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ZEPTALI JSME SE…
Rok 2010 se přehoupnul do své druhé poloviny, ke konci se chýlí volební období, podzimní komunální volby se blíží – ideální čas
pro několik otázek položených vedení města
Poličky. Snažili jsme se vybrat dotazy, které od
čtenářů Jitřenky zaznívají nejčastěji

lešení. Ve světničce je provedeno restaurování výmalby a do doby, než bude v prostorách umístěn
nábytek, je možno vstoupit přímo do světničky, ne
pouze k mřížím.
Občané se často ptají na letitý problém zablokování přístupu na hradby z Václavské ulice
(soukromý dům) a neprůchodnost uličky spojující
Šaffovu a Hradební ulici. Můžeme požádat o aktuální komentář?
Přístup na hradby z Václavské ulice v současné
době není možný z důvodu nevyhovujícího stavu
zábradlí na ochozu hradeb. Ohledně průchodu Úzkou uličkou proběhlo jednání s majiteli sousedních
nemovitostí a ti jednoznačně vyjádřili nesouhlas se
zprovozněním průchodu touto uličkou, a proto se
město rozhodlo ji ponechat uzavřenou.

Kdy bude zahájena rekonstrukce krytého bazénu? V jakém časovém horizontu se bude odehrávat,
kolik bude stát a jaká vylepšení přinese uživatelům?
První etapa rekonstrukce plaveckého bazénu
s názvem „Rekonstrukce střešního pláště plaveckého bazénu v Poličce – odstranění havarijního stavu“
bude realizována od 21. 6. do 31. 8. 2010.
Náklady na realizaci stavby jsou vyčísleny ve
výši cca 5,5 mil. Kč.
V rámci této etapy bude proveden nový akustický podhled nad bazénovou halou vč. nového osvětJe už možno vyčíslit náklady – z rozpočtu města
lení a dále bude provedena nová vzduchotechnika – které šly na financování letošního Martinů Festu?
bazénové haly vč. jednotky s rekuperací.
V jaké míře bude město, v případě nutnosti, doplácet na Jazz Fest a Rockoupání?
Jak to vypadá s časově omezeným experimenPříspěvek města na Martinů Fest činil 285 tis.
tem, kdy město, v zájmu zachování péče, přispívalo
Kč. Dalším zdrojem financí k tomuto účelu je grant
na lékařskou pohotovostní službu pro dospělé?
Pardubického kraje ve výši 40 tis. Kč. Festival PoPardubický kraj rozhodl v loňském roce, že
lička Jazz neskončil se ztrátou, tudíž město nebude
LSPP bude soustředěna pouze do nemocnic s akut- doplácet žádné prostředky. Rockoupání je z městní lůžkovou péčí, což tedy znamenalo zrušení LSSP
ského rozpočtu podpořeno nejmenší částkou ze
v Poličce. Po jednání vedení našeho města a AZ- všech hudebních festivalů (90 tis.) a přesto patří
ZASu s radní Pardubického kraje, Mgr. Tauberovou, mezi největší festivaly v Pardubickém kraji. Je to
bylo dohodnuto, že LSSP bude v Poličce zachována, zejména díky aktivitě a nezištné práci organizáavšak současně byl ze strany Pardubického kraje
torů a příznivců, které si velice vážíme a má naši
vznesen požadavek spoluúčasti obcí na nákladech
podporu.
na zajištění LSSP v našem regionu. Obce (včetně
našeho města) Svazku obcí AZASS na své členské
V jakých konkrétních aspektech se dotkla ekonoschůzi dne 9. 12. 2009 rozhodly, že jsou ochotny mická krize Poličky?
přispět Pardubickému kraji částkou ve výši jedné
Nejcitelnějším dopadem ekonomické krize pro
poloviny z prokazatelných účelně vynaložených
město je nižší daňový výnos, který naše město
nákladů na zajištění LSPP pro dospělé a LSPP pro
ze zákona získává. Konkrétní dopad do rozpočtu
děti a dorost na Poličsku snížených o příslušné
v loňském a letošním roce činí ve srovnání s rokem
příjmy z těchto činností od zdravotních pojišťoven
2008 cca 10 mil. Kč ročně. V rámci našich finanča o regulační poplatky, maximálně však za ty, jež
ních možností, kdy město ještě doplácí staré úvěry
se vztahují k prvnímu pololetí roku 2010 a do ma- a nové již minimálně 8 let nečerpalo a kdy se reaximální výše 150.000 Kč. V současné době probíhá
lizuje celá řada finančně náročných akcí, se jedná
vyhodnocování této formy zajištění LSPP jak z hle- o velmi nepříjemný dopad.
diska finanční náročnosti, tak z hlediska efektivity
a frekvence využívání LSPP. V nejbližší době bude
Jaké jsou další plány města ohledně personálrozhodnuto, zda Pardubický kraj tuto službu v na- ního obsazení a fungování městské policie? Zdá se
šem regionu zachová.
vám počet strážníků, služební doba, rozsah činnosti… dostačující?
Kdy bude dokončena rekonstrukce věže chráAsi nikoho nepřekvapím názorem, že všechno
mu sv. Jakuba a rodná světnička B. Martinů bude
souvisí se vším a to především v oblasti finanční.
zpřístupněna?
To, že naše město téměř splatilo nemalé dluhy,
Chrám sv. Jakuba je majetkem římskokatolické
nové žádné neudělalo, a že se realizuje mnoho
církve, která zjišťuje financování oprav. Město po- významných a nákladných akcí, je podmíněno
skytuje na tyto opravy příspěvky (ročně cca 500
velkou úsporností našeho města. Dlouhodobě jsem
tis. Kč), ale hlavním zdrojem financí je Ministerstvo
přesvědčen, že naše město je široko daleko nejúkultury – Program záchrany architektonického
spornějším městem a to z celé řady důvodů, které
dědictví. Výše poskytnutých prostředků z tohoto
zde nemám prostor vyjmenovat. Jedním z mnoha je
programu má zásadní vliv na průběh realizace a in- i skutečnost, že náklady na městskou policii ve výši
formace o těchto prostředcích má pouze vlastník
cca 2,5 mil. Kč ročně jsou několikanásobně menší
objektu.
než v okolních městech. O to více je zapotřebí
Rodná světnička je zpřístupněna od 19. dubna
harmonizovat součinnost se státní policií a práce
do konce října, ale není vybavena nábytkem. Ten
našich městských strážníků si vážit a snažit se jim
bude možno ve světničce umístit až po odstranění
být nápomocni.
(pokr. na str. 2)
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KDYBYKULICH V POLIČCE
KdybyKulich aneb „LETNÍ VÁNICI INSPIRACE
VÁM PŘINÁŠÍ UNESCO“
SOBOTA 10. ČERVENCE 2010
V MĚSTSKÉM PARKU U HRADEB
Zveme vás na mobilní artistní show, která bude
plná kultury a tvořivosti bez hranic.
Historická centra měst ožívají – přesto, že je
léto, náhle se ocitáte v zimě – zahřát se můžete
nejrůznějšími atrakcemi nejen pro děti nebo tancováním při koncertech. Díky unikátnímu přestavení
Cirque Garuda nahlédnete pod pokličku alchymistům a poté se můžete nechat ukolébat čtením na
dobrou noc.
Program najdete na str. 6.

ZEPTALI JSME SE…
(pokr. ze str. 1)
Proč se v „malé ročence“ stále neobjevuje prostor
pro finančně přijatelnou inzerci drobných podnikatelů? Zdá se Vám ekonomicky přijatelné, aby každý
rok vycházela Ročenka Poličky za minulé období
– navíc obvykle v dost nesmyslném termínu?
Oba dotazy spolu těsně souvisejí, proto nabízíme jednu rozsáhlejší odpověď.
Doposud byla inzerce pouze součástí velké
ročenky, ale dotaz, proč se neobjevuje prostor pro
finančně přijatelnou inzerci drobných podnikatelů
v malé ročence, je vlastně dobrý nápad a inspirace
pro další vydání. Pokud bude zájem ze strany drobných podnikatelů umístit svoji prezentaci v malé
ročence, bude jim nabídnuta za přijatelnou cenu
a je to jedna z dalších možných cest, jak náklady na
ročenku snížit. Otevírá se tu možnost více inzerce
za nižší cenu.
S tím souvisí i to, že získat inzerenty pro ročenku je celkem složité, zvlášť v době ekonomické
krize. Při přípravě ročenky za rok 2009 bylo osloveno cca 60 firem z Poličky a okolí, inzerci poskytlo
nakonec 9 firem, celkové příjmy z inzerce činí cca
100 000,- Kč, a tudíž snižují celkové náklady ročenky. Příjmy z inzerce byly dokonce vyšší než částka
původně plánovaná v rozpočtu (60 000,- Kč). Celkové náklady na obě ročenky činí v letošním roce
cca 80 000,- Kč.
Město Polička má samozřejmě zájem vydat ročenku co možná nejdříve. Malá ročenka byla v letošním roce vydána začátkem měsíce dubna a velká
ročenka v květnu. A proč nevyšla ročenka ještě
dříve? Rozpočet na ročenku je součástí celkového
rozpočtu města a ten schvaluje zastupitelstvo města
na svém jednání začátkem roku. V letošním roce to
bylo 18. února. Poté nastala velmi intenzivní práce
na realizaci malé i velké ročenky. Zejména práce na
velké ročence je velmi náročná, jedná se o rozsáhlou komunikaci a spolupráci s velkým množstvím
organizací, firem a také o spolupráci s tiskárnou při
finálních a dokončovacích pracích. Zájem o velkou
ročenku je zejména ze strany poličských spolků
a organizací, prostřednictvím této tiskoviny mohou

prezentovat svoji aktivitu a činnost. Ročenka města
Poličky ukazuje, že naše město žije po celý rok velmi aktivním a pestrým životem.
Kolik úředníků k dnešnímu dni pracuje na Městském úřadě Polička a jak se toto číslo shoduje s Vaší
vizí z roku 2006?
V současné době pracuje na Městském úřadě
Polička 70 úředníků. Oproti roku 2006 došlo ke
snížení o 4 pracovní místa. Přestože se toto snížení může zdát jako nedostačující, je to s největší
pravděpodobností první čtyřleté volební období po
roce 1989, kdy nedošlo k navýšení, ale naopak ke
snížení počtu zaměstnanců.
Stávající vedení města má za sebou nesporné
a viditelné úspěchy: Vybudování Centra B. Martinů, stavební aktivity, rekonstrukci náměstí, úpravy
sportovních a školských zařízení. Najde vůbec příští
Zastupitelstvo Poličky nějaký „velký úkol“?
Rozhodně ano. Jak čas běží, tak se zajisté
najdou a objeví další výzvy a témata, která bude
nutné řešit. Např. neuspokojivý stav autobusového
nádraží, pokračování rekonstrukce ulic do náměstí, pokračování v rekonstrukci dalších školských
objektů nebo připravit další lokality pro bydlení
a mnoho dalších věcí.
V roce 2015 oslaví Polička výročí (1265 – pozn.
red.) založení. Má město představu o způsobu, jakým toto jubileum přiblíží občanům a turistům?
K výročí založení města Poličky v roce 2015
bude vydána reprezentativní
publikace „Dějiny města Poličky“. Tuto publikaci zpracovávají
PhDr. David Junek a Mgr. Stanislav Konečný. Bude
se jednat o odborné zpracování dějin města s velkým množstvím ilustrací a měla by oslovit nejširší
veřejnost.
O samotném průběhu oslav v roce 2015 zatím
nemáme konkrétní představu a na jejich přípravě
bude pracovat budoucí vedení města. Je však možné předpokládat, že se naše město bude inspirovat
okolními městy, která slavila výročí.

DOPLNĚNÍ ÚDAJŮ K ČLÁNKU PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Je velice záslužné, že město Polička přikročilo
k řešení protipovodňových opatření a informovalo
o této činnosti poličskou veřejnost v Jitřence č.6
ročník 2010. Je však naší povinností uvést některé
upřesňující údaje:
Dne 23. 4. 2010 jsme obdrželi dopis z MěÚ
v Poličce, ve kterém jsme byli vyzváni, abychom se
dne 28. 4. 2010 dostavili se smlouvami, které byly
součásti dopisu, o odprodeji části zahrad.
Měli jsme zájem získat další podrobnosti, protože s námi nikdo předem nejednal (snad se nevracejí
50 léta), a tak jsme my vyvolali jednání se zástupci
města a firmy, která zpracovává studii.
Při osobním jednání s vlastníky dotčených pozemků se v předložené dokumentaci objevil záměr
zrušit příjezdovou cestu k zahradám, zbourat garáž
a zahradní domek, vykácet všechny stromy, které
zpevňují břehy potoka, podkopat základy rod.
domu a řada dalších „nápadů“, jako že dno potoka
bude upraveno do meandrů atd.
Při druhém jednání, kterého se zúčastnil pan
Jiří Coufal a zástupce projekční firmy, se ukázala
naprostá nepřipravenost projektanta, který byť tvrdil, že udělal místní šetření, nevěděl stávající šířku
potoka, neznal z čeho je dno a stěny Bílého potoka,
výšku mostů, výšku ochranných hrázi, spádové
poměry atd.
Souhlasíme s tím, aby byly na tuto stavbu získány prostředky z EU, dobře a správně byly uplatněny,
avšak zkušenosti naše i našich předků ukazují na
jiné důvody povodně v roce 1997. A to především:

- Bílý potok je několik desítek let naprosto neudržovaný, sedimenty na některých místech dosahují
výšky několika decimetrů, břehy jsou zarostlé trávou a křovím a to výrazně snižuje průtočný profil
toku.
- opěrné stěny jsou na řadě míst spadlé do potoka
a celkově jsou v havarijním stavu
- při dlouhotrvajících deštích nelze ještě do potoka vypouštět vodu z rybníku v Pomezí (viz při
povodni v r. 1977 kapři v zahrádkách u Penzionu)
- suché nádrže (poldry) měli naši předkové vybudované v Pomezí již v minulých stoletích, věděli, že
povodí Bílého potoka není velké a řada poldrů přívalový déšť zadrží. V poldrech je bohužel zástavba
včetně nově vybudovaného sportovního zařízení.
Mnohokrát jsme upozorňovali na hrozící situaci
správce toku Povodí Moravy, ale vždy jsme byli odkázáni na to, že na opravy a údržbu nejsou peníze.
Na závěr je nutné doporučit, aby si pan J. Coufal
prostudoval učivo ZŠ a ujasnil si rozdíl mezi cm
a metry, neboť v článku uvádí odkoupení pozemků o několik cm a ve smlouvách se jedná v řádech
desítek metrů.
Nechceme a nebudeme vést jakoukoliv mediální
diskuzi, a to jak v Jitřence, tak i v jiných médiích,
tento článek má pouze informovat poličskou veřejnost o tom, jak vznikají studie k prostředkům
z fondů EU a jak se dají také zrealizovat.
Bohuslav Macků,
PaedDr. Zdeněk Trnka,
Josef Kozák

VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY V ČÍSLECH
Volební účast: 65,8%
Výsledky hlasování v Poličce vidíte v tabulce
a grafu.
Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
konané ve dnech 28. 05. – 29. 05. 2010
Strana
ODS
ČSSD
TOP 09
KSČM
VV
KDU-ČSL
ZEMANOVCI
Ostatní

384
346
313
375

Platné hlasy
Celkem
1215
1032
679
469
7,97
7,18
6,5
7,83

v%
25,24
21,44
14,1
9,74

Několik zajímavých čísel k překvapivému výsledku poličského starosty Jaroslava Martinů: v Pardubickém kraji získal celkem 3896 preferenčních
hlasů, které ho dostaly na první místo kandidátky
ODS v kraji a tím také do sněmovny. A jaké bylo
rozložení preferenčních hlasů podle okresů? Chrudim 579, Pardubice 1035, Svitavy 1601, Ústí nad
Orlicí 681. V Poličce získal 554 hlasů, ve Svitavách
226, v Litomyšli 168.

VLAKOVÝ TRHÁK
V INFORMAČNÍM CENTRU
Informační centrum má od 1. července 2010
v prodeji první poukázky ČD Net na 1 denní dopravu vlakem po celé České republice. Poukázky ČD
Net platí na cestu vlakem ve 2. třídě do 11. 12. 2010.
Poukázku zakoupenou v informačním centru
vymění její držitel u pokladny ČD za jednodenní
síťovou jízdenku v den, kdy cestuje. Se získanou
jízdenkou může celý den až do 24 hodin jezdit po
celé České republice vlakem. Poukázky jsou velmi
výhodné díky zaváděcí ceně ve výši 220,- Kč, zejména pro dlouhé jednodenní nebo zpáteční (např.
služební) cesty.
Příkladem může být cesta do Prahy a zpět
v jednom dni. Při obyčejném jízdném zpátečním
stojí 450,- Kč, při zákaznickém (se Z kartou) 338,Kč a se síťovou jízdenkou získanou za poukázku
činí 220,- Kč.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 20. 5. v odpoledních hodinách byla hlídka
MP přivolána do bistra u autobusového nádraží z důvodu ležícího muže v prostoru bistra. Na místě hlídka
MP nalezla devětašedesátiletého muže z Proseče, který ležel na zemi. Hlídka MP při komunikaci s mužem
zjistila, že tento není opilý, ale zřejmě upadl na zem
po záchvatu. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána
RZS a službu konající lékař na místě rozhodl o převozu muže do lékařského zařízení.
Dne 30. 5. v dopoledních hodinách hlídka MP
přijela k dopravní nehodě dvou vozidel, ke které
došlo na ul. ČSA v Poličce. Na místě DN nedošlo
k žádnému zranění, hlídka MP přivolala skupinu
dopravních nehod a do jejího příjezdu asistovala na
místě při řízení provozu.
Dne 30. 5. v 10.30 hod. bylo hlídce MP oznámeno
prodavačkami prodejny na ul. Jiráskova, že došlo ke
krádeži láhve alkoholu jedním mužem, který poté
odešel směrem ke koupališti. Hlídka právě kontrolovala okolí koupaliště, z důvodu končící akce Rockoupání. Dle popisu osoby, který prodavačka uvedla, byl
po chvíli uvedený muž zastižen v místě stanového
prostoru u koupaliště. K celé věci se následně doznal
a odcizenou láhev alkoholu vrátil. Za přestupek proti
majetku byla čtyřiatřicetiletému muži z Dubňan uložena bloková pokuta, kterou byla celá věc vyřešena.
Dne 7. 6. v dopoledních hodinách byla hlídka MP
přivolána do prodejny Penny market, kde byl přistižen muž při krádeži zboží. Na místě hlídka zjistila,
že se osmadvacetiletý muž z Poličky snažil odcizit
zboží prodejny, přičemž byl však přistižen ostrahou
prodejny. Zboží muž na místě vrátil a celou věc hlídka
MP vyřešila na místě blokovou pokutou za přestupek
proti majetku.
Dne 8. 6. bylo hlídce MP oznámeno, že na ul.
Smetanova došlo v ranních hodinách k poškození
vozidla. K tomuto, dle sdělení svědků, došlo tak, že
jiné vozidlo vycouvávalo z řady a při tomto poškodilo
vozidlo stojící vedle. Následně řidička s vozidlem poodjela asi o 100 m, kde vozidlo opětovně zaparkovala
a z místa odešla na autobus. Hlídka MP, po zjištění
skutečného stavu věci a totožnosti osob, které by
mohly přispět k objasnění případu, oznámila celou
věc PČR, která si po příjezdu na místo celou věc převzala k dalšímu řešení.
Dne 9. 6. přijala hlídka MP oznámení o výskytu
toulavého psa rasy bígl na ul. Družstevní v Poličce. Po
příjezdu na ul. Družstevní byl toulavý pes odchycen
a následně hlídkou MP umístěn do nouzového kotce
při MěÚ Polička. Dle evidence MěÚ byl zjištěn možný
majitel psa. Tento byl strážníky zjištěn a v odpoledních hodinách došlo k jeho předání. Věc byla s majitelkou psa vyřešena v blokovém řízení.
Městská policie

VELKÁ ROČENKA MĚSTA „POLIČKA 2009“
V INFORMAČNÍM CENTRU
Nově vydaná ročenka města s událostmi roku
2009, která byla doručena do domácností, je pro
další zájemce k dispozici v Informačním centru
Polička.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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STAROSTA JAROSLAV MARTINŮ ZVOLEN DO PARLAMENTU
Pane starosto, přijměte gratulaci k volebnímu úspěchu a dovolte, abychom Vám položili
několik otázek.
Váš úspěch v květnových volbách do PS je ohromující (z 18. místa na kandidátce ODS v Pardubickém kraji přímo do poslaneckých lavic – pozn. red.).
Jak si ho Vy sám vysvětlujete?
Předem bych moc rád všem lidem poděkoval za
účast ve volbách a za všechny hlasy včetně hlasů
pro politické soupeře.
Důvodů bude zajisté více. Nicméně se osobně
domnívám, že hlavním důvodem této malé revoluce, kdy v parlamentu zasedne 114 nových poslanců
a poslankyň, byla již neudržitelná kultura politiky,
kdy hrubost a urážky hlavních aktérů politické
scény vytlačily slušnou a věcnou soutěž myšlenek
a ideálů, která má vést k užitku a prosperitě celé
společnosti. Lidé již toho měli dost a svým způsobem vystavili účet a opět tím dokázali, že moc
patří lidu.
V jedné ze svých prvních mediálních reakcí jste
neskrýval překvapení, ale ani pocit zodpovědnosti.
Jak jste se rozhodl – stanete se poslancem?
Těžko hledám slova, kterými bych vyjádřil mé
překvapení, ale také pocit zodpovědnosti, kterým
jsem tímto volebním výsledkem zavázán. Po počátečních pocitech, kdy mé myšlenky a uvažování
byly všelijaké, jsem dospěl k jednoznačnému závěru, že není možné takovou důvěru odmítnout a je
třeba tuto výzvu přijmout.
Jak Vaše rozhodnutí ovlivní komunální politiku?
Budete do podzimních komunálních voleb starostou? Objeví se Vaše jméno na místní kandidátce
ODS?
Samozřejmě jsem si vědom dopadu tohoto
rozhodnutí na mé působení v komunální politice
našeho města. Celý život se snažím být užitečným
a prospěšným Poličákem a nedovedu si představit,
že bych úplně vyměnil Poličku za Prahu. I nadále
zůstávám na kandidátce a budu usilovat o pozici,
která vzejde z výsledku voleb a následných povolebních jednání. Je zcela samozřejmé, že tato případná pozice by byla bez nároku na mzdu. Mluvil
jsem s několika kolegy starosty v podobné situaci
a i oni uvažují obdobně.

