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OSLAVY 85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA POLIČKA
4. Doprovodné akce: - kulturní program na náměstí od 14.00 – 17.30
- 10.30 – 17.30 - možnost prohlídky Tylova
domu, městského úřadu, radnice, kostelů, hradeb,
knihovny, věže, sokolovny, tenisových kurtů, přehrady
- výstava o historii města a školy s výtvarnými
pracemi studentů v muzeu
5. Společná setkání absolventů jednotlivých
tříd– od 19.30
- taneční zábavy - Tylův dům velký i malý sál,
Jordán, sokolovna, hasičská zahrada, v restauracích
a zamluvených prostorách

V letošním roce si připomínáme 85. výročí
založení poličského gymnázia. Při této příležitosti se uskuteční 4. září 2004 setkání absolventů
gymnázia všech dosavadních maturitních ročníků.
Setkání bude pro všechny nejen připomenutím let
strávených ve studentských lavicích, ale zároveň
i možností k prohlídce a posouzení současného
stavu města a gymnázia. Spolupořadatelem oslavy
je proto i Město Polička. Předběžný program je naplánován takto:
1. Průvod od školy na náměstí 9.00 – 10.30
- projevy ředitele školy, starosty a hostů
2. Setkání absolventů s představiteli města
na radnici 10.30
3. Den otevřených dveří gymnázia - po ukončení průvodu do 15.00
- ve sportovní hale školy – gymnastika a aerobik
- studentská divadelní představení v Divadelním
klubu 10.00 a 13.00

Při této příležitosti budou městem a gymnáziem vydány:
1. Almanach k 85. výročí založení Gymnázia
Polička
2. Pamětní list k 85. výročí založení Gymnázia
Polička
3. Odznak Gymnázia Polička
4. Pamětní plaketa k 85. výročí založení
Gymnázia Polička
Význam akce a okruh zúčastněných lidí je natolik velký, že se bude jednat nejen o prezentaci
školy, ale i města a institucí, které ve městě působí.
Věřím, že nadcházející oslavy přispějí nejen k prezentaci školy a města, ale že poslouží i k podpoře
nových projektů k rozvoji celého regionu.
I když jsou oslavy organizovány hlavně pro
absolventy gymnázia, chtěli bychom společně s vedením města touto cestou pozvat na výše uvedené
akce i ostatní obyvatele Poličky a okolí.
Bc. Miroslav Popelka,
starosta Města Polička
Mgr. Miloslav Svoboda,
ředitel Gymnázia Polička

POKRAČUJE VÝSTAVBA KRUHOVÉHO OBJEZDU
V místě křižovatky ulic Hegerova a Husova
pokračují práce na výstavbě kruhového objezdu.
Investorem této akce je Ředitelství silnic a dálnic,
samotné práce zajišťují pracovníci firmy Skanska.
„Nyní se provádí budování připojovacích pásů

Střed kruhového objezdu se již rýsuje
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a vzniká ostrůvek, který bude navazovat na vlastní
kruhový objezd,“uvedl starosta Miroslav Popelka.
Místo, kde kruhový objezd vzniká, patří ve městě
k nejvíce zatěžovaným dopravou. Zároveň zde dojde k propojení s Masarykovou ulicí, která vede na
Palackého náměstí. Náklady na vybudování kruhového objezdu se pohybují kolem šesti milionů
korun. Město přispělo částkou půl milionu korun,
zbytek je hrazen ze státní dotace. Předání kruhového objezdu do plného provozu je plánováno na
začátek měsíce října. V Poličce také dojde k některým změnám dopravního značení. Jeho instalaci
zajistí pracovníci Technických a energetických
služeb. „Bude se řešit dopravní situace v centru
města, některé ulice budou jen jednosměrné. Zmíněná změna bude provedena k termínu otevření
kruhové křižovatky,“ řekl starosta. V této souvislosti také dojde k posílení stávajících parkovacích
míst na Palackého náměstí. Z tohoto důvodu zde
bude umístěn nový parkovací automat.
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JITŘENKA MÁ NOVÉHO PARTNERA

Vážení čtenáři, příštích 12 měsíců se budete na tomto místě setkávat s informacemi o Hasičské vzájemné
pojišťovně. Svým pravidelným příspěvkem bude pomáhat financovat výrobu Jitřenky.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě, které se zrodily
z myšlenky občanské svépomoci. Myšlenka veřejné
požární pojišťovny se zrodila již v prvním roce vlády
Marie Terezie, která vyzvala zemské úřady k jejich zakládání. Tato panovnice založila v roce 1748 první Fond
na úhradu škod vzniklých požáry, povodní a nepřízní
počasí. V Čechách se zakladatelem hasičského pojišťovnictví stal Titus Krška a prvním předsedou Hasičské
vzájemné pojišťovny, která vznikla v roce 1900, byl
Hynek Světlík.
Činnost Hasičské vzájemné pojišťovny byla obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce
1992. A stejně, jako v letech své předcházející existence,
sídlí v historickém Hasičském domě na Vinohradech,
který byl postaven v závěru 20. let dvacátého století
z výnosu sbírky, organizované dobrovolnými hasiči
k tomuto účelu. Svaz hasičů Čech, Moravy a Slezska je
majoritním vlastníkem Hasičské vzájemné pojišťovny,
která je stoprocentně ryze českým, podnikatelským
subjektem.
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s od počátku působení na českém pojistném trhu nabízí pojišťovací produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým
osobám v oblasti životního i majetkového pojištění.
Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.
Adresa zastoupení pro území okresu Svitavy:
Polička, Pálená 164, telefon: 461 724 566, úřední
hodiny: Po a St: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 v Pá: 13.30 16.30.

AMFITEÁTR U TYLOVA DOMU

Součástí celkové rekonstrukce Tylova domu byla
úprava okolí včetně přilehlých parkovišť. Celá akce
byla rozdělena do dvou etap. V rámci první etapy
bylo vybudováno parkoviště pod Tylovým domem
přiléhající ke vstupu do víceúčelového klubu, který
je vybudován v zadním traktu divadla. Součástí
druhé etapy rekonstrukce pak byla také úprava prostoru v západní části u Tylova domu. V tomto prostoru se nacházela trafostanice VČE a nevyužívaná
zahrada se stavebním odpadem a náletovými dřevinami. Původně se po úpravě terénu měla v těchto
prostorách vybudovat pouze třímetrová cesta, která
by částečně spojovala parkoviště u Tylova domu.
Na návrh Kulturních služeb města Poličky bylo
před samotným začátkem celé akce rozhodnuto
ponechat původní projekt a doplnit ho o další využití celého prostoru. Vycházelo se z toho, že celý
prostor je v mírném svahu, a tak se přímo nabízelo
řešení využít mírný spád na vybudování stupňů,
které by mohly v budoucnu sloužit jako divadelní
řady pro diváky.
Bylo vybudováno celkem osm stupňů, celý

prostor byl upraven, částečně vydlážděn zámkovou
dlažbou a celý kout se během několika týdnů proměnil k nepoznání. Nevzhledná a zapomenutá část
města se proměnila v krásný přírodní amfiteátr. Je
využito toho, že celý prostor je z větší části chráněn zástavbou rodinných domů a budovou Tylova
domu, a tak vzniklý prostor působí jako kompaktní
celek.
V nově vybudovaném amfiteátru by po jeho
celkovém dokončení mohlo najít místo více jak
200 návštěvníků. Počítá se zde s pořádáním menších klubových akcí, které by mohly vhodným
způsobem doplnit např. poličské festivaly (Martinů
fest nebo Polička 555), v úvahu připadá i pořádání
pravidelných letních akcí, které by obohatily nabídku kulturních akcí ve městě během letních měsíců.
„V žádném případě neuvažujeme o pořádání rockových koncertů nebo diskoték a zábav, neboť jsme
si vědomi, že nově vzniklý amfiteátr se nachází
v těsné blízkosti rodinných domů a nechceme zdejší
obyvatele rušit v nočních hodinách hlasitými produkcemi,“ dodává ředitel Kulturních služeb města
Poličky Oto Rajman.
Součástí celého prostoru bude i rozebíratelné
jeviště, novou barevnou podobu by měla na sebe
vzít i trafostanice, jejíž nový nátěr by korespondoval
s nátěrem budovy Tylova domu, návštěvníci by měli
sedět na pohodlných plastových židlích. K celkovému dokončení celého prostoru v tuto chvíli chybí
dodláždit asi 150 m2 a tím by byla celá akce ukončena. Možná k tomu dojde ještě v letošním roce,
podle vyjádření vedení města nejpozději na jaře
příštího roku, aby se začátkem jarní sezóny mohl
nový amfiteátr začít sloužit veřejnosti.
-v-

ASTRONOMOVÉ V POLIČCE
A NA BICYKLU S RNDR. JIŘÍM GRYGAREM
Poslední červencový den se v Poličce uskutečnilo zakončení 21. ročníku akce zvané EBICYKL. Již
po dvacáté prvé usedli naši přední, aktivnímu sportu naklonění, astronomové a astrofyzikové do
sedel kol a vydali se na týdenní jízdu po českých
hvězdárnách. Pod názvem „Severočeská šněrovačka“ vyrazili 25. 7. z města Mostu přes Petrovice,
Krásnou Lípu, Brandýs nad Labem, Jablonec nad
Nisou, Lázně Bělohrad a Deštné v Orlických horách
do Poličky. V Poličce bylo jejich putování úspěšně
zakončeno. V prostorách budovy SOUZ proběhlo
vyhodnocení a slavnostní ukončení etapové „spa-

POZOR NA ZLODĚJE
Strážníci městské policie se při svých obchůzkách
zaměřují na parkoviště, kde jsou umístěny parkovací
automaty. Ty se v současné době nacházejí u pošty a na
dvou parkovištích pod Tylovým domem. Strážníci kontrolují, zda motoristé za parkování platí. „Někdy se setkáváme s tím, že někdo nezaplatí, ale není to zas tak častý
přestupek. Většinou řidiči platí poctivě,“ uvedl velitel
městské policie Pavel Lahodný. Více práce mají strážníci
především každý čtvrtek, kdy se na Palackého náměstí
konají pravidelné trhy. „Tento den bohužel využívají
ve velké míře kapsáři a ve zvýšené míře dochází ke
kapesním krádežím. Proto bychom chtěli občany upozornit, aby byli více opatrní na své osobní věci,“ dodal
velitel. Podle jeho slov chytit pachatele bývá těžké. Lidé
většinou přicházejí na ztrátu až po určitém časovém
odstupu. Když událost strážníkům nahlásí, zloděj bývá
dávno pryč. Zlepšit a usnadnit kontrolu v centru města
by mohl kamerový systém. O jeho zavedení se v Poličce
dlouhodobě uvažuje, vše je ale otázkou financí.

nilé jízdy“ a následně měli astronomové možnost
pobesedovat s raketovým odborníkem Ing. B. Růžičkou. S astronomy zavítal na kole do Poličky také
RNDr. Jiří Grygar, CSc., astrofyzik, zakladatel této
akce a osobnost známá televizním pořadem „Okna
vesmíru dokořán“ z 80. a počátku 90. let. Stejně se
jmenovala i přednáška, kterou Dr. Grygar přednesl
pro širokou veřejnost v malém sále Tylova domu.
V přednášce se mj. zaměřil také na to, co od posledního pořadu v ČT v roce 1992 do dnešních dnů bylo
objeveno nového a kam se výzkum vesmíru ubírá
na počátku 21. století.
Astronomové v Poličce také navštívili a prohlédli si soukromou hvězdárnu pana Ing. Romana
Ehrenbergera. Podle slov pana Jiřího Grygara byli
všichni účastníci Ebicyklu, s nimiž od závěru ročníku korespondoval, Poličkou nadšeni a určitě se
k nám mnozí vrátí s rodinami apod. Vrcholný dojem
na něj udělala rodná světnička B. Martinů ve věži
kostela a sám k její návštěvě poznamenal: „I když
jsem o tom hodně slyšel a četl, vidět to na vlastní
oči, to je opravdu silný zážitek“.
Na přípravě a koordinaci zakončení akce v Poličce se podíleli další organizátoři z řady astronomů, Dr. Jiří Prudký (ředitel hvězdárny v Prostějově)
a Zdeněk Štorek, a SOŠ a SOU Poličky – paní Zdeňka Hájková a ředitel školy Boris Preissler, s nimiž se
velmi dobře spolupracovalo.
Ebicyklisty v Poličce přišli pozdravit kromě již
zmíněného ředitele Hvězdárny v Prostějově také
ředitel Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně
doc. Zdeněk Pokorný a slavný československý
cyklista Jozef Regec, který se při té příležitosti mj.
poprvé setkal se svým legendárním protějškem,
ebicyklistou Vítem Dostálem, který jako jediný
Čech objel na kole zeměkouli.
Mgr. Jan Matouš
vedoucí Informačního centra

NEZNÁMÝ ŽHÁŘ NEZHATIL
ČESKO-KANADSKÝ PROJEKT
Na podzim roku 2003 jsme vám přinesli zprávu, že poličskou firmu Novabrik Czech s.r.o. zasáhl
rozsáhlý úmyslně založený požár, který těsně před
kolaudací doslova zničil výrobní budovu a ve velké
míře poškodil výrobní technologie. Dnes vám předkládáme zprávu novou, slavnostní, která podtrhuje
neskonalé úsilí této firmy dosáhnout svého vytčeného cíle.
Diplomaté, zpěv Ládi Kerndla a jeho kapely,
melodická angličtina, dobrá nálada, tak vypadalo
slavnostní otevření provozu česko-kanadské firmy
Novabrik Czech v Lezníku u Poličky dne 24.června,
které bylo vyvrcholením oficiálního kolaudačního
řízení.

Slavnostního přestřižení pásky se ujal generální ředitel firmy Novabrik Zdeněk Křivinka
(vlevo) s kanadským partnerem.
Zazpíval jim k tomu Láďa Kerndl (uprostřed)
za doprovodu kapely.
Slavnostnímu křtu továrny na výrobu betonových
výrobků přihlížel kanadský velvyslanec v České
republice pan Bruce Jutzi a obchodní rada Kanady
pan Georges Lemieux, přítomni byli představitelé
pardubického kraje, starosta města Poličky Miroslav
Popelka, zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, dodavatelských a odběratelských firem a řada
dalších.
Po úvodním proslovu Ing. Křivinky, který vyslovil
poděkováni všem kteří stáli u zrodu celého projektu
a hlavně všem těm lidem, kteří přímo či nepřímo pomohli doslova z popela postavit současnou podobu
továrny, se ujali slova významní hosté. Kanadský ambasador pan Bruce Jutzi mimo jiné ve své řeči doslova
uvedl:“ Mezi obchodní aktivity kanadské ambasády
patří vyhledávat vhodné projekty pro společné česko-kanadské podniky. Považuji za kus štěstí, že se objevil
aktivní podnikatel, který nečekal, až ho někdo vyhledá a sám dokázal zrealizovat takovou věc.“ Starosta
města Poličky pochválil spolupráci, protože společný
podnik prohlubuje partnerství mezi státy, otevírá obchodní a pracovní trh, ocenil celospolečenský přínos
a vyslovil přesvědčení o užší spolupráci s regionem
Poličky.
Slavnostního aktu přestřižení pásky, který pro
tuto firmu otevřel další etapu jejího podnikání, se
ujal generální ředitel firmy Novabrik Czech s.r.o. pan
Ing.Zdeněk Křivinka a generální manažer firmy Novabrik Internacional Inc. pan Ing. Simon Gauthier za
asistence pana Ládi Kerndla.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
lidem, kteří mi blahopřáli k 95. narozeninám. Udělali mi tím velikou radost. Zejména srdečně děkuji
paní Evě Hejtmánkové (ředitelce MŠ na Palackého
náměstí) a Radmile Mrázové ze Sboru pro občanské záležitosti za uspořádání milé oslavy na radnici
a učitelkám a dětem z MŠ Palackého za dojemné
vystoupení.
Zvláště děkuji panu starostovi Miroslavu Popelkovi za blahopřání na Městském úřadu. Upřímně
děkuji rovněž redakci Jitřenky. Marie Talandová
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GRATULUJEME
naší
absolventce
MONICE FALTEJSKOVÉ, která ukončila
doktorandské studium
anglické literatury na
Oxfordské univerzitě.
Byla vždy vynikající
studentkou nejen na
naší škole, ale i na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Vyhrála řadu nelehkých
mezinárodních konkurzů, které jí umožnily studovat ve Velké Británii,
kde letos v červenci získala titul „Doctor of Philosophy“ na Oxfordské univerzitě.
Je málo Čechů, kteří studovali na této prestižní, velmi náročné škole. O to víc nás těší,
že město Polička a naše gymnázium takovou
osobnost má.
Gymnázium Polička

TURISTICKÁ SEZONA V POLIČCE
Letošní turistická sezona je podle slov vedoucího Informačního centra v Poličce Jana Matouše
vyvážená. „V červenci i na začátku srpna je návštěvnost velice pěkná. Pokud se týká spokojenosti
turistů, myslím si, že je na dobré úrovni. Většinou
k nám přijíždějí na delší pobyt,“ řekl Jan Matouš.
Turisté se zajímají nejen o možnost občerstvení ve
městě, ale také mají zájem o výlety do okolí. Hlavním magnetem Poličky jsou historické památky.
„O co je největší zájem, nelze zatím říci. Přesná
čísla budeme mít až po ukončení sezony. Nejvíce
lidí tradičně navštěvuje rodnou světničku hudebního skladatele Bohuslava Martinů, která je ve věži
kostela svatého Jakuba. Protože se zároveň jedná
i o vyhlídkovou věž, je pro lidi atraktivní,“ uvedl
vedoucí informačního centra. Turisté nevynechávají
ani prohlídku městského opevnění. „V loňském
roce hradby navštívilo přes dva tisíce dvě stě lidí,
do konce letošního července jich bylo osmnáct set.
Myslím, že celková návštěvnost bude ještě vyšší,“
dodal Matouš. Stranou nezůstává ani městské muzeum a galerie. Pokud se týká skladby turistů, převažují především z České republiky. Ze zahraničí
přijíždějí mimo Holanďanů a Němců také například
Španělé, Francouzi nebo Poláci.

