,500,750,500,500,500,600,650,-

Keramika pokročilé děti
od 4. třídy
650,Taneční kroužek
4 - 6 let
500,1.- 5. třída
500,Malý cyklista
7 - 10 let
500,Stepmánie
začátečníci
450,pokročilí
450,Disko hip – hop
14 - 18 let
500,14 - 18 let
500,Flétnička
5 - 12 let
450,Míčové hry
1.- 5. třída
500,Hokejbal
10 - 15 let
150,Florbal chlapci
začátečníci
500,pokročilí
500,Softball
1.- 9. třída
500,Jezdecký klub
10 - 15 let
500,Karate
10 let - dospělí 500,-/1000,Šachy
bez omezení
450,Sportovní gymnastika
pokročilí
500,Střelecký
3. - 9. třída
450,Kopaná - starší přípravka
ročník 1999 - 2000
500,Kopaná - mladší přípravka
ročník 2001 - 2002
500,Francouzština
7.-9. třída
500,Mopík
2. - 6. třída
450,Štaflík a Špagetka 1. - 9. třída
500,Pod pokličkou
1. - 4. třída
100,-/40,- potraviny
Zdravý životní styl 5. - 9. třída
100,-/40,- potraviny
Leteckých modelářů 5. - 9. třída
300,Pohádková jóga
děti 2 - 6 let
500,Keramika pro děti z MŠ
500,Kuřátka
4 - 6 let
500,Kopaná – přípravka ročník 2003 a mladší 500,Píďalky – pro maminky s dětmi
2,5 - 4 let
450,Berušky
5 - 7 let
450,Aerobic a step aerobic
předškoláci a 1. třída,
začátečnici od 2 třídy 500,pokročilí
500,PRO STUDENTY A DOSPĚLÁKY
Posilovací cvičení
Klub Kreativ
Dámský klub

1000,1500,-

Ceny kroužků jsou uvedeny za školní rok, více
informací o kroužcích a kurzech naleznete na na
www.mozaika-policka.cz, kde se můžete přihlásit
do kroužků online.

JANA KOUBKOVÁ – NOVÉ CD
Z POLIČSKÉHO KONCERTU!
V Tylově domě si můžete zakoupit CD se záznamem koncertu Jany Koubkové, který mohli návštěvníci minulého ročníku slyšet v rámci jazzového
festivalu 2008. V Poličce vystoupila paní Koubková
(zpěv) s Ondřejem Kabrnou (piano), Janem Tenglerem (kontrabas) a Janem Dvořákem (bicí).
Cena 1 nosiče je 180,- Kč. Zájemci o CD si ho
mohou zakoupit v kanceláři Tylova domu v Poličce.
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VZPOMÍNÁME
Dne 2. 10. 2009 by se dožila
60 let paní Marie Libichová. Odešla od nás navždy 7. 7. 2009.
Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
Nezapomeneme.
Maminka Marie, děti
Ludvík a Marcela s rodinami
Dne 8. 10. vzpomeneme deset let od úmrtí mého manžela
Blahoslava Vaňáka.
Nikdy nezapomeneme.
Manželka, děti a vnoučata

Dne 22. 8. 2009 zemřela paní Helena Němcová z Poličky-Horního Předměstí. Poslední rozloučení s naší maminkou a babičkou se konalo
v Praze 27. 8. 2009.

BLAHOPŘEJEME
Dne 6. 11. oslaví významné životní jubileum 90 let
paní Marie Andrlíková. Milá
maminko za Tvoji lásku, péči
a obětavost Ti děkují a do dalších let mnoho zdraví přejí
děti Václav, Marie
a Vladimír s rodinami,
vnoučata a pravnoučata

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA ŘÍJNOVOU PŘEDNÁŠKU
Vyhlídky na budoucnost světa se možná jeví být
v tuto chvíli nejisté. Vším, čím lze zatřást, je nyní
otřásáno. Důvodem může být, že se hodláme dočkat
nějakých výsledků, nějakého ovoce, pokud možno
nikoli trpkého či kyselého, o hořkých plodech úsilí
nemluvě…A tak bereme věci do svých rukou bez
ohledu na zemětřesné důsledky takového počínání.
(Asi za to může blížící se nedostatek slunečního svitu,
že mě napadají takové chmurné scénáře.)
Když se dostaví časy zlé, v nichž nelze mít zalíbení, pak je dobré mít opravdového přítele. Někdy je těžké mít ho mezi lidmi, přátelství má také nějaké časové
nároky, ne každý má potomky, kteří se „vyvedou.“
A tak se ve společnosti objevuje stále více zvířat, která svými kožíšky, vrněním či vrtěním ocásků, teplem
svých těl a radostí, kterou nepokrytě projevují, když
přijdeme domů, poskytují jakousi adekvátní náhradu.
Za trochu granulí či konzervu pro jejich výživu určenou a pelíšek nás kdykoli vyslechnou, jsme-li smutní,
jejich empatie nezná mezí. Zbavují nás špatné nálady
neboť jim musíme vyhovět a jít s nimi ven, ale spokojí
se i s tím, že je jen podrbeme, pohladíme. Snesou
i přiměřené peskování. (Nechci psát o zvrhlosti těch,
kteří se neumí přátelit s lidmi ani se zvířaty.) A náš
stres je najednou mnohem menší.
Nejrůznější civilizační nemoci jsou na vzestupu
napříč světem již hodně dlouho. Je to vybíraná daň

za naše přátelství s bičem stresu, workoholismem,
nedostatkem odpočinku, cokoli dalšího, co vám
osobně ubližuje, si doplňte. Jednou z těchto pohrom
je nemoc, o níž jsme již v minulosti v našem klubu
hovořili, jejíž léčení hodně záleží i na schopnosti
postiženého spolupracovat. Zveme na přednášku „Jak
na cukrovku“ a na další pokračování cyklu o cvičení
a zdravé kuchyni. Začínáme v 17.30 v horní místnosti
Mozaiky dne 14. října 2009. Zajímá-li vás toto téma,
jste srdečně zváni.
Kniha knih říká, že přítel přilne někdy více než
vlastní bratr (sestra). I Klub zdraví by rád „přilnul“ do
života svých spoluobčanů z Poličky a okolí. A tak
doufám, že naše přátelství a témata, která nabízíme
každý měsíc jiná, zaujmou nejen stálé členy, ale i ty,
kteří občas nahodile přicházejí. Nabízíme to, co může
tak snadno a tak pozitivně ovlivnit vaši budoucnost.
J. de la Bruyére řekl: „Lidé litují, jak špatně využili
čas, který je už za nimi, ale to je vždy nepřivede k tomu, aby lépe využili času, který jim k životu zbývá.“
A tak vám přeji, abyste dobře promysleli využití svého
dnešního času, protože zítřek se určitě bude ptát, jak
jste s ním naložili.
Těším se na vás druhou říjnovou středu a přeji
vám, abyste byli zdrávi.
Hanka Ščigelová,
Klub zdraví Polička

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ LENKY KLICPEROVÉ
A MARKÉTY KUTILOVÉ „ŽENY Z BUNYAKIRI “
sledujte - www.divadelniklub.cz
PÁTEK 2. 10. – 18.00 Setkání táborníků
z Damašku
Promítání oddílových filmů, fotek a cestopisu
„Po stopách Hérákla“
SOBOTA 3. 10. – 20.00 PŘEDE DVEŘMI
Další ze série koncertů, která vám představuje
kapely, které možná ještě uslyšíte.
Kompletní program večera na plakátech
a www.divadelniklub.cz
4 AKORDY - rock‘n‘roll – hardcore – historie
skupiny sahá do roku 2003 nebo 2002, kdy
se na broumovském náměstí potkali dva lidi,
co se znali jenom podle vidění ze základní
umělecké školy v Broumově. Vysloužilý klavírista Kryštof a toho času ještě fungující tubista
David.
After party Beatrain DJs (Deep J, Tomashek) +
hosté
Vstupné: 70,- Kč
PÁTEK 9. 10. - od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Les Yeux de la Téte (Francie)
www.myspace.com/lesyeux2latete
fr.youtube.com/lesyeuxdelatete
Samuel Frin - saxofon, Luc Muteau - baskytara,
Ivan Guerrand - bicí
Skupina vznikla v roce 1999 v Caen, Normandie, Francie. Free-rock jazzové trio hraje
v obsazení saxofon, baskytara a bicí a hodně
se svou hudbou přibližuje tvorbě rakouských
Tres Hombres, ale je jazzovější a hudebně
mnohem nápaditější. Repertoár je směsí vlastních a „šílených coververzí“ či předělávek, stylový záběr sahá od F. Zappy a I. Stravinského
až k A. Piazzolovi a J. Hendrixovi.
Vstupné: 120,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 10. 10. – od 20.00
BENEFICE pro ROCKOUPÁNÍ
První ze série koncertů převážně domácích
kapel, které by měly napomoci pokrýt alespoň
část prodělku z letošního ročníku festivalu
Poličské rockoupání.
RACHOT STROJŮ, SEN PANA OTTY, THORN
After party Beatrain DJs (Deep J, Tomashek) +
hosté
Vstupné: 50,- Kč
STŘEDA 14. 10. – od 20.00 NA ZELENOU
Bude ještě voda v 21. století? Pokračování
pravidelného cyklu besed „Na zelenou“. Na
koho se těšit? Přijede ing. Tomáš Havlíček
z Brna, hydrolog a konzultant ministrů MŽP.
Stručně téma besedy: stavění přehrad – přínos
či ne?, napřimování vodních toků, meandry,
proč mizí voda z krajiny a spousta dalších.
PÁTEK 16. 10. - od 20.00 HOROROVÁ NOC
Ne vše bude tak, jak vypadá…..
SOBOTA 17. 10. Dny Westerveldu v Poličce
Divadelní klub je tento večer zadán.
NEDĚLE 18. 10. – od 15.00
DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
FRANTIŠEK NEBOJSA ANEB MALÝ RODINNÝ HOROR
V podání Divadelní skupiny „pro náctileté“,
pod vedením Boženy Kaprasové a Veroniky
Hrčkové. Divadelní skupina pracuje pod Divadelním spolkem Tyl a Tylovým domem.
Vstupné: 20,- Kč