Vaším životním koníčkem je rybářství. Odrazí
se toto – v určitém smyslu „zelené“ - téma ve Vaší
poslanecké práci?
Myslím, že spíše než koníčkem je více jakýmsi
posláním, které mě, mimo jiné, naučilo, že ochrana
přírody a vztah k ní je základní povinností každého
člověka, a že je nejvyšší čas věnovat úsilí výchově
našich dětí ve vztahu k těmto základním odvěkým
hodnotám, a to v době, kdy naše děti tráví většinu
svého času u počítačů a dalších moderních technologií, což dle mého názoru má nedozírný dopad na
jejich zdraví, fyzickou kondici, charakterové vlastnosti a mnohé další aspekty. Celoživotní práce pro
rybářské sdružení čítající na 2000 členů všech možných povah a charakterů, a rovněž aktivita v dalších společenských a sportovních organizacích, mě
též naučilo věci, která je nezbytná pro zdárné fungování jakéhokoli lidského společenství, a to, že je
nezbytné stavět na tom, co nás spojuje a souběžně
poctivě a usilovně pracovat na překonání rozporů,
které zákonitě lidská povaha přináší.
Už teď se spekuluje o tom, jaký význam bude mít
Vaše účast v PS pro Poličku. Dotace, kontakty, zviditelnění regionu,… V čem vidíte širší význam své
poslanecké práce?
V tuto chvíli mám dvě zásadní předsevzetí. Za
prvé budu velice rád, když svým hlasem budu
moci podpořit vše, co povede k návratu důvěry lidí
v politiku a k užitku celé naší země. Samozřejmě
na druhé straně budu a musím usilovat o legitimní
prospěch pro naše město a zdejší kraj a to obecně,
jak jen to bude možné.
Ne všichni Vaši kolegové budou vědět, kde je
Polička. Pokuste se vyjmenovat 5 věcí, které jsou pro
Poličku typické a mohou ji přiblížit lidem, kteří o ní
budou slyšet poprvé.
1. Polička je krásné, malé město plné aktivních
lidí.
2. Slavný rodák a hudební velikán Bohuslav Martinů a jeho rodná světnička v kostele sv. Jakuba
včetně Centra Bohuslava Martinů
3. Rozsáhlé a zachovalé hradební opevnění, barokní radnice, kašny a morový sloup.
4. Hrad Svojanov ve vlastnictví města Poličky
5. Mnoho úspěšných kulturních aktivit a sportovních kolektivů, které reprezentují naše město

FINANČNÍ DAR Z DWINGELOO
O tom, že spolupráce mezi námi a našimi
holandskými partnery stále trvá a je významná,
svědčí i milé setkání, které se uskutečnilo v úterý
15. června v Poličce. V tento den přijel do Poličky manželský pár Tineke a Wessel van der Laan,
aby zde předali finanční dar ve výši 200 Euro
pro Dětský domov v Poličce. Tímto bylo splněno
i velké přání Jana Rozebooma, který se snažil
předat tyto finanční prostředky právě našemu
dětskému domovu. Jan Rozeboom zemřel v loňském roce v prosinci.
Finanční dar poskytlo sdružení KICK z Dwingeloo, jehož členem byl nejen Jan Rozeboom, ale
i jeho dcera Linda. Toto sdružení zajišťovalo vystupování folklórních skupin z Čech, Slovenska,
Polska a Maďarska v letním období v Dwingeloo.
Po 20 letech činnosti se představitelé této organizace rozhodli svoji činnost ukončit. Nastaly
problémy najít dostatečné množství holandských
občanů, kteří by české umělce ubytovali ve svých
rodinách. Peníze, které KICK získal ze svých
aktivit, se rozhodl rozdělit mezi dvě organizace
– Dům pro seniory v Dwingeloo a Dětský domov
v partnerském městě Poličce.
Tineke van der Laan, která měla v této organizaci na starosti finance, předala proto peníze

ředitelce Dětského domova v Poličce Miluši
Kaprasové. Peníze budou použity na sportovní
aktivity dětí a výlety. Při poděkování za tento
dárek nutno podotknout, že holandští manželé si
do Poličky „odskočili“ předat peníze během své
letní dovolené, kterou tráví se svým karavanem
v oblasti Salzburku.
Ing. N. Šauerová
město Polička
zahraniční spolupráce
a cestovní ruch

ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRÁVY Z PARDUBICKÉHO
KRAJE

Usnesení přijatá na 10. schůzi Rady města
Ve čtvrtek 17. června proběhlo další zasedáPoličky konané dne 10. května 2010
ní zastupitelstva Pardubického kraje, které mělo
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
Usnesení přijatá na 12. schůzi Rady města
v programu celkem 19 bodů k projednání. Některé
rozpočtu města Poličky za 1. čtvrtletí 2010.
Poličky konané dne 7. června 2010
body byly zcela formální, například poskytnutí fiRM projednala a schvaluje rozpočtovou změnu
RM revokuje své usnesení č. 155 ze dne
nančního daru partnerským regionům postižených
č. 3/2010.
24. 5. 2010, kdy RM schválila záměr demolice objektu
povodněmi, majetkové záležitosti, revokace usneRM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Dohodě
č. p. 49 Svojanov.
sení, záležitosti zahraniční spolupráce…, jiné body
o poskytování příspěvku na úhradu části nákladů
RM projednala a doporučuje ZM schválit celoroč- byly zajímavé. Např. závěrečný účet za rok 2009,
pro ubytování osob bez přístřeší s firmou Faulham- ní hospodaření a závěrečný účet města za rok 2009
kde se jen potvrdilo, že nové vedení kraje výrazně
mer s.r.o. Tržek, dle důvodové zprávy.
spolu se zprávou o výsledku hospodaření města za
šetřilo a důstojně zvládlo i důsledky hospodářské
RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách
rok 2009 bez výhrad.
krize s obrovskými výpadky v příjmech z daní,
využití areálu hasičské nádrže ve Stříteži u příležiRM projednala a doporučuje ZM schválit rozpoč- Program rozvoje Pardubického kraje, aktualizace
tosti konání benefičního koncertu rockové a pun- tovou změnu č. 4/2010.
investičního rozvoje společnosti EAST BOHEMIkové hudby dne 15. 5. 2010 mezi městem Poličkou
RM schvaluje poskytnutí daru formou dřeva 6 – 8
AN AIPORT a. s.... Některé body byly velmi drajako vlastníkem areálu a panem Jakubem Maškem, m3 smrkové kulatiny na zhotovení krovu garáže pro
matické. Mezi ně patřil bod týkající se záležitostí
Polička jako pořadatelem koncertu, dle důvodové
sněžnou rolbu pro TJ Spartak Polička, lyžařský oddíl, v oblasti školství, tedy aby bylo zcela jasno, tak se
zprávy.
Polička, dle důvodové zprávy.
jedná o změny v systému středního školství ParMěsto Polička prostřednictvím RM nesouhlasí
RM doporučuje ZM schválit investiční záměr akce
dubického kraje, kde je kraj zřizovatelem. Téměř
s vydáním rozhodnutí ve věci povolení lovu na ne- „Regenerace Palackého náměstí v Poličce – II. etapa“ dvouhodinová - místy bouřlivá - diskuze jen potvrhonebních pozemích p.č. 4877/95 a p.č. 4877/148
dle důvodové zprávy.
dila, o jak citlivou otázku se jedná. Bohužel, trvale
v k.ú. Polička, pověřením lovu a stanovení podmíRM doporučuje ZM schválit vyčlenění částky na
klesající počet vycházejících žáků ze základních
nek pro provedení lovu podle ust. § 41 odst. 1 zák. dofinancování akce „Regenerace Palackého náměstí
škol, který mimochodem ještě bude pokračovat
č. 449/2001 Sb. o myslivosti v platném znění, dle
v Poličce – II. etapa“ v rozpočtu města na rok 2011
o dalších cca 20 %, je příčinou naplněnosti středdůvodové zprávy.
v předpokládané výši dle důvodové zprávy.
ních škol v průměru jen na 70 % a pokud nedojde
RM schvaluje stanovisko města Poličky k zahá- k razantním a „bolestivým“ krokům, tak dojde
Usnesení přijatá na 11. schůzi Rady města
jení zjišťovacího řízení záměru „Mobilní obalovna
k poklesu pod 50 %, což by nepochybně vedlo ke
Poličky konané dne 24. května 2010
živičných směsí Polička“ a bere na vědomí možnosti
kolapsu systému středních škol, neboť by nebyly
RM schvaluje vyčlenění propagačních publikací
dalšího postupu, dle důvodové zprávy.
„ufinancovatelné“. Už dnes má řada krajských škol
„Ztracené a opět nalezené obrazy hohenemské galeRM schvaluje dodavatele akce „Rekonstrukce
velké problémy, když nemají prostředky ani na
rie s příběhem ztraceného syna“ pro příspěvkovou
střešního pláště plaveckého bazénu v Poličce- odstra- základní potřeby. Bohužel, blížící se komunální
organizaci Městské muzeum a galerii Polička, dle
nění havarijního stavu“ společnost PÁSEK – stavební
volby udělaly z této citlivé otázky předmět politicdůvodové zprávy.
firma spol. s r.o., Polička, dle důvodové zprávy.
kých exhibicí, neboť tato problematika má dopad
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
RM schvaluje dodavatele akce „Komunikační na- na širokou voličskou obec. Při závěrečném hlasoč. 2010/40986 na „Restaurování a konzervování
pojení lokality Mánesova z ul. Dvořákova v Poličce“ vání nakonec zvítězil realistický pohled většiny zafondu korespondence Bohuslava Martinů“ z roz- společnost COLAS CZ, a. s., Praha 9, dle důvodové
stupitelů, jen někteří opoziční politici nedokázali
počtových prostředků Pardubického kraje, dle
zprávy.
překročit svůj stín.
důvodové zprávy.
RM schvaluje snížení rozsahu akce „Komunikační
Co tedy bylo předmětem tohoto bodu? Jednak
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
napojení lokality Mánesova z ul. Dvořákova v Poličce“ zde byly analyzovány důvody, proč současný vysoč. 40677/2010 na přípravu a konání „19. ročníku
dle důvodové zprávy.
ký počet středních škol je v krátké době neudržitelmultižánrového festivalu Polička *555“ z rozpočtoRM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společ- ný, vždyť jen v roce 2010 klesl počet vycházejících
vých prostředků Pardubického kraje, dle důvodové
ností COLAS CZ, a. s., Praha 9 na akci „Komunikační
žáků o 765, to odpovídá jedné velké či dvěma menzprávy.
napojení lokality Mánesova z ul. Dvořákova v Poličce“ ším středním školám. Dále byly navrženy kroky,
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
dle důvodové zprávy.
jak zabránit kolapsu krajského systému středních
č. 2010/40626 na akci „Svojanovské divadelní léto
RM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
škol. Do roku 2017 bude nutno provést přesuny
– Divadelní pouť, Hold Přemyslu Otakarovi a Pocta
dotace na projekt „Technologické centrum a elek- oborů, nutné bude sloučení nebo splynutí mnoha
Záviši z Falkenštejna “ z rozpočtových prostředků
tronická spisová služba v území pro město Poličku“ středních škol a to zvedne vlnu emocí, představte si
Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
v rámci Integrovaného operačního programu, oblast
uzavření školy se staletou tradicí. Kraj jen za nájmy
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
podpory: Zavádějící ICT technologie v územní veřej- škol v cizích budovách ročně zaplatí 18,3 mil korun
č. 2010/40625 na akci „Polička Jazz 2010“ z roz- né správě, dle důvodové zprávy.
a školy v budovách ve vlastnictví kraje mají volné
počtových prostředků Pardubického kraje, dle
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. OŠKT/10/20841
kapacity, kam by bylo možno žáky z cizích objektů
důvodové zprávy.
o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Par- bez problému přesunout. V poslední části pak byl
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
dubického kraje, na podporu sportu a volnočasových
předložen časový plán realizace navržených změn.
č. 2010/40627 na akci „Martinů Fest 2010“ z roz- aktivit v Pardubickém kraji na akci „Mámo, táto, pojď
Pro Poličku je potěšitelné, že se žádné změny v syspočtových prostředků Pardubického kraje, dle
si se mnou hrát“ pro příspěvkovou organizaci města
tému středních škol nepřipravují.
důvodové zprávy.
Poličky Středisko volného času Mozaika Polička, dle
Dalším diskutovaným bodem bylo zrušení hraRM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
důvodové zprávy.
zení regulačních poplatků formou daru v krajských
č. 2010/40580 na vydání publikace „Hrad Svojanov
RM schvaluje uzavření Smlouvy č. OŠKT/10/20842
zdravotnických zařízeních. Pardubický kraj byl prv– 100 let od zakoupení městem Polička“ z rozpočto- o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Par- ní z krajů, který zrušil jejich hrazení. Osobně mohu
vých prostředků Pardubického kraje, dle důvodové
dubického kraje na podporu sportu a volnočasových
říci, že jsem měl od počátku problém s formou
zprávy.
aktivit v Pardubickém kraji na akci „Školní olympiáda
jejich úhrady, byl a jsem pro zachování poplatků za
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
Masarykovy základní školy Polička a Sportovec roku“ využití pohotovosti a za pobyt v nemocnicích, nao dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., pro příspěvkovou organizaci města Poličky Masaryko- víc mi vadilo, že obyvatele našeho regionu neměli
na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce
vu základní školu Polička.
možnost využívat krajských úhrad. Naopak jsem
– I. etapa“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje publikování znaku města Poličky, byl a jsem proti poplatkům za položku na receptu.
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava komuni- fotografií a půdorysů kaplí sv. Anny v Hegerově ulici, Farmaceutický průmysl vykazuje zisky větší než
kací na území města Poličky“ společnost Skanska
v Lezníku a ve Stříteži, které jsou v majetku města, zbrojní průmysl, co k tomu dodat.
a. s. Praha, dle důvodové zprávy.
pro publikaci „Polička. Věnné město českých králoDůležitým bodem bylo projednání záležitostí
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spo- ven“, zpracovávané Mgr. Stanislavem Konečným, dle
rozpočtu kraje v roce 2010, který je velmi úsporný
lečností Skanska a. s., Praha, na akci „Oprava ko- důvodové zprávy.
a počítá s nižšími příjmy i výdaji i proti „krizovému“
munikací na území města Poličky“, dle důvodové
RM jmenuje do funkce ředitelky příspěvkové
roku o další 2 %. První tři měsíce roku vypadaly
zprávy.
organizace Městské muzeum a galerie Polička s účin- velmi optimisticky, ale již duben svým příjmovým
RM souhlasí s prodloužením doby trvání
ností od 1. 9. 2010 Mgr. Pavlu Pavlíčkovou, Pomezí
propadem uvrhl rozpočet za první 4 měsíce do ztráSmlouvy o budoucí nájemní smlouvě uzavřené
361, dle důvodové zprávy.
ty. Objektivnější informace budou k dispozici až po
dne 24. 3. 2010 se společností ZAHRADNICTVÍ
RM doplňuje zřízenou ediční radu, která bude ve
30. červnu, kdy končí možnost podat odložené
POLIČKA s. r. o., a to do 31. 7. 2010, dle důvodové
spolupráci s autory připravovaných publikací o městě
daňové přiznání.
zprávy.
Poličce sestavovat každoročně ediční plán těchto
Jménem hejtmana Radko Martínka přeji našim
RM bere na vědomí stanovisko Ing. Radoslavy
publikací o paní Boženu Havranovou, dle důvodové
občanům hezké léto a příjemnou dovolenou na
Vrabcové ve věci přestěhování dětského informač- zprávy.
zotavení.
ního centra DOMEČEK Polička do jiných prostor
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
Mgr. Jaroslav Kacálek
v ZŠ Na Lukách Polička.
sekretariátě starosty města.
zastupitel Pk
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PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
– ZMĚNA Č. 1
Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů
„Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje
– Změna č. 1“
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek a dotčená obec s rozšířenou působností,
obdrželo od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 110, závěr zjišťovacího
řízení záměru Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
s názvem:
„Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje – Změna č. 1“
Zpracovatel oznámení:
Ing. Karel Bursa, ISES, s.r.o.,
M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6.