D O P O L I Č K Y ZAVÍTALA
K R Á L O VNA
Královna věnných měst Lucie Šormová ze
Dvora Králové nad Labem navštívila 10. srpna
v doprovodu rodičů Poličku. Během své návštěvy
si prohlédla město a jeho historické památky, vystoupila na městské hradby i do věže kostela sv.
Jakuba a navštívila galerii v barokní radnici. Královnu i s rodiči uvítal na Městském úřadě starosta,
který královnu obdaroval několika drobnými
šperky. Po obědě odcestovala na hrad Svojanov.
Podle jejích slov se jí v Poličce moc líbilo a těší
se, až přijede v říjnu do Poličky znovu na volbu
další královny věnných měst předat symbolické
královské žezlo. Volba královny věnných měst
v Poličce se uskuteční 8. října 2004. Do Poličky
se v tento den sjedou zástupci všech 8 dalších
královských věnných měst a jejich adeptky na
budoucí královnu ze Dvora Králové nad Labem,
Hradce Králové, Chrudimi, Jaroměře, Mělníka,
Nového Bydžova, Trutnova a Vysokého Mýta.
Vstupenky na slavnostní večer volby královny
věnných měst budou v předprodeji i pro veřejnost
v Informačním centru.
Mgr. Jan Matouš
Vedoucí Informačního centra
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A CO DĚTI, MAJÍ SI KDE HRÁT POTŘETÍ
Na výzvu autorky článku „A co děti, mají si kde hrát
II.“ přidávám svoji „trošku do mlýna“.
Po přečtení článku jsem nabyl dojmu, že autorka je
zřejmě členkou Komise pro dítě a volný čas a z tohoto
pohledu navrhuje řešení výstavby dětského hřiště do
nedávna umístěného na okraji městské parku. Nedá se
říci, že nebylo navštěvované, počet dětí jsem monitoroval až do jeho zrušení při vycházkách s vnoučkem
celých šest let a nyní opět s vnučkou už druhým rokem.
Za tuto dobu bylo vytvořeno několik oplocených hřišť
za obytnými domy i hřiště na sídlišti Hegerova. Majitelé
zahrádek si na nich pro svá „sluníčka“ vybudovali houpačky. Majitelé zahradních restaurací vybudovali tato
zřízení ve svých prostorách. Několikrát jsem měl možnost je využít a není to nic o morálce. Děda vypije pod
lipou jedno pivo na zahnání žízně, vnouče se občerství
čajem z kojenecké láhve, využije houpačky a skluzavky
a pak se spokojeně vrací k rodičům. Matka uvařila v klidu oběd, táta vyluxoval byt a uklidil nebytové prostory.
A nyní proč na článek reaguji. Návrh umístit hřiště
u hradeb je absolutně nepřijatelný. To může vyslovit jen
stavební barbar. Vždyť by tak vznikl druhý paskvil. Stačí
jedna brána do hradební zdi, která byla povolená jen
na dobu určitou a pokud mě paměť neklame, měla být
už dávno odstraněná. Cizím návštěvníkům Poličky se
těžko vysvětluje, že někdo dal svůj podpis na vytvoření
stavení zrůdy ve státem chráněné památce.
Hradby a území kolem nich musí být nyní i do
budoucna jako památka nedotknutelné. Nemáme litomyšlský zámek, máme hradby, které patří ke koloritu
města. Sepisováním počtu hřišť se nic nevyřeší. Žijeme
v naší krásné Poličce a tady se především musí „makat“
a převážně zdarma.
Lokalita, kde bylo původní hřiště, je dobrá. Ale co je

třeba? Postarat se v prvé řadě o přítok Synského rybníka
tak, aby to nebyla „stoka“. Potom by mohlo být hřiště
na místě, na které jsou dědečkové a babičky zvyklí.
Tatínků a maminek jsem totiž na tomto hřišti napočítal
za celý den na prstech jedné ruky a to si ještě přidávám.
Je jen třeba vzít rozum do hrsti a myslet. Někdy však
myšlení a hlavně nohy bolí. Na to, jak má vypadat dětské hřiště, snad není potřeba certifikát? Žijeme v České
republice a ne v Bruselu!
U stávajícího hřiště by bylo zapotřebí vymyslet
funkční a estetické ohrazení proti přítomnosti psů
a koček. Morálka pejskařů se sice zlepšila, možná díky
umístění odpadkových košů se sáčky, ale nikdy to nebude stoprocentní. To by neměl být problém – město
vlastní lesy, probírkou se těží tyčovina. Z ní by se mohlo
postavit ohrazení s uzamykatelnou brankou. Musel
by tu být ovšem správce, který by denně odemykal
a zamykal. Jinak to ale nejde!
Závěrem chci znovu zdůraznit – není třeba hledat
vhodnější místo pro hřiště, je však třeba vzít lodičku
a čistit pravidelně přítok. Před ústí do rybníka osadit
hradlo nebo hřeblo na zachycování větších nečistot
a rovněž pravidelně čistit. To už tady bylo. Pan Jiří Hrubý, vedoucí střediska ochrany rostlin, provedl i očistný
chemický postřik, takže hladina rybníka byla průzračná. Tehdy to ale nebyl rybník chovný! I k tomu mám
připomínku. Za krutých zimních mrazů se z rybníka
chovného stává rybník zádušný. Svědčí o tom zamrzlí
kapříci na okraji břehů od valů. Ale to už jsem někde
jinde. Zmínka však byla nutná, protože pokud umístění hřiště vadí znečištěný přítok, je třeba tuto příčinu
odstranit. Potom už nic nebrání s patřičným ohrazením
dětské hřiště na okraji Městského naučného parku obnovit.
Ing. Jan Matouš

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Každé zahájení nového školního roku přináší
větší či menší změny ve složení učitelského sboru,
v počtu žáků ve škole, popř. v počtu tříd, oddělení
školní družiny apod. Nejinak tomu bude i na naší
škole od 1.září 2004. Pokud by tomu bylo tak, jako
v předešlých několika letech, asi by nebylo potřeba této skutečnosti věnovat zvláštní pozornost
– ze čtyř devátých tříd odešlo 90 – 100 žáků, do
tří prvních tříd nastoupilo 60 – 70 nových žáků,
celkově ubyla jedna třída, jeden učitel a školní
rok mohl začít. Letos jsou ovšem změny razantnější – 30. června 2004 končilo na naší škole 33 tříd
a 1.září jich zahájí pouze 30. Ubylo snad tolik
dětí ? Ale vůbec ne, funguje to úplně stejně jako
v letech předešlých, ale Odbor školství mládeže
a sportu KrÚ v Pardubicích stanovil nová pravidla
– třídy se musí naplňovat do 30-ti žáků. Máme-li
tedy v ročníku 90 dětí, nemůžeme je rozdělit do
čtyř tříd, s počty 22 – 23 žáků (což je optimální pro
žáka i učitele), ale tři třídy po 30-ti žácích. Já vím,
mnozí si řeknou, vždyť před čtvrt stoletím bylo ve
třídách i 40 žáků a taky to šlo. Jistě, šlo to, ale od té
doby se situace dosti změnila a práce se 30-ti žáky
dnes a tehdy je hodně odlišná. Proto se snažíme
vytvářet třídy s co nejmenšími počty žáků – v posledních letech máme průměrnou naplněnost tříd
24 žáků.
Jestliže v některém ročníku jsou počty žáků
menší (např. 22 žáků ve třídě), v jiném se to vyšším počtem srovná a z toho vyplývá výše zmíněná
průměrná naplněnost. Naše vedení v Pardubicích
však míní jinak - máme-li v některém ročníku
průměrně 27 žáků ve třídě, je to v pořádku, ale
průměr okolo 22-ti žáků není možný. A proč tedy
budeme mít od 1.září nového školního roku o tři
třídy méně? Odejdou čtyři deváté třídy a nastoupí
tři první – to již bylo popsáno výše, ale bohužel
ve čtyřech loňských čtvrtých třídách a ve čtyřech
loňských sedmých třídách máme shodně těsně
pod 90 žáků a z toho tedy musíme vytvořit pouze
třídy tři! Znamená to vytváření nových, bohužel

početnějších kolektivů, propouštění učitelů a samozřejmě obtížnější podmínky pro všechny. Takže
spokojeni nebudou ani žáci, ani jejich rodiče,
už vůbec ne učitelé včetně vedení školy, pouze
úředníkům v Pardubicích to bude dobře vycházet
v jejich tabulkách a přehledech.
Největším paradoxem ovšem zůstává, že rozpočet, především pak peníze na mzdy se nezmění ani
o halíř. Jinými slovy – pokud bychom měli místo
30-ti tříd 32 a tím samozřejmě cca o tři pracovní
úvazky více, nepožadovali bychom zvýšení rozpočtu. Tak to fungovalo za existence Školského
úřadu ve Svitavách. Stanovení počtu tříd a učitelů,
prostě kompletní organizaci školního roku, nechali
na vedení školy – vždyť máme tzv. právní subjektivitu a finanční prostředky nám přidělili podle
celkového počtu žáků na škole. A jak je to možné,
že se stejnými penězi pokryjeme mzdy 42, nebo
45ti učitelů? Vždyť odměňování učitelů je dáno
tabulkami! Jistě, mzdu stanovenou tabulkou každý
učitel dostane, ale existuje ještě osobní příplatek
a každý učitel rád oželí měsíčně 200 – 300,- Kč
a má ve třídě 22 dětí, místo 30-ti. Tak to fungovalo
na naší škole, ke spokojenosti dětí, rodičů a učitelů
do 30.června 2004.
Karel Neřold, ředitel školy

OB ČANSK É P O R A D E N S K É C E N T R U M
PŘI FA R N Í C H A R I T Ě P O L I Č K A
Občanské poradenské centrum (dále v textu jen
OPC) oficiálně vzniklo koncem roku 2000 a navázalo
svojí činností na původní Krizové centrum Charity.
Větší orientace na poradenskou činnost vyplynula
z aktuálních potřeb občanů našeho regionu.
V rámci OPC pracuje občanská poradna, která
je od prosince 2001 členem Asociace občanských
poraden v České republice. Asociace vznikla v roce
1997 a po celou dobu svojí existence usiluje o to, aby
občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností,
neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit oprávněné zájmy.
Naše organizace poskytuje služby občanského
poradenství v Poličce a Litomyšli. Detašované pracoviště v Litomyšli je otevřeno pro veřejnost 2 dny
v týdnu (v úterý a ve čtvrtek odpoledne ) v Lidovém
domě. V Poličce je občanská poradna v 1. patře
domu na Vrchlického ulici (v přízemí budovy je stacionář pro lidi s kombinovaným postižením).
V občanské poradně proběhlo v roce 2003 celkem 363 konzultací s klienty. Řešili jsme 572 dotazů.
Osobně poradnu navštívilo 285 lidí, telefonicky ji
kontaktovalo 60 lidí a 18 klientů využilo e-mailu.
V případě, že naše služby nemohly být dostačujícími, jsme klientům zprostředkovali pomoc právníka, psychiatra, psychoterapeuta, kněze, manželské
poradny, úřadu práce, OSSZ, speciálního pedagoga
či soudního úředníka.
Nejvyšší počet dotazů se pohyboval v oblasti
mezilidských a rodinných vztahů, majetkoprávních
a pracovně právních záležitostí. Klienti dále měli
dotazy týkající se bydlení, právní ochrany, sociálních
dávek, důchodového a nemocenského pojištění,
ochrany spotřebitele apod.
Lidé s námi sepisují úřední dopisy, v oblasti pracovně právních vztahů například písemné rozvázání
pracovního poměru. Jak přesně ukončení pracovního poměru formulovat, je pro občana v jeho konkrétní situaci velmi důležité proto, aby se vyvaroval
pozdějších problémů. V právním systému vždy záleží na přesně a správně formulovaném požadavku.
Problémy s řádným ukončením pracovního poměru
mívají paradoxně spíše mladí lidé.
Osamělým matkám pečujícím o nezaopatřené
děti (v případě zájmu) sepisujeme návrh na zvýšení
výživného na děti. Stejně tak můžeme sepsat i žádost
o snížení výživného v případě, že se povinný rodič
například dostane do obtížné životní situace vinou
ztráty zaměstnání. Konzultace a sepisování návrhů
nájemních a podnájemních smluv a vztahů nám ukazuje, že občané bohužel velmi často neznají základní
rozdíly v této oblasti občanského práva. Často se na
nás obracejí staří lidé v nájemních bytech v případě,
že majitel bytu neakceptuje jejich požadavky na
opravy v bytě a podsouvá jim naprosto mylné informace. Pronajimatelé bytů někdy cíleně využívají této
neznalosti a neorientace starších občanů v oblasti
práv a povinností vyplývajících z nájmu bytu. Senioři
konzultují v poradně problematiku dědických vztahů, která logicky k jejich životní etapě patří. Pravidelné je řešení reklamací občanů na vadné výrobky
a jejich orientace ve spotřebitelském právu.
Doplňkovou službou občanského poradenského
centra je péče o bezdomovce a lidi v nouzi, kterým je
v prostorách Charity na Vrchlického ulici umožněno
provádění osobní hygieny. Je jim poskytováno oblečení z humanitního šatníku, možnost odpočinku,
jídla a konzultace jejich problémů. V loňském roce
jsme zaznamenaly přibližně 100 kontaktů s těmito
lidmi. Ubytování pro bezdomovce neposkytujeme.
Spolupracujeme s blízkými azylovými domy a ubytovnami v okolí, ale neexistující možnost ubytování
právě pro tyto občany pociťujeme velmi silně především v zimních měsících roku. Okolní města v naší
oblasti chápou péči o jedince, kteří se ocitnou v tak
svízelné životní situaci, důsledněji. Potulka osob bez
možnosti ubytování zvyšuje jednak jejich sociálně
zdravotní rizika, ale i rizika sociálně patologických
jevů v regionu.
Mezi doplňkové služby centra dále patří shro-

mažďování humanitních sbírek. Darované oděvy
přebíráme čisté v pevných igelitových pytlích nebo
krabicích z důvodu další distribuce materiálu. Pokud si občané pletou humanitní sbírky se sběrem
odpadu, komplikuje nám to velmi situaci. Z darovaného šatstva je doplňován i náš humanitní šatník
pro potřeby poličského regionu. Dětské ošacení
poskytujeme i azylovému domu pro matky s dětmi
v Koclířově. Ostatní materiál je distribuován Diakonií Broumov do centrálního skladu, kde je zajištěno
jeho třídění. Tato činnost je v centru sociálních služeb v Broumově nabízena jako pracovní příležitost
lidem bez zaměstnání.
Několik slov k historii občanského poradenství
Občanské poradny vycházejí ze zkušeností britských občanských poraden (dále v textu OP). Termín
OP byl převzat z britských Citizens Adice Bureaux.
Ve Velké Británii poradny vznikly v roce 1939 na
podnět vlády. Měly původně informovat občany jen
o systému sociální péče státu. Během války se služby
poraden přizpůsobovaly potřebám lidí. Zprostředkovávaly komunikaci mezi válečnými zajatci a jejich
příbuznými, poskytovaly informace o formách pomoci. Po válce se úloha poraden měnila s měnící se
situací, poradny začaly poskytovat pomoc občanům
v oblasti bydlení, ochrany spotřebitele, nezaměstnanosti… Jejich význam rostl, za 60 let svojí existence
mají občanské poradny ve Velké Britanii významnou
společenskou úlohu a jsou politiky a zástupci veřejné správy respektovány jako důležitá složka.
OP v ČR začaly vznikat v roce 1997. O jejich
vznik se zasloužila řada lidí převážně z nevládních
neziskových organizací, kteří pochopili, že je u nás
mnoho občanů, kteří službu této nezávislé poradenské instituce potřebují. Zakladatelé Asociace občanských poraden v ČR vycházeli právě ze zkušeností
britských občanských poraden. Ke konci června
2004 má česká asociace 34 členů a připravuje další
zájemce ke vstupu.
V mezinárodním srovnání se zeměmi střední
a východní Evropy je česká Asociace OP na velmi
dobré úrovni. Podařilo se jí velmi dobře adaptovat
systém poradenství na naše české poměry a metodicky ho zvládnout. Informace o AOP můžete nalézt
na internetových stránkách AOP www.obcanske-poradny.cz.
Asociace poskytuje svým členům know-how, informační databázi, jednotná školení poradců a školící materiály, možnost konzultace problémů klientů
s koordinačním centrem v Praze.
Občanské poradny pracují na pěti základních
principech.
Jsou bezplatné. Poskytují své služby zdarma, vycházejí z toho, že služby všeobecného občanského
poradenství musí být dostupné všem.
Jsou nezávislé, provozované neziskovými organizacemi. Jsou nestranné – klient zde není hodnocen či odsuzován. Poradny jsou diskrétní. Klienti
přicházejí do poradny zcela anonymně a své jméno
uvádějí pouze v případě pokud je to nutné např. při
sepisování úředních dopisů nebo dalšího kontaktu
s poradnou. Poradny se řídí v této oblasti zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Posledním principem je univerzálnost. Na poradnu se může
klient obrátit s jakýmkoliv dotazem a každý je vyslechnut. Pokud nemůže poradna pomoci, dostane
klient informace, kam se obrátit o pomoc, případně
je objednán k příslušnému odborníkovi.
Smyslem práce občanských poraden není ovlivnit
člověka k nějakému rozhodnutí, ale poskytnout mu
znalosti a informace, aby se mohl rozhodovat sám.
Občanské poradny nevystupují z pozice expertů na
řešení problémů. Pomáháme lidem hledat alternativy
nejlepšího postupu v dané situaci, podporujeme lidi
k samostatnosti a občanskému sebevědomí a zaručujeme lidský přístup při jednání.
Jana Flídrová,
vedoucí Občanské poradny, tel. 461 721 272

USNESENÍ
přijatá na 18. schůzi Rady města Poličky konané dne 9. 8. 2004
RM pověřuje starostu a místostarostu k dalšímu
jednání ve věci úklidu okolí objektu na ul. Havlíčkova do 30. 8. 2004 a poté při neúspěchu v jednání
podat žalobu na vydání předběžného opatření
k Okresnímu soudu ve Svitavách.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o nájmu
nebytových prostor za účelem provozování kiosku
v budově ZŠ Na Lukách Polička dle předloženého
návrhu.
RM souhlasí, aby náklady na doplnění jednoho
dopravního značení IP 6 „Přechod pro chodce“ retroreflexním podkladem v Lezníku uhradilo Město
Polička. Místo konkrétního označení určí Osadní
výbor Lezník.
RM souhlasí s vyčíslením orientačních nákladů
dopravního značení v historickém centru Města
Poličky.
RM schvaluje odepsání nevymahatelných pohledávek společností T.E.S. s.r.o. Polička dle důvodové
zprávy.