STŘEDA 21. 10. – od 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY
Pravidelný pořad, ve kterém se každý měsíc
představí jeden z našich předních písničkářů.
LUBOŠ POSPÍŠIL
Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť
v roce 1969 v řadách populárního C&K Vocalu
a brzy se stal jeho nejoblíbenějším členem.
Na první sólovou desku si musel Pospíšil z dobových důvodů počkat až do roku 1983, uzrála
ale jako nejlepší víno. LP Tenhle vítr jsem měl
rád se ve své době stalo bombou.
Vstupné: 90,-/50,-KčS
PÁTEK 23. 10. – od 20.00
Dying Passion - jsou svébytnou a originální
kapelou. Umí být náladoví, zahrát na city či
se opřít do strun; současně jsou však hraví
a uvolnění. Velkou devizou kapely je výrazný
alt Zuzany Lípové, melancholické, rozmáchlé
melodie a z původního gothic/doom metalového základu expandují do mnoha směrů,
barev i výrazů,
Memoria - severomoravská metalová kapela
s výrazným ženským zpěvem a violou působící od roku 1998.
Shatoon – kapela vznikla zhruba na jaře roku
2008 ve složení 1/4 - kytary, Wavron - basa,
Ladicheck - bicí a Skuny - kytary a zpěv.
Vstupné: 100,- Kč/80,- KčS
NEDĚLE 25. 10. – od 18.00 80. výročí otevření
Tylova domu a 190. výročí divadelnictví
v Poličce
Premiéra divadelní hry Aloise Jiráska LUCERNA v podání Divadelního spolku Tyl Polička.
Představení se koná v Tylově domě.
ÚTERÝ 27. 10. – od 17.30 ZELENÉ POTRAVINY
Přednáška MUDr. Laciny. Zelené potraviny
nejsou lékem a přesto léčí.
PÁTEK 30. 10. – od 21.00
JUNGLE NIGHT - „LIVE AUDIO/MOVIE
nejen BREAKBEAT NIGHT“
VJs Morm & Jesus (Natur produkt), DJs
Electrom a Grove
Vstupné: 50,- Kč
SOBOTA 31. 10. – od 20.00
PONTOPOLIS o.s. v DK
Divadlo. Brněnská formace „Děti kruhu“ zahraje „Krásná rána nemocných“, odhadovaná
délka 20-30 minut. Režie: Karl fon Brnau.
Účinkují: Latimérie Šavgoč, Karl Galgendieb
von Dreiholz, Mistr Vlakovodman a X a Y.
Manželská krize v době krize aneb Já už nebudu...
Undergroundový večírek
Betonovej Bez - brněnská kapela hraje autorskou hudbu, o které mezi sebou sice mluvíme
jako o kakofonním undergroundu, ale obecně
by šla nejlépe pojmenovat jako alternativní
rock.
Špinavý Nádobí - třebíčská kapela, poctivý
z gruntu drsný a uvěřitelný bigbít, se stejně
dobrými a zajímavými, byť lehce morbidními,
texty.
Vstupné 70,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 1. 10. – od 20.00
Warholka
USA, 2006, 90 min
Režie: George Hickenlooper

Hrají: Guy Pearce, Sienna Miller, Hayden Christensen
Slíbil jí, že z ní udělá hvězdu, jakou vždy chtěla
být. Svůj slib splnil beze zbytku. Zaujala ho
okamžitě, jakmile poprvé přišla do jeho ateliéru v bývalé továrně na klobouky. Díky své
neobyčejné kráse a nepřehlédnutelnému charismatu, se mladá Edie Sedgwick stala takřka
přes noc ikonou pro tisíce lidí.
George Hickenlooper si vybral do hlavní role
nádhernou Siennu Miller (Po krk v extázi/
Layer Cake, Casanova). Světoznámého Andyho
Warhola zde ztvárnil vynikající Guy Pearce
(Memento, Proposition).
ČTVRTEK 8. 10. – od 20.00
Kdopak by se vlka bál
Rodinný
Česko, 2008, 90 min
Režie: Maria Procházková
Hrají: Dorotka Dědková, Jitka Čvančarová, Pavel Řezníček
Rodinný film, dětský horor, dospělá romance
a pohádka o Červené Karkulce. I když žánry
na první pohled velmi odlišné, přesto se výborně doplňují ve vizuálně originálním filmu.
ČTVRTEK 15. 10. – od 20.00
96 hodin
Akční / Krimi / Thriller / Drama
Francie, 2008, 93 min
Režie: Pierre Morel
Hrají: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen
Bryan (Liam Neeson) nepatří k tatínkům, kteří
by byli přísní, ale rozhodně patří k zastáncům
hesla, že opatrnosti není nikdy nazbyt. Proto
taky není moc nadšený z toho, že má jeho
dcera Kim (Maggie Grace) jet s kamarádkou
na pár týdnů do Paříže. Bryan je nejdříve
proti, ale Kim ví, co na tatínka platí. Takže jí
to nakonec dovolí s podmínkou, že se bude
pravidelně hlásit. Při jednom hlášení Kim vidí,
jak její kamarádku unáší banda obchodníků
s bílým masem a celou situaci vylíčí tatínkovi.
ČTVRTEK 22. 10. – od 20.00
Česká RAPublika
Dokumentární / Hudební
Česko, 2008, 90 min
Režie: Pavel Abrahám
Hrají: Hugo Toxxx, James Cole, Orion, Wladimir 518, Indy, Wich, Hana Hegerová
Orion, James Cole a Hugo Toxxx na pódiu, ale
především mimo něj. Tři přední čeští rappeři,
deset skladeb, deset živých – někdy i živelných
– filmových situací. A v nich výřečná profesorka lingvistiky, oprsklé děti z romského ghetta
v Karviné, přísná matriční úřednice, žáci základní školy na pražském Jižním Městě, sám
zachránce českého jazyka Josef Jungmann či
„všehoschopná“ Hana Hegerová.
ČTVRTEK 29. 10. – od 20.00
Trhák
Komedie / Hudební
Československo, 1980, 94 min
Režie: Zdeněk Podskalský st.
Hrají: Hana Zagorová, Josef Abrhám, Juraj Kukura, Waldemar Matuška
Panu Jíšovi se podařilo udat na Barrandově
svůj první scénář. Už ve fázi přípravných prací
s hrůzou zjišťuje, že filmaři naprosto obešli
jeho záměr - místo sondy do života současné
vesnice připravují hudební show, o níž jsou
přesvědčeni, že bude divácký trhák.
CENA ZA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 40,- Kč
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PŘELOŽENÍ JIŽNÍ ČÁSTI STŘEŠNÍ
KRYTINY NA TYLOVĚ DOMĚ
Firma Švanda Prima s. r. o. Byla v roce 2002
vybrána jako zhotovitel střešního pláště na objektu
divadla „Tylova domu“ v Poličce. Práce provedla
z navržených materiálů (betonová taška Bramac
památková), dle technologických předpisů výrobce, v souladu s příslušnými technickými normami.
Dílo odevzdala bez vad a nedodělků v řádném termínu. Následně tento objekt zvítězil v pokrývačské
olympiádě „STŘECHA DESETILETÍ“.
Po několika letech se na jižní části střechy objevila světlejší a tmavší místa. V tomto případě byla
tato rozdílně světlá místa způsobena dodávkou
střešní krytiny ze dvou různých výrobních závodů.
Nijak ovšem nesnižují kvalitu a vlastnosti krytiny.
Je to pouze estetická záležitost.
Vzhledem k tomu, že se jedná o tak významný
objekt, výrobce střešní krytiny, firma Bramac, se
rozhodla, že na své náklady nechá na dotčenou
část střechy položit krytinou novou. Jako dodavatel
stavebních prací na přeložení střechy byla vybrána
naše firma Švanda Prima s. r. o.
Během provádění výměny střešní krytiny
bude zachován veškerý provoz Tylova domu.
S přihlédnutím k významnosti objektu je firma
Prima Polička připravena stavební práce provést
v co nejkratším termínu tak, aby nebyl zbytečně
narušen vnější vzhled Tylova domu a aby občané
města Poličky mohli být nadále pyšní na takovou
výjimečnou budovu.
Petr Švanda
ŠVANDA PRIMA s. r. o.

BUDE JEŠTĚ VODA V 21. STOLETÍ?
Cyklus besed „Na zelenou“
pokračuje ve středu 14. října
ve 20.00 hodin v Divadelním
klubu v Poličce přednáškou
ing. Tomáše Havlíčka z Brna.
Přednášející je odborníkem
v oblasti hydrologie, vodních
staveb, revitalizací říčních systémů protipovodňové
ochrany. Kromě své konzultační činnosti pro MŽP
a veřejný sektor, je i majitelem projekční kanceláře
Atelier Fontes, s.r.o. Brno. Stručně témata besedy: stavění přehrad – přínos či ne?, napřimování
vodních toků, meandry, proč mizí voda z krajiny
a spousta dalších.
Nezapomeňte, že člověk se skládá ze 70 % vody
a čistou vodu nezbytně ke svému životu potřebujeme. Z toho plyne, že to je nadmíru zajímavé
a aktuální téma.
Zváni jsou zase všichni, kterým není jedno, jaké
prostředí budou mít ke svému životu naše děti
a naši další potomci.
Za organizátory ing. Eva Janečková

DEN STROMŮ 2009
Podzim je tady – Den
stromů se blíží. Ekocentrum
Skřítek opět v Divadelním
klubu chystá pro děti a žáky
MŠ a ZŠ spoustu zajímavostí
o dřevinách na několika stanovištích, a to 22. a 23. října.
Pozvánku a podrobnější informace rozešleme
e-mailem i písemně do škol a školek začátkem
října. Pokud chcete pozvánku obdržet osobně,
napište na e-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz,
případně tel.: 731 563 819.
Srdečně zveme.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková
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MATAMI, CENTRUM PRO RODINU, O. S.
Milí rodiče, vítáme vás po prázdninách! Než vám
představíme připravené přednášky na měsíc říjen,
chtěly bychom vás seznámit se změnou, která se
udála během prázdnin. Jak jste si jistě všimli z názvu
článku, MaTami, centrum pro rodinu, již není projektem občanského sdružení Pontopolis, ale stalo se samostatným občanským sdružením. S o. s. Pontopolis
budeme nadále spolupracovat. Co se týče přednášek
a seminářů budou opět probíhat v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů. Doufáme, že zvolená
témata shledáte atraktivními. Více informací se dozvíte z webových stránek www.matami.webnode.cz.
Přednášky a semináře v říjnu:
Správné stravovací návyky u dětí
8. 10. (čtvrtek), v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů
Jíme zdravě, sportujeme, žijeme déle… Málokdo
by asi pochyboval o platnosti rovnice. V tomto semináři na pokračování si povíme o možných přístupech
ke zdravému životnímu stylu a zdravé výživě. Společně si popovídáme o správných stravovacích návycích
u dětí a také tom, jak se můžeme skladbou stravy
přiblížit naší ideální váze, jak pročistit organismus, jak
efektivně posílit imunitu a předcházet civilizačním
chorobám.
Přednášející: Mgr. Dana Matejsková
Jak zvládnout osobní pohovor se zaměstnavatelem a nenechat se přitom vyvést z míry
15. 10. (čtvrtek), v 17.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů
Jste pozváni na osobní pohovor s potencionálním
zaměstnavatelem? Máme pro vás několik zaručených
tipů a rad, jak ho zvládnout na jedničku. Obsahem

přednášky bude jak důležité při pohovoru je sebevědomí, co je neverbální komunikace a co z ní lze
vyčíst, jak reagovat na některé otázky personalistů.
Přednášející: Romana Leinveberová, DiS.
Logopedický seminář pro rodiče s dětmi
předškolního věku
6. 10. (úterý), v 16.00 v přednáškovém sálku Centra Bohuslava Martinů
Máte doma předškoláka? Chcete, aby byl připravený na vstup do základní školy? Bojíte se, že nemá
dostatečnou slovní zásobu a chybí mu důležité řečové
dovednosti?
Přijďte si popovídat, zahrát na rytmické nástroje,
rozcvičit mluvidla, nacvičit správné dýchání a naučit
se zhudebněné říkanky s pohybem!
Seminář povede: Mgr. Hana Halíková
Očkování dětí
29. 10. (čtvrtek), v 16.00 v přednáškovém sálku
Centra Bohuslava Martinů
Každé dítě v ČR prochází pravidelným očkováním
určené naší legislativou. Navíc na trhu existuje řada
dalších očkovacích látek proti různorodým, více či
méně rozšířeným, infekcím. Pokud vás tato problematika zajímá a hledáte odpovědi na otázky týkající se
druhů u nás používaných očkovacích látek, pro jaké
skupiny dětí jsou vhodné, nebo jak se stavět k rizikům
očkovacích látek, pak se nechte pozvat na přednášku
a diskuzi zaměřenou na aspekty očkování dětí.
Přednášející: MUDr. Daniela Dobiášová
Vstupné na přednášky i semináře je jednotné 20 Kč.
Za rodinné centrum MaTami Lucie Jílková