Na podkladě oznámení změny koncepce a na
základě k němu obdržených vyjádření provedlo
Ministerstvo životního prostředí zjišťovací řízení
ve smyslu § 10d podle kritérií uvedených v příloze
č. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
s následujícím závěrem:
Změnu koncepce „Plán odpadového hospodářství Pardubického kraje – Změna č. 1“ není nutné
posuzovat podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího řízení je k nahlédnutí na Městském úřadu
Polička, odboru územního plánování, rozvoje
a životního prostředí, Palackého nám. 160, 572 01
Polička – č. dv. 41.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

MOBILNÍ OBALOVNA ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ POLIČKA
Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) ve znění pozdějších předpisů „Mobilní
obalovna živičných směsí Polička“
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný
celek, obdrželo od Krajského úřadu Pardubického
kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, závěr zjišťovacího řízení záměru společnosti JV Capital
a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Lannova 1540/26,
110 00 Praha 1, IČ 28490321 názvem:
„Mobilní obalovna živičných směsí Polička“
Zpracovatel oznámení:
Ing. Petr Adamec, K cihelně 313/41,
190 15 Praha 9.
Mobilní obalovna živičných směsí Polička naplňuje znění bodu 6.5 „Obalovny živičných směsí“
a bodu 10.4 „Skladování vybraných nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků (vysoce
toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých,
dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických po reprodukci, nebezpečných
pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad
1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, ba-

5

rev a laků v množství nad 100 t“ kategorie přílohy
č. 1 k cit. zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1
s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr
bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí.
Na základě průběhu zjišťovacího řízení vedeného
podle § 6 a 7 cit. zákona, s ohledem na obdržená
vyjádření a po posouzení záměru podle zásad
uvedených v příloze č. 2 k cit. zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že výše uvedený záměr bude
posuzován podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Pokud oznamovatel bude pokračovat v přípravě záměru v rozsahu oznámení, předloží
příslušnému úřadu ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1
cit. zákona dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí zpracovanou v rozsahu uvedeném v příloze
č. 4 k cit. zákonu.
Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího řízení včetně vyjádření dotčených správních
úřadů, dotčených územních samosprávných celků
a veřejnosti je možné k nahlédnutí na Městském
úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje
a životního prostředí, Palackého nám. 160, 572 01
Polička – č. dv. 41.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

SOUTĚŽ „INFORMAČNÍ
CENTRUM 2010“ S DENÍKEM
Asociace turistických informačních center ČR
připravila ve spolupráci s VLP, a.s., která je vydavatelem regionální sítě Deníku a portálu www.denik.cz,
soutěž o nejlepší turistické informační centrum s názvem „Informační centrum 2010“. Soutěž odstartovala
v pondělí 14. června a potrvá do 31. srpna. Turisté,
návštěvníci a další lidé, kteří využívají služeb informačních center, mohou poslat svůj hlas formou sms
zprávy svému favoritovi na stránkách www.denik.cz/
infocentra, kde naleznou příslušný kód. Na této stránce je vytvořen speciál, na němž jsou průběžně umisťovány aktuální informace o letošní turistické sezoně,
o činnosti jednotlivých informačních center a další
zajímavosti z regionů ČR. Informace o soutěži získají
zájemci také v tištěných regionálních titulech Deníku
a v informačních centrech. Nejlepší informační centra
v každém kraji budou oceněna.
Pokud jste spokojeni se službami našeho informačního centra v Poličce, budeme rádi za Váš hlas.
Ten prosím pošlete formou SMS ve tvaru: DEN INFO
PCE 28 (DENmezeraINFOmezeraPCEmezera28) na
tel. číslo 900 11 04. Cena sms zprávy činí 4 Kč s DPH.
Mgr. Jan Matouš, informační centrum

CYKLOBUSEM ČESKOMORAVSKÝM
POMEZÍM
Projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím si
v minulých letech našel již mnoho příznivců. Poprvé
vyjel cyklobus, tedy linkový autobus uzpůsobený pro
převoz kol, o prázdninách v roce 2006. Letos se tedy
na svou trasu vydá již popáté.
Pro letošní rok je opět pro fanoušky cykloturistiky
připravena zajímavá novinka. Po loňském rozšíření
projektu o trasu do Moravské Třebové a Jevíčka
se v letošním jízdním řádu cyklobusu objeví také
zastávka v České Třebové. Cyklisté tak budou moci
navštívit například rozhlednu na Kozlovském kopci
nebo využít napojení na nový systém cyklo a in-line
stezek na Orlickoústecku. Možnost dostat se cyklobusem do Moravské Třebové a Jevíčka pro nás Poličáky
a dovolenkující turisty má výhodu velmi rychlého
spojení v pátek a v neděli, kdy spoj z Poličky vyjíždí
v 7.10 ráno a už v 7.55 je v Jevíčku. Je to proto, že cestou cyklobus zastavuje pouze v Květné a ve Svitavách.
Drobnou nevýhodou spoje je nutnost časného vstávání a málo možností vystoupit z cyklobusu cestou.
Sobotní spoj jede z Poličky v 8.00 hodin opačným
směrem, a to na Borovou, Proseč (8.22), Nové Hrady
a Litomyšl, v níž je v 8.56 hodin. Kdo má výdrž a jiné
plány, může pokračovat cyklobusem přes Litomyšl,
např. až do České Třebové s příjezdem v 9.25. Nevýhodu doby strávené v autobuse velmi dobře nahradí
výhodná cena jízdenky, která je pro cestující s kolem
40 Kč na libovolnou vzdálenost a pro rodiny s dětmi
(maximálně 2 dospělí a děti) dokonce jen 20 Kč/os.
V případě, že se rozhodnete vyjet z Poličky na
kole a vrátit se cyklobusem, je dojezd autobusů do
Poličky v sobotu ve směru od Borové v 18.40 hodin,
v pátek a v neděli ve 20.30 hodin. Ti, kteří vyjedou
bez kol, jsou přepraveni také, avšak za běžnou tarifní
cenu, dle počtu ujetých kilometrů. Cyklobus, tedy
linkový autobus s přívěsem uzpůsobeným pro převoz kol, bude jezdit každý pátek, sobotu a neděli od
2. července do 26. září 2010.
Do všech domácností v Poličce byly v červnu
zaslány letáčky s přesným jízdním řádem, mapkou
a výletními cíli. Součástí letáčku je také jízdní řád
společnosti Veolia Transport, která provozuje cyklobus na trase Pardubice – Chrudim – Nové Hrady
– Litomyšl – Proseč – Borová – Hlinsko. Letáčky jsou
rovněž k dispozici v Informačním centru. Již dnes si
můžete začít plánovat cyklovýlety a nezapomeňte, že
ve státem uznaný svátek, tedy v pondělí 5. a v úterý
6. července 2010 jezdí všechny cyklobusy stejně jako
v neděli! Tak tedy nebe bez mráčků a mnoho krásných zážitků z cest!
Mgr. Jan Matouš, informační centrum

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

Červenec 2010
KINO POLIČKA
V červenci KINO NEPROMÍTÁ.
V srpnu vás zveme do kina na:
~ Kouzelná chůva a Velký třesk (4. 8.)
~ Kuky se vrací (10. 8.)
~ Robin Hood (11. 8.)
~ Princ z Persie: Písky času (17. 8.)
~ Zelená zóna (18. 8.)
~ Jak vycvičit draka (23. 8.)
~ Iron Man 2 (25. 8.)
~ Shrek: Zvonec a konec (30. 8.)
~ Toy Story 3: Příběh hraček (31. 8.)

TYLŮV DŮM
neděle Palackého náměstí (za nepříznivého
počasí Tylův dům) v 15.00 hodin
25. 7. POZDRAV Z LONDÝNA
Koncert Londýnského dechového orchestru mládeže s Tanečním orchestrem Střediska pro mladé hudebníky v Londýně.
V první části zazní skladby světově známých autorů (Smetana, Dvořák, Mahler,
Janáček, Martinů), ve druhé části koncertu
to budou swingové melodie éry velkých
džezových kapel (Miller, Basie, Ellington,
Gershwin,...)
Vstup zdarma

KDYBYKULICH - PROGRAM
KdybyKulich aneb „LETNÍ VÁNICI INSPIRACE
přineste, prosím, tyto knihy do parku, kde bude
VÁM PŘINÁŠÍ UNESCO“ SOBOTA 10. ČERVENCE
probíhat akce KdybyKulich. Všechny knihy opatří or2010 V MĚSTSKÉM PARKU U HRADEB
ganizátoři samolepkou s pokyny, a další návštěvníci
Program:
KdybyKulichu si, kromě zajímavých zážitků, mohou
Od 11 hodin denní program plný her, hlavolamů
domů odnést také vaši knihu. Po přečtení doporua soutěží pro děti s názvem Máš pod kulichem? Čeká
čujeme zanechat knihu na nějakém vhodném místě,
vás pravá letní koulovačka, stavění sněhuláků, chytá- případně předat další osobě. Vhodným místem může
ní vánočních kaprů. Pro dospěláky připravujeme sou- být čekárna u lékaře, autobus, vlak, úřad, knihovna,
těž v pletení šály nebo pravou, nefalšovanou knihov- kino či galerie apod.
nu, která bude plná knih nejen s vazbou na města
Od 17 hodin hudební minifestiválek Živá města
UNESCO či České inspirace. V knihovně se budete – živé památky, Krajdablues, Jiří Smrž, Točkolotoč
moci zúčastnit také projektu Najdi – přečti – předej.
Od 21.30 hodin artistní představení v podání
Smyslem je podpořit četbu. Mnozí z nás máme jistě
Cirque Garuda s názvem Kámen mudrců aneb šutr
doma celou řadu knih, které již podruhé číst nehodlá- chytráků
me (víme například, že vrahem je zahradník). Někdo
Od 22 hodin čtení na dobrou noc
jiný by si však právě tyto naše knihy možná rád přečetl. Proto tímto vyzýváme všechny milovníky četby,
www.kdybykulich.cz

LITOMYŠL
Toulovcovy prázdninové pátky
Každý pátek o prázdninách na Toulovcově
náměstí od 18.00 hod. pohádka, od 19.30
hod. koncerty (Cop, Majerovy tabulky,
Jarret, Traband, FruFru, Létající rabín, Družina, Poutníci, Ty Syčáci).
Od 17. 7. / Smetanovo náměstí
Středa, hudby vám třeba
Každou středu o prázdninách od 19.30
hod. posezení s hudbou na přírodním
parketu u Smetanova domu.
Zámek UNESCO s novinkami
O prázdninách vás čeká řada novinek – výstup na zámeckou věž, sestup do podzemí,
koncerty, bohoslužby v zámecké kapli.
V provozu kavárnička na druhých arkádách a občerstvení v ratejnách.
Více na www.zamek-litomysl.cz
SVITAVY
1. 7. od 19.30 hod. / Fabrika
Externí koncert Smetanovy Litomyšle ve
Svitavách
Carmen? Flamenco
Komponovaný hudebně taneční projekt
operní pěvkyně Edity Adlerové a flamencové tanečnice Jany Drdácké s živým doprovodem.
17. 7. od 14.00 hod. / Lánská zahrada
Dětský den
Benátská noc - disco
Více informací na www.kultura-svitavy.cz
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
4. 7. od 9.00 hod. / Hřebeč – U Tety
Slavnostní otevření Hřebečských důlních stezek
Švejkovy c.k. Manévry - od 16.00 hod. na
zámku
Program k otevření nové expozice Hřebečské důlní stezky
26. 7. od 16.30 hod. / zámek
Moravskotřebovský bramborák
Žofie Kabelková, Jarret, Cop, Ag Flek,
Quanti Minoris
VYSOKÉ MÝTO
25. 6. – 19. 9. / Galerie ve Zvonici
Karel Kryl
První výstava Krylova výtvarného díla
představí keramiku, malbu a ilustrace, kterými provázel své básnické sbírky.
30. 6. – 5. 9. / Regionální muzeum
Páni kluci
Výstava klukovských hraček a her – vláčky,
autíčka, stavebnice apod.
Mgr. Jan Matouš, VV Českomoravské pomezí
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstava
Od 5. května do 31. srpna
Mladá poličská fotografie
Výstava fotografií sedmi mladých poličských fotografů
Čtvrtek 28. 7. od 21.00 na
dvorku muzea
Letní kino – Pojďme na Martinů
Přátelské prázdninové posezení příznivců
hudby B. Martinů u filmové adaptace
opery Řecké pašije. Promítání filmu bude
spojeno s průvodním slovem J. Novotného
a chybět nebude ani tradiční dobré občerstvení.

SVOJANOVSKÉ LÉTO 2010
Hold králi Přemyslovi
Hradní život za Přemysla krále
3. – 4. července 2010
Letní historické slavnosti připomenou dobu
zakladatele hradu českého krále Přemysla Otakara
II. Vystoupí skupina Gremio de la Hispania esgrimadores (výběr španělských šermířů), připraveny
jsou historické hry pro malé i velké - od kuchtíka,
přes oblékání panoše, kolem hradní obrazárny do
žaláře atd. Po oba dny budou probíhat scénická
vystoupení na hlavním nádvoří.

Připomínka výročí popravy asi nejproslulejšího
držitele hradu Záviše z Falkenštejna, která se stala
24. srpna 1290. „Cesta meče“ – příběhy na artušovské téma, ukázky střelných a palných zbraní, jezdec
a kůň, povídání s katem. Noční prohlídky doprovázené hranými vstupy.

Oslava výročí 100 let od zakoupení hradu
Svojanova městem Poličkou
4. – 5. září 2010
V těchto dnech, přesně před 100 lety, došlo
k fyzickému předání hradu zástupcům města. PřeFestival akustické hudby
vzetí hradu doprovázela velká lidová slavnost, také
24. července 2010
po 100 letech plánujeme oslavu tohoto výročí.
Festival na hlavním nádvoří hradu představí „K. und k. armee“ – ukázky armádního výcviku, cískupiny osobitého hudebního žánru.
sařské manévry. Atmosféru dotvoří dobová hudba,
tanec a dobová módní přehlídka. Mezi jednotlivýLoutkářská a divadelní pouť
mi vystoupeními promluví významné osobnosti
31. července – 1. srpna 2010
spjaté s hradem Svojanovem.
Vystoupení divadelních souborů na hlavním
Oslava výročí 100 let od zakoupení hradu
nádvoří hradu. Na své si přijdou nejen malí diváci, Svojanova městem Poličkou proběhne pod osobní
představí se divadelní soubory loutkové i hrané, záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko
sobotní večer vyvrcholí muzikálovým koncertem. Martínka.
Návštěvníci se mohou těšit i na oblíbenou hru „Ať
žijí duchové“ – poprvé na hradě!
Program Svojanovského léta 2010 probíhá za
Loutkářská a divadelní pouť proběhne pod
podpory Pardubického kraje.
osobní záštitou hejtmana Pardubického kraje
Hrad Svojanov a jeho expozice jsou otevřeny po
Mgr. Radko Martínka.
dobu letních prázdnin denně včetně pondělí od 9
do 18 hodin.
Pocta Záviši z Falkenštejna
Podrobné informace naleznete na www.svoDoba Záviše z Falkenštejna
janov.cz
21. – 22. srpna 2010
Těšíme se na vaši návštěvu!

MUZEUM KURIOZIT A FOTOGRAFIÍ ZVE

MO KDU - ČSL a SJ Polička vás srdečné zvou na

TRADIČNÍ POUŤOVOU ZÁBAVU
Kdy: 23. července 2010 od 20 hodin
Kde: Zahrada U Mlýna v Poličce
Mimo dobré hudby (hud. skupiny MIX) budou
i výborné delikatesy - steaky a jiné grilované
dobroty.
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Muzeum kuriozit a fotografií v Lezníku 109
vás letos zve od 1. 7. do 1. 9. 2010 na prohlídku
opět rozšířené expozice. Nové fotky jsou z Nepálu,
z okolí hlavního města Káthmandů a z letadélka
směrem k Mount Everestu. Dále fotografie ze Srí
Lanky (dříve Cejlonu). Tam jsem hlavně fotila
v kulturním trojúhelníku starodávné ruiny měst
z 10. a 11. století Polonnaruwy, Kandy a Dambully
a pak také Colomba, Galle a Trincomalee – přímořských měst. Moc se toho za 14 dní stihnout nedalo, ale autobusy a vlaky jsou tam levné, což se
nedá říct o hotelech. „Perla Indického oceánu“ jak
je někdy Cejlon nazýván, je sice krásný ostrov, ale

korupce a okrádání turistů je tam běžné. Ostatně
v Nepálu je to podobné. Navíc v horách tam vybírají „vstupné“ od turistů maoisté...
V severní Indii, v Delhi a Vrindavánu jsem
zdokumentovala dvě indické svatby. Hostů bývá
kolem tisícovky. Pro manžele je to nejkrásnější
celoživotní zážitek a nevadí, že se rodiče poněkud
zadluží. Ostatně svatby svých potomků domlouvají oni za vydatné pomoci astrologů. Zajímavé
je, že tato manželství vydrží a v Indii je rozvodů
velmi málo.
V našem soukromém muzeu je připraveno
překvapení pro děti na „Pohádkové půdě“, kde
se cítí mladí i důchodci. Superlativy v knize hostů
to komentují a v sále pro 500 lidí jsou překvapeni vesměs všichni. Sbírka plechových krabiček
(3 133 ks) je druhá největší na světě, ta první
v Anglii má 3 500 kusů. Sbírat jsem je začala v deseti letech a nyní je mi 67. Ale sbírám jen pěkné
a zachovalé.
Naproti našemu domu se nám podařilo otevřít „Malé mořské muzeum“. Najdete v něm fotky
z Andamanských ostrovů v Indii, některé i z pod
mořské hladiny. Uvidíte úžasné korálové zahrady,
jen rybičky nechtěly vždycky pózovat...
Otevřeno je každý den kromě pondělí od 10 do
17 hod. Návštěvu je možno domluvit i telefonicky
na čísle 461 721 847 nebo 608 410 287. Jsme od
Poličky 3 km, v Lezníku 4. dům vpravo.
Na vaši návštěvu se těší
Jitka Hollová a Marius van Denk

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
INFORMACE O ODJEZDECH NA TÁBORY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR I.
Termín: 12. 7. – 16. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Vedoucí: Jitka Vápeníková, tel: 736 761 281
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR II.
Termín: 19. 7. – 23. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Vedoucí: Zdeňka Švecová, tel: 736 752 624
LETNÍ TÁBOR NADĚJE
na tento tábor jsou ještě volná místa !!!
Termín: 14. 8. – 21. 8.
Místo:
Rekreační středisko Svratouch
Odjezd: sobota 14. 8. v 10.00 hod z parkoviště
u divadla
Návrat:
sobota 21. 8. v 10.30 hod opět na parkovišti u divadla
Vedoucí: Richard Brabec, tel: 723 160 786
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR DUNAJEC
Termín: 24. 7. – 31. 7.
Místo:
po řece Dunajec v Polsku i na Slovensku
Odjezd: sobota 24. 7. v 7.30 hod na nádraží
v Poličce
Návrat:
sobota 31. 7. v 19.00 hod na nádraží
Vedoucí: Mgr. Vítězslav Fila, tel: 739 632 114
KAŽDÝ ÚČASTNÍK MUSÍ MÍT SVŮJ DOKLAD
TOTOŽNOSTI DO ZAHRANIČÍ!!!
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
na tento tábor jsou ještě volná místa !!!
Termín: 8. – 15. 8.
Místo:
RZ Mladočov
Odjezd: neděle 8. 8. ve 14.00 hod z parkoviště
u TD – sraz ve 13.30 hod
Návrat:
neděle 15. 8. cca 11.00 hod opět parkoviště u divadla
Vedoucí: Petr Cihlář, tel: 602 423 259
LETNÍ TÁBOR MADĚRA
OSTROV POKLADŮ
na tento tábor jsou ještě volná místa !!!
Termín: 17. 7. – 26. 7.
Místo:
Telecí - Maděra
Odjezd: pátek 17. 7. v 10.00 od semaforu na
nábřeží
Návrat:
pondělí 26. 7. 10.30 hod opět na nábřeží
Vedoucí: Milan Matouš, tel: 606 716 447
LETNÍ TÁBOR DÁMY V SEDLE
Termín: 1. 7. – 6. 7.