DOPIS ČTENÁŘE

Přestože v dávných dobách byla nouze
o různé technické vymoženosti, v zapadlých
vesničkách se svítilo petrolejkami, o zábavu nikdy nebyla nouze. Velikou zásluhu na tom měly
nejrůznější spolky – dobrovolní hasiči, sokoli
a další. Pořádali se plesy, šibřinky s dokonalou
výzdobou sálů a různé taneční zábavy. Řízná dechovka hrála někdy až do kuropění.
V době ostatků po dědinách táhly různé
maškary, vybíraly peníze na večerní rej v hostinci za bohaté tomboly. U každé chalupy se
připíjelo, hospodyně přinášely plné mísy koláčů
a cukroví.
Je proto chvályhodné, že v dnešní uspěchané
době se poličská mládež vrací k dobré tradici
maškarních průvodů, byť v jiném čase a pozměněné podobě.
Díky jim.
Karel Jirgl

PŘÍSPĚVKY KRAJE NA KULTURU
Uvolnění finančních prostředků na investice v kultuře, a také na činnost uměleckých
souborů, schválila Rada Pardubického kraje. Na
podporu se tak může těšit např. Východočeské
divadlo Pardubice, kterému bude poskytnut
mimořádný příspěvek ve výši 150 000,- Kč
na realizaci představení v areálu hradu Kunětická Hora Tři mušketýři.
Rada také mimo jiné odsouhlasila navýšení
grantu občanskému sdružení Pardubického dětského sboru Iuventus Cantans o 30 000,- Kč.
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O KŘIŽOVATCE
Toto není historie ani popis místa, jak někdo
kdysi řekl, v proměnách času a jak se to, protože
to zní pěkně, bezduše používá. To místo tady žilo,
žije a bude žít vždy svým životem. Pro někoho
jako místo, které je nutno překlenout, aby bylo
možno jít nebo jet dále, pro někoho, kdo se tu
narodil, nebo žil, nebo se, tak jak to život přináší,
s tímto místem sžil a má ho nějakým způsobem
rád, protože je vlastně jeho, bez ohledu na nějaké
majetkové zákony, usnesení, předpisy, paragrafy.
Jde o místo takové, jaké bylo, je a bude, místo,
které je svědectvím času. Jestliže tudy velmi
dávno, před Limberskou bránou spěchali občané,
aby se dostali včas do města, než bude na noc
uzavřena a později z rozhodnutí Marie Terezie
už tudy šla císařská silnice, která toto místo
opět proměnila a jestliže vzrůstající dopravní
ruch opět přeměnil toto místo před 30 lety na
tehdejší dobu moderní křižovatku, usvědčujeme
se, že naše předvídavost odpovídá právě našim
momentálním potřebám. Ale na druhé straně:
kdybychom to místo, kde se dnes buduje okružní
křižovatka z nějakých důvodů v budoucnu vůbec
nepotřebovali, vrátili bychom ji znovu podobu,
jakou měla, když žila trvalým ruchem výhodně
postavené kovárny, zájezdního hostince (ví ještě
někdo, proč se říkalo zájezdní?), kapličky sv. Jana
Nepomuckého, kterou stínily 4 nádherné lípy? Než
se pokusím zastavit čas k jednomu lednovému dni
roku 1941 tak, jak to na fotografii udělal můj strýc
Otakar Kukla, zmíním se o významné proměně
této křižovatky v roce 1974.
Výstavbu uskutečnila firma Silnice, n.p. Hradec Králové a řídil ji hlavní stavbyvedoucí oblasti
Polička, Hlinsko, Jevíčko, Svitavy pan Vladimír
Junek podle projektu Ing. Emila Paši, taktéž Poličáka. Celý úsek, který se předělával, začal u evangelického kostela a končil na hranici s Pomezím
a měří 1900 metrů. Celá vozovka dostala novou
konstrukci, její šíře je 10,5 m a je lemována po
celé délce chodníky, což nám dnes připadá samozřejmé, ale k tomu bylo mimo jiné nutno posunout
svah na nábřeží o 2 metry. Nejen že se musela odvézt zemina, ale bylo pokáceno několik vzrostlých
stromů. Na křižovatce u gymnázia byly odstraněny břízy a od mostu k nynější kapličce smrkový
lesíček. Barokní kaplička byla zbourána už dříve
a místo ní postavena nová, umístěna na okraj parku. Byl také zbořen rohový dům pana Trávníčka,
který podstatně zužoval vozovku – dodnes je tam
jen oplocení s nevyužitou přízemní stavbičkou.
Na domě byla umístěna pamětní deska, oznamující, že se v něm narodil Hynek Jakub Heger,
tvůrce českého těsnopisu. Bylo nutno též provést
překlady kabelů, instalovat moderní osvětlení
a provést rekonstrukci kanalizace. V tehdejší době
byla takto pojatá rekonstrukce novinkou. Byly vytvořeny řadící pruhy na křižovatkách u gymnázia
a ulic Husovy, Hegerovy a Čs. armády. Výrazně se
změnil příjezd do města a co je hlavní, křižovatky
se staly bezpečnými a na tehdejší provoz plynule
průjezdnými.
V těchto dnech už se realizuje křižovatka, kterou buduje firma Skanska a která bude okružní
křižovatkou. Občané sledují budování za provozu
a hádají, jak bude toto místo vypadat po dokončení, tak jak před třemi sty lety či třiceti. A co
domy?
Na rohu Husovky má obchod koloniálním
zbožím pan Jaroslav Grubhoffer. Je druhá světová
válka a tropického ovoce ubývá, jen na Vánoce
dostanou obyvatelé protektorátu po jednom kilu
pomerančů a nějaký ten citron a taky se prodávají burské oříšky. Koncem války už jsou za vždy
krásně zaranžovanou výlohou k vidění jen krabičky s čajovou náhražkou HIMČA s vymalovanou
patrně růžolící krojovanou dívkou, ale válečným
šetřením působí její úsměv v zelenomodrém
provedení dost morbidně. Bodejť ne, když se dají
náhražkové lupínky cpát do cigaretových dutinek
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a spolu se zbytkem pravého tabáku kouřit. A taky
tam je Melta, kávová náhražka. Pan Grubhoffer
neváhá a přidává k sortimentu lízátek a ex šuměnek, které jsou bez lístků, prodej zemědělského
nářadí a spojovacího materiálu. Teď už se na
nás z výlohy smějí kosy, před prvním použitím
hrající krásnými duhovými barvami. Jdu naproti
do hostince pana Jana Tměje otci pro pivo. Za
výčepním pultem je velký tmavý dubový regál pro
vinné a pivní sklenice a na nejvyšší polici trůní
dvoulitrová láhev se záhadným do japonštiny
stylizovaným nápisem JA-KA- MA-RUS. Pan Tměj
je pečlivě oblečený, hostům, sedícím za těžkými
dubovými stoly osobně donáší protektorátní sedmi či osmi stupňové pivo, přes ulici může čepovat
jen tříprocentní. Jídlo se servíruje na potravinové
lístky, ale k Tmějům hosté chodí rádi, protože
přes válečný marast dokáže jeho kuchyň vařit
dobře a chutně. Maso a masné výrobky bere od
pana Jana Štěpánka, který má přes dvůr přípravnu
a udírnu. Řeznictví a uzenářství je na hlavní ulici
a je v něm pečlivý kachličkový pořádek. K panu
Štěpánkovi se nechodí jen jako k obchodníkovi,
ale také jako k sousedovi, se kterým je možno
pohovořit o novinkách či požádat o radu, jak co
ukrojit, uvařit, upéct. A také jednou týdně přijít
pro vyhlášený teplý točený salám. Za šest kaček
kilo. Ale to bylo za první republiky. Před hostincem stojí červené benzinové čerpadlo, vypadající
jako zvětšená krejčovská panna s bílou v dobách
míru svítící hlavou, hlásající British Petroleum.
Šofér zazvoní, klíčkem se odemkne čelní kryt,
nasadí ruční páka a komíháním vlevo vpravo se
načepuje benzin. Ten předválečný krásně voněl,
byl vyroben z parafinické ropy. Dnes je benzin
na poukaz a pochází asi z pardubické rafinérky
Fanto, která nevědomě ještě čeká na svůj bombardovací osud, stejně tak jako hostinec na svůj. Po
válce se z něj stane Okresní stavební podnik, své
sídlo tam měli veterináři a dnes si tam můžete nakoupit elektrotechnické zboží. Šikmo naproti má
podobné benzinové čerpadlo pan Jan Schlosser,
ale značky Shell. Už týden mi má spravit píchlou duši u kola. Nikdo to nemůže spravit, nejsou
náhradní záplaty, ani acetonové lepidlo, to jen
on dostává omezený příděl. Kola také prodává
a spravuje. Jdou teď na odbyt, autobusová doprava je minimální a soukromníkům stojí auta na
špalcích. Není pro ně ani benzin, ani pneumatiky
nebo duše. Pan Schlosser nestíhá a já odcházím
zklamaně s odkazem na příští dny. Vedle je ko-

várna pana Antonína Killera. Je to dle firemního
štítu zkoušený kovář a podkovář a jeho starší syn
Jan už mu pomáhá. Uvnitř létají jiskry z výhně,
když se pustí teď už elektrický měch a prohrábne
drobné kovářské uhlí. Pan Killer vytáhne kleštěmi
rozžhavenou červenou podkovu a trochu zvětší
na náramku kovadliny její průměr. Denně nás
spolu se sluncem budí její radostný zvonivý tepot.
Až živnost převezme syn Jan, bude mít kovárna
velkou stojanovou elektrickou vrtačku s řemenicí,
elektřinou poháněný buchar, svářečku i kloubovou pilu na ocel. A už se nebudou jen opravovat
žebřiňáky a brousit pluhy a radličky kultivátorů.
Vedle soused pan Vendolský má bryčku s ohrádkou a jezdí po okolních vesnicích; vykupuje a vozí
telata, ale i sjednává pro řezníky výkup skotu.
Když není na cestách, sedáváme s kamarády na
jeho bryčce nebo na vozech, čekajících na opravu.
Jsou ve stínu vzrostlých lip a skryty za kapličkou.
A pak už je tu rohový dům na Hegerově ulici pana
Jaroslava Kacálka, člověka, který upsal svou duši
motocyklům i automobilům. Nejraději má motocykly se sajdkárami Jawa, Norton, Ariel, Zündap,
BSA. Koupí, opraví, prodá. Nosí kostkované košile
a je fešák. Přejdu na druhou stranu, kde stojí dům
pana Bohumila Trávníčka. Má velké pekařství
a dvě pece na chléb. V dížích se už mísí těsto
pomocí elektrického pohonu. Před válkou pan
Trávníček prodával hlavně chléb a pečivo, ale teď
za protektorátu peče chléb i samozásobitelům, nemajícím nárok na potravinové lístky. V slaměných
ošatkách přinesou vykynuté těsto s nezaměnitelným označením budoucího pecnu chleba. Maminka vzala hrníček a vytlačila jeho obrubou tři
kroužky jako znak neúplné olympiády. Upečený
chléb krásně voní a byla by urážka ho srovnávat
s tím „brouskovým“, vyráběným podle přísné protektorátní normy.
Hledím na tu fotografii sněhové nadílky v lednu 1941 pořízenou od kovárny a vidím nejenom
sněhem obtížené stromy na Valech, ale i saně,
naložené sněhem při pracovní povinnosti na jeho
odklízení, lidi, koně. Fotografie zastavila čas,
zrovna tak jako ta fota, která má ve svém archivu
pan Vladimír Junek o budování tehdy nové komunikace, mající právě letos 30 let. A tomu, kdo si
pořizuje snímky nynější okružní křižovatky, snad
po letech vyvolají zašlé vzpomínky na nynější
současníky a pocítí potřebu rozdělit se o ně se
současníky budoucími.
A. Klein

PROGRAM MĚSTSKÉHO
MUZEA A GALERIE V POLIČCE

KALENDÁŘ AKCÍ

Otevírací doba expozic během září:
Památník Bohuslava Martinů, Hudební sál – videosál,
Výstavní sály, Galerie:
Út - Ne:
9 – 12 a 12,30 - 16 hod.
Rodná světnička B. Martinů ve věži kostela sv. Jakuba:
Po - So: 9 – 12 a 13 – 16 hod.,
Ne: 12 – 16 hod.
Přístupna pouze s průvodcem muzea, v každou
celou hodinu.

města Polička
Září 2004
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM

4. 9.
9. 9.
Malý sál
17 hod.
9. 9.
Velký sál
19 hod

12. 9.
Velký sál
17 hod.
15. 9.
Velký sál
19 hod.
16. 9.
18. 9.
Malý sál
16 hod
22. 9.
Velký sál
19 hod.

PRONÁJEM (Gymnázium Polička)
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA POLIČKY
HALINA PAWLOWSKÁ
Vstupné 130,- Kč
Zájezdová podoba známého televizního
pořadu “Banánové rybičky”
Ve spolupráci s Městskou knihovnou.
ČESKÝ STUDENTSKÝ ORCHESTR

TRAVESTI SKUPINA SCREAMERS
Vstupné 150,- Kč
Nový pořad populární skupiny
PRONÁJEM
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
CHOVÁNÍ
I. lekce (nepřístupno veřejnosti)
Jan Kraus: NAHNILIČKO
Uvedeno v rámci divadelního abonentního
cyklu B. Hrají: Eva Holubová, Jan Kraus,
Ivana Chýlková aj.
24. 9.
PRONÁJEM
25. 9.
DEN SENIORŮ
Velký sál Vstupné 50,- Kč
15 hod. Na svůj život a největší hity bude vzpomínat
Yvetta Simonová, pořad uvádí Saskia
Burešová
26. 9.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Malý sál CHOVÁNÍ
16 hod
2. lekce (nepřístupno veřejnosti)
26. 9.
PRONÁJEM
Velký sál 1
16 hod
29. 9.
VLADIMÍR HRON
Velký sál Vstupné 130,- Kč
19 hod. Oblíbená televizní hvězda ve svém pořadu
“ABECEDA HVĚZD”
30. 9.
M. Camoletti: NA SPRÁVNÉ ADRESE
Velký sál Uvedeno v rámci divadelního abonentního
19 hod. cyklu A. Hrají: V. Čech, M. Zounar,
Z. Mahdal, A. Gondíková, L. Zedníčková aj.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Od 3. 7. dochází ke sloučení zubní LSPP v Poličce se
zubní LSPP v Litomyšli. Ošetření v rámci zubní pohotovosti bude poskytnuto lékařem uvedeným v seznamu
v jeho ordinaci.
4. - 5. 9.

Kossler Pavel
Polička, Haškova 445, 461724369
11. - 12. 9. Kosslerová Jitka
Polička, Haškova 445, 461724369
18. - 19. 9. Králová Zdena
Litomyšl, Družstevní 69, 461614727
25. - 26. 9. Krpčiar Patrik
Litomyšl, Mariánská 1137, 461614614
28. 9.
Dostálová Jarmila
Litomyšl, Šmilovského 1122, 461643663
2. - 3. 10. Kučerová Marta
Polička, Haškova 445, 461724635
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

KINO POLIČKA

Podrobnosti a výjimky otevírací doby najdete na našich
vývěskách a na internetu.

Výstavy
St, Čt
1. - 2. 9.
16
a 19 hod.
Po 6. 9.
19 hod.

HARRY POTTER a VĚZEŇ Z AZKABANU
Čarodějnický učeň nastupuje do třetího
ročníku bradavické školy.
Režie: A. Cuarón. Mládeži přístupný
TROJA
Historický velkofilm USA
Režie:Wolfgang Petersen. Mládeži přístupný
St 8. 9.
POST COITUM
19 hod. Český film
Nový film Juraje Jakubiska.
Režie: Juraj Jakubisko. Mládeži nepřístupný
Po 13. 9. DEN POTÉ
19 hod. Katastrofický film USA
Režie:Roland Emmerich. Mládeži nepřístupný
Pá 17. 9. ČESKÝ SEN
19 hod. Český film
Režie: Vít Klusák, Filip Remunda.
Mládeži přístupný
So 18. 9. PETR PAN - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
14 hod. Pohádkový film USA
Režie: P. J. Hogan
Po 20. 9. TRIO Z BELLEVILLE
19 hod. Film Francie/Kanada/Belgie
OZVĚNY MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU ANIMOVANÝCH FILMŮ ANI FEST 2004 TŘEBOŇ
Animovaný film pro dospělé i děti
Režie: Sylvain Chomet. Mládeži přístupný

4. – 8. 9. Výstava o minulosti a současnosti gymnázia
Pořádaná v rámci setkání absolventů gymnázia.
Historickou i výtvarnou část připravili žáci a profesorky gymnázia.
Malé výstavní sály.
18. 9.-24. 10.
57. Umělecký salon v Poličce – současné umění
Letošní absolventi jednotlivých ateliérů
AVU v Praze. Představeny budou obory: malba,
kresba a grafika, sochařství, intermediální
tvorba, nová média, restaurování, architektonická
tvorba.
Malé výstavní sály, vernisáž ve 14 hod., úvodní
slovo PhDr. Jan Kříž. K dispozici bude obsáhlý
katalog.
Akce
11. 9. Poličkou krok za krokem (6. ročník)
Dolní předměstí a jeho opomíjené památky
Akce v rámci Dnů evropského dědictví.
Sobota – odchod od muzea ve 14 hödin. V případě deště beseda v hudebním sále muzea.
25. 9. Cesty za uměním – Kunín
Autobusový zájezd na severní Moravu po
stopách hraběcího rodu Hohenemsů, jehož obrazárna se nachází v poličské galerii. Na zámku,
který je nazván „perlou Moravy“, zřídila poslední
členka rodu výchovný ústav, jenž navštěvoval
i František Palacký.
Bližší informace a rezervace v muzeu.