KOČOVÁNÍ NEDOPADLO DOBŘE!
Ahoj Bobe,
píšu Ti, jak jsi chtěl, o letošním letním divadelničení. Že nedopadlo nejlépe, už asi víš. Aspoň, že jsme
vybrali 10 000 Kč na knihu o ochotnících. Vezmu to
ale po pořádku.
Začalo to v Telecím, kde jsme vevnitř ještě nikdy
nehráli, lidi nás neznali, ale všechno nakonec dopadlo skvěle. Diváků plný sál, herci se jakžtakž po
roce rozhýbali a obzvlášť vydařený, tedy alespoň pro
mě, byl následný večírek strávený ve společnosti obou
pánů starostů – bývalého Jardy Bednáře a současného
Jardy Šimona. Druhý den, když jsme od Vény a Mordy
vyrazili směr Sádek, jsme měli trochu obavy z toho, za
jak dlouho tam dorazíme, kde přespíme a kolik přijde
lidí. Navíc se stahovaly mraky, a i když lidí zase bylo
právě tolik, kolik připravených židlí, tak obavy ze
spaní v dešti nás neopustily. Nakonec ale hodní hoši
z Dancehallu 2000 povolili naprosto v pohodě nocleh
na sále, takže luxus. To vlastně víš, vždyť jsme u Tebe
byli na ranní kávičce.
No, pak jsme táhli dál směr Borová, kde jsme měli
hrát venku. Jelikož ale většinu dne pršelo, nálada
byla tak trochu pod psa. Alespoň že Milouš nevyhrál
jako každý rok turnaj v minigolfu (neúčastnil se ho
totiž). Večer už nepršelo, tak se představení nakonec
uskutečnilo. To víš všude mokro, ale lidí nakonec
přišlo překvapivě hodně a tak jsme se docela pěkně
vyblbnuli. Elektriku nám hodný pan starosta Nespěšný
zapojil, takže i světlo bylo. Že tam máme doživotní zákaz spaní na sále, to si myslím ještě pamatuješ (jak se
tam tenkrát při Zloduchovi divadelní večírek urval ze
řetězu). Tedy jsme šli spát k nám na chajdu, což bylo
více než povedené, protože pan Jarda (to jako Dusík,
holky mu tak říkají) hrál jako zamlada. Ráno jsme pak
přes Roubenku vyrazili chutě do Rybné, kde jsme očekávali, že nikdo nepřijde, protože jsme to tam už hráli
vloni. Nakonec ale bylo diváků víc než míst k sezení,
takže velice prímovní divadlo a díky Jájinkám a spol.
i následující strava, posezení a nocleh na sále.

Z Rybné nás čekala nejdelší etapa až na Křižánky,
tedy pěkná štreka a k tomu kola od vozu prakticky nepojízdná. Neuvěřitelnou shodou okolností se nám ale
díky Helenině mamce (Helča z muzea, nevím, jestli ji
znáš) podařilo sehnat náhradní kola do pomezského
lopourovic vozu. Nakonec jsme tuhle trasu zmákli
včas, jen se třemi zastaveními na Březinách – obchod
(díky pane Pospíšile), kytku na hrob Drašara a výstava. Na Křižánkách v hospodě „Za Řekou“ nás zase
čekal plný sál, skvělá strava a díky celému personálu
takřka domácí pohodička.
Poslední štace se udála na Milovech na louce
u rybníka. Lidí jako much, herci uměli role a vše nasvědčovalo tomu, že všechno bude fajn a kočování
super ale – ouha. Bobe, víš, jak vždycky na Milovech
chodíme na kačeny do hospody a jak se stoly prohýbají
pod knedlíky, zelím, kačenami, pivky a pod tou skvělou nádivkou? Tak si Bobe představ, že v té nádivce
byly kusy paprik. Chápeš to? V nádivce ve staročeské kačeně plno nakrájené papriky!!! Fuj tajksl! Bobe,
to kočování letos fakt stálo za prd.
Zdraví Tě Zuzka, Lenka, Véna, Murphy, Jonáš,
Lulu, Míra, Kouba, Toník, pan Jarda, Dědek, Milouš,
Morda, Víťa, pes a já Petr.

ZUŠ - ZAHÁJENÍ NOVÉHO
ŠKOLNÍHO ROKU

„POLIČSKÉ MUZEUM JE SPOJENO SE JMÉNEM JUNEK.“
Tuto myšlenku vyjádřil starosta města Poličky Jaroslav Martinů při svém poděkování za
práci řediteli Městského muzea a galerie Polička
PhDr. Davidu Junkovi. Společně s místostarostkou
JUDr. Marií Tomanovou ocenili vynikající činnost
pana ředitele Junka, který svoji funkci vykonával

•
•
•

•
•
•

•
25 let. Oba zdůraznili, že během této doby prošlo
muzeum i kariéra pana Junka velkým vývojem,
vyvrcholením bylo otevření nového Centra Bohuslava Martinů v Poličce 4. dubna 2009. Vedení
města přeje i do další muzejní práce PhDr. Junkovi
hodně úspěchů.
David Junek absolvoval Katedru dějin umění
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V Městském
muzeu a galerii Polička pracoval již od roku 1981
jako odborný pracovník a od ledna 1984 jako jeho
ředitel a kurátor podsbírky výtvarného umění.
PhDr. David Junek na základě svého rozhodnutí
skončil ke dni 31. srpna 2009 ve funkci ředitele,
v muzeu zůstává na pozici odborného pracovníka
– historika umění.
Z jeho působení lze vyzdvihnout:
• 1984 koncepční řešení a realizace zprovoznění
expozice Památník Bohuslava Martinů v roce
25. výročí úmrtí B. Martinů
• 1985 – dosud: obsáhlá výstavní činnost (více jak
57 výstav) včetně obnovení Uměleckých salonů

•

•
•
•

v Poličce (se zaměřením na moderní umění)
a přednášková činnost (průměrná roční návštěvnost instituce za posledních 25 let: 20 000
osob ročně)
1986 – dosud: odborné výzkumy a vědeckovýzkumná činnost
1993 – 2007 zápůjčky obrazů na zahraniční výstavy (Hohenems, Vídeň, Trident, Mnichov…)
1994 koncepce a realizace stálých expozic galerie v radnici (od r. 1985 vybudování sbírky
moderního umění na Poličsku, r. 1989 scelení
rozvezené Hohenemské obrazárny).
1995 – dosud Cesty za uměním (tematické autobusové zájezdy)
1996 iniciování znovuvztyčení soch legionářů
a sochy T. G. Masaryka
1998 zapojení do programu Open Society Fund
Praha a zahájení programů „Muzeum a škola“
(pravěk, středověk), nočních prohlídek města
a dotykových výstav
2000 – 2009 stavební rekonstrukce a instalace
expozic muzea
2003 zahájení vydávání publikací v edici „Památky“ (hradby, radnice, kostel, mariánský
obelisk, moderní architektura, domovní vrata)
a další obsáhlá publikační činnost
2007 odborný poradce pro Českou televizi:
Šumná Polička (arch. David Vávra a Radovan
Lipus)
2008 příprava podkladů a zastupování města
při prohlášení radnice a morového sloupu
v Poličce za národní kulturní památku
2009 koncepční řešení a zprovoznění nových
expozic Centra Bohuslava Martinů

Ocenění:
• Medaile Bohuslava Martinů udělená ministrem
kultury ČR (1990)
• Cena „Profesionality“ od Nadace Open Society
Fund Praha v rámci programu Brána muzea
otevřená (2000)
N. Š.

AKCE POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V POLIČCE
V RÁMCI „TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR“
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Družstevní 970

Obě skupiny se sejdou na turistické stezce na
konci Poličky, kde si pustíme draka.

Středa 7. 10. 2009
Den otevřených dveří s následujícími akcemi:
• 9.00 – 9.45 hod.: taneční a pohybová terapie
seniorů z DPS, společenská místnost
• 10.00 hod: 1. prohlídka budovy DPS-Penzion,
nahlédnutí do některých provozních místností,
ukázka kompenzačních pomůcek, seznámení
s poskytovanými službami pečovatelské služby,
rozdávání informačních letáčků, odpovědi na
pokládané otázky z oblasti sociálních služeb
– společenská místnost
• 10.30 – 12.00 hod.: promítání fotografií z činností seniorů nejen z DPS – společenská místnost
• 10.30 – 11.00 hod.: Hrátky s pamětí – stárnutím paměť ochabuje, ale jejím trénováním lze
ztráty vyrovnat. Ukázka tréninku krátkodobé
a dlouhodobé paměti, koncentrační cvičení.
V pracovní místnosti DPS.
• 13.00, 14.00, 15.00 hod.: Druhý ročník pochodu nejen pro seniory s názvem Seniorská stopa.
Mottem letošního ročníku je – aktivní stáří.

Trasa č. 3 – Domov důchodců, DPS Penzion.
Start je v 15.00 hod. od Domova důchodců.
Na závěr Seniorské stopy se pokusíme obejmout
Penzion. Povede se nám to? Co myslíte?
Přijďte podpořit seniory v jejich aktivitě. Všichni
jste srdečně zváni.
• 16.00 hod: 2. prohlídka budovy DPS-Penzion
(stejná jako dopoledne v 10.00 hod.)
• 16.00 – 18.00 hod.: (po příchodu ze Seniorské
stopy) společné posezení v jídelně, kde bude
nachystané drobné občerstvení. Volná beseda,
vystoupí pěvecký kroužek Poupata za doprovodu hudby pana Hladíka.

•

Trasa č. 1 – Družstevní ulice, turistická stezka,
Troubný rybník. Start ve 13.00 hod. od Penzionu.

•
•

Trasa č. 2 – Družstevní ulice, turistická stezka.
Start je ve 14.00 hod. od Penzionu.