Místo:
Odjezd:

Stašov
vlastní doprava, sraz všech dam je ve
čtvrtek 1. 7. ve 13.00 ve Stašově
Návrat:
vlastní doprava, v úterý 6. 7. ve 13.00
ze Stašova
Vedoucí: Irena Chroustovská, tel: 605 431 034
LETNÍ TÁBOR DÁMY V SEDLE
Termín: 19. 7. – 28. 7. 2009
Místo:
Stašov
Odjezd: vlastní doprava, sraz všech dam je
v pondělí 19. 7. v 13.00 ve Stašově
Návrat:
vlastní doprava, ve středu 28. 7.
v 13.00 ze Stašova
Vedoucí: Irena Chroustovská, tel: 605 431 034
LETNÍ TÁBOR DÁMY V SEDLE
Termín: 16. 8. – 20. 8.
Místo:
Stašov
Odjezd: vlastní doprava, sraz všech dam je
v pondělí 16. 8. v 8.00 ve Stašově
Návrat:
vlastní doprava, v pátek 20. 8. v 15.00
ze Stašova
Vedoucí: Irena Chroustovská, tel: 605 431 034
VÍCE INFORMACÍ
NA WWW.MOZAIKA-POLICKA.CZ
ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM
ROCE – 2011
seznam zájmových kroužků na nový
školní rok vyjde v srpnovém vydání
Jitřenky, od 23. 8. se můžete informovat u nás v Mozaice, podrobné
informace naleznete také v brožurce,
která vyjde v září.
Od 23. 8. najdete také na www.mozaika-policka.cz, kde se můžete do
kroužku přihlásit přímo z vašeho
počítače.
INFORMACE O ODJEZDECH NA TÁBORY
najdete na www.mozaika-policka.cz
nebo v našich vývěsních skříňkách
(na Mozaice a na náměstí – hotel
THT).
Kolektiv pracovníků SVČ Mozaika Polička přeje
všem našim KLIENTŮM A příznivcům krásné
prázdniny a léto plné nevšedních zážitků
PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
ADIOS PRÁZDNINY - loučení s prázdninami
na poličském letišti
Termín: neděle 29. 8.
www.mozaika-policka.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám rodinný dům se zahradou v klidné části města nedaleko centra. Dům je po částečné rekonstrukci, udržovaná zahrada se zděným
domkem 1+1. Nutno vidět. Cena 1 550 tis. Kč.
Tel. 739 264 997.
•
Prodám rodinný domek, zahrada, předzahrádka. 4+1 v Poličce v pěkném prostředí. Cena
dohodou. Tel. 605 322 774
•
Prodám starší řadový domek 2+1 s verandou a garáží a dvěma zahradami v obci Jedlová,
okr. Svitavy. Možnost půdní vestavby. Nutné stavební úpravy. Cena dohodou. Tel. 602 159 279
•
Prodám byt 3+1 po celkové rekonstrukci.
Velikost 78 m 2 , 2 n. p., zateplení, plastová okna
Nová rohová linka + komfortní spotřebiče. Nové
vestavěné skříně, koupelna a WC. Nové plovoucí
podlahy a revitalizace jádra. Výhled do zeleně,
klidná lokalita (Polička, Hegerova 928). Výhodná
cena, při rychlém jednání sleva, možnost dokoupení garáže. Kontakt: 777 207 468, 776 207 468
•
Prodám byt v OV, vel. 1+1, 46 m 2 , v Poličce.
Cena 770 000 Kč. Tel. 737 001 341.
•
Prodám byt v OV, vel. 2+1, cihlový, Polička, Horní Předměstí. Cena: 890.000 Kč.
Tel.: 737 348 120.
•
Pronajmu byt 1+1, 32 m 2 , 5 000 Kč měs.
Tel. 723 004 383.
•
Prodám hrobku u kostela sv. Michala.
Tel: 75 272 899
•
Nabízím ježdění pro děti na ponících. 4 km.
od Poličky, po dohodě na tel. č. 732 352 829
•
SMĚNÁRNA BEZ POPLATKŮ!!! Dálniční
kupony - A, SK, CH. Zájezdy všech známých
CK za nejlepší ceny!!! Zájezdy lůžkovými busy
do celé Evropy (Island, Skandinávie,...)!!! ZDARMA rakouský dálniční kupon - ke každému
pobytu v Chorvatsku. CK KO-TOUR, Riegrova
52, Polička, www.kotour.cz, policka@kotour.cz *
461 724 662, 605 592562
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří
Bartoň, 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, 603 782 573.
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich
příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od
mechu, nástřik střechy proti mechu. Renovace eternitových a pálených střech tlakovou
vodou a jejich nátěr. Opravy a rekonstrukce
komínů. Dehtuje váš komín? Zjištění závady
a odstranění. Vše za nízké ceny. Tel. 731 506 249,
464 620 162.

MÍROVÝ POCHOD ZAVÍTÁ DO POLIČKY
Určitě zajímavým prázdninovým zpestřením
života v okolí našeho města bude mírový pochod
Padajátra, který bude Poličkou procházet 22. července, a který je projektem Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Jeho účastníci vyrazili
na tuto mírovou pouť poprvé v roce 1989 a jejich
cesta tehdy vedla napříč celou Evropou z Belfastu
až do Moskvy. Padajátra v Česku zdomácněla a od
té doby vyráží každé léto na několik týdnů vždy
v jiné části naší země. Pestrému průvodu dominuje
unikátní poutní vůz tažený volským spřežením
a zvukovou kulisu tvoří zpěv a rytmická hudba

na indické nástroje. Poselstvím celé této akce je
jednoduchá, ale hluboká myšlenka - dokud nenalezneme mír v sobě, nemůžeme očekávat mír ve
světě. Účastníci Padajátry během průvodu nabízejí
indické lahůdky a k mání jsou i knihy týkající se
snad všech aspektů lidského života. Asi největší
pozornost budí dva voli, zapřažení do překrásně
vyřezávaného vozu, kteří jsou magnetem jak pro
děti, tak pro dospělé. Kdo se chce o tomto pochodu dovědět více, může navštívit večerní kulturní
program začínající v 18.00 na Palackého náměstí,
který nabízí bohatou přehlídku kultury dávné

Indie od meditační i dynamické hudby přes tradiční tanec až třeba k ochutnávce specialit indické
kuchyně. Návštěvníci si mohou také odnést malé
suvenýry, nechat si na obličej namalovat originální
make – up, nebo se zúčastnit soutěže o atraktivní
ceny. Celý tento putovní festival nabízí příjemné
vybočení z atmosféry všedních dnů, dává možnost
na chvíli zapomenout na každodenní starosti,
zasmát se (např. při divadelním představení pohádkového hororu „Tekutá krása“), obnovit síly,
a může obohatit život každého, kdo s ním přijde
do styku.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VÝSTAVA LUKÁŠE HOUDKA

Dne 2. 7. 2010 uplynulo 5 let, co
nás navždy opustil pan Stanislav
Slavíček. Všichni, kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka
s rodinou

Lukáš Houdek se narodil 8. října 1984 v Plané
u Mariánských Lázní do dělnické rodiny, která ho
podle svých nejlepších úmyslů vychovala v čtyřpokojovém bytě panelového domu ve Stříbře, kde
úspěšně vystudoval osmileté gymnázium. V současné době studuje obor romistika na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně
se účastní jazykovědných a sociálně a kulturně
– antropologických výzkumů v romských komuDne 3. července 2010 uplyne 15
nitách v České republice i v zahraničí. Odborná
let ode dne, kdy nás navždy opustil
veřejnost Lukáše Houdka označuje za novodobou
manžel, tatínek a dědeček pan Edu- Josefine Mutzenbacher.
ard Soukal. Kdo jste ho znali, věnujte
Od roku 2001 se každoročně účastní mezimu s námi tichou vzpomínku.
národních projektů v zahraničí, které fungují
na poli lidských práv. Zabývá se především
humanistickou a dokumentární fotografií. Je pravidelným přispěvatelem romského informačního
servisu Romea a jeho měsíčníku Romano voďi, je
Dne 16. 7. 2010 uplyne rok, co
spolupracovníkem serveru iDnes a od roku 2009
nás opustila naše milá manželka, pracuje na vydávání časopisu pro multikulturní
maminka, babička, prababička
mládež Romano voďori.
paní Marie Zaalová. Kdo jste ji znali
V průběhu roku 2008 odjel Lukáš Houdek na
a měli rádi, mějte s námi na ni milou
fotografickou stáž do Nairobi v rámci evropského
vzpomínku.
programu rozvojové spolupráce GLEN, kde vyuManžel, dcera a syn
čoval děti z nairobských slumů fotografii. Z této
s rodinami
čtyřměsíční stáže vznikla putovní výstava věnující se kontrastům keňské společnosti s názvem
Behind Safari.
Lukáš Houdek má rád smažené hranolky
s majonézou. Naopak nemá rád hloupost, diskriminaci, pivo a koprovou omáčku.

h t t p : // w w w. l u k a s h o u d e k . e s t r a n k y. c z /
fotoalbum/behind-safari
Výstava probíhá v rámci projektu Fotbal pro
rozvoj.

BYLI JSME NA MARTINŮ, TENTOKRÁT NA TŘECH STUDNÍCH
Touto vzpomínkou na mého manžela
PhDr. O. A. Kuklu
si spolu s přáteli a blízkými uvědomujeme, že
už je to dva roky, co jsme se s ním rozloučili.
Alena Kuklová.
Na svého stálého dlouholetého dopisovatele
vzpomíná také redakční rada Jitřenky.

Pokud jste si při čtení nadpisu vybavili přednáškový cyklus Pojďme na Martinů, který pořádá
sdružení Náš Martinů každý měsíc v Centru
Bohuslava Martinů, tak jde o spojení zcela správné. Právě jako členové tohoto sdružení jsme se
v sobotu 29. 5. 2010 vypravili do obce Tři Studně,
kde se jako každý rok konalo slavnostní Otvírání
studánek, abychom si vyslechli nejoblíbenější
dílo BM naživo a podívali se na místa, kde BM
v červenci r. 1938 strávil tolik příjemných chvil
s rodinou Kaprálových.

POLIČSKÝ SPOLEK PATRIOT
OPĚT V AKCI!
Jako poděkování za přidělený příspěvek Městského úřadu Polička našemu občanskému sdružení
Spolek PATRIOT jsme uspořádali v Divadelním
klubu dne 4. 6. 2010 již tradiční rockový večer za
účasti známých osobností převážně kulturního
života. Dobrou náladu mezi zhruba stovkou zúčastněných šířil známý pražský producent a moderátor
Jiří Pomeje. O kulturní rockový zážitek se celý
večer starala poličská revivalová kapela Motorest
Band. Tato poličsko-pražsko- pardubická partička
se představila s novinkou a tou byly odvázané
sboristky – duo Sexy Cats, které předvedly skvělou
show. S kapelou si rád zahostoval i její bývalý kytarista a současný manažer Ivety Bartošové, Pavel
Pásek. Nebyl však jediným překvapením. Na pódiu
s kapelou Motorest Band skvěle zazpíval 6 písniček
i úžasný vokalista Vláďa Šafránek (Waldagang, ex
– Harlej). Obavy o jeho zdravotní stav, které jeho
očekávané vystoupení předcházely, se bohudík
nenaplnily a „Šafrda“ zpíval jako bůh.
Dovolujeme si tímto poděkovat všem zúčastněným patriotům i jejich příznivcům. Poděkování za
vydařenou akci také zaslouží personál Divadelního
klubu a obzvlášť Lukáš Zrůst, jehož přístup nezbývá než hodnotit kladně.
rb
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Třebaže počasí hrozilo slavnost pokazit,
a proto byl také program raději přesunut z paloučku u studánek Barborky a Vitulky k areálu
hotelu Horník, nakonec se přeci jen umoudřilo
a dokonce vysvitlo i sluníčko. Velká účast potěšila nejenom organizátory akce, ale rovněž
všechny, kteří fandí hudbě Bohuslava Martinů.
Na úvod celého programu vystoupil starosta obce
Miloš Brabec, aby přivítal všechny zúčastněné,
včetně zástupců institucí, které se snaží propagovat dílo slavného skladatele. Pro náš nedávno
založený spolek Náš Martinů bylo ctí, že mohl
vedle Společnosti Bohuslava Martinů, která byla
zastoupena pobočkami z Prahy a ze Zlína, reprezentovat město Poličku.

Hudební produkci nejznámějšího díla Bohuslava Martinů, kantáty Otvírání studánek, zajistil
židlochovický pěvecký sbor Skřivánek pod vedením prof. Bučka a přizvaní studenti JAMU z Brna. Jejich interpretace kantáty byla velmi milá,
třebaže zvuk keyboardu v některých pasážích
rušil celkovou náladu díla a děti hrající si v okolí
si nechtěně pohrávaly s trpělivostí účinkujících
i posluchačů. Krásné počasí i přátelská atmosféra
však jakékoliv nedostatky hravě překlenuly.
O další program se postaraly folklorní soubory složené povětšinou z malých dětí. Naparáděné
holčičky v sukýnkách, s copánky, mašlemi a věnečky z pampelišek, spolu s odvážnými kloučky,
kteří se s nimi snažili držet taneční krok, předvedli tanečky, zapojili lidové zvyky, říkanky,
písničky a přenesli nás v myšlenkách mnoho let
nazpět, do dob, kdy se ještě udržovaly tradice
jako je třeba právě jarní čistění studánek. Nutno
před nimi smeknout klobouk, vždyť děti z jednoho souboru dokonce tančily na chladné dlažbě za
hotelem bosky.
Byl by samozřejmě hřích nevypravit se při této
příležitosti po stopách BM, které vedou k vile rodiny Kaprálových, do hostince U Loubů, ale také
do lesa ke studánkám Barborce a Vitulce, kam se
kdysi skladatel ubíral se svojí milovanou žačkou
Vítězslavou Kaprálovou. Při závěrečném občerstvení, na které jsme byli pořadateli pozváni, jsme
se od starosty obce dozvěděli nejen novinky ze
Tří Studní, ale i to, jak náročné je tuto slavnost
organizovat, zvláště když je nutné počítat každou
korunu a spoléhat se na sponzorské příspěvky.
Otvírání studánek na Třech Studních se letos
velmi vydařilo a tak mi nezbývá než vyslovit přání, aby tato i jí podobné akce nadále pokračovaly,
aby se stále našlo dost lidí, kteří je budou organizovat, provádět a všemožně podporovat, stejně
jako těch, kteří je budou rádi navštěvovat.
Za spolek Náš Martinů
Tereza Novotná

NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
Neobyčejným zážitkem bylo už to, že nepršelo
a bylo teplo. Ještě v pátek jsme si uměli představit těch biblických čtyřicet potopních dnů a nevěřili že by mohlo, byť jen na chviličku, zasvitnout
sluníčko, a my mohli vyjít do ulic neozbrojeni
deštníkem. Jak kdo, ale já jsem byl puzen touhou
jen tak vyjít do příjemného podvečera ven a teď
jsem to měl umocněno ještě nabídkou neobyčejných zážitků.

Vzal jsem to – a bylo nás dost – z toho místa
nejsprávnějšího, od Centra Bohuslava Martinů.
Tam – proč to však připomínat – chodil do školy
Bohuslav Martinů a nejen to: učiteloval zde i jako
muzikus. To jsme si vyslechli od „současníků BM“
na počátku našeho putování cestami Bohuslava
Martinů. V Otakarově ulici nám Bohoušek zahrál
na housle – pan učitel Černovský se však k lítosti
pořadatelů nenalezl. Jen tak letmo jsme obdařili
pohledem chrám sv. Jakuba, abychom u domu
U růže vyslechli vzpomínky tovaryše, kamaráda
to mladého Bohouše Martinů. Než jsme došli do
Masarykovy ulice k bankomatu, Bohuslav Martinů už dospěl a za 1. světové války tu vyučoval
hře na piano a housle. Použití třetího pádu bylo
použito na inzertním plakátu a já si s lítostí říkám: kdo dnes používá toho krásného dativu? Sestra B. M. v Nové ulici, kde bydlela rodina Martinů, měla něco jako módní salon a také nám o tom
a o své rodině něco řekla. Pak jsme popošli na
roh náměstí, kde v dřívější budově starostenského úřadu – dnes městského – získal deputátní byt
otec Bohuslava Martinů, což nám ochotně sdělila
jeho sestra. Naše početná skupina si mohla odškrtnout první příjemný zážitek z této exkurze
– kývalo na nás ještě několik možností.
Prošel jsem si znovu a rád expozice Centra
BM, už taky proto, že jsem se mohl pozdravit se
známými tvářemi, které permanentně vycházejí
za kulturou. Městská knihovna nabídla dílka mladých poličských fotografů. A nejen to, také posezení při víně a něco poezie na přilehlém dvorku.
Než jsem došel přes park k Masarykovým
školám, zastavil jsem se u výtvarných prací žáků
ZUŠ. Viděl jsem jen část celého aranžmá, neboť
nebylo ještě tak smráknuto, aby mohly být zažehnuty svíčky a lucerny na hradbě u Komenského
ulice, a aby v plném účinku okouzlily obrázky
věnované hlavně Bohuslavu Martinů.

Z DENÍKU STAROMILCE

Pavilon ZŠ Masarykova byl také ve znamení
aneb: Myslet si můžeme, co chceme. Důležité
Bohuslava Martinů. Jeho celé Studánky nám
je, že (ještě) myslíme
přednesli, zazpívali a zatančili žáci se zaujetím
a dětskou upřímností, že mi na mysl zatanula
5. 6. 1.00 V knihovně vrcholí přípravné práce,
neodbytná myšlenka. To, co do dětských duší
zvenčí to působí jako divoký večírek. Dost mě štvou
zanesli při nácvicích učitelé, a co nám žáci – umělci.
předvedli, v nich samých musí jistojistě zanechat
5. 6. 17.30 Zastavuji se v knihovně. Ve vestibulu
příjemný prožitek, který vzniká aktivní účastí na
se poněkud mátožně pohybují mladí umělci. Knihovumělecké tvorbě. Také interaktivní tabule – to no- nice vypadají zčásti rozlobeně, zčásti rozpačitě. Na
zdi mezi instalovanými fotkami poťouchle vykukují
obrázky, které by člověk čekal spíše na veřejných záchodcích. Básník prý v noci trochu řádil. Rozhovořím
se o kultovním filmu, v němž mladý nadějný umělec
Rimbaud močí na stole v noblesním podniku. Nikdo
se nesměje. Odcházím.
5. 6. 19.15 Mezinárodně čitelné znaky jsou umně
zakryty. Na dvorku slavnostně svítí bílé ubrusy, na
stolech lákavě voní domácí koláčky a víno. Vystavované fotky jsou vesměs velmi dobré, jedna, dle mého,
do veřejného prostoru – a do této expozice – nepatří.
Mladí nadějní umělci popíjející pivo z obří plastové
lahve, nesouhlasí. Mlčím. Začíná hrát jakési improvizované hudební těleso. Pravá umělkyně se dostavuje
s hodinovým zpožděním. Je to dost hrozné.
5. 6. 20.00 Přicházejí přátelé. Probíráme obyčejné
věci – zdraví, známé a tak. Je to fajn.
5. 6. 21.00 Jan Těsnohlídek ml. (1987), čerstvý
držitel Ceny J. Ortena, čte ze své sbírky. Básně jsou
výtečné. Trochu mě ruší děti pobíhající po dvorku
a obava, že produkci předčasně ukončí nastupující
stmívání.
5. 6. 21.20 Tma. Knihovnou neustále proudí lidé.
Občas se někdo zastaví, pohovoří o tom, co viděl
jinde ve městě. Příjemné. Kupuji si, po velmi, velmi
dlouhé době, sbírku básní.
5. 6. 22.00 Začíná vernisáž výstavy. Mladý umělec,
který se před chvílí svěřoval kolegům, že „se neožere,
dokud do sebe nenalije tvrdý chlast“, cituplně zpívá
o Adélce s krásnýma očima (vystupuje poté ještě
v muzeu a dlužno říci, že koncert se mnohým hodně líbí). Ředitel knihovny přednáší dobrou úvodní
vum, které zde bylo předváděno, bylo věnováno
řeč a J. Těsnohlídek báseň, která je sice drsnou, leč
B. M. Alespoň ve zkratce o čem to je:
– do značné míry – autentickou, výpovědí o generaci
Na počátku je problematika, pak se zpracuje
dnešních skorotřicátníků.. Výstava je zahájena. Raději
scénář. Ten se rozpracuje na příslušné, říkejme
se nepouštím do úvahy, z jakého důvodu je fotka, se
tomu kapitoly, které se dále rozpracují. Pak se
kterou mám problém, označena největším množstvím
k nim připraví výstižné texty. Ty budou dopro- vzkazů „to se mi líbí“. Připadám si jako blbec.
vázeny příslušným zvukem, hudbou, obrazem,
5. 6. 22.30 Přisedají známé – učitelky českého
a odkazy na internet. Když tohle už máte, tak
jazyka. Rozvíjí se debata o (nejen) gramatických
to pomocí počítačového programu budete tak
pravidlech, zodpovědnosti, úctě. Konstatujeme, že
půl roku různě skládat dohromady, aby žák pak
se mladí vesměs chovají (nejen) k mateřskému jazyku
přišel, dostal nabídku, například ze života B. M. jako k levné ženštině. Až budete volat po národním
a pak už si pomocí pouhého doteku na interak- obrození, my tady, milánkové, už nebudem! V muzeu
tivní tabuli mohl sám volit téma, či vyzkoušet
začíná promítání „Andyho (O. Pavliš) filmu“. Reakce
testovacím programem své znalosti.
jsou různorodé – od zděšení po nadšení.
Jeden příklad: Na tabuli je sestava symfo5. 6. 23.45 Do knihovny se trousí poslední poutnického orchestru a jeho konfigurace, ale jen
níci. K baru přicházejí už jen mladí nadějní umělci.
textově. Na tabuli jsou fotografie nástrojů. Žák
Někteří nemluví vůbec, jiní příliš. Stylizace povýšena
se jednoho dotkne a tahem jej umístí na jím
nade vše. Mládí a alternativa vpřed! Odcházím.
uvažované správné místo. Nedosti na tom – při
5. 6. 24.00 Den naplněný neobyčejnými zážitky
správném řešení se opět dotkne nástroje a zazní
mě docela uondal. Doufám v pokojnou noc a těším
krátký úryvek tu hoboje, tu lesního rohu či tuby. se na ranní kafe. Místo novin si přečtu, po velmi,
To je to, co J. A. Komenský nazval Schola ludus, velmi dlouhé době, báseň. A budu si klást otázky.
škola hrou. Viděl jsem žáky, jak pracují s touto
Hodně otázek.
tabulí, ale i ti, kteří u tabule stáli poprvé, si s ní
Výstava „Mladá poličská fotografie“ je v městské
začali velmi rychle rozumět.
knihovně k vidění do 31. srpna 2010. Knihu Jana
Těsnohlídka ml. „Násilí bez předsudků“ naleznete
Síň řemesel měla své expozice i na pro- tamtéž.
stranství u hradeb ulice Na Bídě. Bylo na co
-kazkoukat a bylo možno si leccos zkusit. Například
namalovat si svůj obrázek na hrníček, či vidět
práci s opracováním skla. Já si cvičil prstoklad na
sklínce horkého medovinového moku. A koupil
z Domova na zámku v Bystrém mýdlo s kozím
mlékem. Byl už pozdní večer a ještě mi toho zbývalo tolik ke zhlédnutí: Mozaika, ZŠ Na Lukách,
Art studio a další. O hezkých zážitcích z těchto
míst vím jen zprostředkovaně.
A. Klein text a foto
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PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ
Společně připravily: Městské muzeum a galerie Polička a Centrum
Bohuslava Martinů ve spolupráci
s obč. sdružením Náš Martinů
VÝSTAVY
Zrzavý Martinů aneb Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů…
15. května – 25. července 2010 – ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů
Nezmeškejte poslední šanci zavítat na výstavu
Zrzavý Martinů. Tito dva rodáci z Vysočiny a milovníci francouzské kultury mají totiž více společného, než by se mohlo na první pohled zdát.
Výstava odhaluje, jaké umělecké přátelství pojilo
skladatele Bohuslava Martinů s Janem Zrzavým.
Kromě společných životních osudů i estetických
názorů představuje oba umělce v opačných rolích
– Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka hudby.
Pro malé děti je připravena interaktivní část
Pojďte si hrát s panem malířem Janem Zrzavým,
kde se hravou a zábavnou formou seznámí nejen
s Janem Zrzavým, ale i s náměty jeho obrazů.
Pro milovníky umění je k vidění originální grafika Jana Zrzavého zapůjčená z Moravské galerie
v Brně a z Galerie moderního umění v Hradci
Králové.
Kterak pak učitel ku vzdělání a dobrým
mravům svá dítka vedl…
25. května - 29. srpna 2010 - ve třídě Bohuslava Martinů
Drobná tematická výstava vás zavede do školní
výuky před více jak sto lety. Seznámíte se nejen
s průběhem vyučování, ale také s Komenského