Čt 23. 9. MOTÝL - FILMOVÝ KLUB
19 hod. Film Francie
Režie: Philippe Muyl. Mládeži přístupný
Pá 24. 9. SPIDER MAN 2
19 hod. Dobrodružný film USA
Mládeží přístupný. Režie: Sam Raimi
Út 28. 9. SPRÁVCE STATKU
16 hod
Nová česká rodinná komedie
Režie: Martin Duba

VZPOMÍNKA NA FOTOGRAFA
ZDEŇKA HOLOMÉHO
Výstava fotografií k nedožitým osmdesátinám
probíhá ve vestibulu Městské muzea.

P Ř E D PODZIMNÍ SEZÓNOU V TYLOVĚ DOMĚ
Dva měsíce divadelních prázdnin skončily a od prvního září se opět plně rozbíhá činnost v Tylově domě.
O plánech na nejbližší období jsme mluvili s ředitelem
Kulturních služeb města Poličky Otou Rajmanem.
Co připravujete v divadle pro následující měsíce?
O. Rajman: Věříme, že naše nabídka bude opět
zajímavá a že si z ní vyberou všichni podle svého
vkusu a zájmu. 22. září otevíráme podzimní divadelní
abonentní cyklus, který opět přináší dva cykly po
čtyřech představeních. Po loňském úspěchu bude letos
pokračovat pořad ke Dni seniorů. Pro poličské jubilanty je připraven pořad písniček Yvetty Simonové. Na
přání diváků jsme také zařadili pořad Abeceda hvězd
s Vladimírem Hronem. Na podzim máme ještě připravený koncert Lenky Filipové, pořad Zuzany Bubílkové
Politické harašení na cestách, v jednání je beseda se
Zdeňkem Troškou a mnohé další pořady.
A co kino v Poličce?
O. Rajman: Věříme, že během podzimu uspokojíme
všechny příznivce filmového umění, neboť je připravena řada filmových novinek. Rádi bychom pokračovali

jednou za měsíc ve filmovém klubu, kde bychom rádi
uváděli filmy pro náročného diváka. Podle možností
budeme pokračovat i v pravidelných sobotních představeních pro děti.
V loňském roce se s velkým ohlasem setkaly u návštěvníků adventní koncerty. Budete v nich pokračovat
i v letošním roce?
O. Rajman: Jsme rádi, že loňské 4 adventní koncerty
zaznamenaly u návštěvníků takový ohlas. I letos v nich
budeme pokračovat, i když v trochu jiné podobě. Koncerty budou probíhat každý pátek po celé adventní
období. Tentokrát ale jednotlivé koncerty budou mít své
názvy a své specifické publikum. První koncert Vánoce
se starými mistry bude koncertem pro členy kruhu
přátel hudby a přinese starou českou vánoční muziku.
Druhý vánoční koncert má název Vánoce pro děti a vystoupí na něm s vánočním pořadem Dáda Patrasová,
třetí koncert Vánoce s dechovkou bude připraven pro
příznivce dechové hudby a poslední vánoční koncert
má název Vánoce při svíčkách a na tomto koncertu
zazní staré české ukolébavky a klasické koledy.
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Návštěvníci Městské knihovny Polička, mohou až do konce měsíce října 2004 obdivovat
výstavu „Veselé obrázky Zlatky Berkovcové“.
Výstavka je přístupná ve výpůjční dobu
knihovny.
Půjčovní doba od 1. září 2004
Městská knihovna upozorňuje, že 31. srpna
2004 skončila letní půjčovní doba.
pro dospělé + internet
Po
8.00 -17.00
Čt
8.00 -17.00
Pá
8.00 -11.30
So
9.00 -11.00

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA
Dne 1. 9. 2004 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustil náš tatínek a dědeček
pan František Poul.
Stále vzpomíná rodina Štefkova

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 5. 9. 2004 se naše maminka, babička a prababička, paní Milada Teplá z Modřece dožije 80 let. Děkujeme Ti maminko za lásku a do dalších let přejeme hlavně hodně
zdraví.
Dcery Míla, Eliška a syn Jaroslav s rodinami.

pro děti do 14 let
Po
13.30 -17.00
Čt
13.30 -17.00
pro mládež 15 – 19 let
St
13.30 -17.00
Čt
13.30 – 17.00
So
9.00 - 11.00
čítárna, internet, klubovna
Po
8.00 -11.00 13.30-16.00
St
8.00 -11.00 13.30-16.00
Čt
8.00 -11.00
Pá
8.00 -11.00

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Oddělení pro mládež Městské knihovny v Poličce vyhlašuje soutěž, která má název Nej prázdninová momentka. Podle slov ředitelky knihovny Aleny
Báčové je určena pro všechny, kteří mají doma zajímavou fotografii z dovolené a prázdnin, u které se
pobaví. Termín uzávěrky soutěže je 30. září. „Všechny donesené fotografie budou posuzovány čtenáři.
Autor snímku, který od poroty obdrží nejvíce hlasů,
vyhraje zajímavou cenu,“ dodala ředitelka.

NIKDO NENÍ DOKONALÝ
Tvůrčí tým pořadu Nikdo není dokonalý v čele
s režisérem Adamem Rezkem navštívil 12. srpna
Tylův dům, aby domluvil veškeré podrobnosti
spojené s natáčením oblíbeného televizního pořadu v Poličce. Termín natáčení se o týden posunul,
znamená to tedy, že natáčecí den bude v úterý
19. října 2004.
V deset hodin ráno přijede televizní technika,
která bude zajišťovat věci spojené se záznamem
pořadu. V tu chvíli již budou technici na jevišti
připravovat scénu, které je stejná pro všechna
natáčení tohoto pořadu. Celý štáb bude tvořit asi
35 lidí. Průvodce pořadu Jiří Krampol přijede i se
svými hosty po 16. hodině. Jména hostů nejsou
zatím ještě známa, produkce pořadu je oznámí
začátkem září.
Natáčení prvního dílu začne v 17.30 a potrvá do 19.45 hod, druhý díl se začíná natáčet ve
20 hodin a jeho natáčení opět potrvá něco kolem
dvou hodin. Z natočeného materiálu pak režisér
pořadu Adam Rezek sestříhá dva 50ti minutové
díly, které by se měly na obrazovce televize Prima objevit do konce roku. Oblíbená anketa, kde
občané odpovídají na 7 otázek, podle nového
schématu neprobíhá v tom městě, kde se pořad
poté natáčí.
Vstupenky na jednotlivá natáčení budou k dispozici v Informačním centru od 5. října. Pořad je
nevhodný pro děti do 12 let.
-v-
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

ZÁŘÍ VÝSTAVA OBRAZŮ IVY KALÁŠKOVÉ
PÁTEK 3. 9. – od 20:00 - divadelní večer
Předpremiéra divadelní hry ODYSEUS v podání
studentů gymnázia.
Vstupné 30 Kč
SOBOTA 4. 9. - od 10:00 a od 13:00 divadelní představení hry ODYSEUS v podání studentů
gymnázia.
Vstupné 30 Kč
OD 19:00 ZADÁNO - SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ
POLIČSKÉHO GYMNÁZIA
PÁTEK 10. 9. – od 20:00 Divadelně hudební večer
soubor (Tentokrát)
Zajíc z Jevíčka sehraje představení: Ani Anička,
ale Alenka. Představení je inspirováno L. Carrollem a našim dětstvím.
E PERICOLOSO SPORGERSI - rusko-francouzská
kapela z Hradce Králové hrající etno-punk-hard
rock.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 17. 9. – od 21:00 Beat rain III
Další ze série dance music
Více na www.beatrain.com Vstupné 50 Kč
SOBOTA 18. 9. – od 20:00 Hudební večer
KVĚTY – akustická kapela narozená v roce 1993
v Brně, v roce 2003 natočili svoje třetí album
„Daleko hle dům“.
JABLKOŇ- Od roku 1979 se Jablkoni daří
vtáhnout jazzové, folkové, avantgardní či jakékoli

jiné publikum do světa své hudby. A to i bez
zpívaných refrénů, střelhbitých sól, pouhou silou
svých chytrých a pudových skladeb i naprosto
civilní interpretace.
Vstupné 100 Kč/ 80 KčS*
ČTVRTEK 23. 9. – od 20:00 jazzový večer
TRES HOMBRES (Rakousko)
Benjamin Omerzell – klávesy, Marcel Ploner
– baskytara a Paul Ahorn - bicí
Muzika rakouského tria z Bregenze (města až u
švýcarských hranic)) Tres Hombres je založena
na masivním zvuku rytmické sekce, hrající
téměř rockový či funkový základ. Samotní
muzikanti chápou své skladby jako soundtracky
k imaginárním krátkým filmům, vyprávějícím
o groteskních, melancholických a směšných
historkách ze života.
Vstupné 80 Kč/40 KčS*
PÁTEK 24. 9. – od 20:00 metalový večírek
Bionafta – Jaká jiná Poličská kapela by mohla
dělat předkapelu? Žádná.
Debustrol – kapela která už více jak patnáct let
dává poznat co je metal se vším všudy.
Vstupné 80 Kč
V průběhu všech divadelních představení je
klubová hospoda uzavřena.
*KčS – Korun českých studentských
STŘEDEČNÍ CD MIX DANCE NA PŘÁNÍ 19:00 - 22:00
- info v klubu

TANEČNÍ KONCERT NA RADNICI
V neděli 8. srpna se uskutečnilo v budově
historické radnice jako doprovodná akce festivalu
Trstěnický faun zajímavé představení tanečnice
Reny Milgrom a bubeníka Hearna Gadbois.
Rena se orientálnímu tanci intenzivně věnuje
od r. 1997. Kromě klasického egyptskeho stylu se
specializuje na Romské(Cikánské) tance Turecka,
Španělska, Indie a Balkánu, dále na Perský tanec
Iránu a Afghanistánu a na tanec „Tribal“ s prstovými cymbálky.
Věnuje se i výuce břišního tance v Praze,
v Litomyšli pravidelně vede víkendové semináře.
V Poličce předvedla své variace na perské tance.
Hearn je profesionální perkusionista sídlící
v New Yorku, specialista na techniku tradičních
gobletových bubnů středního východu (zarb,
tombak). Jeho více než třicetiletá dráha interpreta
mu přinesla spolupráci s mnoha významnými
umělci (Susan Deyhim, Yoko Ono, Patti Smith,
Meredith Monk a další). V Čechách spolupracuje

s Pavlem Fajtem
a dalšími interprety.
Jak se vám líbilo
v Poličce?
Rena Milgrom:
„Poličku již znám ze
svých soukromých
návštěv, ale vystupovala jsem zde
poprvé. Potěšilo mě
krásné prostředí na
radnici a milá reakce publika. Škoda,
že nepřišlo víc diváků, asi to způsobilo
krásné letní počasí
a nepříliš povedená propagace. Těším se, že se
s některými divačkami setkám v říjnu v Litomyšli
na svém pravidelném semináři orientálních břišních tanců.“

DVACET LET OBNOVENÉ EXPOZICE
PAMÁTNÍKU BOHUSLAVA MARTINŮ
V letošním roce si Městské muzeum v Poličce
připomíná 20 let od obnovení Památníku Bohuslava Martinů, který je jeho součástí. Ve středu
25. srpna v 18 hodin se v této souvislosti uskutečnilo v muzeu přátelské setkání. Pozornost
tvorbě hudebního skladatele Bohuslava Martinů
věnoval Musejní spolek v Poličce již ve 30. letech
minulého století a první samostatnou expozici
instaloval v roce 1945. O dva roky později zpřístupnil rodnou světničku ve věži kostela svatého Jakuba. Významným se stal rok 1957, kdy
byla otevřena nová velká expozice a od rodiny
Martinů byl získán obsáhlý rukopisný materiál,
tisky, rodinné památky a další doklady. Ty byly
zařazeny do nově vzniklého sbírkového oddělení, zaměřeného na Bohuslava Martinů. „Moderní
expozice Památníku Bohuslava Martinů byla vybudována v roce 1973, jejímž autorem byl Dr. Iša
Popelka. Bohužel, již o tři roky později musela
být expozice uzavřena. Důvodem byla havárie
stropů v budově,“ uvedl ředitel poličského muzea David Junek, který zastává funkci od začát-

ku roku 1984. V té době se podílel na organizaci
dokončení stavebních prací rekonstrukce budovy číslo popisné 113 a 114 a navrhl zpřístupnění
památníku z nové budovy, a to probouráním
společné zdi. Expozice byla obnovena po půl
roce a slavnostně otevřena 25. srpna 1984.
V roce 1990, ke stému výročí narození Bohuslava Martinů, byl díky finanční podpoře Nadace Bohuslava Martinů v Praze zřízen hudební
sálek, využívaný i jako videosál. Důvodem byly
přibývající české i cizojazyčné filmy o Martinů.
„Nadace Bohuslava Martinů je dlouholetým
sponzorem památníku a díky její finanční podpoře a podpoře vedení Města Poličky byla v roce
2000 zahájena rekonstrukce hlavní muzejní budovy. Stavební práce by měly být ukončeny za
dva roky.
„V roce 2009 by měl být celý komplex i s novou expozicí Bohuslava Martinů slavnostně otevřen, a to k padesátému výročí úmrtí našeho
nejslavnějšího rodáka,“ uvedl ředitel poličského
muzea David Junek.

SETKÁNÍ SENIORŮ V LAČNOVĚ

JAPONSKÁ SOPRANISTKA
V POLIČCE
Několik dní pobývala v Poličce v rámci své
dovolené japonská sopranistka Michiyo Keiko.
Zdejší občané ji znají
z koncertních vystoupení na hudebním festivalu Martinů fest. Větší
možnost na prohlídku
města a okolí z časových
důvodů dříve neměla,
proto si rezervovala několik dní v letošním létě.
Během jejího pobytu jí dělali průvodce dramaturg
Tylova domu Vít Chadima a ředitel Kulturních
služeb města Poličky Oto Rajman. Michiyo Keiko se seznámila s expozicemi v městské galerii,
s historií města a dalšími památkami. „Polička se
mi moc líbí. Jsou zde příjemní lidé. Když jsem zde
měla svůj první koncert, zůstal mi v srdci dobrý
pocit,“ svěřila se Michiyo Keiko. Podle jejích slov
ji například zaujala zdejší galerie, kde především
obdivovala vystavené obrazy rodu Hohenemsů.
Během své návštěvy také zavítala do Svojanova
či Litomyšle. „Zážitkem pro ni byla i návštěva
skanzenu na Veselém kopci. Sama dokonce projevila přání, kdyby mohla prožít týden ve staré
venkovské chalupě. Jak sama řekla, doslova se
zamilovala do klasických českých kamen a pecí,“
dodal Vít Chadima.
A jak hodnotí svůj pobyt v Poličce Michyio
Keiko? „Při svém pobytu v Čechách jsem měla
velké štěstí na hodné lidi. A s podobnými jsem se
setkala i ve Vašem městě. Při letošním vystoupení
v rámci Martinů festu mě velice potěšilo, že si lidé
pamatovali moje vystoupení před 4 lety a obraceli
se na mě jako na starou známou. To člověka moc
potěší. Moc ráda jsem využila pozvání na letní
krátkou dovolenou do Poličky a vším, co jsem viděla, jsem byla nadšená. Moc ráda bych se k Vám
do Poličky zase přijela podívat.“ Toto přání se Michyio Keiko vyplní možná ještě v letošním roce,
neboť pokud dopadnou všechna jednání, mohla
by se Michyio Keiko představit v rámci cyklu letošních vánočních koncertů.