•

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička zahájila školní rok 2009/2010 s rekordním počtem
žáků. K datu uzávěrky jich bylo 498 ve všech čtyřech
oborech činnosti. Při realizaci nových projektů budou
v tomto období pomáhat nové členky učitelského
sboru – v tanečním oboru Hana Chalupníková a v literárně-dramatickém oboru Veronika Hrčková. V hudebním oboru posílila řady vyučujících hry na klavír
Gabriela Vorbová.
Začátek školního roku se nese v duchu příprav na
reprizování úspěšného představení baletu „Kdo je na
světě nejmocnější“. Autorka choreografie Iva Kulíková
se svými žáky byla pozvána na vystoupení do Prahy.
Zde by měl taneční obor naší školy reprezentovat
Poličku dne 20. října od 17.00 hodin v Českém muzeu
hudby (Karmelitská ul.). Vystoupení se bude konat
v rámci výstavy Fenomén Martinů, která bude ukončena 26. října.
V Praze se bude také konat od 16. do 18. října
mezinárodní soutěž ve zpěvu pod názvem Písňová
soutěž B. Martinů. Ti nejlepší budou opět pozváni do
Poličky na Koncert vítězů, který se uskuteční 6. listopadu ve velkém sále Tylova domu od 16 hodin.
Další informace a novinky se můžete pravidelně
dozvědět na www.zusbmpolicka.cz.
Renata Pechancová, ředitelka školy

DPS PENZION ZVE
• 6. 10. Muzikoterapie – 14.00 hod. společenská
místnost
• 7. 10. Den otevřených dveří – 9.00 hod. (program uveden zvlášť)
• 13. 10. Šikovné ručičky - 13.30 pracovní místnost
• 14. 10. Kavárnička s Bohuslavem Martinů
– 14.00 společenská místnost.
• 22. 10. Narozeninové zpívání - 14.00 hod. jídelna
Penzionu
• 27. 10. Keramika - 13.30 hod- pracovní místnost

Z ČINNOSTI DPS
PENZION – SRPEN
Kromě pravidelných činností jako jsou šikovné ručičky, keramika, cvičení, taneční a pohybová terapie,
narozeninové zpívání, byly pro seniory připraveny
i výlety, tentokrát na Milovy a do Lačnova na zábavu
u pana Střílka. Při procházce na Milovech si senioři
zavzpomínali na svá mladá léta, na to jak, ještě nebyl
kolem vodní plochy les, a že i přesto, že stromy jsou
již vyrostlé, neustále zde fouká vítr. Po občerstvení
v místní restauraci se všichni vydali autobusem do
Sněžného, kde je čekala prohlídka japonské zahrady.
Tento měsíc se také senioři sešli v atriu penzionu,
kde se konala akce s názvem Letní trefa. Bylo připraveno několik druhů terčů, které si mohli účastníci
vyzkoušet, a také nechybělo grilování. Na závěr účastníci obdrželi medaile, které pro ně vyrobily seniorky
v keramické dílně.

Domov důchodců v Poličce
Eimova 1020 (areál AZASS, budova D)
Středa 7. 10. 2009
Den otevřených dveří
Průběžně v době 10.00 – 11.30,
12.30 – 16.00 hod.:
prohlídka domova, seznámení s poskytovanou
službou
ukázky volnočasových aktivit klientů domova
ukázky nácviku sebeobsluhy v rámci činnosti
Střediska sociální integrace AZASS Polička
informace o dalších poskytovaných službách
v areálu AZASS
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DiC POLIČKA INFORMUJE
Herna pro děti:
Po – Čt od 8.00 do 15.00 hod.
(vstup 20 Kč pro dítě s rodičem)
Hlídání dětí:
Po - Čt od 8.00 do 15.00 hod. (40 Kč/hodina)
Pá od 8.00 do 12.00 hod. Máte možnost zakoupit si permanentku se slevou: 10 hodin za 360,- Kč
V případě, že jste držitelé rodinného pasu, zaplatíte pouhých 320,- Kč. Permanentku je možné
zakoupit i na další aktivity v Domečku.
Kroužky pro děti (Tanečky a zpívánky,
počítače...):
permanentka 10 lekcí za 240,- Kč. Vstup do Domečku: permanetka 10 vstupů za 160,- Kč.
Pravidelné aktivity v Domečku:
Kluby maminek Bejbigeng
Čt 15.30
Klub maminek MaTami
St 15.00
15 Kč/rodič
Klub seniorů
Pá 15.00
Klub seniorů - počítače
Pá 14.00
30 Kč/lekce
Tanečky a zpívánky
Po 9.00 – 11.00
30 Kč/lekce
Kalanetika
Út, Čt 18.30
info u cvičitelky před lekcí
Poradenství, konzultace
Po 13.30 - 15.30
zdarma
Počítač a Internet
Denně 8.00 - 14.00
20 Kč/hodina
Pro účastníky počítačového kurzu
a členy klubů internet zdarma.
Pastelky, Šikulové
na termín se informujte u asistentky
v Domečku
Zdravotní cvičení maminek klientů
pracovní dny dle domluvy vstup 20 Kč
Ve spolupráci se Střední školou obchodní a služeb v Poličce jsme připravili pro maminky pravidelná měsíční setkání s mladými kosmetičkami. Jejich
služeb můžete poprvé využít dne 6. 10. 2009 v době od 9 do 12 hodin v prostorách Domečku.
První pomoc – ve čtvrtek 8. 10. 2009 ve 14 hod
se můžete seznámit se zásadami poskytování první
pomoci. Pokud máte zájem o účast na tomto kurzu,
nahlaste svou účast do 6. 12. 2009. Děkujeme.
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, HRAČEK
A SPORTOVNÍCH POTŘEB
6. 10. bude otevřena burza s potřebami pro děti
do 15 let.
Příjem: 6. 10. 2009 od 12.00 do 16.00 hod.
Prodej: 7. 10. - 12. 10. od 8.00 do 15.00 hod.
Výdej: 13. 10. 2009 od 12.00 do 16.00 hod.
Další burza se bude konat v týdnu od 7. do 11. 12.
Domeček najdete v ZŠ Na Lukách, Polička, Švermova 401, boční vchod do tělocvičny.
Tel: 605 177 027, asistentka Jitka Sejkorová
www.dicpolicka.com

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali Oblastní
charitě Polička, jejíž ošetřovatelská služba pomáhala naší rodině několik let s péčí o naši babičku
Zoru Zelendovou. Všechny sestřičky byly velice
milé, hodné a ochotné. Babička pro ně nikdy nebyla pouhou náplní pracovní doby, ale člověkem,
pro nějž vždy měly pohlazení a vlídné slovo. Byly
oporou babičce i nám. Jsme jim velmi vděčni za
pomoc v našem úsilí o to, aby byl život naší babičky důstojný až do svého konce.
Zelendovi
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BEZBARIÉROVÉ POLIČSKO
Dětské informační centrum o. s. uskutečnilo
anketu ohledně bariér v našem městě i v okolních
vesnicích v Pomezí, Kamenci, Borové, Telecím, Jedlové, Modřeci a Lezníku.
Zástupci sdružení se ptali náhodných spoluobčanů, kde a které bezbariérové úpravy jim pomáhají.
A naopak, kde bezbariérový přístup chybí. Lidé si
často myslí, že bezbariérový přístup pomáhá jenom
invalidním občanům. Týká se však i starších občanů a maminek s kočárky. Když je snížený nájezd na
chodník, chůze je snazší a maminka v pohodě vyjede na chodník s kočárkem. Když je bezbariérový
přístup do objektů, tak nemusí kočárek nechávat
venku před obchodem.
V anketě někteří lidé odpovídali „Mě se to netýká, já to zatím nepotřebuji“. Po krátké diskuzi s námi však každý našel ve své rodině někoho, komu
by právě bezbariérové úpravy usnadnily život.
Nebuďme lhostejní! Stačí minuta a náš život se
v okamžiku změní. A co potom? Potom si budeme
všímat?
Příkladem může sloužit budova nemocnice, kde
je opravdu bezbariérový přístup včetně výtahu.
Takto by měly vypadat všechny budovy, ale má to
jeden háček. Musíme se do ní dostat. Areál nemocnice je však nerovný, hrbolatý.
Příkladem bezbariérovosti je ulice Na Bídě.
A protože se v dohledné době má opravovat celé
náměstí, doufejme, že ulice Na Bídě bude inspirací.
Nedávno opravené muzeum má bezbariérový přístup vyřešen příkladně. Pro hendikepované občany
má vchod z Šaffovy ulice, kde je sice jeden schod,
ale je tady níže umístěný zvonek, takže po zazvonění přijde pracovnice muzea a občanovi pomůže.
V budově je výtah, takže si může prohlédnou
výstavu i v poschodí. Kéž by takových přístupů
bylo více.
Nejhůře se v anketě umístila poliklinika a oční
ambulance. Přístup na polikliniku se již řeší, jak to
bude s oční ambulancí, se nám zatím nepodařilo
zjistit. Oční ambulanci navštěvují nejvíce starší občané a téměř každý člověk v určitém věku potřebuje brýle. Schody k oční ambulanci jsou prudké a vysoké, takže jsou náročné i pro zdravého jedince.
Některé organizace ke splnění bezbariérovosti
přistupují tak, aby tento požadavek splnily, ale
nezajímá je s jakým výsledkem. Příkladem je kontaktní místo sociální podpory. Hradební ulice je
hrbolatá, takže přístup je náročný. Na kontaktním
místě je sice nájezd, ale je tak prudký, že by ho stěží
zvládl vítěz paralympiády. Jinde je často v budově
bezbariérový přístup, ale chodník před budovou je
tak vysoký, že vozíčkář se do budovy bez pomoci
nedostane.
Ono se řekne, tak ti někdo pomůže, ale vyrazíte
do města, máte dobrou náladu, říkáte si ne, nesmím
se svému postižení poddávat, budu bojovat. Ale

když máte za tu cestu 3x i vícekrát někoho požádat,
a někdy se setkáte i s odmítnutím, tak vás ten boj
brzy přejde. Zkuste si to cvičně a uvidíte.
Pro asistentky našeho sdružení je cestování
veřejnými dopravními prostředky s imobilními
klienty náročné. Pro lidi z okolních vesnic je noční
můrou, ale k lékaři se musí. Nízkopodlažní autobusy chybí a o vlacích ani nemluvě. Spoje nevyhovují,
a pokud nemáte auto, tak ani o víkendu nenavštívíte nemocného v nemocnici nebo dědečka v LDN.
Tento projekt byl některými stranami odmítán
jako zbytečný, protože bariérovost v Poličce se přece již řeší. Získali jsme však mnoho informací, které
pomohou při komplexním řešení této problematiky
v našem městě. Bezbariérovost se stále vyvíjí a řeší
a jednou za čas je třeba ji zhodnotit. Doufáme proto, že tento projekt nebyl poslední.
Součástí našeho projektu bylo i přímé odstranění některé z bariér. Podařilo se nám získat do
denního centra Domeček schodolez, takže i naše prostory jsou již bezbariérové. Tento projekt
podpořila finančně Nadace VIA. V říjnu budou
výsledky tohoto projektu prezentovány na setkání
účastníků projektů této nadace.
Jana Schulzová, Dětské informační centrum