mravoučným desaterem, které např. říká: Buď
skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoliv mluvný! Když kdo mluví, mlč; když tobě co praví,
poslouchej… Ve třídě chlapecké měšťanské školy
zasednete do školních škamen a možná poprvé
budete mít příležitost psát na školní břidlicové
tabulky a podepsat se úhledným krasopisem. Pro
zajímavost budou k vidění vyučovací pomůcky
z kabinetu měšťanské školy - Kolumbovo vejce,
Faradayova klec, camera obscura, Morseův telegraf, ale např. také vysvědčení poličského rodáka
V. E. Šaffa a mnoho jiných zajímavých předmětů.
V závěru prohlídky obdržíte vysvědčení za své
snažení a píli během vyučování.

vost a pečlivost. Pro malé i velké budou určeny
sobotní výtvarné dílny plné tvoření a hraní s papírem, do programu jsou zařazeny také speciální
odpolední kurzy skládání origami pod vedením
zkušených lektorů…
Vernisáž se koná v sobotu 31. července 2010
v 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů, Šaffova ul.

František Bukáček
19. června - 3. října 2010 ve výstavních sálech
městské galerie v radnici
Obrazy Františka Bukáčka dovedou do interiéru vnášet krásu a vytvářejí atmosféru příjemného uměleckého zážitku. V letošním roce si
připomínáme 100. výročí narození tohoto malíře
Českomoravské vysočiny. Obdivoval louky kolem
řeky Svratky, zalesněné kopce, kamenité stráně,
ale především mikrosvět květin a kytic. Využíval
své schopnosti vidět a charakterizovat výtvarnými
prostředky vlastnosti předmětů a přirozeně dělil
svoji pozornost mezi portrét, krajinomalbu, zátiší
a květiny. Posléze však největší díl pozornosti
věnoval zátiším a hlavně květinám. Ty ho uchvacovaly nekonečným bohatstvím barev a tvarů.
Zejména proto se na instalaci výstavy podílí také
Střední škola zahradnická Litomyšl, která výstavní
sály vyzdobila květinovými vazbami podle motivů
obrazů Františka Bukáčka.

Stěna pro jedno dílo je v červenci věnována
paní Ing. Slávce Kleinové. Výběr z tvorby je k vidění při návštěvě centra od 1. do 30. července
2010. Vstup volný.

Papírový svět
31. července – 3. října 2010 – ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů
Na závěr léta jsme pro vás připravili výstavu
Papírový svět, na jejíž organizaci se podílí Česká
origami společnost a o. s. Centrum papírových
modelů. Výstavní sály budou proto po zbytek
prázdnin věnovány skládání, tvoření a kreativní
práci s papírem. Návštěvníci si prohlédnou nejen
papírové modely lodí, letadel, aut, historických
staveb apod., ale také neobyčejné origami, tj. tradiční japonské umění skládání rozličných motivů
z papíru. „Origami, to je hudba zakletá do papíru
a návody k němu, to jsou notové zápisy. Oživíme
je, až uchopíme list papíru a začneme skládat.“
Výstava představí průřez tvorbou origami v oblasti vývoje od tradičních modelů po ty moderní,
směrů i použití různých technik skládání. Kromě
výběru zajímavých knih o origami bude k vidění
i ukázka tradičních origami papírů různých vzorů
a způsobu provedení.
Pro ty, kteří se nejen rádi dívají, ale současně vyrábějí, budou připraveny hravé koutky,
kde si vyzkouší nejen svou zručnost, ale i trpěli-

Otevírací doba:
červenec:
úterý - neděle 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice.

Pojďme na Martinů - ve čtvrtek 29. července
2010 ve 21.00 hod. na muzejní zahradě - přátelské
prázdninové posezení příznivců hudby Bohuslava
Martinů u filmové adaptace opery Řecké pašije.
Promítání filmu bude spojeno s průvodním slovem
J. Novotného a chybět nebude ani tradiční dobré
občerstvení. (V případě nepříznivého počasí se
promítání uskuteční v přednáškovém sále Centra
Bohuslava Martinů.)
PŘIPRAVUJEME
CESTY ZA UMĚNÍM – Moravská Třebová
- zapomenutá perla renesance a baroka
sobota 11. září 2010
Moravskou Třebovou můžeme právem označit
za perlu renesance i baroka. Nástup slávy začíná,
když hrad a poddanské město získali páni z Boskovic, z nichž vynikal Ladislav – vzdělaný a zcestovalý humanista, který studoval v Itálii a později
byl rádcem krále Vladislava. Brána hradu z r. 1492
je nejstarší renesanční památkou u nás. Po požáru
v r. 1541 bylo město renesančně přestavěno a do
dnešní doby se uchoval unikátní soubor domovních portálů a vstupních síní (mázhausů) se síťovými klenbami. V pozdní renesanci byl (v letech
1612 -1618) vystavěn zámek. V kostele P. Marie
jsou umístěny sochy Víry a Naděje (kolem r. 1738)
– mistrovská díla dynamického baroka. Nad městem se tyčí Křížový vrch se sousoším Kalvárie.
Běžný návštěvník většinu památek jen letmo mine
– se zasvěceným průvodcem však budeme mít
možnost navštívit interiéry zámku, radnice, měšťanských domů i kostelů a pochopitelně vystoupáme i na Křížový vrch. Ačkoliv vypadá Moravská
Třebová nenápadně, jistě příjemně překvapí…
Odjezd v 7.00 hod. od pošty v Poličce, návrat
okolo 18. hodiny. Cena pro dospělé 120,- Kč a pro
studenty 100,- Kč. Částku je třeba uhradit předem
v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice. Vstupné bude hrazeno individuálně na místě: dospělí
60,- Kč, studenti a důchodci 40,- Kč.
KRÁTKÉ ZPRÁVY Z CBM
Letní putování představí také Centrum
Bohuslava Martinů…
Ve středu 9. června 2010 navštívil Poličku
filmový štáb, který pod vedením režiséra Jakuba
Čermáka natočil krátký televizní spot o projektu
Centra Bohuslava Martinů v Poličce, jenž bude
v průběhu letních prázdnin pravidelně vysílán na
obrazovce České televize. Autorem projektu Letní
putování je Ministerstvo pro místní rozvoj, jehož
cílem je podpořit projekty financované z fondů
Evropské unie a představit široké veřejnosti turisticky zajímavá místa a podpořit tak rozvoj cestovního ruchu. Celkem bylo vybráno sedm atraktivních míst z celé České republiky. V Pardubickém
kraji zavítali reportéři nejen do Centra Bohuslava
Martinů v Poličce, ale také do svitavské kavárny
Oskara Schindlera.
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CIMRMANŮV DRAMATICKÝ KŠAFT V POLIČCE
„Jára Cimrman navštívil Poličku zřejmě jen
jednou, a to na podzim 1891,“ psal do letního
dvojčísla Jitřenky ročníku 1993 místní cimrmanolog Jiří Čtrnáct. Jestli také patříte k těm, kteří znají
Cimrmanovy hry nazpaměť, neměl by vám tento
text uniknout, zajděte se na něj podívat do městské
knihovny. Propracovaný referát bývalého kastelána
hradu Svojanov dodnes budí dojem, jako by vyšel
z pera výzkumného týmu členů Žižkovského divadla Járy Cimrmana.
Když jsem po odehraném představení Českého
nebe předával tento kousek Zdeňku Svěrákovi, se
zájmem ho přijal. Za ta desetiletí už si zvykl, že
mu místní badatelé »fušují« do výzkumu. Cimrman
zkrátka nedlouho po Sametové revoluci začal na
mnoha místech republiky žít svým vlastním životem. Stopy po jeho působení se objevily i v Poličce.
„Trpíme to,“ odpověděl s úsměvem Zdeněk Svěrák,
„a schováváme si podobné věci do archivu.“ Únava
z posledních dní na něm byla viditelná a na delší
rozhovor nebylo moc pomyšlení. Škoda, třeba za
rok, až zase Cimrmani přijedou v červnu na pravidelné východočeské turné. Při odchodu jsem
v duchu řekl fotce Ladislava Smoljaka ve foyer »na
shledanou« (asi jako ten večer každý) a šli jsme, jak
jinak, probrat dojmy ze hry k pivu do Divadelního
klubu. V Praze jsme chodívali hned přes ulici do
Hospody Na mýtince.
Plný sál Tylova domu zažil jeden z povedených
abonentních večerů. České nebe bavilo – soudě
podle grimas diváků masírujících si v průběhu
večera křečí ztuhlé úsměvy. O hře samotné toho
bylo v médiích napsáno a natočeno moc a moc.
Nemyslím si, že je to nejlepší Cimrmanova hra (což
je otázka osobního vkusu a čtenáři se mnou mají

plné právo nesouhlasit), z konce jsem měl pocit, že
mu scházel konec. Ale i já jsem z poslední cimrmanovské hry (přiznejme si to, poslední) nekriticky
nadšený.

takový náboj jako před rokem 1989, přesto potěší
popíchnout pana profesora na Hradě.
Absolutní ocenění si zaslouží největší pointa hry
a důvod, proč je České nebe označováno jako dramatický kšaft – po 40 letech existence divadla spojili
cimrmanologové dvě největší mystifikační díla české historie – buditelské rukopisy a samotného Járu
Cimrmana. Vlastně se divím, že je to napadlo až tak
pozdě. Slovy Zdeňka Svěráka se vyjádřili k tomu,
jak se dívají na morální aspekt literární mystifikace:
„My dobré úmysly falzifikátorů do jisté míry chápeme.
A dovedeme dokonce pochopit, že je taková práce
těšila. Ale vymýšlet si události, které se nikdy nestaly
a postavy, které nikdy nežily, a po léta mystifikovat
celý národ, to se nám opravdu, ale opravdu příčí.“
Jára Cimrman je právoplatný »div Česka«, na
který můžeme být hrdí. Divadelní soubor se čtyřicetiletou existencí a repertoárem her, jejichž reprízy
se nepočítají ve stovkách, ale tisících, opravdu jinde
ve světě nenajdeme. Některým může Cimrmanův
fenomén sloužit jako potvrzení českých autostereotypů, podle kterých jsou Češi národ kulturní, se
smyslem pro inteligentní humor a mystifikaci. Co by
si o sobě Češi mysleli, kdyby Járu Cimrmana neměli,
Kostýmy jsou opravdu propracované (mistr Jan
těžko říct. Pro mě budou hry divadla Járy Cimrmana
Hus jako z Alšových obrázků), demytizaci postihlo
důkazem toho, že jsme zdravý národ. Že si děláme
mnoho známých postav české historie a kultury
legraci ze symbolů, které dřívější generace braly
(babička Boženy Němcové si namlouvá praotce
smrtelně vážně jako posvátné a do značné míry na
Čecha, Komenský poučuje, Karel Havlíček nosí ve
nich vystavěly moderní český národ. Kdyby přijelo
»futrálu« trnovou korunu a vymýšlí epigramy na
České nebe do Poličky dejme tomu ještě za Cimrpočkání, budoucím českým králem bude Tomáš
manova života, Poličtí by jej vyprovodili shnilými
Haryk Masařík). I ve své poslední hře prokázali
bramborami. Tehdy by si nikdo nedovolil před misCimrmani schopnost hrát si neopakovatelným způ- trem Janem Husem posměšně chrastit sirkami.
sobem s češtinou, která opravdu nemá „nehořlavá
přirovnání“. Došlo i na jinotaje, které už nemají
Jarda Najbert

FRANTIŠEK BUKÁČEK – 100. VÝROČÍ NAROZENÍ
Byl jsem před dvanácti lety na souborné výstavě
Mistra Bukáčka ve Sněžném.
Mistru vzdal hold básní Míly Bureše v zaplněném sálu Radovan Lukavský. O obrazech pak hovořil s jeho manželkou u jejího portrétu z mládí se
slušivým kloboukem, které ostatně provázely celý
její život a které k ní neodmyslitelně patřily.

Teď při poličské vernisáži jsme opět hleděli
na výřez Bukáčkovým dílem. František Bukáček
maloval hlavně květiny. On je nejen maloval, on si
s nimi rozuměl – z jeho obrazů k nám promlouvají
srozumitelnou řečí. Ta pestrá kytice s převahou
červené je skupinkou krojovaných dívek a mládenců od Kyjova, ty slunečnice, jež začínají vadnout,
jsou upracovanou rolnickou rodinou z Křižánek
a jemně laděné pastelové pivoňky dívkou, čekající
na první polibek.
Jsou autoři, kteří ve svých dílech zachycují úzkost, naději, touhu a strach. On dává svým dílem
pocit nezvratitelného klidu, neovlivněného dobami,
ve kterých tvořil, ať už protektorátními, krátkého
nadechnutí po osvobození, či doby pozdější, svazující umělce nesmyslnými poučkami o nezbytném

obsahu a formě. František Bukáček, tento zasloužilý umělec, který byl nositelem titulu, jímž bylo dáno
najevo, že jeho význam není jen regionální, je pro
mne umělcem zasloužilým stále, a nevím, proč by
mu to mělo být upíráno, když v zřízení republikovém nyní máme, tu baronku, tu restituovaná
hrabata či knížata.
Chodíme k přátelům a ti mají Bukáčkův, co do
rozměru, veleobraz nádherných pivoněk. Voní nám
ke sklence vína a přítel Václav by mohl vyprávět
o Mistrovi, s nímž se stýkal, o tom, jak byl nejšťastnější ve svém ateliéru a to, co chtěl říci, vyjádřil ve
svých květinách.
Zároveň s nimi jsme mohli na vernisáži obdivovat aranžované květiny žáků Střední zahradnické
školy v Litomyšli. Byl to šťastný nápad - vedle nich
vynikla stejná živost těch vytvořených rukou Mistra
Františka Bukáčka.

POZVÁNKA DPS
PENZION POLIČKA
21. 7. Výlet do Lubné – posezení v Domě s pečovatelskou službou. Vybíráme 20 Kč na občerstvení.
Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu. Obyvatelům
DPS Penzion, kterým se špatně chodí, bude zajištěna
doprava. Ostatní pojedou linkovým autobusem. Odjezd autobusu ze zastávky na mostě je ve 13.04 hod.
Cena jízdného za obě cesty je 40 Kč.
27. 7. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
29. 7. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
31. 7. Zábava (dech. hudba, tancování, občerstvení) v Lačnově u pana Střílka. Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu, vybíráme 40 Kč na dopravu. Vstupné
10 Kč, platí se až v Lačnově. Odjezd od Penzionu ve
14.00 hod., návrat kolem 19.00 hod.

M. Bureš
Namalovat růži, z níž právě včela odletěla,
namalovat vánek,
jenž ztichl mezi kvetoucími lány.
Svíráš paletu a tvoje ruka rozechvělá
drží štětec,
na němž svítí barva růží.(...)
(...) Buď zdráva podléško,
narcisi, i růže krasavice!
Buď zdráv lístku,
co letíš kamsi do nenávratna.
Tolik krásy,
jako kdyby tebe bylo více.
Díky Františku
za tvoje plátna.

A. Klein text a foto

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kdo se podíleli na zpřístupnění
(části) Městské knihovny v Poličce vozíčkářům
a jinak handicapovaným.
Z. K.

12

Z ČINNOSTI DPS PENZION
KVĚTEN
Velkou událostí se pro seniory stalo narození
gorilího mláděte v ZOO Praha. Pomocí internetu
on- line mohli sledovat, jak se gorila Kijivu stará
o miminko, jak reagují na nový přírůstek jeho sourozenci i ostatní členové rodiny. Dokonce se mohli
podívat i na porod. Senioři se tak seznámili s další
možností internetu a byli nadšeni, jaké pohledy jim
umožnil. Ke Dni matek byla uspořádaná besídka.
S kytičkou plnou písniček a básniček přišly mezi
seniory děti z MŠ Rozmarýnek a děvčata z pěveckého souboru Lubenika, který byl v DPS Penzion
poprvé. Závěr patřil společnému zpívání s pěveckým
souborem Poupata. S Poupaty a panem Hladíkem se
senioři sešli ještě na tradičním narozeninovém zpívání. Účastníci cestovatelského odpoledne navštívili
Paříž. Přidali se tak k básníkům, malířům a ostatním
turistům z celého světa, kteří toto město obdivují.
Tento měsíc senioři vyráběli z keramiky misky na
ovoce a malovali mandaly. Každý si vybral mandalu,
která ho na první pohled nejvíce zaujala. Po krátkém
soustředění, kdy se každý snažil uvědomit si, jak se
zrovna cítí, začali pracovat s barvami. O barvách se
snažili senioři nepřemýšlet, jestli se k sobě hodí, ale
cílem bylo brát barvy a kreslit. Ze začátku tato metoda dělala účastníkům trošku problém, ale později
si zvykli. Chvílemi bylo v místnosti takové ticho, že
bylo slyšet, jak pastelky šustí po papíře. Na závěr

OPRAVA RENESANČNÍHO PALÁCE HRADU SVOJANOVA
JE DOKONČENA
V polovině června byla dokončena obnova zdiva zříceniny renesančního paláce hradu Svojanova.
Palác byl postižen necitlivou rekonstrukcí v 80.
letech 20. století, kdy byly odstraněny pozůstatky
původních renesančních fasád, a neošetřené zdivo
bylo opatřeno hladkými betonovými omítkami. Ty
se po letech začaly uvolňovat a ohrožovaly tak
na cestě pod palácem procházející návštěvníky.