Velkou atrakcí byl v Lačnově dvouhrbý velbloud - svezli se na něm děti i dospělí. Obyvatel DPS
František Petrás „dotáhl“ svou jízdu k dokonalosti: pohotově se oděl do „roucha“ šejka...
V neděli 1. srpna se v Lačnově, v areálu pana
Eduarda Střílka, uskutečnilo již tradiční setkání
obyvatel poličského Domova s pečovatelskou
službou „Penzion“ a členů Klubu důchodců, ale
i mnoha tamních občanů, dětí a dalších příchozích. Podle našeho odhadu tam bylo na 150 lidí.
Bylo to krásné odpoledne, na něž budou účastníci jistě opět dlouho vzpomínat.
Aby všichni účastníci byli maximálně spokojeni, k dispozici měli nejen občerstvení z hostitelovy uzenářské dílny, ale i skvělý guláš, párky,
klobásy...a pochopitelně alko či nealko osvěžení,
které v tom „hicu“ přišlo vhod. Nejen děti, ale
i dospělí, rádi okusili jízdu na kolotoči, v loďce
po přilehlém rybníku, či svezení na houpačkách,
a také na dvouhrbém velbloudu, kterého jako
atrakci přivezl pan Miroslav Štajgr z Daňkovic.
Jisté je, že krásnou atmosféru setkání vytvářela

především dechovka POLIČANKA, která hrála,
jak se říká, “do roztrhání těla“. Za to jí patří dík
všech přítomných.
Ředitel DPS Penzion Pavel Brandejs: „V tradici
těchto setkání hodláme pokračovat. Tentokrát se
mnohé ještě zlepšilo, je tu víc laviček na sednutí,
máme se kam schovat před sluncem. Všichni se
hned od začátku perfektně bavíme. Pobudeme
tady do podvečerních hodin. Už teď se těšíme, že
sem příští rok zase přijedeme.“
Obyvatelka Penzionu Zdeňka Hloušová:
„Hned na začátku nás potkala nehoda - spadla
pod námi lavička, ale na dobré náladě nám to
neubralo. Všichni si gratulujeme, že máme tak
bezvadného pana ředitele, který dělá vše pro naši
spokojenost...“
Kapelník Poličanky Eduard Cacek: „Letos tu
hrajeme už podruhé a těšíme se, že tato tradice

Poličanka vyhrávala „až se okolní stráně
zelenaly“ a na parketu bylo neustále plno.
Tím spíš, že dechovka dnes zrovna nepatří
k protěžovaným žánrům...
bude pokračovat. Budeme rádi, když takových
akcí bude v této krásné lokalitě více. Je to rozhodně příjemnější než mezi zdmi domů ve městě.
Hrajeme tady za poloviční honorář, což je náš dar
pořadatelům a účastníkům.“
Hostitel Eduard Střílek: „Jsem rád, když mohu
lidem udělat radost a odjíždějí odsud spokojeni.
Musím při této příležitosti poděkovat všem, kteří
se na uspořádání tohoto setkání podíleli.“
Zpestřením celé akce byla tombola s velikým
množstvím cen, které darovali sponzoři.
-vra-
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PROČ SE VEZE?
Vážená redakce, čtenáři,
mám syna (6), který je autistický. Je to dost závažné
psychické onemocnění, které s sebou nese ještě spoustu dalších poruch a vad, jako jsou např. hyperaktivita,
epilepsie, hluchota, slepota, agresivita a další.
Nabízí se samozřejmě otázka, co nebo kdo je to autista. Definice zní: Je to člověk, který žije ve svém světě
a okolní ho nezajímá. Nerozumí mu. Proto se takový
člověk chová jinak. Jinak, než by se od něho očekávalo.
Neustále se něčemu směje nebo pláče, a to velmi hlasitě. Šije s sebou, vše kolem ničí a rozbíjí. A je toho ještě
hodně, co dokáže.
Proč o tom ale píši? Já např. musím syna vozit
v kočárku, i když chodí. Jinak se s ním nikam nedostanu (úřady, obchody, atd.). Bez kočárku si je schopen
lehnout doprostřed náměstí a kopat kolem sebe. Kámen úrazu tkví v tom, že takový autista vypadá úplně
normálně a zdravě. Když si pak s takovým dítětem
vyjedete v kočárku, vypadá to „úžasně“. Spousta lidí se
tomu směje nebo se diví, proč ho vezu? Proč nechodí
tak velký kluk?
Zvláštní je, že se takový člověk nepodívá, na jakém
kočárku ho vezu. Že to je kočárek pro postižené. Jde
totiž o to, že lidé, kteří potkají viditelně postiženého
člověka, zdrží se veškerých hlasitých poznámek. Pokud
je tomu jinak, velice hlasitě se projeví.
Vážení, zamysleme se nad sebou! Pokud nemáme
zájem pomáhat postiženým lidem (a tím myslím jakkoliv postiženým), nechme je žít v klidu a bez hlasitých
poznámek. A hlavně nechme žít v klidu ty, kteří se
o takové „lidičky“ starají. Dělají to s velkou láskou a nepotřebují ještě ke svým starostem posměch, divení se
a lítost ostatních. Naštěstí je tu dost lidí a institucí, kteří
pomáhají a těm patří můj veliký dík.
Děkuji: MUDr. Danuši Jílkové, Dětskému informačnímu centru Polička, Zvláštní škole v Poličce a všem
ostatním, které nemohu z nedostatku místa jmenovat.
Kateřina Fuksová

Z ČINNOSTI DPS PENZION
4. 7. obyvatelé Penzionu a senioři z Poličky
a okolí navštívili Zámecké slavnosti, které pořádal
ÚSP Bystré.
V bohatém programu vystoupili mažoretky, šermíři, chlapci z ÚSP Bystré zatančili country tance,
hrála bysterská dechovka a konala se středověká
přehlídka pod vedením pí. Jonákové a pí. Tumové. V kostýmech vystoupily obyvatelky Penzionu
z Poličky. Odpoledne prožité v zahradě zámku
bylo příjemné.

PRAŽSKÝ STUD E N T S K Ý
ORCHESTR V P O L I Č C E
V neděli 12. září v 17:00 hodin se v Tylově
domě uskuteční koncert v rámci celostátně
vyhlášeného ROKU ČESKÉ HUDBY. Do Poličky zavítá Pražský studentský orchestr, který hraje českou hudbu a uvádí mladé sólisty
ve světovém repertoáru.
Tento koncert několika desítek mladých
umělců je putovním koncertem měst České
inspirace tak, jako již každoročně bývaly
putovní výstavy. Koncert se již uskutečnil
v městech Třeboň, Telč a Jindřichův Hradec,
v Litomyšli se uskuteční v sobotu 11. září
a o den později v neděli v Poličce. Města České Inspirace tímto chtějí přispět k roku české
hudby a současně i dále naplňovat slogan „Za
kulturou nejen do Prahy“, který mají ve vínku
již od vzniku České Inspirace v roce 1995.
Mgr. Jan Matouš
Člen VV České Inspirace
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TÁBOR POLIČSKÝCH SKAUTŮ A SKAUTEK

V minulé Jitřence jsme se dočetli o účasti deseti
členů našeho střediska na mezinárodním táboře na
Slovensku Tatracor 2004. Už pátý den po Tatracoru
nám však začal tábor další, tentokrát na našem tábořišti u Bystřice nad Pernštejnem. Letos jsme měli již
poněkolikáté tábor celostřediskový a proto se počet
účastníků vyšplhal nad padesát. Stále nás přibývá,
až nám to trochu zkomplikovalo situaci, neboť jsme
museli dokupovat a stavět další stany. Jinak nám
ovšem zvyšující se zájem o skauting v Poličce dělá
radost. Naštěstí přibývá i lidí ochotných vést družiny či oddíly a tak může nárůst pokračovat.
Indiáni v Čechách
Vlčata a skauti z Poličky měli letos tábor v indiánském stylu. V bojích se Španěly o záchranu vlastní země a svého velkého kmene zahynul náčelník.
Kmen se rozdělil do menších rodů a těm šaman
určil nového náčelníka.
První celý den táboření jsme byli pozdravit a zazpívat slunci při jeho východu nad obzor a to nám
za odměnu svítilo s drobnými přestávkami po celý
tábor. Nové kmeny si muselyi vyrobit nové indiánské oděvy, luky, šípy, oštěpy a tomahavky. Stejně
jako indiáni jsme využívali především přírodní
materiály a to i k barvení pomocí třezalky a zdobení svých indiánských košil či bederních roušek
a opasků pomocí korálků. Jako správní indiáni jsme
podstupovali mnohé zkoušky odvahy, bojovnosti či
ušlechtilosti při lovech bizonů, útěcích z rezervací,
kde se nás snažili postupně vyhladit bledé tváře.
Podnikali jsme náročné výpravy do našich dávných, místy zpustošených lovišť, kde již nyní působí
nejen bledé tváře, ale před dvěma lety i povodeň,
jež narušila hráz Zuberského rybníka a který je
proto dosud prázdný. Na vrchu Koníkov jsme se
poklonili památce bojovníků, padlým v nedávných
válkách, ale také jsme se pokochali krásnými pohledy do našeho malebného kraje. Navštívili jsme
Skalské „jezero“ s báječnou vodou i jednu osadu
bledých tváří u Domanínského rybníka, kde jsme
mohli obchodovat s našimi cennostmi a koupit si
chybějící suroviny.
Při vzpomínkách na hrdinské činy našich bojovníků jsme zpívali indiánské písně a tančili při
bubnech kolem ohně ve sněmovním týpí. Za nové
hrdinské činy byla udělovaná péra nejen na čelenky, ale i na rukáv - někteří z nás se mohou honosit
třemi orlími pery za tři náročné zkoušky (celodenní
mlčení, celodenní hladovění a celodenní samotu,
při které musí pečlivě pozorovat dění v táboře, ale
tak, aby ho nikdo nespatřil).
Snažili jsme se dbát nejen o čistotu ducha, ale

i těla. Většina z nás se např. dočista dočista vyčistila v pravé indiánské sauně. Indián, který dokázal
ve svém vigvamu udržovat pořádek nejlépe, získal
pravé orlí pero. Tábořili jsme v místě, jež oplývalo
vysokou zvěří, ale i mnohými rybami a raky v potoce, což samo svědčí o čistotě našeho působiště.
Když jsme se nakonec měli po slavnostním smutečním ohni rozloučit se svým indiánským kmenem
a vydat se do civilizace, bylo nám všem líto, že bledé tváře indiány prakticky vyhladili a zlikvidovali
tento čistý přírodní národ. Budeme se snažit dodržovat jejich hlavní životní zásady i v našem dalším
bělošském životě a doufáme, že smysl pro čest,
odpovědnost, čistotu, krásu a další ctnosti bude
sílit nejen v našich týpích ze silných stěn, ale bude
se přenášet a šířit i dále.
Z naší indiánské hymny:
Ataké jahéja, ataké jahéja, ataké jahéja, ataké
jahé! Odešel náčelník poslední Mohykán, navěky
odešel do věčných lovišť. Kdopak jej nahradí, kdo
nás teď ochrání, komu se podaří zemi zachránit!
Ataké jahéja, ataké jahéja...!
Poděkování
Za hladký průběh tábora děkujeme našim kuchařům - manželům Vrabcovým a Marii Cejpkové,
týmu kolem Standy Kotase, náčelníkům Pavlům
a Chocholoušovi, Pavle a za servisní záležitosti
našemu střediskovému vůdci Doganovi i našim
světluškám a skautkám za přátelské soužití.

Přijímáme nové členy
Protože nám sedm vlčat dorostlo do skautského
věku, máme nyní několik volných míst pro chlapce ve věku do 10 let. Scházíme se každou středu
v 15.30 v našem skautském domě v ulici Parkány
252, zhruba jednou za měsíc máme výpravu či jinou akci, … V případě zájmu telefonujte na číslo
777103994.
Howgh Blesk

PIONÝR V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU
Uběhla první polovina roku 2004 a my, členové
dětského sdružení Pionýr můžeme hodnotit. Není
nás mnoho avšak naše činnost je všestranná. Milí
čtenáři, posuďte sami.
Členové oddílu „Muzikanti“jsou velice pilní.
Pod vedením Ivety Skorpíkové se podílí svými
vystoupeními na řadě akcí pořádaných v Poličce
- v DPS Pension, v programu ke „Dni Země“, na
studentském Majálesu, několikrát na hradě Svojanově. Zkouší v pionýrské klubovně, hrají a zpívají rádi
a proto také získalo duo Erika Halamková a Hana
Straková 2. místo na celostátním finále Dětské Porty
v Praze. I v době prázdnin Muzikanti zkouší - jsou
přihlášeni do oblastního kola „Brány“ (pořádá Tábornická Unie) a také do oblastního kola Dětské
Porty (pořádá naše sdružení).
Členové oddílu Pátek soustředili svoji činnost
na dokončení projektu pro MŠMT se zdravotnickým
zaměřením. Cílem projektu bylo seznámení se zásadami první pomoci a procvičení jejího poskytování.
Po dohodě s řediteli ZŠ Na Lukách a ZŠ Masarykova
v Poličce, byly určeny termíny a prostory. Pro tento projekt byly vybrány 5. třídy, což celkem činilo
175 dětí. Při každé akci byli přítomni třídní učitelé.
Členové oddílu simulovali dopravní nehodu a následně pod kontrolou paní Aleny Červové, vrchní
sestry RZP Polička, provedli praktickou ukázku
ošetření. Celý postup komentovala vedoucí oddílu
zdravotní sestra Dana Erbesová. Na doplnění od nás
třídní učitelé obdrželi testy ze zdravotnických znalostí pro I. stupeň Mladých zdravotníků. Seznámili
s ním děti a provedli test. Na závěr jsme uspořádali
uspořádali nedělní odpoledne v Divadelním klubu,
kam přišlo asi 70 účastníků včetně rodičů. Členové
oddílu opět předvedli scénku dopravní nehody.
Postup ošetření radily děti z hlediště. Program zpříjemnila naše hudební pionýrská skupina. Na závěr
byli ti nejlepší odměněni. Školení bylo hodnoceno
kladně vedením obou poličských škol.
Členové vodáckého oddílu se připravovali
na vodácké výpravy. Několik víkendů strávili na

Sdružení rodičů a přátel postižených dětí
„Kamínek“ připravil pro rodiče s dětmi výlet na
Přehradu a v současné době připravuje divadlo
„O malé čarodějnici“.

i celou řadu jiných akcí pro děti pořádat. Již jsme
odpracovali nespočetně hodin. Velkou zásluhu na
tomto díle má i naše ústředí v Praze, finanční dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Město Polička a celá řada dalších sponzorů
Velmi si podpory a pochopení zastupitelů města
vážíme a jménem všech dětí a jejich rodičů děkujeme.
Vedení PS Pionýr Polička

REKONDIČNÍ POBYT
VE VELKÝCH LOSINÁCH
Denní stacionář v Poličce se v sobotu 26. června
vydal na týdenní pobyt do Velkých Losin. Byli jsme
ubytováni v rekreačním středisku Losinka v blízkosti
losinského zámku. Na místo jsme dorazili autobusem po čtvrté hodině odpoledne. Ubytovali jsme se
v moderně zařízených apartmánech a pobyt zahájili
dobrou večeří.
Poté jsme si ještě prohlédli město, zámecký park
i lázeňský areál. Zaskotačili jsme si na diskotéce,
která byla součástí zábavného odpoledne, které
v kempu probíhalo. V neděli jsme se šli podívat na
zámek a odpoledne do Muzea veteránů a soukromé
ZOO v Rapotíně.
V průběhu týdne jsme měli bohatý program. Byli
jsme na exkurzi v papírně, kde si každý koupil nějaký
výrobek z ručního papíru, ve sklárnách i ve vodní
elektrárně Dlouhé Stráně. Byli jsme na výletě ve skalách, na Červehorském Sedle i v Šumperku. Zašli jsme
také do cukrárny na zmrzlinu a něco sladkého.
Každý den jsme trochu soutěžili. Měli jsme dvě
družstva – holky a kluci. Každé družstvo mělo jméno,
vlastní znak a pokřik. Kluci byli prostě lepší, a tak
nakonec zvítězili.
Poslední den jsme soutěžili v hledání pokladu.
Pobyt jsme večer ukončili společným táborákem.
Ve Velkých Losinách se nám líbilo. Už teď se těšíme, kam se vydáme příští rok!
Zlatuše Berkovcová,
klientka Denního stacionáře

JANA ŠTURSOVÁ VYSTAVOVALA

TZ Damašek. V jarních měsících absolvovali sjezdy
řeky Svratky a Orlice. Velkou přípravu (opravy lodí)
si vždy vyžádá vodácký letní tábor. V letošním roce
vodáci sjížděli řeku Ohři. Jako vždy ujeli s naším
skupinovým vozidlem - gazem - přes tisíc kilometrů. 24 účastníků ujelo na lodích přes 100 km.
Důležitou celoskupinovou akcí jsou letni tábory
na základně v Pusté Rybné na Damašku. Pořádáme
2 turnusy. Prvních 14 dní v červenci je pro děti ve
věku 6-16 let, koncem července si 10 dní užívali
rodiče s dětmi. Na letošních táborech bylo celkem
170 účastníků. Vzhledem k tomu‚ že se mohou přihlásit i nečlenové sdružení, kapacita tábora nestačila pro všechny zájemce. Táborovou základnu tedy
postupně dobudováváme,. abychom mohli tábory

„KAMÍNEK“ ŠEL NA VÝLET
A PŘIPRAVUJE DIVADLO

Módní výtvarnice Jana Štursová vystavovala
v srpnu svoje díla v muzeu v Moravské Třebové v rámci výstavy sdružení výtvarníků moravskotřebovska Welen. Výstavu uspořádala
Společnost česko německého porozumění.
Úspěšná výstava modelů inspirovaných astrologií proběhla v dubnu ve Smetanově domě
v Litomyšli při přednášce známého astrologa
Emila V. Havelky, předsedy Česko-Slovenské
astrologické společnosti.
Na otázku Jitřenky, čím se nyní zabývá
Jana Šturmová odpověděla: „Měla jsem rušné
prázdniny. Během přípravy výstav jsme stěhovali náš Módní salón Atol do nových prostor
v Domě služeb Ponas, takže jsem byla ráda, že
jsem našla alespoň krátký čas na dovolenou.
Těším se na přípravu nových modelů na podzimní a zimní sezónu.“