KARDIACI V ŘÍJNU
Svaz postižených civilizačními chorobami Kardio klub Svitavy a Poličky připravuje v měsíci říjnu
dvě kondiční vycházky.
V sobotu 3. října Z Kocandy do Kocandy přes
Vysoké Pole.
Odjezd z autobusového nádraží v 8.00 hod.
Odjezd z vlakového nádraží 8.10 hod. Účastníci
z Poličky odjezd vlakem v 7.37 hod do Svitav. Pěší
vycházka po Hřebečském hřebenu do rekreační
osady Vysoké Pole. Délka nenáročné vycházky osm
km. Neseďte doma, pojďte s námi do přírody.
Druhou říjnovou vycházku plánujeme na sobotu 24. října, kdy se vydáme na prohlídku hasičské
techniky do Širokého Dolu.
Odjezd zájemců z vlakového nádraží Svitavy
8.15 hod do Poličky, 9.10 hod autobusem do Širokého Dolu, kde si prohlédneme polygonální
stodolu a ruční výrobu pravých střešních došků.
Nenáročnou pěší 6 km vycházkou se vrátíme do
Poličky. Průvodcem nám bude rodačka z Širokého
Dolu paní Eva Navrátilová.
Kardio klub zve všechny, co chtějí pro své zdraví něco udělat.
Jan Pokorný
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TÁBOR S AMERIČANY POŠESTÉ
Počítám správně, že už to bylo letos pošesté?
oddílů s názvy méně známých zemí, dostaly vlastní
Pošesté přiletěla skupina Američanů z Oklahomy, pasy a »cestovaly« po jednotlivých stanovištích
aby společně s českými dobrovolníky připravili na – v dílnách Crafts například vytvářely africké masky
poslední červencový týden příměstský tábor pro
nebo jihoamerické obrazy z písku. Každý den na
stovku dětí z Poličky a okolí.
ně čekal jiný světadíl a jiný program.
Není to běžný letní tábor. Už počtvrté se můžu
Jamie s Jeremym také navázali na ranní scénky
na stránkách Jitřenky ohlížet za neobyčejným
z minulých let formou vyprávění zážitků z cest Pavtýdnem. Každý rok byl můj celkový dojem vždy
la z Tarsu. Každé ráno jsme se těšili na to, až pošťák
podobný: i letošní tábor byl jiný než předchozí
Jeremy přinese nový Pavlův dopis a dobrovolníci
roky a byl opět skvělý. Ale ještě nikdy tato věta
s Američany jeho obsah přehrají dětem v neopakoneodpovídala skutečnosti tak přesně jako právě
vatelných scénkách.
letošní rok.
Zároveň zůstala zachována řada osvědčených
Letošní rok byl totiž opravdu jiný a shodnou se
věcí, mezi nimiž je nejpopulárnější tancování
na tom všichni, kterých jsem se na to ptal. Dlouho- »Energizers«.

dávají těm, kteří se tábora neúčastní. „Když se mě
doma zeptají, jaké to bylo, mohu říct jen jedno: musíš to zažít sám, potřebuješ s námi přijet příští rok
do Poličky,“ komentoval zkušenosti prožitého týdne
Sam Steel. I když po táboře přichází na organizátory a zejména některé hostitele přirozená únava,
další rok se najdou jiní, kteří je případně nahradí.
I řady dobrovolníků se rozšiřují a přicházejí i noví
Američané nejen z Ponca City – velká část týmu
letos přicestovala ze Stillwater.
Důvodů účastnit se tábora mají Češi i Američané několik. Někteří chtějí posílit svoji víru, jiní
zkusit něco nového a dobrodružného, poznat nové
přátelé. Další očekávají týden plný zábavy, jiní se

letí »leaders«, tedy lidé, bez kterých bychom si před
pár měsíci tábor nedokázali představit, nemohli
z různých důvodů letos přijet. Kerry Ebbert, Kati,
Jacque a především Ann Salmons, která se vždy
velkou měrou podílela na přípravách a jejíž emoce
dávaly táboru jeho neobyčejné kouzlo. Ti všichni
zůstali doma a nemálo z nás mělo pocit, že bez
nich to zkrátka nepůjde. A ono to šlo. A byl to
úspěch. Objevili se totiž noví lidé, noví »leaders«,
mezi nimiž chci zmínit tato jména: Jamie a Jeremy
Ault, kteří nejvíce přispěli k přípravě tábora, Leah
Hrachovec, která přivedla tým z Oklahomy zpátky
do Poličky, a Sam Steele, který se ujal nelehkého
úkolu otevřít a ukončit táborové dny a vedl si teeeeeeexasky dobře.
Jamie a Jeremy při plánování věděli, že bude
těžké navázat na předchozí roky:
„Já osobně jsem byla opravdu nervózní ohledně
plánování tábora. Všichni milovali způsob, jakým
tábor probíhal předchozích pět let, ale letos to mělo
být jiné a s novými lidmi,“ říká Jamie. A podobný
pocit měl i Jeremy. Oba pochybovali o tom, jestli
bude tábor úspěšný, nejistota doprovázela i nové
nápady, které se odlišovaly od toho, na co byli
účastníci předchozích táborů zvyklí. Bylo těžké
odhadnout, jestli je přijmou nejen Češi, ale i Američané z Oklahomy. Jamie s Jeremym přišli s hlavním
nápadem pojmout tábor jako poznávání kontinentů
a zemí světa. Letošním tématem byla One Big Village, neboli Jedna velká vesnice. Děti, rozdělené do

chtějí učit anglicky. Pro mnohé je to potřeba vidět
své staré přátele a poznat jejich život do větších
detailů. A pro většinu platí hned několik důvodu
najednou.
Američané i Češi, noví i staří, všichni pracovali
jako jeden tým a výsledkem bylo jednoduše řešeno
MOC úsměvů na tvářích dětí i dospělých, které
naplnily srdce přítomných pocitem, že má cenu
podobné věci dělat. „Kdyby šlo nadšené úsměvy
dětí a dobrovolníků zachytit a sdílet se všemi, byli
bychom blízko k celosvětovému pokoji a míru,“ dodává Bob Henderson. A jakkoliv se toto konstatování jeví české mentalitě směšné a naivní, vystihuje
podstatu tábora – posílit mezilidské vztahy a vytvořit zde lepší místo pro život.
O síle vztahů budovaných posledních šest let
mezi Poličkou a Oklahomou svědčí kromě desítek
vyměněných e-mailových adres i návštěva pěti poličských studentů v Ponca City. Mám to štěstí být
jeden z nich, takže o Oklahomě nečtete letos na
stránkách Jitřenky naposledy.
A protože zaslouženého ocenění není nikdy
dost, děkuji na závěr všem, kteří mně a všem dětem
i dospělým umožnili prožít další nezapomenutelný
týden. Děkuji všem, kteří svou prací a nadšením
přispěli k úspěchu tábora. A mám na mysli i účastníky předešlých let, kteří pomáhali dláždit cestu,
takže letošní přijetí bylo zase o něco hladší a spolupráce snadnější. See you next year!
Jaroslav Najbert

S časovým odstupem oceňuji více a více, jak
snadno probíhala spolupráce mezi Američany
z Oklahomy, Jamie a Jeremym a českými dobrovolníky a dětmi. Tábor posílil stará pouta přátelství
a vytvořil nová mezi lidmi, kteří se viděli poprvé
v životě. Poslední den tábora v pátek bylo těžké
dokončit plánovaný program, protože děti chtěly
mít ve svých pasech vzkazy a podpisy nových
přátel z Oklahomy.
Ze sociálního hlediska dochází v Poličce k vytváření mezinárodního transferového prostoru, ve
kterém Američané i Češi sdílejí své společné hodnoty a učí se jeden od druhého. A učení angličtiny
není zdaleka nejdůležitější.
„Všimla jsem si toho, jak blízcí si jsou Američané a Češi ve věcech, kterých si cení nejvíc: rodina,
domov a hrdost na naše dědictví, pro některé i víra.
Češi jsou vstřícní a štědří v mnoha ohledech a já
oceňuji jejich upřímný zájem o každého z nás,“
říká Paula Denson.
„Laskavost a štědrost Čechů a jejich dětí se staly
za ty roky důležitou součástí mého života. Děkuji
Poličce za to, že umožnila našemu týmu znovu přijet a užít si kouzlo, architekturu a pohostinnost tohoto krásného místa,“ svěřuje se osmdesátiletý Chip
Whipple, který jako jediný z Američanů nechyběl
na táboře ani jednou.
Mám upřímnou radost z toho vidět přicházet
stále nové a nové tváře na obou stranách, prožít
bohatý týden a odnést si pocity, které se těžko pře-
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TURISTÉ ZVOU
Sobota 17. října – Pivnice
39. ročník oblíbené vycházky do pískovcového
kaňonu u Zderaze. Sraz účastníků v 6.45 hod na
nádraží ČD v Poličce, odjezd na společnou jízdenku do Borové. Odtud přes Budislav a Zderaz do
Pivnic. Z Pivnic do Předhradí a vlakem do Poličky.
Trasa asi 27 km. Vedoucí akce: Vlad. Uhlíř
Středa 28. října – Spadaným listím
Letošní podzimní vycházka povede k pramenům řeky Svitavy a přes Kozlov do Č. Třebové. Sraz
v 7.30 hod na nádraží ČD, odjezd vlakem do Svitav.
Trasa asi 18 km. Vedoucí akce: Broklovi
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

AVL POLIČKA
XI. ročník Amatérské volejbalové ligy Polička
bude zahájen v říjnu úvodními zápasy.
Rozpis zápasů na tento měsíc:
8. 10. K6 - ASPV; K6 - Bystré; ASPV - Bystré
15. 10. Bystré - THT; Bystré - Pajdáci;
THT - Pajdáci
22. 10. Pajdáci - Uzený sardinky;
Pajdáci - Česká soda;
Uzený sardinky - Česká soda
29. 10. K6 - THT; K6 - Pajdáci;
ASPV - THT
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl
J. K. Dvořák, OV AVL Polička
www.policka.cz/avl

BĚH NADĚJE – TO ZNAMENÁ NADĚJI
PRO NEMOCNÉ S RAKOVINOU
Humanitární projekt Běh naděje je inspirovaný
Během Terryho Foxe. V letošním roce se konal ve
více než 100 městech a obcích České republiky. Patřila
k nim už tradičně i Polička.
Tentokrát se mohli běžci, chodci, lidé na kolečkových bruslích, na kolech i s kočárky tohoto běhu
zúčastnit v neděli 20. září. Start i cíl byl na Palackého náměstí před radnicí. Úvodní slovo pronesl pan
Miloslav Zezula a poděkoval těmto sponzorům:
Pardubický kraj, BONAPARTE, město Polička, TES
s. r. o. Polička, Svatojosefská jednota, KDU-ČSL. Poté
starosta města Poličky pan Jaroslav Martinů ve svém
projevu nejprve všechny účastníky pozdravil a ocenil tuto záslužnou činnost. Pak závod odstartoval. Vítězové byli všichni, kdo se zúčastnili. Každý obdržel
drobné dárky (památník, pastelky a tatranku) a diplom. Bylo připraveno i pohoštění - párek s chlebem
a limonáda.
Běhu se zúčastnilo celkem 87 závodníků a na záslužný účel je z Poličky poukázáno celkem 3 766 Kč.
A tak už jen zbývá vyslovit velký dík hlavnímu or-

OBRÁZKY Z AMERICKA I.
Když vás v kapse pálí zbytečných 25 tisíc korun
a vy se je rozhodnete utratit za cestu do Ameriky,
výběr Oklahomy za cílové místo je z hlediska atraktivity, řekněme, neobvyklé. V oficiálních průvodcích
si totiž o ní přes samé Disneylandy, Hollywoody
a Manhattany většinou nic nepřečtete. Ona v nich
totiž často ani není.