V letošním roce byly proto betonové omítky odstraněny, zdivo pod nimi vyspraveno a poté byly
provedeny nové omítky vápenné. Rozsah nových
omítek určila fotodokumentace z 80. let 20. století.
Díky ní se stavbě podařila vtisknout podoba, jakou
by měla, kdyby nedošlo ke zmíněnému necitlivému
zásahu. Restaurátor David Zeman opatřil fragmentální omítky psaníčkovými sgrafity, která byla na
budově dobře patrná právě až do 80. let 20. století.
Díky provedeným pracím došlo k dalšímu památkovému i estetickému zhodnocení areálu hradu
Svojanova. Celou akci financovalo město Polička za
podpory Pardubického kraje.
Další rekonstrukční práce budou zahájeny po
hlavní návštěvnické sezóně, tedy v podzimních
měsících. Díky podpoře z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR
dojde k celkové obnově vnějšího pláště budovy
bývalé ratejny na předhradí, ve které je umístěna
hradní pokladna a v sousedních prostorách vzniká
galerie Aloise Živného.
Miloš Dempír

OBČAN - PARTNER NEBO PODDANÝ?

9. června proběhlo setkání zástupců města • Shrnu výsledky jednání, předložím návrh dal(a firmy VHOS) s majiteli nemovitostí na Palacšího postupu, poděkuji za účast a rozloučím se.
kého náměstí. Bylo oznámeno, že rekonstrukční
Není zdvořilé, abych odcházel z místnosti jako
práce budou pokračovat. Z výsledku soukromého
první.
pouličního průzkumu jasně vyplývá, že většina
oslovených vnímá regeneraci poličského náměstí
Majitelé nemovitostí, potkáte-li v příštích dnech
jako bezproblémovou a dlouho očekávanou akci, ve svém domě neohlášenou návštěvu, nepanikařte.
která ve výsledku zvýší prestiž a atraktivitu Poličky. Pravděpodobně jde o osobu provádějící dokumenNěkolik respondentů se ptá, bude-li kam umístit
taci objektu. Problémy související s pokračující regeměstský vánoční strom. Není tedy třeba hrát si za
nerací náměstí, určitě přežijete. Vy, kdo bydlíte mimo
každou cenu na investigavce. Text je proto pouhým
centrum, podpořte, dle své úvahy, ty, kdo se snaží
shrnutím několika přátelsky míněných rad, které by
poskytovat vám služby i v drsných podmínkách
snad mohly být užitečné i při dalších schůzkách zá- staveniště. Všichni společně můžeme oslavit zdar
stupců města s občany.
akce „Polička – splynutí středověku s 21. stoletím“
(J. Martinů jistě promine nepřesnou citaci svého obsi senioři svoji mandalu chvíli prohlíželi, snažili se
zjistit, jaký z ní mají pocit, jak na ně působí, jestli se • Má-li být skupina pozvaných početnější, pře- líbeného výroku) - u městského vánočního stromu.
mýšlím o termínu a prostoru schůzky. Ne
Třeba přijdou i ovečky se svými moudrými pastýři
jim líbí. Pocit z mandaly mohli srovnat s pocitem na
všichni mají čas během mé pracovní doby, ne
a králové z dalekých krajů. Možná až z Bruselu.
začátku malování. Počáteční strachy byly překonány,
všichni jsou plně mobilní.
Výše uvedené čtrnáctero bylo konzultováno se
došlo k uvolnění, k radosti z tvoření a senioři objevili
další činnost, kterou by si rádi opět někdy zopakovali. • Na schůzku se, bez ohledu na počasí, přiměře- zaměstnancem prestižní firmy poskytující poradenPříště třeba budou malovat mandaly při hudbě.
ně obleču.
ství v oblasti personalistiky a komunikace s klienty
• Hostům nabídnu, bez ohledu na počasí, zá- a veřejností.
kladní (voda) občerstvení.
kaz
• Vypnu si mobilní telefon – jeho používání během schůzky je neomluvitelné.
DĚKUJEME ZA HÁJENKU
• V úvodu setkání představím sebe, případně
své kolegy, jasně vymezím kompetence a odMilé dámy zastupitelky, vážení páni zastupitelé,
povědnost v projednávané záležitosti.
děkujeme vám, vaše rozhodnutí bylo skvělé.
• Se souhlasem přítomných pořizuji zápis, či jiný
Rosnatky na Damašku se třásly celé strachy,
záznam o průběhu jednání. Vyhnu se tak pozže nad dobrým srdcem zvítězí prachy.
dějším možným nerozuměním.
• Potřebuji-li další kontakty, vyžádám si je až ve
Tím, že jste v nás vložili důvěru na další roky,
chvíli, kdy vše vysvětlím a zaručím ochranu
podnikneme nyní nezbytné kroky.
poskytnutých údajů. Neměl bych očekávat, že
Ať co nejdříve hájenka slouží ochráncům, dětem,
všichni pozvaní napíší osobní informace na
lidu,
papír, který může skončit kdekoliv.
opravíme koupelnu i žumpu,
• Hovořím k věci, stručně a srozumitelně. Fakta
vystavíme ke studni novou pumpu,
podpořím precizně zpracovaným doprovodtam, v Pusté Rybné, v té oáze klidu.
ným materiálem. To, že zapomenu dokumentaci na jednání vzít, je neprofesionální. DůvěryProtože nastává nyní období bilancí,
hodnost toho, co říkám, je zpochybněna.
musíme zde zmínit,
• Neodbíhám
od
projednávané
záležitosti
že váš způsob rozdělování financí
k osobním domněnkám a úvahám.
• Na dotazy reaguji konstruktivně, jednoznačně.
pro neziskové organizace, spolky, týmy,
učinil mnohé občany města, kluky, holky, spo- • Nedávám na sobě znát své osobní pocity
– spěch, pobavení, animozitu.
kojenějšími.
• Před partnery neřeším s kolegy kompetence
v případě možných problémů.
A za vaši dobrou práci vám teď můžeme slíbit,
• Požádá-li mne klient o pracovní kontakt, naže těm, kteří zvedli ruku pro,
bídnu mu co nejvíce možností. Styl „zavolejte,
se budou volební lístky našich členů líbit.
budu-li vědět, odpovím“, je nepřijatelný.
1. ZO ČSOP Polička
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Květen - Svatý Florián patron hasičů
Svatý Florián - ochránce v nebezpečí ohně,
vody a války, patron hasičů. Postava ve zbroji
římského vojína s mečem a korouhví, vylévající
vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že
prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. Často se objevoval na morových sloupech ve
společnosti morových patronů, naleznete ho i na
morovém sloupu v Poličce.
Mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro. Je spojeno se šířením křesťanství až po nejzazší hranice římské říše.
Datum narození Floriána (Florianus) se nepodařilo zjistit. Byl pokřtěn a vychován křesťansky.
Po několika letech služby důstojníka vojska se
stal šéfem kancléře císařského místodržícího
v římském Laurinku, což je dnešní Lorch u Ennsu
v Horním Rakousku. Aquilinus dal příkaz svému
nejbližšímu spolupracovníku Floriánovi, aby ze
státních úřadů propustil všechny křesťany. Florián
to nechtěl udělat, vystoupil z jeho služeb a žil pak
v Cetiu (dnešní St. Polten). Na počátku 4. století
velel posádkám některých římských vojenských
stanic na tzv. římském limitu, opevněné hranici
římské říše ve střední Evropě, táhnoucí se podél
řeky Dunaje.
Když se doslechl, že v celé provincii jsou jeho
souvěrci zatýkáni a žalářováni (v Noriku bylo té
době zatčeno 40 křesťanů), rozhodl se, že se vydá
za nimi, aby je povzbudil. Údajně dokonce osnoval
jejich tajné osvobození. Vypravil se do vladařova
sídelního města Lauriaka na soutoku řeky Emže
s Dunajem. Při pokusu dostat se do žaláře byl však
zatčen a předveden před místodržícího Akqilina,
svého přímého představeného. Nejprve jej místodržící sesadil z funkce a vyšetřující soudce jej pak
nechal krutým způsobem mučit. Florián odolával
přemlouvání i výhružkám a nezlomilo ho ani
mučení.
Když se Florián odmítl obětovat Bohu a ani
nebyl ochoten odpřísáhnout zapření víry, byl jako
křesťan odsouzen císařským správcem ke smrti
utopením. Soud nevzal ohledy na jeho zásluhy
v armádě, ani jeho bezúhonný život, a vydal ho
do rukou katů, kteří mu přivázali na krk mlýnský
kámen a nechali ho svrhnout z mostu do řeky. Byl
to tehdejší obvyklý způsob poprav.
S mlýnským kamenem na krku stál prý dlouho
na mostě přes řeku Emži (Enns) u římské pevnosti
Laureacum (Lorch). Legionáři odmítali vykonat
rozsudek, svrhnout velitele do řeky. Nakonec
přiběhl jakýsi cizí člověk, surově do odsouzence
vrazil a shodil ho z mostu.
Legenda říká, že Floriánovo mrtvé tělo bylo
vyplaveno na skalku a tam ho hlídal orel, aby
ho nemohli pohané zhanobit („nebo jeho mrtvé
tělo se zachytilo na skalce, k níž podle pověsti
zaletěl velký orel, když je sám dravcem, mrtvolu
sv. Floriána před ostatními dravci uchránil“). Tam
ho nalezla a na svém statku pohřbila odvážná
křesťanská vdova Valerie z Lince, dnes zde stojí
město St. Florian. Jiná historická zmínka praví, že
vdova Valerie objevila tělo mrtvého a nechala ho
pohřbít na tajném hřbitově křesťanů. Je to bukový
les v blízkosti dnešního Marck St. Florian. Pro svou
mučednickou smrt byl pak prohlášen za svatého.
Již v šestém století vznikl v Lorchu klášter s kostelem St. Florian.
Ve středověku se sv. Florián v lidovém podání
stal ochráncem před velkou vodou i před suchem,
při neúrodě polí, proti bouři a nebezpečí ohně
(pro svou smrt ve vodě). Některá literatura uvádí,
že jako malý chlapec zachránil svou modlitbou hořící dům (nebo podle jiné legendy uhasil v kritické
chvíli hořící dům jediným vědrem vody a zabránil
tak velkému neštěstí).
Kromě hasičů je také patronem zedníků,
kominíků, sládků, bednářů, hrnčířů, kovářů,
mydlářů a všech kdo pracují s ohněm; je vzýván
při spáleninách. Florián je v počeštěné podobě

MŠ ČTYŘLÍSTEK

Květoslav nebo Květoš. Základem jména je latinské
Ve velké ročence událostí roku 2009 se bohužel
Florianus, které vychází ze slova florere - kvést. neobjevil příspěvek, který zaslala Mateřská škola
Zobrazován bývá jako voják (od doby renesance „Čtyřlístek“. Jako omluvu školce tímto zveřejňujeme
většinou římský, ale dříve i ve středověkém brnění), text a fotky, které měly v ročence být.
často s kopím nebo korouhví v ruce, se džberem
Ing. N. Šauerová
(putnou), z něhož vylévá vodu a hasí hořící dům
tisková mluvčí města
(hrad). Toto zobrazení je naprosto typické. Jen ve
zcela rané době byl někdy znázorňován jako stařec,
Mateřská škola „Čtyřlístek“
např. na fresce ze 12. století v klášteře Nonnberg
Naše mateřská škola „Čtyřlístek“ je čtyřtřídní škola,
v blízkosti ZŠ Masarykova, v klidné části města plné
zeleně, která umožňuje velký výběr možností kam jít
na vycházku.
Kapacita MŠ je 100 dětí. Škola je postavena uprostřed velké zahrady plné průlezek, prolézaček a pískovišť. Mohou si hrát zvlášť děti malé a velké a nebo
všichni společně.
Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem
a množstvím hraček a stavebnic pro celodenní příjemný pobyt dětí.
Ve všech třídách pracují kvalifikované učitelky
v souladu s novým pojetím RVP.
V rámci výchovného programu mají starší děti
možnost seznamovat se s anglickým jazykem, pod
vedením kvalifikované učitelky. V přízemních prov Salcburku. Asi od 13. století je Floriána vidět už
storách je vybudovaná keramická dílna, ve které se
jen jako mladého muže. Sv. Florián se objevuje ve
štítových výklencích domů na venkově i v městech,
na obrázcích malovaných na skle, na zvláštních
několikaokých skleničkách zvaných prysky. Na počest sv. Floriána jsou skládány slavnostní mše, velká
řada poutních písní, v neposlední řadě i v písních
ponocných a v písních kramářských. Se jménem
světce jsou spojovány soutěže, pochopitelně se objevuje na hasičských praporech a v další hasičské
symbolice jako odznaky sborů, v názvosloví soutěží, jako součást trvalé výzdoby shromažďovacích
místností. Symbolika sv. Floriána pronikla celým
životem a prací českých hasičů. Řád sv. Floriána
je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se
členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky.
všechny děti seznamují s hlínou a vyrábějí si malá
Výjezdy a soutěže
dílka, která si po vypálení v peci odnášejí domů.
25. dubna se jednotka v rámci odborné přípraNejstarší děti zahájily spolupráci s učňovskou škovy zdokonalovala ve vyprošťování osob z havaro- lou, kde se pod vedením starších kamarádů - mistrů
vaného autobusu, a to v nedalekém Hlinsku. Dne
kuchařského řemesla - seznamují se základy kuchař28. dubna proběhlo cvičení jednotek dobrovolných
ského umění.
hasičů okrsku Polička. Byla vytvořena dálková doVelkou oblíbenost si na naší škole našly společné
prava vody k požářišti v obci Pomezí. Dalšího dne, dílny rodičů s dětmi - byla to např.: Podzimníčkova
29. dubna, se jednotka ve spolupráci s profesionál- dílna, kde se vyráběly krásné postavičky a zvířátka
ními hasiči zúčastnila dalšího taktického cvičení, z přírodnin. Na Mikuláše to byly letos dílny s výrobou
a to v objektu charity v Poličce v ulici Vrchlického. čertů a vystoupení pro rodiče s čertovskými písničkaJednotky zde cvičně uhasily požár v kanceláři
mi a tanečky.
a současně provedly záchranu zraněné osoby z buBěhem roku měly děti možnost zhlédnout mnodovy. Dne 4. května a 18. května proběhla taktická
ho divadelních představení. Několikrát za rok děti
cvičení, obě v obci Květná. Jednotka zde zdolávala
navštívily dopravní hřiště, kde získaly základy, jak
požár lesa, v obou případech s profesionálními ha- se chovat v silničním provozu - jezdit vpravo, znalost
siči z Poličky a ze Svitav a s dobrovolnými hasiči
dopravních značek. Po celý rok se učitelky snaží děz Pomezí a ze Svitav. Jednotka také provedla dne
tem přiblížit a zároveň s nimi oslavit všechny svátky
5. května práci pro město, umývala koupaliště před
v roce -Velikonoce, Masopust Čarodějnice, Vánoce,
majálesem. 24. května jednotka zasahovala při od- Mikuláše, Den matek, Den dětí...
stranění několika vyvrácených stromů ze silnice za
Jako každý rok, tak i letos se děti pod vedením
obcí Lezník.
plavčíků na krytém bazénu seznamovaly se základy
S příchodem jara začaly tréninky družstev mla- plavání. A odnesly si za své výkony „Mokré vysvěddých hasičů a dorostenek, síly byly zhodnoceny
čení“.
hned na několika soutěžích. V dubnu družstvo dorostenek skončilo na 2. místě na soutěži v Širokém
Dole. Ve dnech 21. a 22. května soutěžili mladí
hasiči v Pusté Rybné, kde se konala jarní část hry
Plamen. Družstvo nejmladších hasičů se umístilo
na 15. místě. Vedoucí jsou s výsledkem spokojeni,
vzhledem k tomu, že někteří členové družstva ještě
ani nedosáhli věku 6 let, všechny disciplíny byly
řádně splněny. Dne 23. května se družstvo dorostenek umístilo na druhém místě v okresní soutěži
v Kamenci u Poličky. Dne 29. května se konala
okrsková soutěž dospělých v Květné. Ženy vyhrály,
muži skončili na 6. místě. Družstva dorostenek
a žen postupují do dalších soutěží.
Alena Cejpová
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BAREVNÉ DOTEKY
Ve středu 1. září v 16 hodin bude v sále B. Martinů Tylova domu v Poličce zahájena výstava obrázků osob s mentálním postižením z Diecézní charity
Würzburg-Eisingen (Německo) a z Oblastní charity
Polička. Návštěvníci ji mohou vidět až do 30. září,
kdy se výstava přestěhuje do Pardubic a během
příštího roku pak vystřídá dalších 10 měst Pardubického kraje. Po roce v České republice se pak Barevné doteky přestěhují do Německa, kde absolvují
stejně dlouhou cestu po městech německých.
Štěpán Plecháček
PR a fundraiser Oblastní charita Polička

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Děkujeme vám, že jste se zapojili do dotazníkové kampaně. Upozorňujeme, že v městské knihovně, informačním centru a DPS Penzion je možno
dotazníky odevzdávat až do pátku 9. července
2010! O výsledcích průzkumu a zpracování plánu
udržení a rozvoje sociálních služeb pro Poličku,
Střítež, Lezník a Modřec, vás budeme průběžně
informovat.
OSVZ MěÚ Polička

PODĚKOVÁNÍ
Studentky poličské obchodní školy se i letos
aktivně zapojily do Květinového dne. Prodalo se
580 kytiček, výtěžek byl přeposlán na konto Ligy
proti rakovině a bude využit na výzkum a léčbu
nemoci. Děkujeme všem, kdo akci podpořili.
Eva Jílková
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ZNÁT SE, VĚDĚT A POMÁHAT SPOLEČNĚ
Znát se, vědět a pomáhat společně, tak znělo
motto již třetího Diskusního setkání zástupců města Poličky, správců farností a poskytovatelů sociálních služeb. Konalo se 11. června 2010 v Oblastní
charitě Polička.
Sedm kněží, čtyři zástupci městského úřadu,
včetně pana starosty Jaroslava Martinů, a tři pracovníci poličské charity se nad rozvedeným tématem: dluhy, insolvence a bezdomovectví, zamýšleli
z pozice konkrétních možností, jak přispět k řešení.
Vydefinovali si 11 bodů – palčivých problémů
a každá skupina (duchovní, sociální pracovníci,
poskytovatelé sociálních služeb) uvažovali, čím
mohou přispět k jejich řešení. Na závěr byly tyto
návrhy sestaveny do tabulky s konkrétními úkoly
pro každou skupinu.
Tak například před Vánocemi nebo dovolenými
v kostelech na Poličsku zazní od ambónu varování
před spotřebními půjčkami, na farách poradkyně
z OP uspořádají přednášky o nebezpečí komerčního zneužívání a nabídnou je také školám, zejména
studentům těsně před dovršením dospělosti. Sociální pracovnice využijí nabytých vědomostí a budou
při kontaktu s ohroženými klienty vysvětlovat
a varovat před smlouvami s rozhodčími doložkami
a lichvářskými půjčkami. Společně budeme upozorňovat na potřebu legislativních změn: například stanovení hranice lichvy, zrušení rozhodčích doložek,
úprava zákona o exekucích atp. O nešvaru komerč-

ního zneužívání těch nejslabších budeme více psát.
Máme také velký zájem na zapojení starostů obcí.
Je na čase problému porozumět, vědět o postižených nebo ohrožených lidech a postupovat při
pomoci společně. Zadluženost totiž hrozivě narůstá. Například v Občanské poradně v Poličce oproti
loňskému roku stouply dotazy týkající se dluhové
problematiky a insolvence o 223 %. Žel, většina tázajících přišla pozdě, kdy už jsou možnosti pomoci
omezené. Nezbývá než se sjednotit na jednom - na
prevenci. A pro větší údernost spojit síly a vzdělávat, vychovávat a varovat.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