Pěší výlet na Přehradu
Dne 11. 8. se uskutečnil pěší výlet k Přehradě.
Ve středečním dopoledni se sešli rodiče s dětmi
v Kamínku. Odtud jsme se za krásného letního
počasí vypravili směrem k přehradě. Pro děti byly
připraveny různé míčové hry a soutěže, za které
děti dostávaly malé odměny. Společně s rodiči si
na závěr si opekly uzeninu. Při zpáteční cestě
domů byli všichni velice spokojeni.
Muzikoterapie
18. 8. proběhla přednáška o muzikoterapii
s ing. Ivo Janečkem. Od 8. 9. se muzikoterapie
uskuteční jednou měsíčně.
Zveme rodiče s dětmi, obyvatelé penzionu,
školky, školy a širokou veřejnost. V případě zájmu
hlaste se na tel: 603 108 673. Pokud bude velký
zájem jsme ochotní muzikoterapii provozovat
dvakrát do měsíce
VSTUPNÉ: člen 30,-Kč, nečlen 50,-Kč
Divadlo O malé čarodějnici
16. 9. budeme pořádat divadlo „O malé čarodějnici“, vstupné je 20,-Kč. V 10:00 hodin sraz
v Kamínku.
KOSMETIKA
od září (termín upřesníme během září)
Z pravidelného programu Kamínku:
Pondělí - Písničky, říkanky a relaxace pro
děti 11:00 12:00 Procházka s dětmi
Úterý - 10:00 Klub maminek 7. 9.- vaření-studená kuchyně, 14. 9.- dekorace s motivy listů,
21. 9. sypaná batika
Středa - Zdravotní masáže (dle objednávky),
11:00 12:00 Procházka s dětmi Kanisterapie (po
domluvě)
Čtvrtek - 11:00 12:00 Procházka s dětmi, 12:
00 ÚSP Svitavy Výtvarná dílna
Pátek - 8:00 10:00 Pohybové hry pro děti, 10:
00 Výtvarný kroužek pro děti ZŠ
Otevřeno :
PONDĚLÍ - ČTVRTEK
od 8:00 do 15:30,
PÁTEK od 8:00 do 13:00
(13:00 - 15:30 sanitární hodiny)
Najdete nás: Polička, ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště
Eva Jílková

PLÁN SPOLEČNÝCH AKCÍ
KARDIO KLUBU NA ZÁŘÍ
První akcí bude pokračování druhé části rekondiční vycházky po historické části hranice Čech
a Moravy a evropským rozvodím Labe-Dunaj.
délka nenáročné vycházky 6-10 km. Sraz účastníků vycházky je v sobotu 11. září v 8,30 hod. na
vlakoví zastávce Svitavy na Pražské ulici. Účastnící
z Poličky odjedou vlakem 7,57 hod. do Svitav.
Druhou akcí bude víkendový rekondiční pobyt
zaměřený na životosprávu a na relaxační cvičení.
Kurz se uskuteční ve dnech 17.-19. září v krásném
prostředí řeky Křetínky v hotelu „Otakar“ v Hamrech. Rozloučíme se zde s létem.
Nezůstávejte se svými chorobami sami, zváni
jsou všichni příznivci zdravotních vycházek všech
věkových skupin.
Za Karsko klub Svitavy
Jan Pokorný
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DiC POLIČKA INFORMUJE
Raná péče pro naše nejmenší
V Jitřence jsme vás již informovali o typech sociálních služeb, jakými jsou denní centra a pečovatelská
služba. Dnes bychom vám chtěli představit ranou
péči. Je to sociální služba, která je v Poličce poskytována, i když se o tom nikde nepíše.
Raná péče pro děti se zdravotním postižením je
pro mnohé z nás dosud zcela neznámým pojmem.
Přesto už dlouho u nás a léta ve světě existují raně-poradenské týmy, které rodinu i dítě provázejí od zjištění
odchylky ve vývoji či zjištění rizika ohrožení tohoto
vývoje až do doby umístění dítěte do předškolního
či školního zařízení. Členy poradenského týmu jsou
rodiče dítěte, speciální pedagog, lékař-specialista,
psycholog, ergoterapeut, sociální pracovník aj.
Cílem rané péče je snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na vývoj dítěte a na jeho rodinu.
Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou
ohroženy nebo postiženy. Posílit kompetence rodiny
a snížit její závislost na sociálních systémech. Vytvořit
pro dítě a rodinu podmínky pro začlenění do společnosti. Raná péče má největší efekt, jestliže se s jejím
poskytováním začne v nejútlejším věku dítěte - ihned
od zjištění rizika, včetně postižení nebo ohrožení dítěte během prenatálního období.
Služby rané péče jsou poskytovány formou terénní péče, tzn. formou návštěv v rodině. Dítě je v přirozeném prostředí, není stresováno. Střediska rané
péče existují v Praze, Brně, Pardubicích, Olomouci,
Ostravě, Liberci. Jsou to služby nabídkové, jsou poskytovány zdarma a je na rodičích samotných, zda
této nabídky využijí.
Kontakt na poskytovatele rané péče a bližší informace o této sociální službě vám může v případě
zájmu poskytnout kromě dětského lékaře i Dětské
informační centrum Polička.
zpracovalo DiC Polička

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
STUDIA POLIČSKÉ
UNIVERSITY TŘETÍHO VĚKU
Zahájení studia obou tématických okruhů
– ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL SENIORA a POZNÁVÁNÍ
HISTORIE A KULTURY POLIČKY A OKOLÍ proběhne
společně ve čtvrtek dne 23. 9. ve 13,30 hod. v jídelně
DPS „Penzion“ Polička. Posluchači budou seznámeni
s učebním plánem semestru a s přesnými termíny
jednotlivých přednášek.
Přihlášku ke studiu je možno odevzdat nejpozději do 15. 9. v Informačním centru v Poličce
nebo v DPS „Penzion“ . Upozorňujeme, že kapacita
přijatých posluchačů je vzhledem k zachování kvality
výuky omezena a při přijímání posluchačů bude rozhodovat datum podání přihlášky.
Případné dotazy zodpoví ředitel DPS „Penzion“
pan Pavel Brandejs nebo vedoucí pečovatelské služby
paní Irena Smolková na tel. čísle 461 753 111.

POZVÁNKA DPS PENZION
1. 9. Posezení u táboráku, 14.00 hod. v atriu
8. 9. Hrátky s pamětí, 14.30 hod. - společenská
místnost
21. 9. Taneční zábava, hudba pan Hladík - hosté
z Rosic u Brna - občerstvení zajištěno, 14.30 hod. jídelna
23. 9. Zahájení výuky – počítač pro seniory,
8.00 hod – klubovna (nutno předem nahlásit na Penzion)
23.9. Zahájení university třetího věku, 13. 30 hod.
– jídelna (informační beseda na základě přihlášek)
26.9. - 30.9. Týdenní pobyt obyvatel Penzionu
a seniorů z města v Podlesí u Sněžného
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INFORMACE Z KRAJSKÉHO ÚŘADU
Analýza a koncepce sociálních služeb
Pardubického kraje v letech 2004 - 2008
Rada Pardubického kraje schválila Koncepci
sociálních služeb Pardubického kraje, které předcházela podrobná analýza současného stavu sociálních služeb na území kraje. Zpracovatelé vycházeli ze dvou šetření u dvou skupin respondentů
- pracovníků pověřených obecních úřadů, kteří
měli poskytnout informace o zabezpečení služeb na jejich spádovém území, a poskytovatelů
ústavních a asistenčních sociálních služeb.
“Výsledky analýzy zhodnotily současnou situaci v sociálních službách, která má své dílčí
nedostatky především v malé šíři nabídky služeb
a investiční zanedbanosti některých objektů,“ řekl
Josef Janeček, krajský radní zodpovědný za sociální věci a zdravotnictví.
„Koncepce nabízí řešení těchto nedostatků
v období let 2004 - 2008. Chceme dosáhnout zavedení standardů kvality sociálních služeb ve spolupráci s poskytovateli i uživateli služeb. Hodláme
také podporovat proces komunitního plánování
sociálních služeb, které jako metoda umožní
plánovat sociální služby na úrovni obcí i kraje
tak, aby odpovídaly místních specifikům a potřebám občanů,“ dodal Janeček.
Dalšími cíli koncepce je např. zvýšení informovanosti občanů o nabídce služeb a vytvoření

adresáře všech poskytovatelů služeb v kraji. Bude
pokračovat podpora nestátních neziskových organizací formou grantů a poskytování finančních příspěvků poskytovatelům stejného typu služeb bez
ohledu na zřizovatele a místo v kraji, kde je péče
poskytována. Tento postup se již Pardubickému
kraji osvědčil.
Podpora hospicového sdružení
Z III. zálohy státní dotace byly pro odbor
strategického rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje uvolněny 4 mil. Kč. Část těchto prostředků bude použita na rozvoj územně samosprávných celků, zbytek bude využit formou dotací
v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Mezi individuálně podpořené projekty patří i materiál hospicového sdružení pro Pardubický kraj
Smíření.
Občanské sdružení Smíření připravuje v Chrudimi výstavbu hospice pro území Pardubického
kraje. Sdružení žádá dotaci na projektovou dokumentaci, včetně průzkumů a dalších činností, potřebných k zahájení stavby. Na tyto účely
Pardubický kraj poskytne dotaci ve výši 2 mil.
Kč. „Kraj tak splní příslib na poskytnutí příspěvku
na vytvoření projektové dokumentace,“ řekl Josef
Janeček, krajský radní zodpovědný za sociální věci
a zdravotnictví.

Hlavní kanceláø: Lidická 77, 602 00 Brno rs@realspektrum.cz

www.realspektrum.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE:

ČSCH Borová pořádá

Vyměním byt 2+1 v os. vlast. po celkové rekonstrukci (zděný, vlast. plyn. topení) za 3+1 (ne
v paneláku), případně doplatím. Tel.: 602938877
xxx
Sběr jablek, hrušek a švestek
Oznamujeme občanům, že i letos bude probíhat
v Poličce sběr padaných jablek, hrušek a švestek. Z 11 kg můžete získat 1 litr 50% destilátu za
cenu 134,- Kč + obaly. Výkup bude vždy v úterý
poprvé 14. 9. od 14.00 – 19.00 a dále i o sobotách
9.00 – 16.00 hod. Sběrna: U liboháje 64 Polička
(nad fotbalovým hřištěm). Bližší informace na tel.
Č. 737 940 432.
xxx
Pronajímáme byty v Poličce 1+1 v ceně od
4.000.- Kč, byt 2+1 v ceně od 5.000.- Kč a byt
4+1 v ceně od 6.000.- Kč. Ceny možné dohodou.
Bez kuchyňské linky. Jen dlouhodobý pronájem.
Informace na tel. č. 461 722 088. Volejte Po-Pá do
15:00 hod.

21. září 2003
v Borové u Poličky

! POMOC ! POMOC ! POMOC !
Máte doma již nepotřebné hračky, knížky, oblečení, sportovní potřeby, které je Vám líto vyhazovat?
Udělejte radost ostatním!
Dětské informační centrum Polička pořádá Lidovou burzu.
Kde?
V domku na zahradě KDU-ČSL.
Kdy?
Příjem: pondělí 27. 9.; 12 - 17 hod.
Burza : úterý 28. 9. – čtvrtek 30. 9.; 10 - 16 hod.
Výdej: pátek 1. 10.; 12 - 17 hod.

! POMOC ! POMOC ! POMOC !

Polička
Pozor!
Od 1. 9. bowling za nové ceny!

SNÍŽENÁ CENA
BOWLINGU !
V době od 10 do 16 hod. je cena za
hodinu bowlingu 150,- Kč,
od 16 do 24 hod. cena 200,- Kč.
Možnost pořádání třídních srazů,
školení.
Těšíme se na Vaši návštěvu !!!
Otevřeno:
Pondělí – pátek: 13 – 24
Sobota – neděle: 10 – 24
Tel. pro rezervace: 605 373 330

/pozemky za Hospodou u lesa/

V. FORMANSKÝ DEN
Program:
• 7:30 – 9:30 zápis koní a veterinární kontrola
• 10:00 slavnostní zahájení
• předvedení chladnokrevných a teplokrevných koní
• soutěže pro koně a jejich chovatele
• kláda
• orba
• těžký tah
• westernové soutěže
• vozataj
• ukázky dovedností
• vyhlášení vítězů jednotlivých soutěží
• 17:00 slavnostní ukončení
Občerstvení je zajištěno po celý den.
Zváni jsou všichni chovatelé, majitelé a milovníci koní.
Kontakt na ředitele závodu:
Josef Mlynář Borová u Poličky 153,tel: 461 743 217

DĚTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM POLIČKA
PRO VÁS PŘIPRAVUJE:
• kurs angličtiny pro začátečníky i pokročilé
• literárně-historicko-vlastivědný kroužek
pro zvídavé děti od 7 do 13 let
Zájemci hlaste se v DiC Polička, Šaffova
ulice 110, I.patro nebo na tel.č. 736 266 369
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KDE SE STALA CHYBA?
Až bude tobě, pionýre, čtenáři, třicet, pětatřicet let, vzbudíš se do světa, který už v mnohém nebude podoben dnešku. Budovatelé
komunismu v Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní automatizované
závody, zvládnou zemědělské práce průmyslovým způsobem, budou pracovat šest hodin
denně. V té době proniknou hluboko do tajů
vesmíru. To všechno se promítne do každodenního života: 250 milionů tun oceli ročně
(USA vyrábí současně asi 90 milionů tun),
hojnost všech prostředků, městská doprava
zdarma, bezplatné stravování ve školních
a závodních jídelnách, bydlení v prostorných
bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné
turistické základny atd.
To není začátek fantastické povídky našeho
časopisu, to je reálný dvacetiletý program
Komunistické strany Svazu sovětských socialistických republik, o kterém píše, mluví
a přemýšlí celý svět.
Bledne sláva kapitalistické techniky
a výroby. Vždyť za deset let předstihne SSSR
Spojené státy americké dvaapůlkrát a v roce
1980 bude jeho náskok sedminásobný. Je
krásné žít v takovém světě! V prvé větě naší
poznámky jsme vlastně napsali chybu. Přečti
si tu větu znovu, milý Jane, Jirko, Dano, Davide, Jindro, Petro, Přemku, i vy ostatní. Našel jsi nesprávnost? Budeš se do nového světa
teprve probouzet? Jistě znáš odpověď: Všichni
se musíme přičinit! Učit se a pracovat.
I mimo školu ve svých pionýrských oddílech, v kroužcích i ve speciálních kolektivech.
Pusťte se všichni do technické a přírodovědecké činnosti, nebojte se usilovné práce nad
funkčními modely, zamilujte si pěstitelskou
či chovatelskou práci v pionýrských zemědělských hospodářstvích. Velkolepá budova
světa - komunistická společnost - potřebuje
všestranně připravené lidi, vládnoucí elektřině, jaderné energii, složitým mechanismům,
chemickým látkám, přírodě na Zemi i v kosmickém prostoru. Komunismus potřebuje lidi
odvážné, čestné, muže a ženy, kteří umějí žít
v kolektivu a pro kolektiv.
Z časopisu ABC, rok 1960

NOVÁ VOLEJBALOVÁ SEZÓNA 2004/2005
Oddíl bude reprezentovat 5 družstev v krajských
soutěžích a 8 družstev v okresních přeborech.
Z toho je 10 družstev mládežnických.
Na venkovních kurtech se od září představí
přípravky, ml. žákyně, muži a ženy, v halách o měsíc později nastoupí st. žákyně a juniorky.
Pozvánka:
Krajský přebor ženy A
29.8. Polička – Moravská Třebová
11.9. Polička – Dolní Újezd
18.9. Polička – Vysoké Mýto
Začátky od 10 hodin v areálu U Javoru – kurty
u sokolovny.
Krajský přebor ml. žákyně
25.9. turnaj (Svitavy, Lanškroun, M. Třebová)
Lída Haraštová

Úspěšné reprezentantky na letním
soustředění

OKRESNÍ PŘEBOR SVITAVSKA – ŽENY 2003/2004
Do okresního přeboru žen ve volejbale se přihlásila 3 družstva: Dolní Újezd B, Polička C, Polička
D, VK Litomyšl B se nejprve přihlásila, ale potom se
žádného turnaje nezúčastnila.
I. kolo Dolní Újezd 25. 9. 2003
Dolní Újezd B – Polička C 2:1
Dolní Újezd B – Polička D 2:0
Polička C – Polička D
2:0

2:0
1:2
2:0

II. kolo Polička 7. 12. 2003
Polička C – Dolní Újezd B 2:1
2:0
/57:44, 50:35 /
Polička D – Dolní Újezd B 2:0
2:1
/50:30, 59:54 /
Polička C – Polička D
2:0
2:0
/50:27, 50:33 /
III. kolo Dolní Újezd 1. 5. 2004
Dolní Újezd B – Polička C 2:1
2:1
/63:60, 60:55 /
Dolní Újezd B – Polička D 2:1
1:2
/59:53, 60:54 /

Polička C – Polička D

2:0
2:1
/50:44, 57:43 /

IV. kolo Polička 13. 6. 2004
Polička C – Dolní Újezd B 2:1
2:1
/62:59, 59:44 /
Polička D – Dolní Újezd B 2:1
1:2
/60:53, 44:58 /
Polička C – Polička D
2:0
2:0
/50:43, 50:39 /
Tabulka okresního přeboru žen 2003/2004
1. Polička C
16
12
4
27:12 28b
2. Dol. Újezd B 16
7
9
21:23 23b
3. Polička D
16
5
11
13:26 21b
Přeborníkem se stalo družstvo TJ Spartaku
Polička C- kadetky, 2. místo Dolní újezd B –dorostenky, 3. místo Polička D – dorostenky. Družstva
Poličky mají C, D proto, že Polička B – ženy hraje
okresní přebor Ústecka.
Zpracovala: Lída Haraštová,
Marie Ropková

POLIČKA BEACH CUP 2004
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Závěrečné foto prvních čtyř s osmými