Dne 7. 11. se uskuteční amatérský volejbalový turnaj Poličský out. Přihlášky přijímáme do
31. 10. na e-mailové adrese policskyout@nastrankach.cz. Počet družstev je omezen na deset. Více
informací na webu policskyout.nastrankach.cz.

Za ASPV - volejbal J. K. Dvořák

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím RD v Poličce nebo blízkém okolí
(nejraději Sádek, Kamenec, Oldříš, Borová,...). Zároveň nabízím ke koupi nebo k výměně lukrativní byt
v lázeňské čtvrti Karlových Varů. Tel. 737 754 792,
e-mail: masata.h@tiscali.cz
•
Koupím byt v Poličce. Nejlépe v OV. Tel.:
606 632 011
•
Koupím chalupu nebo usedlost na Poličsku.
Tel.: 725 524 115
•
Koupím jakýkoli les k těžbě dřeva. Platba
hotově! Tel.: 724 829 093
•
Levně pronajmu prostornou garáž za Karosou. Volná ihned. Tel: 775 652 932.
•
Sháním přivýdělek na víkendy nebo práci
na doma. Volejte nebo pište na 723 33 15 90.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
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ganizátoru celé akce, kterým je pan Miloslav Zezula.
Se svým organizačním týmem se podílí na přípravě
a organizaci naprosto nezištně. Odměnou jim bylo
pouze krásné počasí. Věřím, že se užitečně prožité
odpoledne všem líbilo.
Ing. Marie Hamanová

Nejčastější reakce mých neznalých přátel byla:
„Co chceš, prosím tě, dělat v Oklahomě?” A já jsem jim
rozuměl. Oklahoma je totiž na první pohled velká
placka, kus prérie. Jedete hodinu rovně po silnici
a jediné, co se kolem vás mění, je barva krav za plotem z ostnatého drátu. V srpnu zde teploty dosahují
čtyřicítky, neprší a tráva je žlutá.
Takže proč Oklahoma? Protože jsme věděli, že
se tam budeme cítit jako doma. V severní části státu
napravo od středu najdete městečko Ponca City,
populace o něco větší než Svitavy. I přes vzdálenost
tisíce mil spojuje Ponca City s Poličkou silné pouto,
mezilidské pouto.
Je to patrně jediné město v celé Americe, kde
můžete hned v několika obývacích pokojích spatřit
obrázky a fotky Karlova mostu a Hradčan, poličské
radnice a hradeb. Hned vedle fotek Paříže nebo Benátek, hodí se podotknout. Já a další čtyři studenti/
ky (vlastně už absolventi/ky) poličského gymnázia
jsme nepřijeli do Oklahomy počítat krávy za plotem.
Přijeli jsme poznat lidi, kteří vlastní tyhle obývací
pokoje a chovají Poličku a své české přátele hluboko
ve svých srdcích.
První pouta mezi Oklahomou a Poličkou začala
vznikat před sedmi lety během působením poličského faráře Jana Duse s rodinou v místním sboru První
presbyteriánské církve. Následující rok se podařilo
uspořádat první Tábor s Američany, pak druhý
a třetí a počítat můžeme až do letošní šestky. Vztahy,
které si za ta léta mezi sebou vybudovali Američané

s Poličany, udivují svou silou a upřímností. Jsou to
otevřenost a vřelost na obou stranách, které vytvoření silných pout umožňují, a které každoročně překonávají vzdálenost Atlantického oceánu a 12 měsíců,
kdy se tito přátelé nevidí. Dvanáct měsíců zimy.
A pak přijde týden tábora v červenci, kdy stihneme
projít kvetoucím jarem (probouzení a vznik nových
přátelství), létem (zábava) a podzimní sklizní mezilidských vztahů. Ze sklizených plodů pak žijeme
celou dlouhou zimu do dalšího tábora.
Já a moji přátelé jsme měli možnost prodloužit si
léto a podzim o pár týdnů a strávit je v Americe. Plody nám nevystačí jen do dalšího tábora, ale budeme
z nich žít celý život. Upřímně mě mrzí, že moji táboroví přátelé doma v Poličce a všechny děti nemohou
prožívat to, co my. Nemohou posnídat u Salmonsových doma, nemohou zajít na mši a poznat babičku
Kelly Offut, nemůžou si hrát s kočkou Kerryho Ebberta. Jednoduše řečeno poznat své přátele a jejich
rodiny do hloubky, poznat jejich zemi a zjistit, že
toho máme hodně společného. A také si uvědomit,
že Česká republika není tady za oceánem prázdný
pojem. Naše zážitky se vám alespoň pokusím předat
v několika ohlédnutích na stránkách Jitřenky.
Dozvíte se, že Oklahoma není tak nudná, jak na
první pohled vypadá, povím vám, jak se z nás staly
mediální hvězdy. Prožijete se mnou český festival
v Texasu, poznáte Čechoslováky v Americe. Také
jsem zažil setkání s neobvyklým policejním psem.
Zajímavé bude i podívat se na stereotypy o Spojených státech a Američanech. A v neposlední řadě se
s vámi musíme podělit o výsledky pozorování našich amerických přátel v jejich přirozeném životním
prostředí. Za měsíc na psanou.
Jarda Najbert

TENIS
Letní tenisová sezona se blíží ke svému závěru
a po skončených prázdninách se naši hráči ještě
snaží o vylepšení svých bodových hodnot, a jak
budete moci v následujících řádcích zjistit, tak se jim
to velice daří.
22. 8. turnaj mladšího žactva v Poličce. Za
skromné, ještě prázdninové, účasti 22 hráčů se domácím hráčům velice dařilo. Mezi chlapci se Štěpánu

zovacího pavouka, kde se rozhodovalo o konečném
pořadí. To bylo následující:
1. Zdeněk a Andrea Jílkovi
2. Radek Chadima a Alča Pazlarová ml.
3. Ivo a Lída Teplí a také Petr Hegr a Iva Dytrtová
5.-8. Karel a Klára Uttendorfsští, František Svoboda
a Jana Střílková, Leoš Bulva a Alena Pazlarová st.,
a Olda Báča a Jana Smejkalová.

se hrálo ve dvouhře mužů, kde hrál Vláďa Vltavský
a po krásných a vyrovnaných zápasech zaznamenal
jednu výhru a jednu prohru. Hrála se také čtyřhra
mužů, kde startovali Vláďa a Zdeněk Jílek, ale bez
úspěchu.
Další kategorií byla čtyřhra žen, kde jsme měli
želízka v podobě dvojic Jana Střílková – Lída Teplá
a Alena Pazlarová – Andrea Jílková. Oběma dvojicím
se podařilo postoupit ze skupin a v konečném pořadí
obsadit 5.-8. místo. Hrála také Iva Dytrtová, která se
svojí spoluhráčkou Janou Kelnerovou z Brna obsadila
10. místo.
V sobotu se také rozehrála soutěž v mixu, kde
nejblíže k pohárovému místu byla manželská dvojice
Jílkových, kterým na třetí místo chyběly dva míče.
V sobotu byl na programu galavečer s výborným rautem, kde se zpívalo a tančilo až do třetí hodiny ranní.
Hostem tohoto večera byl náš mistr světa a olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík, který také zasáhl
do V. I. P. turnaje.

Vítězové turnaje mladšího žactva

Předávání pohárů - starší žáci

Za uplynulý měsíc se toho odehrálo opravdu
mnoho a popřejme našim hráčům, aby v posledním
turnaji, který se koná po uzávěrce tohoto čísla Jitřenky, dopadli co nejlépe.
Za TO Z. Jílek

MARTIN ŠAFÁŘ A JIRKA ŠKORPÍK
VÍTĚZOVÉ POHÁRU 24 H

Turnaj staršího žactva v Poličce

Předávání pohárů - babytenisté

Švandovi povedlo vyhrát jeden zápas ve dvouhře, ve
čtyřhře hrál s Adamem Cihlářem z Ústí n. O. a skončil
na 3. místě. Mezi děvčaty se nejvíce dařilo Lucce Jílkové, která obsadila 1. místo ve dvouhře a ve čtyřhře
skončila se svojí spoluhráčkou Lindou Kalivodovou
z Litomyšle také na 1. místě. Dařilo se také našim
dalším hráčkám, když ve čtyřhře na 2. místě skončila
dvojice Eliška Hrubá a Valerka Cechová. Turnaje se
také poprvé zúčastnily sestry Tereza a Nikola Plškovy,
ale na výhru se jim dosáhnout nepodařilo.

30. 8. turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě. Na
tento turnaj vyrazily Terka Musilová a Lucka Jílková.
Lucka jednou vyhrála ve dvouhře, Terka skončila ve
dvouhře na 3. místě a společnými silami vybojovaly
2. místo ve čtyřhře.

22. 8. turnaj dorostu v Ústí n. O. Nejvíce zabral
Erik Vápeník a po kvalitních zápasech přesvědčil
o výborné formě ve své zatím nejlepší sezoně a skončil ve dvouhře na 3. místě.
Honza Křivý vyhrál jeden zápas ve čtyřhře a Michal Kadidlo přes velkou snahu vyhrát nedokázal.

5. 9. turnaj staršího žactva v Poličce. Za už slušné
účasti 20 kluků a 13 děvčat se opět naši neztratili.
Martin Cecha, Radek Vytlačil a Štěpán Švanda jednou
vyhráli ve dvouhrách a navíc Martin s Radkem ve
čtyřhře skončili na 3. místě. Hrál také Filip Slaný, ale
bez úspěchu.
Mezi děvčaty se povedlo Lucce Jílkové a Terce
Musilové jednou vyhrát ve dvouhře a Terka Vytlačilová obsadila 3. místo. Ve čtyřhře obsadily Terky
2. místo a Lucka spolu se svojí spoluhráčkou Sabinou
Sigmundovou z Přerova čtyřhru vyhrála. Kategorii
děvčat ovlivnila skutečnost, že Terka Vytlačilová je
výborná ve dvou sportech a tak v neděli už do bojů
nezasáhla, protože jela na závody v atletice, což jí určitě připravilo o lepší umístění jak ve dvouhře, tak ve
čtyřhře, protože mohla obojí vyhrát.