JAK SE NEDOSTAT DO FINANČNÍCH POTÍŽÍ
ANEB OBČANSKÁ PORADNA UPOZORŇUJE
Rozhodčí doložka. Víte, co to je?
Rozhodce vybírá toho, kdo je v právu, podle
sebe. Rozhodce má prakticky neomezenou moc.
Představuje výrazně nižší záruku nestranného
a nepodjatého rozhodování.
V praxi se stává, že rozhodce může být napojen na podnikatele, tj. žalobce. To se samozřejmě
projeví i na výsledku rozhodčího řízení. Výsledek
rozhodčího řízení ani nemusí odpovídat platným
právním předpisům.
Rozhodčí doložka stanovuje, že jakékoli budoucí spory nebude rozhodovat soud, ale rozhodce,
což má pro spotřebitele nedozírné následky. Svým
podpisem se už dopředu zbavujete možnosti
dovolat se ochrany u soudu a jeho nestranného
rozhodnutí.
(www.nasepenize.cz; článek – rozhodčí doložka má ze smluv zmizet, říká ochránce práv)

Co pro vás rozhodčí doložka znamená?
Případný spor bude řešen v rozhodčím řízení. Je
to mimosoudní způsob řešení majetkových sporů,
k jejichž projednávání by byl jinak příslušný obecný
soud. Jeho základní úprava je obsažena v zákoně
č. 216/1994 Sb. Spor bude tedy řešit rozhodce nebo
rozhodčí soud.
Průběh rozhodčího řízení:
Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy je rozhodci nebo rozhodčímu soudu doručena rozhodčí žaloba.
Podání rozhodčí žaloby má stejné účinky jako podání
žaloby k obecnému soudu. Oběma stranám sporu
musí být dána příležitost uplatnit svá práva, alespoň
písemně, ústní jednání proběhnout nemusí. Rozhodčí
řízení je zásadně neveřejné. Rozhodce rozhoduje formou usnesení či rozhodčího nálezu, kterému zákon
přiznává v zásadě stejné právní účinky jako rozsudku
obecného soudu. Doručením stranám nabývá rozhodčí nález právní moci a je vykonatelný. Je konečný
a závazný. Strany jsou povinny splnit všechny povinnosti uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtě v něm
uvedené. Na základě nesplnění uložených povinností
může být následně nařízena i exekuce.
Proč si rozmyslet podepsání rozhodčí doložky?
• v případě sporu nebude rozhodovat soud
• dovolání u soudu je v podstatě nemožné
• rozhodce určuje druhá strana
• není zaručena nestrannost a rozhodování podle práva
• náklady rozhodčího řízení jsou tisícové, desetitisícové (budete je platit vy)
Vždy, před podpisem jakékoliv smlouvy či dokumentu, je důležité si důkladně přečíst, co podepisujete. Pokud něčemu nerozumíte, tak nepodepisovat!
Pozor!!!
Rozhodčí doložky se ve většině případů nacházejí v závěrečných ustanoveních smluv (kupní smlouva,
smlouva o dílo, smlouva o úvěru, smlouva s realitní
kanceláří, nájemní smlouvy atd.). Podmínkou platnosti rozhodčí smlouvy je vždy její písemná forma.
Rozhodce je již dopředu určen – druhou stranou.
Bc. Eliška Pelikovská
vedoucí Občanské porady
Oblastní charita Polička

LESNICKÁ TECHNIKA A ŠETRNÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESA
Pojem „šetrné obhospodařování lesa“ zahrnuje
širokou řadu pěstebně – ekologických a technicko
– technologických opatření využívaných při obhospodařování lesního majetku. V běžné lesnické praxi jde o volbu takových pěstebních opatření, která
plně respektují ekologické a genetické vlastnosti
dřevin, v oblasti těžby a přibližování dřeva jde
zároveň o zavádění technologií, které minimalizují škody na lesních půdách a stojících stromech,
připravují porosty na přirozenou obnovu a zvyšují
jejich stabilitu.

je zábor produkční plochy, čerstvá zavadající hmota je zároveň místem množení podkorního hmyzu.
Při pálení těžebních zbytků je produkční plocha plně využita, v praxi však lze tuto metodu aplikovat jen v zimním období, neboť vzniká vysoké
nebezpečí lesních požárů. Mírné a teplé zimy často
tuto technologii zcela vylučují.
V blízkosti obydlených a snadno přístupných
lokalit se často uklízí klest formou samovýroby.
Minimalizují se tak náklady na likvidaci, nicméně
úklid touto formou je mnohdy zdlouhavý.

Pásový štěpkovač Jensen A 530 DiXL
Jednou z ekologicky šetrných technologií praktikovanou i v městských lesích, je likvidace dřevního odpadu štěpkováním.
Nákup vlastního štěpkovacího stroje byl realizován na jaře loňského roku. Z opravdu široké nabídky různých typů a dodavatelů byl nakonec vybrán
německý mobilní štěpkovač Jensen A 530 DiXL.
A jaká byla rozhodující kritéria při výběru stroje?
Především jsme vyžadovali mobilní štěpkovač
s vlastním motorem na pásovém podvozku, kritériem byl i maximální průměr drcené hmoty, robustní
konstrukce stroje, možnost regulovat během provozu velikost štěpky a kvalitní záruční i pozáruční servis. Pořízený stroj německé výroby splňuje všechny
požadované technické i bezpečnostní parametry.
Dieselový tříválec o výkonu 28 kW je schopen drtit
dřevní hmotu o maximálním průměru 150 mm, stroj
je vybaven i automatickým systémem proti přetížení
motoru při drcení silnější hmoty. Samostatný pohon
umožňuje pohyb stroje přímo v prostoru štěpkování, pásový podvozek zaručuje bezpečný pohyb
a práci i na sněhové pokrývce nebo na zamokřených lokalitách. Doplňkem pásového podvozku je
i možnost plynule měnit rozchod pásů, což má výhodu při práci ve svahu či při průjezdu mezi pařezy.
Klest a těžební zbytky jsou do podávacího zařízení
vkládány ručně, optimální výkon je dosažen při
nasazení dvoučlenné vyškolené obsluhy.
Nyní se nabízí otázka, proč byl štěpkovací stroj
vlastně pořízen a jaká je vazba na výše zmiňované
šetrné hospodaření v lesích.
V lesnickém provozu existují prakticky čtyři
způsoby likvidace těžebních zbytků.
Nejrozšířenějším způsobem likvidace klestu je
ruční snášení do hromad nebo pásů přímo v prostoru těžby. Výhodou této technologie je možnost
provádět práce během celého roku, klest se nepřemisťuje na velké vzdálenosti a zbytková hmota se
během několika let přirozeně rozpadá. Nevýhodou

holiny, rozštěpkovaná hmota je pomocí otočného
komínu a koncové klapky zpětně rozmetávána na
půdní povrch. Stanoviště tak není ochuzováno
o organickou hmotu, přirozený rozpad štěpky
a následný koloběh živin je rychlejší. Velkým pozitivem štěpky ponechávané na půdním povrchu je
i tlumení růstu lesní buřeně a udržování optimální
vlhkosti. To se s úspěchem odráží ve zdárném odrůstání nových sazenic. Celoplošně vyklizená holina zaručuje maximální využití produkční plochy.
Stroj však není využíván pouze na velkých
holinách. Zvyšuje se i zájem o výrobu tzv. energetické štěpky. V těchto případech zpracováváme pro
drobné zájemce vytěženou hmotu z prořezávek či
slabých probírek. S oblibou je dřevitá štěpka používána na zahrádkách jako mulčovací a dekorativní
prvek.
Nezbytnou podmínkou spolehlivého chodu
stroje je kvalitní údržba a dodržování všech předepsaných servisních prohlídek. Přibližně po 100
motohodinách se kontroluje stav nožů, v rámci
servisních prohlídek se vyměňuje motorový olej
a doplňuje olej hydraulický. Čistotu stroje, drobné opravy a termíny prohlídek zajišťuje obsluha
stroje.
Štěpkovací stroj však není jediné zařízení,
které je u městských lesů využíváno. Druhým
pořízeným stroje je talířová půdní fréza. Jde o jednoduchý stroj nesený v tříbodovém závěsu traktoru, využívá se pro přípravu půdy před novým
zalesňováním, resp. připravuje půdu pro nástup
přirozeného zmlazení. Cílem je narušit vrstvu surového humusu nebo travního drnu a připravit tak
co nejlepší podmínky pro sadbu umělou nebo pro
ujímavost lesních semen.
V porostech s optimálními podmínkami pro
přirozenou obnovu lesa je postup obnovy porostů následující: těžba porostu, vyklizení surového
dřeva, štěpkování zbytkového klestu a konečné
naorání stanoviště.

Talířová půdní fréza
Poslední variantou je strojní likvidace těžebního odpadu. Existuje několik typů speciálních
nesených drtičů poháněných výkonnými traktory
a široká řada štěpkovacích strojů různých modifikací.
Jakou práci tedy námi zakoupený štěpkovač vykonává, popř. jaký je jeho přínos pro les samotný?
Maximální využití má stroj na holinách vzniklých po mýtních těžbách, kde je největší objem
klestu. Obsluha stroje se pohybuje v celé ploše

Vitální lesní kultury a kvalitní přirozené obnovy jsou ukazatelem odbornosti lesníků i pečlivosti
všech prováděných prací. A k tomuto nám malou
měrou může pomoci i lesnická technika.
Nákup lesnické techniky byl spolufinancován
Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova v rámci podopatření I.1.2.1.
Lesnická technika Programu rozvoje venkova ČR.
Ing. Radek Krejčí, OLH
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AULTOVI SE LOUČÍ
Milí přátelé,
Radí bychom vám poděkovat pro tyhle poslední
dva roky. Před dvěmí letí, Jamie a ja jsme přislí tady
jako novomanžela. Bylí jsme nervozní, protože vidělí
jsme ze jsme potřebovalí dobrých kamaradů a zdravou komunitu v Poličce, ktery byli by důležiitý pro
naše prace v kostele a mezi lidmí z komunity. Videli
jsme že kdybysme nemělí podporu od kamaradů,
a od vas v kostele, náš zivot tady byl by mnoho težší
a bez kořženů. Ale, potom dva roky, mužeme říct že
jste bylí víc než jenom naše podpora. Vy jste bylí naš
kamaradí.
Když jsme přišlí nemluvilí jsme nic česky, a víme
že to bylo těžké ne jenom pro nas, ale pro vas taky,
ale, jěště, jste pozvalí nas na oběd, na čaj, a na výlety
s vašé rodinou. Každý pozvání byl velký pomoc pro
nas, nejen abysme mohli ucít česky a vaše kulturu, ale
protoze postavili jsme skutečny vztahy mezi sebou.
Víme že až jsme zpatky v Americe, nikdy nebudeme
zapomenout naš přatelství, i když čas a vzdálenost
budou mezi nami.
Ten sbor a ten kostel jsou velmí důležitý pro lidí
v Poličce, protože ukazujete jim, že křestane nejsou
stereotypícký osoby. Naopak, vy jste lidí co mají vyuky anglíčtiny, rockovou skupinu, večer her, filmové
večery, tabor s ameríčanama, akci pro dětí, několík
oslavy, vanocných her, atd. Jamie a ja, jsme jenom
štastný že bysme mohlí pracovat s vamí pro dva
krasný roky.
Většinou našě prace byla s angličtinou a s mladeže. Každý týden jsme učilí anglicky, a víc než 80 studentů, dospělí a dětí, přišlí do našého kostele. Každý
patek, jsme planovalí akcí pro mladeze: Capture the
cake, dance party, kempovani, filmy, biblicé lekce,
airsoft, a mnoho víc. Dvakrát nebo třikrát měsiíčně
jsme planovalí večírky, přednašky, a hry pro dětí. A,
samořejme, jsme planovali a pracovalí na anglický
tábor, ktery je velmí úspěšný nejen pro nas, ale i pro
lidí v poličce.
Přiští rok bude úplně jiný pro nas i pro vas. Farař
Dus nebude kázat jako každy nedelí, a Jamie a já
budeme pracovat zpatky v Erie (město kde Jamie
narodíla). Jamie dostala prace jako učitelka biologie,
ale nejen v škole, ale venku v lese. Ja budu pracovat
s uprchlíkama jako učitel a poradce. I když je čas
změny, jsme si jistý, že ještě mnoho let po nas a Janu
Dusovi, tenhle kostel bude mit kreativního ducha
a otevřené dveře s vaším novým farařem, Jiřím Tenglerem.
Dekuji vam za všechno a na shledanou. Nikdy
nejsme mohli pracovat a žít bez vas.
Jeremy Ault
převzato z Listu Evangelického sboru
v Poličce – „Nábřeží svobody 2010/2“
Pozn. redakce: Jamie a Jeremy Aultovi jsou Američané. Text jsme ponechali bez redakční úpravy.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

3. – 4. 7.

MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
5. 7.
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
6. 7.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
10. – 11. 7. MUDr. Pospíšilová Petra, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 405, 461 612 733
17. – 18. 7. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
24. – 25. 7. MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
31. 7. – 1. 8. MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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ŽÁCI OSMÝCH TŘÍD ZŠ NA LUKÁCH NA NÁVŠTĚVĚ
V PARTNERSKÉ OBCI
Jak jistě víte, Polička má v Evropě několik partnerských obcí. Mezi ně patří i pětitisícová Ebes, která
leží asi deset kilometrů jihozápadně od Debrecínu ve
východní časti Maďarska. Spolupráce s touto obcí probíhá prostřednictvím právě naší školy, jejíž žáci tam
každé dva roky zavítají na několikadenní návštěvu.
Ta letošní, která se konala od pondělí 7. do
pátku 11. června, byla navíc okořeněna slavnostní
atmosférou, neboť na tento rok připadá desetileté
výročí spolupráce mezi Poličkou a obcí Ebes. Při
této příležitosti si žáci spolu se svými učiteli po-

fotografováním a rozkrojením nápaditého a vynikajícího dortu.
I další program, který byl pro naše žáky připraven, se setkal s nemenším nadšením. Z vozů tažených
koňmi si žáci prohlédli východomaďarské pastviny
a zhlédli cvičení pasteveckých koní, ve středu se
pak dosyta vyžili v aquaparku v nedalekém městě
Hajdúszoboszló. Čtvrteční den byl věnován prohlídce vinařské oblasti kolem městečka Tokaj, návštěvě
tamního vinného sklípku a prohlídce debrecínského
náměstí s okolím.

slechli projev zástupkyně rady obce, v němž vyjádřila radost ze spolupráce stávající a chuť do té další.
Slavnostní dopoledne bylo završeno společným

Příští rok přijedou maďarští žáci do našeho města,
proto doufáme, že jim budeme moci co nejlépe oplatit
jejich vstřícnost a pohostinnost.
V závěru si ještě dovolím vyzdvihnout práci paní
Julie Nagy, jež jako jediná v obci Ebes vládne oběma jazyky, češtinou a maďarštinou. Po celou dobu
návštěvy zprostředkovávala komunikaci mezi Čechy
a Maďary a o celou poličskou výpravu se ochotně
starala.
Mgr. Veronika Šimonová

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

A JE TO TADY!
Co? No přece konec školního roku. I v jeho zá- „Horní les“. Rozhledna je vysoká 68 m a stojí v nadvěru jsme byli aktivní a zúčastnili se několika akcí. mořské výšce 774 m. Skoro všichni vystoupali na
V květnu jsme se připojili k programu SVČ Mozaika
ochoz ve výšce 39 m a museli zdolat 201 schodů!
„Děti bez úrazu“, navštívili nás, v rámci „Vrstevnic- Odměnou nám byl nádherný výhled po okolní krakého programu“, studentky gymnázia (viz minulé
jině. Když jsme se dostatečně pokochali, vrátili jsme
číslo Jitřenky) a uspořádali jsme projektový „Den
se rádi na pevnou zem a posilnili se na další cestu.
Evropy“. V červnu jsme společně vyrazili na školní
Pěšky jsme došli do Rovečného, kde jsme navštívili
výlet- směr Moravský kras a zúčastnili jsme se opět
naši bývalou třídní, p. učitelku Gibiecovou. Měla
akcí SVČ Mozaika: „Hrou proti AIDS“ a praktického
z nás velikou radost a pořádně nás vyzpovídala.
semináře „První pomoc“. Poslední společnou akcí
Zpáteční cesta byla ve znamení přesedání z aunaší školy byla návštěva záchranné stanice Zelené
tobusu na autobus - Rovečné - Nyklovice - Bystré.
Vendolí.
V Bystrém jsme se rozloučili s dětmi ze ŠD, které
Také jsme ukončili 2. rok ekologické soutěže
pokračovaly na návštěvu k Burešom, kde byly
Recyklohraní, nasbírali jsme víc jak 3000 bodů, za
velmi mile přijati a pohoštěni. My deváťáci jsme pokteré nás v září čeká další odměna! Žáci 9. ročníku
kračovali autobusem do Poličky, kde naše společná
se zúčastnili interaktivní hry „Šampioni pro Afriku“ cesta skončila.
a seznámili se s řadou zajímavých a poučných inžáci 9. ročníku Speciální základní školy
formací ze života afrických dětí.
Polička
O další akci vás informují sami žáci 9. ročníku:
ROZHLEDNA,, HORNÍ LES“
A opravdu poslední událost letošního školního
Na výlet nás pozvala vychovatelka Rounová roku: odchází ředitelka J. Krejčí a od 1. 7. 2010
společně s dětmi ze ŠD. Na rozhlednu u Nyklovic
máme nového ředitele, kterým je Mgr. J. Bican.
jsme vyrazili společně, ráno 8. 6. Sešli jsme se před
sedmou hodinou na nádraží a jeli autobusem do
Učitelé Speciální základní školy přejí všem svým
Bystrého, odkud jsme šli pěšky až na rozhlednu
kolegům i žákům pohodové, slunečné prázdniny!