Urputný boj družstev PRONY a Beach Boys

Delegace z Prahy v akci

Vítězové a poražení z vyřazovacího pavouka

Dne 21.8. se uskutečnil volejbalový turnaj
POLIČKA BEACH CUP 2004 na pískovém hřišti
místního koupaliště. Počasí sice nebylo slunečné,
jak by se na plážový volejbal patřilo, ale teplota
vzduchu i vody byla přijatelná. Účastníci zimou
rozhodně netrpěli.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 družstev vesměs z Poličky a okolí. Zahráli si také přespolní
ze Svitav (odtud přijeli dokonce tři týmy), Prahy
a Jimramova.
Ze dvou základních skupin postupovali do vyřazovacího pavouka první čtyři družstva ze skupiny.
Mezi výkonnostně velmi vyrovnanými družstvy se
podařilo vyhrát družstvu Delegace z Prahy (Jakub
Černík, Martin Peckl, Praha). Druzí skončili Boris a
Rút (Jan Mlynář, Martin Škorpík, Polička), třetí B&B
(Michal Bulva, Josef Baláš, Polička) a bramborové
medaile se dočkali Dědci (Luboš Obr, Michal Krejčí,
Jimramov). Kompletní pořadí naleznete na internetové adrese beachcup.nastrankach.cz
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
neobešel, jmenovitě Kovoslužna Bulva, Tiskárna
Polička, MIRO Borová, Agricol, Ponas, Informační
centrum Polička.
Naše díky má také město Polička, které nás
podpořilo finančním příspěvkem.
Za ASPV - Volejbal
Jaroslav K. Dvořák
beachcup.nastrankach.cz

VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ TJ SPARTAKU POLIČKA
Již po páté zavítala začátkem srpna početná
ekipa poličských volejbalových nadějí do královéhradeckého kraje, do vesničky Čestice, která je
známá pořadatelstvím volejbalových turnajů.
Sobotní dopolední odjezd zpestřili rodiče
těch nejmenších, kteří vyprovázeli své ratolesti na
týdenní namáhavý pobyt s hesly: „ Vkládáme do
Vás velké naděje“, „ Budoucí reprezentantky“… na
transparentech.
Tentokráte jsme spali kromě chatek i ve stanech, protože jsme odjeli na společné soustředění:
přípravka dívky, přípravka chlapci, mladší žákyně,
starší žákyně, juniorky, junioři a ženy. Především
účast mladých pánů oživila tradiční babinec.
A pak nás čekalo následující dny příšerné vedro, s tím spojené nezbytné koupání v přilehlých písácích, moderní koupaliště v Třebechovicích pod
Orebem, kázeň a disciplína, ale hlavně antukové
kurty a opravdu tvrdá tréninková dřina.
Úporná vedra však tréninkové a tělesné přípravě hráček nezabránila, trénovalo se dokonce třífázově. Tělesné přípravě vévodil rozvoj rychlosti,
obratnosti i vytrvalosti (již tradiční 12 km běh do
Zdelova). V klasické volejbalové přípravě s míčem
se každé družstvo zaměřovalo na zdokonalení
herních činností, přípravka dívek a chlapců svedla
poprvé proti sobě boje na zkráceném hřišti (7x7m),

ml. žákyně drilovaly podání a hru nahrávače zprava, st žákyně vylepšovaly blok a útočný úder a seznámily se s hrou na jednoho nahrávače a juniorky
se zaměřily na přihrávku, skákaný servis a útoky
se signály z různých sledů a vykrývání.
Družstva absolvovala i motorické testy. Nechyběly ani tradiční debly či jiné sporty, zvláště pingpongový stůl byl vytížen až do večerních hodin.
Všichni cítili únavu, ale příjemnou, po dobře
vykonaném pracovním nasazení a úsilí. Symbolic-

ká večerka završila každodenní tréninkový cyklus,
mnozí odpadli ještě před ní. Tradiční polívaná se
nevyhnula svátkařům a narozeninářům, ale v tak
pěkném počásí to byla vždy sprška příjemná.
Všichni se těšili domů na vanu plnou pěny,
shodli se na tom, že na regeneraci postačí dva dny
a že by se chtěli vrátit zpátky.
Tak za rok nashledanou!
Lída Haraštová

JAK TO VIDÍ NAŠE ÚSPĚŠNÉ VOLEJBALISTKY?
Je teplé nedělní odpoledne. V Česticích blízko
Kostelce nad Orlicí je ve sportovním areálu, kde právě
probíhá volejbalové soustředění ženské části poličského volejbalového oddílu, klid. Je poobědová siesta.
Sedím u stolu se třemi volejbalistkami, které letos
vyhrály v kategorii kadetek krajský přebor, a povídám
si s nimi ...
Těmi volejbalistkami jsou Adéla Jeřábková, Michala
Kárská a Kateřina Kudová.
Co bys přála své trenérce Lídě Haraštové?
Adéla: Já bych jí přála, aby mohla mít holčičku. Aby
byla vždycky zdravá. A co vy holky?
Michala: Hodně trpělivosti s námi, méně nervů
a určitě více klidu, protože s námi ztrácí nějaký ten čas.
Když se občas nesnažíme nebo na tréninky „kašleme“,
tak jí je to také líto a je to pro ní ztráta času.
Kateřina: Přála bych jí úspěchy s náma. Aby jí to
bavilo.
Vždyť jste byly úspěšné? Vyhrály jste krajskou
soutěž!
Kateřina: Nojo. Michala: Stálo to hodně nervů.
Jaké byly Vaše pocity, když jste vyhrály?
Michala: Dobré. Kateřina: No paráda. Adéla:
Skvělé.
Chtěly byste vyhrávat dál?
Adéla: Jo. Michala: No jasně. Kateřina: Určitě.
A budete vyhrávat dál?
Adéla, Michala, Kateřina: Určitě :o))).
Tréninky budou tedy naplno?
Kateřina: To si vždycky říkáme, ale pak to je těžké
dodržet.
Adéla: Na soustředění se vyburcujeme. Všichni jsou
nadšení a jsou plní energie. Pak to upadá, není čas, je
škola, nestíhá se ...
Michala: O prázdninách to jde. Na soustředění se
všichni vyhecují. Po soustředění máme všichni fyzičku,
ale pak to trochu upadá. Jojo.
Kateřina: Na soustředění je nabrání fyzičky to
nejlepší.
Říká se těžko na cvičišti, lehko na bojišti.
Kateřina: No to nevím. U nás je to možná naopak,
že :o).
Adéla: To je jak kdy. Někdy prostě není den. Někdy
to jde, někdy to nejde nikomu.
Jaká jste parta?
Michala: Myslím že dobrá.
Adéla: Myslím si, že nejsou žádné problémy.
Kateřina: Kdo se nám nelíbí tak ... :o).

Takže si vybíráte hráčky do týmu?
Adéla: Ono to je takové spontánní, nenucené.
Kateřina: Já jsem si teď uvědomila, že já jsem jediná,
která přišla k vám a s vámi vydržela. Přišly i jiné holky,
ale ty odpadly. Jste na mě hodný.
Michala: Jsi jiná :o).
Kateřina: Nikoho jsem neznala. Když jsem přišla poprvé na sokolovnu, tak na mě všechny koukaly a bylo
na nich vidět, že si říkají „kdo to zase je“. A Lída říká, že
jsem Katka. Tak říkám „čau“ – „čau“. A bylo to dobrý.
Moc jsem se snažila. Měla jsem potom namožené nohy,
jak jsem dřela – brala jsem to hodně vážně. Doma jsem
skoro nemohla chodit. Příště už to bylo dobrý.
Nechtěly byste se věnovat malým začínajícím
dětem?
Kateřina: Na to bych asi neměla nervy.
Michala: Myslím si, že každý na to není. Tady Áďa
je na to ten typ, ta by mohla.
Adéla: Já bych chtěla.
Michala: Ze mě by neměly určitě respekt.
Kateřina: Mě by to bavilo. Ale ne teď, jdu na vysokou, takže nebudu stíhat ani tréninky, natož dělat
ještě tohle.
Adéla: Já bych si chtěla udělat trenérský kurz. Mě
by to bavilo. Když mi vyjde příští rok dobře škola, tak
bych Lídě s tréninkama pomáhala. Takže bych do toho
šla, když to půjde.
Když se chce, tak vše jde.
Adéla: Hm. Já chci :o) Už jsem je chodila trénovat,
když jsem nemohla hrát a nechtěla jsem z volejbalu
vypadnout. Baví mě to s nima. Učí se od základů a to je
pro mě v pohodě. Když si vzpomenu, co s námi dělala
Lída za „blbosti“, tak je to fajn vzpomínka :o)
Takže Vám přirostl volejbalový míč k tělu? Bez
míče ani ránu?
Adéla: To asi ne.
Kateřina: Ani ne bez míče, ale bez sportu. Už jsme
si zvykly mít určitý režim.
Michala: Říká se, že potřebuješ někdy odpočinek,
ale pak čtrnáct dní nic neděláš a strašně se těšíš. Chybí
Ti to.
Kateřina: Myslím si, že je dobrý si o prázdninách
odpočinout. Potom má člověk víc chuti.
Michala: Myslím si, že na to máme. Ale jsme líný.
Potom to na zápasech odpadne :o\
Myslíte si, že máte nedostatek tréninků, že nemáte víc příležitostí či prostoru?
Michala: Asi bychom se na více trénincích nesešly.

Adéla: Já bych brala tréninky každý den v týdnu.
Mně by to nevadilo. Byla bych s tím spokojená.
Kateřina: Bylo by to dobrý. Musely bychom to
dát s někým dohromady, protože bychom se určitě
nesešly.
Nechtěly byste trenéra? Chlapa?
Michala: Ani ne. Ona ho Lída kolikrát nahradí :o)
Adéla: Říká, se že chlapi jsou lepší trenéři.
Kateřina: Já jsem trenéra měla a on na nás kolikrát „vynervil“, strašně na nás řval a nás to rozhodně
nepovzbudilo. Lída se občas také rozčílí, ale už je to
lepší :o)
Michala: Už si zvykla :o)
Kateřina: Ale nezáleží na tom, jestli je to ženská
nebo chlap, jde o to, jak to s hráčema umí. Když je
dobrý trenér, tak je to jedno.
Děkuji vám za rozhovor.
Pavel Sodomka

CO NA TO KAPITÁNKA?
„Náš týden“ začíná sobotou 7. srpna, po hektických přípravách opouštíme Poličku a po hodince
jízdy autem nás vítají čestické volejbalové kurty.
První den je hodně práce se zařizováním,
ubytováním, zkrátka trenéři se starají o to, aby vše
proběhlo hladce. My juniorky jsme už mazačky,
a tak zabíráme své tradiční chatky a vybalujeme
a vybalujeme…
Od druhého dne se snažíme vydržet dřinu, být
maximálně trpělivé. Každý maká, sotva chodíme, ale
jsme spokojené. Takovému pocitu se nic nevyrovná.
Nevím ani proč, ale letos jsme se zamilovaly do medicinbalů, cvičení s nimi nás doslova nadchlo.Večerní
rekonvalescenci jsme si patřičně užívaly.
Kdo nezažil, neuvěří, co se za pouhý týden dá
stihnout. Teď půjde jen o to, jak se s tím vším popereme a dokážeme-li to použít ve hře. Řada věcí se
zlepšila, ale ne vždy je ten správný den.
Chtěly bychom přijít na plac dostatečně nabuzené
a hrát to, co umíme, a samozřejmě vyhrávat. Doufám,
že v nadcházející sezóně navážeme na naše výsledky, prestože letos to bude velice náročné, v kategorii
juniorek v krajském přeboru startuje 10 družstev.
Budeme-li v přípravě pokračovat s takovým nasazením jako doposud, věřím, že se nám bude dařit.
Adéla Jeřábková, kapitánka juniorek
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ROZLOSOVÁNÍ PODZIMNÍ
ČÁSTI FOTBALOVÉ SEZÓNY
... a jedeme dál! Přinášíme vám rozlosování zápasů
podzimní části jednotlivých soutěží našich úspěšných
fotbalových mužstev. Držíme našim fotbalistům palce,
aby se jim dařilo v nové sezóně stejně dobře jako v té
minulé.
MUŽI „A“-KRAJSKÝ PŘEBOR:
Ne 15. 8. 02. 17:00 AFK Chrudim „B“-POLIČKA 16:00
Ne 22. 8. 03. 17:00 POLIČKA-FK Česká Třebová
So 28. 8. 04. 17:00 POLIČKA-SK Holcim Prachovice
Ne 05. 9. 05. 17:00 TJ Svitavy-POLIČKA 16:15
So 11. 9. 06. 17:00 POLIČKA-SK Vysoké Mýto
Ne 19. 9. 07. 16:30 SKP Mor. Třebová-POLIČKA 16:45
Ne 26. 9. 8. 16:30 POLIČKA-Tesla Pardubice
Ne 03.10 9. 16:00 TJ Lanškroun-POLIČKA
16:00
Ne 10.10 10. 16:00 POLIČKA-FC Hlinsko
So 16.10. 11. 16:30 Jiskra Heř. Městec- POLIČKA 13:15
So 23.10. 12. 16:30 POLIČKA-SK Holice
So 30.10. 13. 16:30 SK Stolany-POLIČKA 12:15
Ne 07.11. 01. 16:00 POLIČKA-Sokol Dobříkov
MUŽI „B“-I .A. TŘÍDA:
So 14. 8. 02. 17:00 POLIČKA „B“-Hrochův Týnec
So 21. 8. 03. 17:00 Jiskra LITOMYŠL-POL. „B“ 16:30
Ne 29. 8. 04. 17:00 FK A. Choceň „B“-POL. „B“ 16:00
So 04. 9. 05. 17:00 POLIČKA „B“-Mezilesí Načešice
Ne 12. 9. 06. 17:00 TJ Svitavy „B“-POLIČKA „B“ 16:30
So 18. 9. 07. 16:30 POLIČKA „B“-Moravany
So 25. 9. 8. 16:30 Sokol Valy u Přelouče-POLIČKA
„B“ 16:15
So 02.10. 9. 16:00 POLIČKA „B“-Dolní Újezd
So 9.10. 10. 16:00 Dynamo Srch-POLIČKA „B“ 13:30
Ne 17.10 11. 16:30 POLIČKA „B“-1. FC Žamberk
Ne 24.10. 12. 16:30 FK OEZ Letoh. „B“-POL. „B“ 13:30
Ne 31.10. 13. 16:30 POLIČKA „B“-Jiskra Ústí n. O. „B“
So 06.11. 01. 16:00 Sokol Moraš.-POLIČKA „B“ 12:15
DOROST STARŠÍ A MLADŠÍ-KRAJSKÝ PŘEBOR :
So 14. 8. 02. 12:30, 16:45 POLIČKA-AFK SKP Pard.
Ne 22. 8. 03. 16:45, 17:00 Jiskra Litomyšl-POL. 13:00
Ne 29. 8. 04. 12:30, 16:45 FK Č. Třebová-POL. 10:45
So 04. 9. 05. 12:30, 16:45 POLIČKA-SK Třemošnice
So 11. 9. 06. 16:45, 17:00 SK Holice-POLIČKA 12:45
So 18. 9. 07. 12:00, 16:15 POL. -SKP Slovan M. Tř.
So 25. 9. 8. 9:30, 11:45 Tesla Pard.-POLIČKA 7:15
So 02.10. 9. 11:30, 13:45 POLIČKA-FC Hlinsko
Ne 10.10. 10. 10:00, 12:15 AFK Chrudim „B“-POL. 8:00
Ne 17.10 11. 11:00, 13:15 POLIČKA-Lanškroun
Ne 24.10. 12. 11:00, 13:15 TJ Svitavy-POLIČKA 9:30
Ne 31.10. 13. 10:00, 12:15 POLIČKA-SK Vysoké Mýto
Ne 07.11. 01. 10:00, 12:15 SK Chrudim-POLIČKA 8:00
ŽÁCI STARŠÍ A MLADŠÍ-KRAJSKÝ PŘEBOR:
So 28. 8. 02. 9:30, 11:15 FKAS Pard. „B“-POL. 7:15
So 04. 9. 03. 9:30, 11:15 POLIČKA-AFK Chrudim „B“
So 11. 9. 04. 9:30, 11:15 POLIČKA-SK Holice
So 18. 9. 05. 9:30, 11:15 SK Třemoš.-POLIČKA 7:30
Ne 26. 9. 06. 9:30, 11:15 POLIČKA-FC Hlinsko
Ne 03.10 07. 9:30, 11:15 TJ Lanškroun-POLIČKA 7:30
So 9.10. 8. 9:30, 11:15 POLIČKA-Tesla Pardubice
Ne 17.10. 9. 9:30, 11:15 FK Agria Choceň-POL. 7:30
So 23.10. 10. 9:30, 11:15 POLIČKA-TJ Svitavy
So 30.10. 11. 11:00, 12:45 SK V. Mýto-POLIČKA 9:30
So 06.11. 01. 9:30, 11:15 POLIČKA-SK Chrudim
Václav Obolecký