25. 8. turnaj dorostu v Kunštátu. Hrál pouze Honza Křivý a ve čtyřhře skončil na 3. místě.
V následujícím týdnu se nám všichni hráči ve zdraví vrátili z prázdnin a tak jim bylo možné slavnostně
předat poháry za soutěže družstev. Připomínáme, že
minitenisté skončili na 3. místě a u předávání byl také
12. 9. turnaj Medium v Poličce. Za účasti osmi
starosta města pan Jaroslav Martinů a také předseda
dvojic se turnaj hrál stejným způsobem jako mixy
oddílu pan Oldřich Báča. Babytenisté a starší žáci
29. 8. Z celkového vítězství se radovala dvojice Střílek
skončili na 1. místech. Při předávce chyběl pouze – Hrdina z Vysokého Mýta, která ve finále porazila
Martin Cecha, který měl na poslední chvíli neodklad- domácí sehraný tým Dušana a Erika Vápeníkovi
nou rodinnou událost.
v poměru 9: 3.
Umístění dalších našich borců:
29. 8. turnaj v babytenisu v Pardubicích. Za účasti
3. Ivo Teplý a Lukáš Kadidlo
20 dětí obsadili Adam Jelínek a Zdenda Jílek shodně
5.-8. Zdeněk Hrubý – Leoš Bulva, František Svobo5. – 8. místo.
da – Jarmil Cik, Petr Hegr – Bohouš Slaný.
29. 8. turnaj v mixu v Poličce. Hrálo osm dvojic
a všechny byly domácí. Hrálo se ve dvou skupinách
každý s každým a potom všichni postoupili do vyřa-

11.-13. 9. se konalo v Prostějově Mistrovství ČR
neregistrovaných tenistů s mezinárodní účastí Slováků, Srbů a také jednoho Američana. Mistrovství

K poslednímu závodu seriálu 24-hodinovky
Blackburn dvojic mountbiků nastupovali 5. 9. 2009
ve Vimperku naši závodníci ve velmi dobré výchozí
pozici pro celkové vítězství. Po prohlídce trati bylo
ale jasné, že udělat poslední rozhodující krok k vítězství bude hodně bolet. Trať byla velmi náročná!
Na 9 kilometrovém okruhu bylo naměřeno 307 m
převýšení! O náročnosti trati svědčí i to, že „každý
druhý strom byl obrněn“, což znamená, že pořadatelé obložili stromy podél trati v nezvykle velkém
počtu nebezpečných míst, aby zajistili základní
bezpečnost závodníků.
Den byl chladný a větrný. Zářijový termín předznamenává také prodloužení času, kdy musí závodníci jezdit za tmy. To je na takto náročné trati velmi
únavné a nebezpečné. Bylo jasné, že při útoku
soupeřů na vítězství v tomto závodě musí být naši
druzí, aby celkově zvítězili. Budou muset jet rychle
a s minimem chyb.
Asi půl hodiny před startem se dozvídají od
pořadatelů, že jejich největší soupeři nejsou ještě
zaregistrováni a je velmi pravděpodobné, že se
tohoto závodu nezúčastní! A tento stav se nemění
až do startu. Taktika našeho týmu je v tomto okamžiku již velmi jednoduchá: Absolvovat důstojně
celý závod a získat tím body potřebné k celkovému vítězství! Ani takto to rozhodně není snadná
záležitost.
Jirka s Martinem kontrolují ze 2. až 5. pozice
špici závodu. Neriskují zbytečné pády, zranění,
nebo poškození závodních strojů, které by jim
znemožnily dokončit závod a připravily je o vítězství. Situace se ještě dramatizuje v poslední hodině,
díky závadě na stroji Jirky Škorpíka. Závod ale
dokončuje na Martinově mountbiku. Tím se naše
dvojice sice propadla na 6. místo v tomto závodě,
ale vybojovala konečné celkové vítězství v celém
seriálu! Je to významný úspěch poličské cyklistiky
a Cyklo-ski klubu.
Na závěr bych chtěl jménem Jirky a Martina
poděkovat všem, kteří jim v celém průběhu soutěže
fandili. Dále otcům obou závodníků za jejich servisní podporu, bez které by tento výsledek nebyl
možný. V neposlední řadě díky za materiální podporu O. Klepárníka a Cyklo-ski Polička.
Za Cyklo-ski V. Gracias

18

PLAVECKÉ KURZY
Plavecká škola Vás zve k návštěvě těchto
kurzů:
Pondělí:
14.00 - 15.00 hod. - cvičení a plavání pro těhotné
- Aquagravidibic
Zdena Šemberová
16.00 - 17.00 hod. - přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. - Delfínek 7-8 let,
zdokonalovací kurz - ml. ž.
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. - zdokonalovací kurz st. žáci
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. - plavecký oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
Úterý:
13.45 - 14.15 hod. - veřejnost pro děti od 1-1,5 let
- Medúzky malý b.
Jitka Kmošková
13.45 - 14.15 hod. - veřejnost pro děti od 1,5-3 let
- Vodníčci velký b.
Martina Jiráňová
14.15 - 14.45 hod.
- Pulečci
Zita Nešťáková
14.45 - 15.15 hod. - plavání koj. a batolat
- Medúzky
Zita Nesťáková
15.15 - 15.45 hod. - plavání koj. a batolat
- Medúzky
Zita Nešťáková
16.00 - 17.00 hod. - plavání hrou
- Kapříci
Zita Nešťáková
16.30-18.00 plavecký oddíl ORKA
- DVĚ DRÁHY
Zdeněk Jandík
Středa:
plavání kojenců a batolat malý bazén
12.00 - 12.30; 12.30 - 13.00;
13.00 - 13.30; 13.30 - 14.00 hod.
- Pulečci
Jitka Kmošková
14.00 - 14.30; 14.30 - 15.00; 15.00 - 15.30 hod.
- Medúzky
Jitka Kováčiková
15.30 - 16.15 hod. - rodiče s dětmi od 3 let
- Želvičky - velký b.
Jitka Kováčiková
15.30 - 16.15 hod. - veřejnost pro děti od 1,5-3 let
- Vodníčci - velký b.
Zdena Šemberová

EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES 2009
Vystoupení současných největších nadějí
8. září začaly od 8.30 soutěže, které pokračovapoličské atletiky na tomto ročníku evropských
ly do 17 hodin a našim borcům se opravdu dařilo,
her s účastí téměř 900 mladých sportovců z celé
prostě „když se daří, tak se daří“. Luboš po vynikaEvropy a Turecka stojí za samostatný komentář. jícím výkonu vybojoval stříbrnou medaili ve vrhu
Letos se tyto hry uskutečnily ve dnech 7. až 9. září
koulí, stejnou medaili ve stejné disciplíně přidala
na Palackého vrchu v Brně ve sportovním areálu
Veronika a zahanbit se nedala ve vrhačském kruhu
VUT Brno. Do soutěží byli nominováni Milan Le
ani běžkyně Terča, která vybojovala ve vrhu koulí
Viet, Tereza Vytlačilová, Luboš Lejhanec a Vero- bronzovou medaili. Nejkvalitnější sportovní výkon,
nika Dlouhá.
byť nebyl ozdoben medailí, předvedl Milan, který
První den vpodvečer se uskutečnilo slavnostní
v novém oddílovém rekordu 7,82 obsadil ve finále
zahájení s nástupem jednotlivých zemí či našich
na 60 m nevděčné 4. místo.
oddílů po vzoru olympijských zahajovacích cere9. září pokračovalo skvělé představení poličmoniálů. Toto zahájení v podobě velké show bylo
ských nadějí. Milan přidal 3. místo na 150 m v čase
zakončeno ohňostrojem nad Brnem.
„Bolta“ 19,19 a 2. místo v dálce. Terča k bronzové
medaili z prvního dne připojila hned dvě stříbrné
za hod oštěpem a za běh na 300 m. Celkem si malá
výprava z Brna odvezla 7 medailí, byť bez zlaté,
ale kdyby Terča mohla jít „své“ silné disciplíny, tak
dvě zlaté byly jisté. Největší hvězdy přijely z Anglie,
jejich výkony byly nad možnosti zástupců nejen
české atletiky, mnohdy vzbuzovaly podezření, že
jsou mnohem starší, to nejlépe by mohl potvrdit
Milan. Každému mladému sportovci lze jen přát,
aby alespoň jedenkrát zažil takový silný sportovní
zážitek na velkém mezinárodním měření sil. Lze
jen doporučit zájemcům stránky her www.europengames.cibasport.cz, kde je bohatá dokumentace všech ročníků.
– JarKa -

ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE

V minulém čísle Jitřenky jsme informovali mj. vše znamená? Díky lichému počtu účastníků má
o soupeřích Spartaku Polička. Na poslední chvíli
jeden vždy volno. Svitavy odehrají vše venku, druhé
došlo ke změně u mužů, a to přihlášením mužstva
kolo vše doma. Tím je nabourán systém hry střídajíChoceň „B“. Ještě jednou pro upřesnění všichni naši
cích se zápasů venku-doma. Pro fanoušky v Poličce
soupeři: Č. Třebová, Čestice, Lanškroun, Semechni- to znamená, že Spartak od 18. 10. 09 hraje 3x doma tj.
ce, Svitavy a Choceň „B“.
18. 10. 09, 25. 10. 09 a 1. 11. 09. Čtvrtý zápas se hraje
V září probíhala ještě letní příprava, ale již v po- v Opočně se Semechnicí 4. 11. 09. Potom znovu
lovině měsíce se začalo s tréninky na ZS v Litomyš- 2x doma a to 8. 11. 09 a 15. 11. 09. Od tohoto data,
li. V době vydání tohoto článku předpokládáme, že
kvůli již zmíněným důvodům, budou na poličském
se bude již naplno trénovat na našem ZS, protože
ZS dvě velké přestávky, protože další utkání doma
16.30 - 17.30 hod. - Delfínek 5-6 let.
pravděpodobný termín zahájení chlazení by měl
se hraje ve středu 9. 12. 09 se Semechnicí a další až
Martina Jiráňová
být pátek 25. 9. 2009. Se začátkem provozu na ZS
3. 1. 2010.
16.15 - 17.30 hod. - plavecký oddíl Orka
bude oddílem LH znovu zahájena výuka bruslení
Pro zpestření letošní sezony připravujeme na
Zděněk Jandík
neboli ŠKOLA BRUSLENÍ.
neděli 27. 12. 09 celodenní turnaj přípravek, který
17.30 - 19.00 hod. - kondiční plavání veřejnost
ŠKOLA BRUSLENÍ je určena dětem od 4 let (jak
by měl být zakončen exhibičním utkáním Spartaku
plavčík
pro chlapce, tak děvčata). Výuka bude probíhat
Polička proti staré gardě ČR. Vše je zatím v jednání,
19.00 - 20.00 hod. - Aquaerobic
pod vedením trenérů každé úterý od 15.30-16.30
ale doufáme, že se nám to podaří zajistit. Ještě se
Alena Mihulková
hod. a čtvrtek od 15.00-16.00 hod.
snažíme pro letošní zimu o jednu akci. Vznesli jsme
Poté možnost zapojení do hokejové přípravky. požadavek nebo možná spíš prosbu k hokejovým
Pulečci 6 - 12 měsíců, Medúzky 1 - 1,5 roku,
Podrobnější informace podají trenéři p. Grubhoffer
funkcionářům do Pardubic, konkrétně panu Zbyňku
Vodníčci 1,5 - 3 roky, Želvičky 3 - 5 let, Kapříci 4 - 7
tel. č. 737 611 474 a p. Erbes tel. č. 723 119 672. Dal- Kusému, zda-li by nebylo možné v Poličce sehrát přálet, Delfínci 5 - 8 let
ší informace naleznete na internetových stránkách
telské mezistátní utkání reprezentace ČR hokejistů do
– www.hcpolicka. com
18 let. V loňském roce byla hostitelem tří utkání ČRTak jako každý rok, se výbor oddílu bude snažit -Finsko města Litomyšl, Lanškroun a Č. Třebová. Ve
Důležité upozornění:
zajistit přátelská utkání. Vše se ale odvíjí od ochoty
všech zápasech nastoupil náš odchovanec L. Havlík.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
Doufáme, že naše prosba bude vyslyšena.
může zakoupit permanentku na patnáct vstupů. soupeřů do Poličky přijet. V době uzávěrky tohoto
Na závěr tohoto článku ještě malá informace pro
Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdeč- čísla Jitřenky zatím přislíbil oddíl HC Skuteč, že
návštěvníky ZS v Poličce. I v letošním roce doznala
ně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás, do Poličky přijede. Jedná se samozřejmě o utkání
mužů. Další možní soupeři na přáteláky a nejen
hokejová hala změn. Ta letošní je viditelná již z dálky.
vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na každého.
pro muže jsou v jednání. Ostrý start celé soutěže je
Před hlavním vstupem, kde dřív býval starý betonaplánován na pátek 16. 10. 2009.
nový plot, se v září začalo budovat nové parkoviště
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu:
pro osobní automobily, které bude plně funkční do
Jitka Kmošková,
PŘÍPRAVKA: neděle 18. 10. 09 doma se Skutčí
začátku sezony.
tel. 461 725 631, 461 722 284,
ELÉVOVÉ: neděle 18. 10. 09 doma se Skutčí
Výbor oddílu LH
mob. tel. 737 867 342.
ML. ŽÁCI: sobota 17. 10. 09 v M. Třebové
ST. ŽÁCI: sobota 17. 10. 09 v M. Třebové
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
DOROST: sobota 17. 10. 09 doma s Litomyšlí
skříňce před plaveckým bazénem.
JUNIOŔI: pátek 16. 10. 09 doma s Hlinskem
Aquaerobic pokračuje od října 2009
MUŽI: neděle 18. 10. 09 doma s Č. Třebovou
Důležité upozornění
Hrací systém u „A“ mužstva je bohužel, tak jako
Rodiče, příbuzní a známí mohou ve výjimečných případech v době trvání kurzů na bazén pou- v loňském roce, dosti nešťastný a to v tom, že základní část je tříkolová. Další problém je u oddílu Svitav.
ze ve sportovním oblečení a musí mít ZAPLACENÉ
Nemají zastřešenou ledovou plochu a z toho důvodů
VSTUPNÉ.
odehrají celé první kolo na hřištích soupeřů. Co to
Z hygienických důvodů se musí osprchovat!
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ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST NA ŘÍJEN

ATLETICKÉ NOVINKY
Letošní září se jistě do historie poličské atletiky
zapíše zlatým písmem, protože výčet úspěchů poličských atletů je velmi dlouhý, proto jen heslovitě.
28. srpna po skvělém týmovém výkonu potvrdilo poličské družstvo mužů suverénně své
celkové třetí místo v II. lize a zajistilo si tak účast
v kvalifikaci o I. ligu. Vlastní kvalifikace se konala v Praze Edenu v sobotu 12. září, kde se střetlo
10 týmů. Poličský tým po velmi slušném výkonu
obsadil v konečném hodnocení 8. místo, ale

špičce. Krátce po rozběhu na 800 m si ještě hodila
oštěpem a výkonem 27,25 m získala 17. místo. Byl to
letos její již pátý start v mistrovství republiky a k tomu start v mistrovství Moravy a Slezska a úspěšné
vystoupení na Olympiádě dětí a mládeže. Takovou
bilancí se může pochlubit jen málokdo v rámci celé
republiky. Třetím do party byla Veronika Dlouhá,
která jela jako kandidátka na medaili ve vrhu 3 kg
koulí stejně jako na olympiádu, ale od června se
poučila a tentokrát se jí kolena nerozklepala, což

1.
2.
3.
4.
5.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

6. úterý
7. středa
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa

nejlépe o vyrovnanosti svědčí získané body, kdy
7. družstvo mělo 47 bodů, 8. Polička 46,5 bodu,
9. a 10. družstvo 45 bodů. Kdyby trénovali a jeli
bratři Láďa a Vojta Královi, kdyby mohl jet Michal
Horáček, kdyby nepřestoupil David Beneš do
Hvězdy, kdyby… Naopak je nutno konstatovat, že
bez pomoci hostujících závodníků ze Svitav, České
Třebové, Chocně a Pardubic by tento úspěch nebyl
možný, vždyť v Chrudimi rozhodoval jeden jediný
bod, tj. jedno desáté místo. Úspěch byl výsledkem
celého týmu od veterána Míly Červa, který se přeorientoval úspěšně na chůzi, až po žáka Luboše
Lejhance. Sportovním tahounem byl tradičně Eda
Kvapil a týmovým tmeličem jistě Martin Cvrček.
Kdyby tak poličští fotbalisté bojovali o postup do
I. ligy, to by bylo v aleji…
5. a 6. září se konalo MR v atletice do 22 let
v Plzni. Zde byla poličská atletika zastoupena Martinem Koutným (90) v běhu na 800 m, který byl ve
2. rozběhu 4. v čase 1:57,79 a postup do finále mu
utekl o pověstný vlásek. Startoval zde v barvách
Hvězdy SKP Pardubice odchovanec poličské atletiky David Beneš (91) v trojskoku, kde mu patřilo
pěkné 7. místo za výkon 14,05.
12. a 13. září se konalo v Olomouci MR v atletice žactva. Zde poličskou atletiku reprezentovala
trojice Tereza Vytlačilová (95), Veronika Dlouhá
(94) a Luboš Lejhanec (94). Luboš po vleklých
zdravotních problémech nepotvrdil svoji výkonnost a 17. místo v dálce (5,37), 12. v kouli (12,94)
a 13. v disku (35,24) bylo zklamání především pro
tohoto sympatického atleta. Tereza Vytlačilová postoupila z 3. rozběhu do finálového běhu na 800 m,
zde pak po kolizi po seběhu dokončila na 7. místě
a potvrdila příslušnost k naší žákovské běžecké

dokazuje bronzová medaile za výkon 11,66. Byl to
krásný pohled na tuto „tvrďačku“ plačící štěstím.
Krátce po tomto úspěchu nastupovala na disk, ale
to již nedokázala ovládat emoce a koncentrovat se,
a tak za výkon 28,50 si ještě přidala „jen“ 7. místo.
Dostala okamžitě nominaci do reprezentace pro
mezistátní utkání na Slovensku, zde pak 19. září
dokonce výkonem 11,98 zvítězila a porazila tak své
přemožitelky z Olomouce či Tábora.
15. září v nešťastném termínu se konalo z června přeložené 3. kolo krajských přeborů družstev
starších žáků v Pardubicích. Poličské družstvo
nastupovalo z vedoucí pozice, ale bez opor, které jsou v týdnu na internátech po celé republice,
neměli chlapci přes nesmírně sympatický výkon
naději na udržení vedení. V této ruletě nakonec
chlapcům patřilo až třetí místo a bronzové medaile,
když prvá tři družstva měla stejně hlavních bodů
a rozhodovaly pomocné body. Tím chlapci přišli
i o boj v semifinále MR žákovských družstev, kam
postupují prvá dvě družstva v tomto případě Hvězda Pardubice a ŠAK Chrudim.
19. září proběhlo na městském stadionu v Moravské Třebové krajské finále družstev mladších
žáků, kde tým poličských mladších žáků získal
právem titul Krajského přeborníka a chlapci krom
diplomu též zlaté medaile. Pod vedením Marty
Schauerové a Míly Červa se kolem Milana Le Vieta
vytvořil velmi sympatický a snad i perspektivní tým
mladých atletů, kteří mají sportovní srdce. Napodobit tyto borce se pokusili 23. září nejmladší žáci
také ve finálovém boji krajských přeborů družstev.
To jen ve zkratce, neboť stejná řada úspěchů
se pojí i k běhům mimo dráhu či k individuálním
startům na různých mítincích, to ponechme již na
internetové vyhledávání na stránkách www.atletika.cz, www.iscarec.cz/sport či www.atletikapolicka.wgz.cz.
- JarKa -
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15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa
29. čtvrtek
30. pátek
31. sobota

6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dráhy pl. oddíl
6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondiční plavání,
19.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h.
11.00-13.30 h.,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dráhy pl. oddíl
6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondiční plavání,
19.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h.
11.00-13.30 h.,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dráhy pl. oddíl
6.00-7.30 h.,
17.30-19.00 h. kondiční plavání,
19.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 11.00-13.30 h.,
15.00-16.00 h., 18.00-20.00 h.
.
6.00-7.30 h., 17.00-20.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr. a 2 dráhy pl. oddíl
14.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 oC. Těšíme se na vás.
Přesné datum zahájení cvičení ve vodě AQUAEROBIC se dozvíte na tel. č. 461 725 631 plavecký bazén a ve vývěsní skříňce před plaveckým bazénem.
Děkujeme za pochopení. Případné změny budou
zveřejněny ve vývěsní tabuli před plaveckým bazénem.
Plavecká škola zahájila kursy plavání pro těhotné,
batolata, rodiče s dětmi, plavání hrou, zdokonalovací
kurzy a pl. oddíl v září 2009.
PROVOZ SAUNY - říjen
St a Pá: muži 16.30-19.30 h., Čt: ženy 16.30-19.30 h.,
So: ženy 15.00-17.00 h., společná 17.30-20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckém bazénu. Vstupné do fitcentra
se hradí u instruktora.
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU ZAHÁJEN
ve čtvrtek 1. října
Bruslení pro veřejnost:
každá sobota a neděle od 14.00 - 15.30hod.
Pronájem ledové plochy lze zamluvit na tel. č.
605 246 743 p. Grubhoffer Miloš nebo 461 725 427
zimní stadion
Cena veřejného bruslení:
30,- Kč dospělí, 15,- Kč děti
Pronájem ledové plochy: 1.400,- Kč/1 hod.
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