PLAVECKÁ ŠKOLA
VE ŠKOLNÍM ROCE 2004-2005
Od září 2004 bude plavecká škola na bazéně zajišťovat plavecký výcvik pro žáky základních a mateřských
škol a školní kluby. Současně zveme děti na plavecké
kursy:
- Plavání kojenců a batolat pro děti s přípravou
doma ve vaně od 6ti měsíců věku
- Plavání kojenců a batolat pro děti bez domácí
přípravy od 1 roku
- Plavání rodičů s dětmi do čtyř let věku dítěte
- Plavání hrou od čtyř let věku dítěte
- Zdokonalovací plavání
Zároveň zveme děti na tréninky plavecké části triatlonu MIP Polička a plaveckého oddílu ORKA Polička.
Rozpis tréninků a kurzů bude upřesněn v září.
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ZAČALA NOVÁ FOTBALOVÁ SEZÓNA
Výsledky prvního mistrovského víkendu oddílu
kopané v nové fotbalové sezoně 2004-2005. Chlapci z dorostu vyhrávali, muži remizovali.
SOBOTA 14.08.2004
Mladší dorost:
SK Masokombinát POLIČKA - AFK SKP PARDUBICE 3:0 (2:0)
Branky: 33. Findejs O., 39. Švec T., 78. Findejs L.
Sestava: Kovář – Scheib, Navrátil, Findejs O., Langr,
Češka, Švec, Findejs L., Dobiáš, Pazdera, Leinweber
(Kárský, Boháček, Jílek, Vrabec)
Starší dorost:
SK Masokombinát POLIČKA - AFK SKP PARDUBICE 4 : 1 (0:0)
Branky:
49.
Putnar,
70. a 87. Vrabec, 90. z p.k. Bouška - 71. Tomič
Sestava: Vopařil – Jílek, Vondra, Bouška, Škoda, Filipi, Švec, Boháč, Vrabec, Putnar, Stodola (Houdek,
Findejs O., Scheib)
Muži „B“:
SK Masokombinát POLIČKA „B“ – HROCHUV TÝNEC 2 : 2 (0:2)
Branky: 81. Nikl, 84. Roušar - 13. a 31. Laštovka
Sestavy: POLIČKA „B“: Šedivý – Nekvinda
(57. Jílek), Zahoran, Mihulka, Stoklásek, Moučka
(70.Hofman), Falt, Nikl, Čípa (46. Roušar), Kavan,
Opina.
HROCHUV TÝNEC: Augustin - Friček T.
(75. Mušínský), Kostka, Pištora, Kopa, Rabas, Velinský, Unger, Dušek, Friček M., Laštovka
Rozhodčí: Habrda (Česká Třebová), ŽK: 1:3,
ČK:0:1 (71. Pištora) 120 diváků
Premiéra našeho mladého kolektivu (základní
sestava v průměru 23 let) v I. A třídě se herně
vydařila. Od úvodního hvizdu si naše mužstvo
vytvořilo územní převahu a předvádělo líbivý
technický fotbal. Hosté se na dostřel Šedivého
svatyně dostávali spíše sporadicky duem Velinský
– Laštovka. Ovšem ve 12. minutě se diváci dočkali
první branky, když Unger rychle rozehrál trestný kop, Laštovka se zbavil domácího záložníka
a střelou k tyči překonal brankáře Šedivého –
0:1. V 16. minutě vyhrál sprinterský souboj s hostujícím stoperem Nikl, ale šanci zahodil. Územní,
leč neplodná, převaha našeho mužstva pokračovala i nadále, ale střele Falta ve 21. minutě stála
v cestě do sítě levá tyč hostující svatyně. A tak
přišel další šok pro naše hráče i diváky, když ve
32. minutě znovu ze standartní situace našel Velinský Laštůvku, který na přední tyči svým druhým

gólem poslal míč za záda bezmocného Šedivého.
Vzhledem k průběhu hry hosté vytěžili z minima
maximum. V další dobré příležitosti se ocitl před
závěrem prvního poločasu Nikl, ale jeho střet
v pokutovém území s hostujícím obráncem hlavní
rozhodčí Habrda jako penaltový neposoudil, a tak
šli do kabin navýsost spokojeni hostující hráči.
Do druhého poločasu nastoupili hosté s viditelným
úmyslem kouskovat hru a udržet přijatelný výsledek. V 57. minutě mohl pečetit hostující vítězství
Pištora, ale tvrdou střelou trefil tyč. Naše mužstvo
se stále více snažilo dostávat do šancí a pokusit
se nepříznivý výsledek, alespoň zkorigovat, ale
ani hlavička Zahorana po rohovém kopu Nikla
v 67. minutě brankou neskončila. Možná zlomovým momentem byla 71. minuta, kdy musel
předčasně pod sprchy po 2. ŽK hostující Pištora.
V drtivém náporu v závěru utkání se totiž na
naše hráče usmálo sportovní štěstí, když nejprve
výstavní střelou z trestného kopu trefil šibenici
Nikl – 1:2, v 82. minutě po centru Roušara měl na
kopačce opět Nikl vyrovnávací gól, ale v poslední
moment mu míč utekl. Zaslouženého vyrovnání se
naši hráči dočkali v 84. minutě, když se po závaru před hostující brankou odrazil míč od tyče ke
zcela volnému Roušarovi, který propálil zeď – 2:
2. V 86. minutě měli naši hráči další šanci, ale centr
Kavana prolétl hradbou těl v malém vápně. Hosté
se z drtivého tlaku nemohli vymanit a tak když gólem neskončila ani prudká střela Nikla v samotném
závěru, skončilo utkání velmi dobré úrovně zaslouženou remízou. Hosté se představili jako zkušené
mužstvo dirigované velmi dobrým Velinským
a v útoku Laštovkou. Našemu mladému kolektivu
patří uznání, že i za nepříznivého stavu, se o první
„átřídní“ body dokázalo poprat.
NEDĚLE 15.08.2004
Muži „A“:
AFK CHRUDIM „B“ – SK Masokombinát POLIČKA „A“ 2 : 2 (0:2)
Branky: 58. Rahimič 1:0, 61. Synek 2:0 - 61. Zvěřina 2:1, 85. z p.k. Zvěřina 2:2
Sestava: Šedivý – Červený, Švec, Neumeister,
Král L. – Adamča, Benko (32.Kovář), Kučera
(75. Dittrich st.), Soukal L. (62. Mauer), - Zvěřina,
Král V.
Rozhodčí: Henych (Pardubice) ŽK: 2:2 (Švec,
Kučera) 100 diváků. Zasloužená dělba bodů na
hřišti nováčka krajského přeboru. Po tříminutovém
výpadku se naše mužstvo dokázalo zvednout a zaslouženě vyrovnalo nepříznivý stav.
Václav Obolecký

ÚSPĚCHY ODDÍLU KARATE Z POLIČKY
NA MEZINÁRODNÍM TURNAJI
Ve dnech od 4. 7. do 10. 7. 2004 se konal mezinárodní výukový seminář Moderního sportovního
karate v Letovicích. Této akce se zúčastnili karatisté
z Poličky, celé ČR ale také ze Slovinska. Seminář
vedl Prof. Dr. Rudolf Jakhel VIII. DAN, který organizaci MSKA založil. Celý týden se trénovalo 3x
denně po 2 hodinách, z toho první trénink začínal
už v 6.15. Poslední dva dny Letní školy se uskutečnil
turnaj, kde se soutěžilo ve formách a v bojích.
Výsledky z turnaje:
Formy:
Bidmon Lukáš
Hromádková Petra
Tobiášová Nikola
Pevný Jindřich
Boje:
Tobiášová Nikola

1. místo forma Quarta
2. místo forma Quarta
4. místo forma Quarta
2. místo forma Prima
2. místo boje
ženy absolutní

Hromádková Petra
Lorenc Milan
Roušar Jaroslav

3. místo boje
ženy absolutní
3. místo boje muži 4.kyu
4. místo boje muži 4.kyu

Na závěr semináře se také udělovaly certifikáty
na další výkonnostní stupně. Oddíl Polička i na
této úrovni nezklamal. Všichni starší žáci, kteří
byli přihlášeni na vyšší technický stupeň zkoušku
splnili! Získali tím dvě 5. kyu, čtyři 4. kyu, jedno
2. a jedno 1. kyu.
Oddíl MSK Polička pořádá jako každoročně nábor nových členů. Je určen pro ženy, muže, dívky
či chlapce ve věku od 13 let. Termín 5. a 7. října
2004 v 16:30 v tělocvičně ZŠ Na Lukách (cvičební
úbor s sebou).
V případě zájmu můžete kontaktovat trenéry
oddílu také na číslech 603 537164 (p. Andrle)
a 606 938156 (p. Příhoda)

ŠESTADVACET BRANEK ORÁMOVALO SOBOTNÍ SLAVNOST DOBRÉ KOPANÉ
Fotbaloví internacionálové Sparty Praha na čele
s nadále báječným Janem Bergerem prohráli v sobotním exhibičním utkání s domácím účastníkem
krajského přeboru 3:4. Pod pálícím sluncem tleskali
diváci i umění poličské staré gardy, lánských fotbalistek, starších a mladších žáků Poličky a 1. FC
Brno. Akce se oddílu SK Masokombinát vydařila.
SK Masokombinát POLIČKA „A“ – AC SPARTA PRAHA stará garda 4 : 3 (1:0)
Jan Berger, který na stoperském postu přesvědčil publikum, že by mohl v pohodě nastupovat
v divizi. Jeho fotbalový přehled je i dnes nevídaný.
Spolu s ním se představili Ivan Čabala, Josef Jarolím, Jiří Kabyl, Zdeněk Caudr či Aleš Bažant. Ti byli
doplněni méně známými mladšími hráči, protože
Sparťané dobře věděli, že je čeká kvalitní a běhavý
soupeř. Od začátku se hrál technický kombinační
fotbal a v prvních minutách měli míč častěji na
kopačkách hosté, ale gólman domácího áčka J. Dittrich byl několikrát na místě. Stav se v první půli
měnil jedinkrát, a to ve 27. minutě, kdy se hlavou
prosadil nekrytý poličský Martin Nikl - 1:0. Druhá

ZÁJEMCI O FOTBALOVOU
PŘÍPRAVKU POZOR
V úterý 7. září v 15,00 hod. proběhne na fotbalovém stadionu v Poličce nábor do fotbalové přípravky pro ročníky narození 1994-97 a mladší. Zároveň
se mohou přihlásit zájemci z řad veřejnosti, kteří
mají zájem trénovat poličskou přípravku.
Pravidelné tréninky ÚT - ČT od 16,00 hod. V tuto
dobo je možné se také přihlásit.
Informace na tel.čísle 603 513 998 - p. Staněk
Neváhejte - těšíme se na Vás.
Trenéři SK Masokombinát Polička

I. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO
TURNAJE NA LEZNÍKU
Dne 24. června se uskutečnil I. ročník nohejbalového turnaje o putovní pohár na nově vzniklém
„plácku“ na dolním konci Lezníka.
Zúčastnilo se ho 8 družstev: VB Sebranice, POCUCU TEAM Sebranice, MOKŘÍ PULCI Litomyšl,
JÍMARO Lubná, POMEZÍ TEAM, SALÁM TEAM Polička, ČAHOUNI TEAM a COBRA TEAM Lezník.
Po odehrání dvou základních skupin, pokračovalo finále vyřazovacím způsobem. Na l. místě
se umístili hráči VB Sebranice, 2. místo obsadili
MOKŘÍ PULCI, a 3. místo patří hráčům z družstva
POMEZÍ TEAM. I přes nepřízeň počasí se nám
turnaj vydařil.
Těšíme se na příští, již 2. ročník. Doufáme, že se
setkáme ve stejném nebo i větším počtu.

půle byla gólově výrazně bohatší. Ve 46. minutě
obešel P. Zvěřina i brankáře Halbicha a do opuštěné svatyně zvýšil na 2:0. Ovšem vzápětí bylo
sníženo poté, co se ve vápně k odraženému míči
dostal jako první Bažant - 2:1. Poličští však začínali
mít postupně fyzicky navrch, což se ukázalo o šest
minut později, kdy úspěšně zakončoval L. Král na
3:1. Internacionálové se však znovu dotáhli na rozdíl jediného gólu, když si za obranu pěkně naběhl
Stratil a tvrdou střelou nedal střídajícímu Šedivému
naději - 3:2. Na řadě byli znovu domácí, v 63. minutě proměnil J. Dittrich, jenž se v průběhu zápasu
objevil na hrotu, bezpečně penaltu - 4:2. Poslední
slovo měla Sparta, konkrétně Bažant, který těsně
před závěrem svojí druhou brankou pečetil výsledek na konečných 4:3.
Fakta - branky: Nikl, P. Zvěřina, L. Král, Jar. Dittrich - Bažant 2, Stratil. Utkání bylo hráno 2 x 40 minut. Diváků: 450.
STARÁ GARDA:
SK Masokombinát Polička stará garda - SK Slavoj
Svitavy-Lány ženy 6:2 (4:1).
Řada mužů, kteří v minulosti rozdávali poličským fanouškům fotbalovou radost, se představila
v duelu s druholigovými lánskými hráčkami. A nenechala jim nic zadarmo, už ve 22. minutě vedla 4:
0. Hlavním strůjcem výsledku byl autor čtyř branek
Josef Ševčík, trefil se i současný trenér domácího
áčka Roman Kysilko. Za Slavoj snižovaly do prázdné branky Eva Komárková a pěknou střelou zpoza
vápna k tyči Jitka Luňáčková.
Fakta - branky: Ševčík 4, Kysilko, Paluska Komárková, Luňáčková. Utkání bylo hráno na 2 x
30 minut. Diváků: 250.
STARŠÍ ŽÁCI:
SK Masokombinát Polička - 1. FC Brno 1:3 (1:1).
V úmorném vedru předvedli oba soupeři pohledný bojovný zápas, v němž domácí družstvo
prokázalo, že ne náhodou bojovalo až do posledního kola krajského přeboru o postup do žákovské
ligy. Sice prohrávalo od 27. minuty, ale vzápětí vyrovnal na 1:1 Petr Scheib. Po přestávce měli Poličští
několik šancí na vedoucí branku, ale neproměnili
je, takže se v samém závěru po rychlých brejcích
dvakrát prosadili hosté.
Fakta - branky: P. Scheib - Šural 2, Černý. Utkání
bylo hráno 2 x 30 minut. Diváků 100.

Jen škoda úmorného počasí
V doplňkovém programu, který udržoval diváckou pozornost i v přestávkách mezi zápasy, vystoupila děvčata z oddílu aerobiku, předvedli se poličští
karatisté a kynologové. „S Fotbalovým dnem jsem
spokojen já i ostatní členové oddílu, kteří se na jeho
přípravě podíleli. Líbit se musel i divákům, i když
velké vedro možná zabránilo tomu, aby přišli v ještě větším počtu.“ uvedl sekretář SK Masokombinát
Polička Václav Obolecký st. V řízení jednotlivých
utkání se vystřídali rozhodčí Karel Geba, Zdeněk
Odehnal a Radek Halva. Vkusným doprovodným
slovem přispěl ke zdařilému průběhu celé akce
i moderátor Petr Salava.
Jan Berger k vydařenému odpoledni poznamenal:
„Polička je krásné město na okraji Vysočiny,
všem se nám tu líbilo. Organizačně bylo vše dobře
zvládnuté, čas mezi zápasy byl doplněn zájmovými složkami, což diváci ocenili. Škoda jen, že jich
nepřišlo více, snad to způsobilo to vedro.“ uvedl.
„Především musím podotknout, že z objektivních
příčin nemohli přijet někteří naši starší hráči, kterých máme v dosahu asi třicet. Samozřejmě jsem se
informoval o soutěži a úspěších domácího mužstva
a z toho pramenila i sestava. V mužstvu bylo šest
hráčů bývalé Sparty nad 50 let a ostatní mladší.
Kdyby přijeli starší fotbalisté, dostali bychom desítku. Domácí hrají pěkný technický fotbal se zdravou
dávkou fotbalové drzosti, tak jak má v dnešní kopané být. Ve srovnání s pražským přeborem jsou
o stupínek výše. Na požádání kdykoli do Poličky se
Spartou přijedu. Domácím přeji postup do divize,
který by si zasloužili.
Oceňuji práci oddílu a lidí, kteří se na jeho
úspěších podílejí.“
Václav Obolecký

ÚSPĚCH POLIČSKÉHO TENISTY NA VŠESVĚTOVÝCH HRÁCH

TURISTICKÉ AKCE V ZÁŘÍ
So 4. září - Cykloakce po nově značených
cyklotrasách. Pojedeme po nově značených trasách
v okolí města Poličky. Sraz v 8.30 hod u Tylova
domu. Trasa 60 - 80 km.
10. – 12. září – autobusový zájezd do Nízkého
Jeseníku a Slezských Beskyd. Společná zájezd odborů turistiky z oblasti Svitavska
So 25. září – Cykloturistická vyjížďka do údolí
Křetínky a na Svojanov. Sraz v 8.00 hod u Tylova
domu. Trasa asi 80 km.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince u Mrštíků v Tyršově ulici a nebo na www policka. cz/kct

MLADŠÍ ŽÁCI:
SK Masokombinát Polička - 1. FC Brno 4:3 (2:2).
Domácí celek potvrdil oprávněnost zisku titulu
krajského přeborníka i tím, že v zajímavém střetnutí porazil ligového soupeře. Brno přitom dvakrát
vedlo, ale Jiří Mužík dokázal pokaždé vyrovnat
a ve druhém poločase převzal střeleckou aktivitu
Ondřej Petr. Hosté pak už jen zkorigovali výsledek
na 4:3.
Fakta - branky: Mužík a Petr 2 - Varaďa 2, Houdek. Hráno na 2 x 30 minut. Diváků: 70.

Ve dnech 25. 7. – 3. 8. 2004 se konaly Všesvětové hry ve švédském městě Bollnäs za účasti
38 zemí a více než 1200 sportovců a činovníků,
kteří jsou registrovaní v INAS-FID. Soutěžilo se
v tenisu, plavání, atletice, stolním tenisu, košíkové

a kopané. Poslední dva jmenované sporty Česká
republika neobsadila.
Po příletu na letiště Arlanda u Stockholmu
jsme pokračovali autobusem do 300 km vzdáleného Bollnäsu. Ubytováni jsme byli v hotelu Scandic
u jezera Varpen.
Slavnostního zahájení Global games se zúčastnili sportovci z 38 států. Vlajku České republiky
nesl poličský Ladislav Haman ml. V české výprava
měla 24 členů. Všesvětové hry zahájil prezident
INAS-FID pan Jos Mulder.
Příští hry budou opět za čtyři roky, zatím není
rozhodnuto o místě konání. Naši reprezentanti nezklamali a dobře reprezentovali Českou republiku.
Nejlepších výsledků dosáhl Ladislav Haman, který
přivezl ze Švédska stříbrnou medaili ze dvouhry
a zlato ze čtyřhry. Ve dvouhře postoupil prvním
místem ve skupině, v semifinále zvítězil nad
S. Walfordem 4:6, 6:3, T 1:0 a ve finále podlehl
v tiebreaku H. Enorovi. Ve čtyřhře s Josefem Husem porazili v systému každý s každým všechny
čtyři soupeře a jasně zvítězili.
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