TERÉNNÍ PROGRAMY LAXUS O. S. POMÁHAJÍ CHRÁNIT
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
Terénní programy pro uživatele drog bývaly často
vnímány jako pouhá „pomoc narkomanům“, která
je úzce zaměřená, finančně náročná a nemá žádný
výrazný pozitivní efekt. Že se tato myšlenka ukazuje
jako mylná, nám dokazují statistiky, které si o svých
službách vedou terénní pracovníci občanského sdružení Laxus, působící v Pardubickém kraji.
Ti jen za loňský rok posbírali v Pardubicích a dalších městech Pardubického kraje celkem 230 pohozených injekčních stříkaček, které představují riziko
nákazy infekčními chorobami, např. žloutenkami
nebo virem HIV. Celkem 112 stříkaček bylo nalezeno
a odborně zlikvidováno v Pardubicích, zbylých 118
v takzvaném regionálním terénním programu. „Během něj vyjíždějí naši pracovníci do osmnácti měst
Pardubického kraje, monitorují drogovou scénu a aktivně pracují s uživateli drog“, říká Tomáš Klášterecký,
provozní vedoucí programu.
„Pokud vezmeme v úvahu, že každý třetí uživatel
může mít žloutenku typu C a připustíme, že teoreticky
každá odhozená stříkačka pochází od jiného uživatele, máme cca 75 potenciálně infekčních stříkaček.
Pokud by došlo k tomu, že z těch 75 případů dojde
byť jen k 5 poraněním a nákaze žloutenkou typu C
a všech 5 osob se bude následně léčit, bude jejich roční
léčba, bude-li bezproblémová, stát kolem 2,5 milionu
korun. To je v podstatě náš roční rozpočet, za který
toho ale uděláme v rámci našeho programu několikanásobně víc“, dodává Tomáš Klášterecký.
Kromě sběru stříkaček totiž pracovníci Laxus
o. s. poskytují i další služby, které slouží nejen uživatelům drog, ale i veřejnosti. „Vše, co děláme, vychází z principů ochrany veřejného zdraví a pomáhá
naplňovat strategii národní i evropské protidrogové
politiky. Proto měníme uživatelům injekční stříkačky,
motivujeme je, aby když už drogu užívají, činili tak
bezpečněji a chovali se tak méně rizikově vůči sobě
i okolní společnosti. Kromě toho jim zprostředkováváme léčbu a pomoc s abstinencí.“
Za loňský rok bylo v rámci Pardubického kraje
vyměněno v terénním programu celkem 25.044
injekčních stříkaček. „Pokud by náš program nefungoval, existovalo by velké riziko, že uživatelé drog
budou používat jednu stříkačku vícekrát nebo si ji
v tom horším případě budou dokonce půjčovat mezi
sebou“, dodává Tomáš Klášterecký. „Rizika, která
z toho pramení, nejsou jen otázkou drogové komunity,
ale celé společnosti. Naši klienti nejsou pouze na okraji
společnosti, jak se často lidé domnívají. Velkou část

z nich vůbec neidentifikujete jako osobu, která injekčně užívá drogy a tak by bylo riziko šíření infekčních
chorob, pokud by naše programy nefungovaly, mnohonásobně větší. “
Služeb, které Terénní programy v Pardubickém
kraji poskytují, využilo v loňském roce 280 uživatelů
drog. Nejrozšířenější drogou byl nitrožilně užívaný
pervitin. V rámci aktivního vyhledávání klientů oslovili pracovníci dalších téměř 500 osob, často příležitostných uživatelů.
Terénní pracovníky můžete v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nebo zájmu o další služby
kontaktovat telefonicky na číslech:
region Ústecka a Svitavska: 774 626 301
region Chrudimska:
774 626 302
město Pardubice:
608 626 323
Při nálezu injekční stříkačky se můžete obrátit
s žádostí o likvidaci i na strážníky městské policie,
pokud byste pak chtěli injekční stříkačku zlikvidovat
sami, doporučujeme s ní vždy manipulovat pinzetou
nebo alespoň použít rukavice a v obalu s pevnou
stěnou, ze kterého nemůže stříkačka vypadnout, ji
vhodit do odpadkového koše.
Veškeré služby jsou poskytovány anonymně
a zdarma. Více informací naleznete také na internetových stránkách www.laxus.cz. Činnost sdružení
podporuje finančně i město Polička.

PARDUBICKÝ KRAJ V BRUSELU
Dvojnásobné zastoupení měl Pardubický kraj
na 85. plenárním zasedání Výboru regionů, které
se uskutečnilo ve dnech 9. a 10. června v Bruselu.
Hejtman Radko Martínek a náměstek Roman Línek
se kromě účasti na samotném jednání rovněž setkali
s ostatními členy české národní delegace pro Výbor
regionů.
„Přijetí společného stanoviska Výboru regionů
k budoucnosti společné zemědělské politiky pro roce
2013 předcházel projev evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Daciana Cioloşe. Druhým
z eurokomisařů, který na plenárním zasedání vystoupil, byl Michel Barnier. Zástupcům evropských regionů a měst prezentoval zamýšlené iniciativy Evropské
komise v oblasti regulace finančních trhů a jejich
subjektů,“ uvedl hejtman Radko Martínek.

AKTUALITY SOŠ A SOU
POLIČKA
V rámci celého školního roku jste byli informováni o soutěžních přehlídkách kulinářského umění,
kterých se pravidelně a s úspěchem zúčastňují studenti SOŠ a SOU Polička. Závěr školního roku probíhal v podobném stylu a my vám přinášíme shrnutí
nejprestižnějších akcí, jež přispěly k dobrému jménu
nejen naší školy.
Soutěže oboru Řezník-uzenář několikrát potvrdily
kvalitní schopnosti a dovednosti našich studentů, za
zmínku jistě stojí Valašský řezník a Řeznická sekyra.
V cukrářském oboru nejvíce zaujaly soutěže Gastro
Junior-Nowaco Cup Pardubice a Mistrovství ČR konané v Brně. V přehledu barmanských akcí je třeba
zmínit Lázeňský pohár Jeseník, Brněnský vánoční
pohár, Bacardi-Martini Poděbrady Cup či Hanácký
pohár konaný v Prostějově. Mezi soutěžemi oboru
Kuchař-číšník se nejvíce prosadily akce Gastro Junior
Nowaco Cup Pardubice, Kuchař roku, Mistrovství ČR
Gastro Junior, Tatranský kuchár 2010 a Mistrovství ČR
juniorů v carvingu (vyřezávání ovocných a zeleninových ozdob). Poslední zmiňovaná soutěž proběhla
10. 6. v Třebíči a přinesla titul mistr ČR L. Pakostovi,
jeho celkové umístění potvrdil součet dílčích výsledků jednotlivých soutěžních kategorií. V kategorii
A získal 2. místo, v kategorii B místo 4. Úspěchem
této soutěže bylo i 1. místo L. Votroubka a 10. místo
P. Bubnové, která působila v kategorii C – začátečníci.
Obdobná soutěž se konala i ve Francii, tentokrát pod
názvem Mistrovství Evropy, kde naši zástupci znovu
nezapřeli své carvingové dovednosti a umístili se na
předních příčkách hodnocení. Školu zde ukázkově
reprezentovali L. Votroubek a L. Pakosta.
Francie nebyla jedinou zahraniční zemí, která
hostila naše studenty. Italské přímořské městečko
Cesenatico uvítalo v květnu a červnu studenty třetího
ročníku oboru Obchodně podnikatelská činnost, zde
mohli rozvíjet znalosti z oblasti cestovního ruchu
a zároveň zdokonalovat své jazykové nadání. Všem
studentům přejeme poklidné prožití letních prázdnin
a zmiňovaným soutěžícím gratulujeme k dosaženým
úspěchům.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

KRAJ UŠETŘIL PADESÁT
MILIONŮ, PENÍZE ROZDĚLÍ
Rada Pardubického kraje navrhla rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření minulého
roku. Padesát milionů korun využije kraj na řešení
povodňových škod obcí, na opravu rozbitých silnic
po zimě, na řešení koncepce školství, na realizaci
změn ve zdravotnictví a rodinné politky.
Náměstek Línek, který materiál radě předkládal,
přiblížil, na co budou tyto finance použity: „Na základě požadavků a potřeb se rozhodnutím rady kraje
prostředky použijí především na řešení povodňových
škod obcí v Pardubickém kraji, na které je vyčleněno
500 tisíc korun, na odstraňování povodňových škod
a škod po zimě na silnicích II. a III. třídy je určeno
22 mil. Kč, na řešení koncepce ve školství se počítá
s částkou 8 mil. Kč, na realizaci nové koncepce ve
zdravotnictví poputuje 14 mil. Kč a do rodinné politiky vloží kraj dva miliony.” V době hospodářské
a finanční krize se volné zdroje nenacházejí snadno.
Proto Rada Pk velice důsledně a odpovědně prověřovala i účelovost prostředků. “Jsem přesvědčen
o správnosti a účelovosti všech schválených návrhů,”
dodal Roman Línek.
“Volné finanční prostředky jsme uspořili především na úrocích, a to jak nižšími úrokovými sazbami
peněžních ústavů, tak i důsledným hospodařením
s finančními prostředky přijatých úvěrů,” řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek,
zodpovědný za finance a majetek kraje. Tato úspora
představuje částku cca 46,5 mil. Kč. Další úspora
vznikla nedočerpáním rezervy Rady Pk ve výši cca
2,3 mil. Kč. Zbývající částku tvoří drobné úspory
výdajů jednotlivých kapitol rozpočtu.
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DIVOKÉ KACHNY V CENTRU
POLIČKY
Věřte, nevěřte, v roce 2008 nám v centru města
na zahradním rybníčku o rozloze 7 x 2 m přistála
divoká kachna s kačerem. Jelikož jsme je řádně
krmili, naučili se denně vracet. Na zimu kachny
odlétly.
Hnízdo jsme jim opět nachystali a ejhle! Letos
11. 4. nám kačenka zahnízdila a 4. 5. se vylíhlo
12 malých kachňátek. Kačer rezignoval a po jejich
vylíhnutí odletěl. Je to milé, když sedíte na zahradě
a na rybníčku vám plave ta drobotina. Pomalu se
chystají létat a zřejmě i odletět, tak doufáme, že si
budou pamatovat, jak se u nás měly dobře a na
oplátku se budou vracet. Jen doufáme, že kachňata
zvládnou poslední problém a naučí se i na tak malé
zahradě létat
Po zmedializování na TV Nova i Prima je naše
zahrada obklopená turisty i známými. A i my jim
spolu s nimi přejeme šťastnou cestu i další příjemné návraty.
Kalvodovi

STUDENTI GYMNÁZIA PÍŠÍ
Co rok dal a vzal
Svoji malou osobní bilanci provádím dvakrát za
rok: na Silvestra a na konci školního roku. I John Lennon se nás každoročně o Vánocích ze všech rádií ptá
ve své písničce Happy christmas – And what have you
done (A co jste udělali)? Konec roku kalendářního je
ale skoro šest měsíců za námi, takže je aktuálnější
otázka – Co jsme se vlastně letos naučili?
Popisování hodin učení nikoho neobohatí, a tak
se zaměřím na tvůrčí práci. A té se tradičně nejvíce
blíží sloh. Už jsme se nemohli spolehnout jen na
fantazii a trochu selského rozumu. Jako amatérští
novináři jsme vyrazili i do terénu, odkud jsme psali
sociální reportáže z prostředí školek, penzionu, charity, nemocnice, či zvláštní školy. Navštívili jsme divadelní představení Lucerna, které jsme následně každý
po svém kritizovali ve svých recenzích. Psali jsme
fejetony na aktuální témata. A to vše pod hlavičkou
publicistického stylu.
Nejde ale psát jako žurnalista, a přitom nemít střet
s realitou. Zapojili jsme se do projektu Studenti píší
noviny pořádaného MF Dnes, což zahrnovalo psaní
článků na zadaná témata (politika a volby, maturity
apod.), a jako bonus jsme dostávali noviny zadarmo
po dobu šesti týdnů, a to dvakrát za celý školní rok.
Z novin měly největší úspěch křížovky, ale občas se
dostaly ke slovu i zajímavé články a reportáže, které
jsme rozebírali na různých hodinách. Besedovali jsme
s šéfredaktorem kulturní rubriky MF Dnes, což paradoxně vedlo u některých k ochabnutí zájmu o profesi
žurnalisty (to je ten střet s realitou), u jiných to naopak zájem právě podnítilo. Srovnávali jsme nesrovnatelné – úroveň soukromých a veřejnoprávních médií.
Ano, to všechno jsme stihli.
Když se na to teď zpětně podívám, nebyl to špatný
rok.
Marie Škvařilová
Gymnázium Polička
Sexta
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VYHNÁNÍ - REGIONÁLNÍ MOMENT V ČESKO-NĚMECKÝCH
VZTAZÍCH
V květnu jsme slavili 65 let od konce druhé
světové války a porážky nacismu. Vážím si všech
českých vlastenců, kteří za svobodu dokázali
obětovat cokoliv. A s pokorou se skláním před
každodenním utrpením tehdejších let. S rokem
1945, konkrétně s červencem, je spojeno další
výročí, tentokrát více regionální. Na něj už ale
poličská veřejnost nemá důvod veřejně vzpomínat. Vlastně se na něj zapomnělo. Stejně jako se
pomalu zapomíná, že se v okolí Poličky před
válkou mluvilo česky i německy.
Většina lidí z Poličky a okolí o nich nemá
vůbec tušení. Jsou to tiší nevýrazní turisté. Je
jich jen pár. Do původní »heimat« (domoviny) své
rodiny jezdí někteří i každý druhý rok. Mají tu
řadu přátel i mezi poličskými rodinami. Navštíví
hřbitov s rodinným náhrobkem, zajdou na mši
a po ní na procházku po bývalém rodinném poli,
v archivu si ofotí nějakou matriku, večer popijí
s českými přáteli poličské pivo.
Když se Johann Neudert prochází po Pomezí
a místní děti ho pozdraví (jak se to na vesnici
pořád ještě dělá), odpoví jim česky „dobrý den“.
V německém Laubendorfu-Pomezí se narodil
v roce 1939. Bylo mu šest let, když na okna jejich
domu 13. července pětačtyřicátého roku zabušili
po čtvrté ráno čeští »revoluční gardisté«. Celou rodinu, dva mladší sourozence i prarodiče vyhnali
z domu. Stejně jako dva tisíce Němců z vesnic
v okolí Poličky – Dittersbach-Stašov, Schönbrunn-Jedlová, Riegersdorf-Modřec, Deutsche
Bielau-Bělá nad Svitavou. Tři týdny před usnesením Postupimské konference o „spořádaném
a humánním“ odsunu. V Rotmühl-Radiměři noví
čeští komisaři celou noc Němce týrali, takže je
k transportu do Svitav museli odvážet na žebřiňácích. Dva muži cestou na následky bití zemřeli.
Aktivní nacisté stihli před koncem války uprchnout do Německa nebo byli ve vazbě u okresního
soudu v Poličce. Vyháněli se převážně staří lidé,
ženy, děti. Hlavním kritériem pro výběr byla velikost majetku.
Namačkáni v dobytčích vagonech opouštěli
lidé se slzami v očích zemi, kde jejich rodiny
žily po staletí. Cestou zemřel kojenec hlady. „Ať
vám dá vodu Hitler,“ odbývaly žádost žíznících
lidí s posměchem české stráže. V opuštěných
domech řval dobytek hlady a řada »podnikavců«
využila situace a stavení vykradla. Pokud v nich
ještě něco zbylo po domovních prohlídkách, při
kterých byly české stráže opravdu důkladné. Slova lidská práva ztrácela jakýkoliv význam. Kdo
mluvil německy, neměl po válce žádná práva.
Bez ohledu na to, že to nebyl nacista. A svědomí
národa se ptalo: „kam se poděla Masarykova humanita, pilíř prvorepublikové demokracie?“
„Zničil ji sám Herrenvolk svou barbarskou
válkou“, může odpovědět legitimně každý český pamětník, který prožíval šikanu německých
ordnerů v týdnech Mnichova, nesnesitelné týdny
heydrichiády a šest let žil s traumatickým pocitem, který si já už nedokážu představit – pocit
ohrožení existence samotného národa.
Každá událost má svoje příčiny a následky.
Jak ovšem vypadá přiměřená odpověď na prožité
útrapy? A lze páchání křivd a zločinů omlouvat
prožitým utrpením na své vlastní straně? Regionální moment v dějinách nám právě tady na
Poličsku odhaluje, jak složité děje kolem nás probíhají a jak problematické může být hodnocení
minulosti. Česko-německé vztahy jsou naučným
příkladem toho, jak lidé minulost hodnotí a jak
se s ní vyrovnávají.
Čtyřicet let si vytvářela česká společnost
v prostředí omezené svobody slova a názorů
kolektivní obraz tehdejších událostí. Poválečné
násilnosti na Němcích byly potlačeny a zmizely
z veřejného vzpomínání. Staly se tabu. Obětí byl
pouze český národ, Slované, Židé. Univerzální
omluvnou formulkou se stala slova „oni dělali

horší věci.“ »Oni«. Tisícileté soužití Čechů a Němců v českých zemích bylo uzavřenou kapitolou.
Vysídlený Němec byl zkrátka »sudeťák« - během
války nacista, po válce revanšista, který chce
změnit výsledky druhé světové války. Nutno
podotknout, že oficiální reprezentace Sudetoněmeckého landsmanšaftu v čele s řadou bývalých
aktivních nacistů vytváření tohoto obrazu značně
usnadňovala.
Landsmanšaft zase s úspěchem vytlačil z veřejného vzpomínání vysídlených Němců jakoukoliv vzpomínku na kolektivní podíl na nacismu
a jeho zločinech. Jaksi se nahlas přestalo říkat, že
»odsunu« předcházela šestiletá vyhlazovací válka
Německa na východě, kterou nacisté vedli ve
jménu celého německého národa a za válečného
přispění téměř všech Němců. I těch českých, moravských, slezských. Obětí byla matka s třemi malými dětmi, kterou Češi bezcitně vyhnali z domu
a zkonfiskovaný majetek rozkradli. Sudetoněmecká politická reprezentace se s takovým koncem
smířit nehodlala. A volání po nápravě pro změnu
nedokázala umlčet česká strana, která odmítala
přiznat, že v návalu českého šovinismu v prvních
letech po válce páchala na německých civilistech
řadu křivd, za kterými nejde udělat jen tak tlustou čáru a říct „co jsme si – to jsme si.“
Zatímco staří vyhnanci umírali v Německu
steskem po domově a nové generace vyrůstaly
zasaženy vypravováním svých rodičů, v Čechách
se dětem ve školách říkalo: „chtěli Heim ins Reich
(domů do Říše, jedno z hesel roku 1938), tak jsme
je tam poslali.“ V Pomezí nebo Jedlové se ze
strachu zatahovaly záclony, když po silnici projíždělo luxusní auto se západoněmeckou poznávací
značkou. V něm sedící »sudeťák« si přitom jel jen
vyfotit ruiny rodného domku a podívat se, jak
hektary dědičné půdy kultivované potem a krví
kolektivně obhospodařuje JZD. Právě tihle Němci, kteří se vraceli, se s minulostí snažili vyrovnat.
I bez landsmanšaftu.
Když došlo jednou za čas k výměně názorů,
obě strany mohly na váhy hodnocení přihazovat
jeden argument za druhým a dohadovat se o tom,
kdo prožil větší trauma a zda jsme »my« jednali
oprávněně. Zdá se, že s mojí generací vyrůstající
po roce 1989 tohle dohadování končí. Doufám.
Češi a Němci se budou vždy dívat na některé
kapitoly společných dějin jinou optikou. Každá
sociální skupina, tedy i národ, si vytváří odlišnou
dějinnou konstrukci, má jinou kolektivní paměť.
Důležité je, abychom byli schopni vzájemně respektovat druhý názor, i když s ním nesouhlasíme. Tím se stáváme partnery.
Mým generačním partnerem na německé
straně je Thomas Kukla. Jeho prarodiče pochází
ze Stašova a Pomezí. Důvod, proč si rozumíme
a dokážeme se bez zášti bavit nad minulostí, je
jednoduchý. Oba jsme vyrůstali ve společnosti,
která nás učila být spíš tolerantní a otevření
i druhým názorům – utvářely nás demokratické
sociální vlivy. Věci zdejší, ač 65 let staré, nám
nejsou lhostejné a dokážeme je kriticky posoudit.
Oba už postrádáme osobní zkušenost s tehdejší
dobou. Je to velká výhoda - vzpomínky jsou faktor, který znemožní dívat se na věci z více stran,
bez emocí.
Oba víme, že omlouvat se za (zlo)činy lidí,
kteří už dávno zemřeli a s námi měli společnou
jen kategorii »národ«, je absurdní. Jejich jednání
odsuzujeme, to ano. A upřímně prožíváme lítost
nad tehdejším utrpením všech lidí bez rozdílu.
Protože jak napsal John Donne, „žádný člověk
není ostrov sám pro sebe.“ Nemáme problém si
navzájem přiznat, že metafyzickou vinou slovy
filozofa Karla Jasperse, která spočívá ve ztrátě
vědomí solidarity člověka k člověku, se nezatížili
jen Němci, ale následně i Češi. A to je důležitým
předpokladem pro přátelství v budoucnosti.
Jarda Najbert

ATLETIKA – PŘEHLED VÝSLEDKŮ
Zde jen kratičký přehled výsledků, které nemají jen místní význam. Především družstvo mužů
má za sebou dvě kola II. ligy v Jičíně a Litomyšli
a s celkovým ziskem 234 bodů mu patří „zatím“
4. místo, neboť se ani jednou nesešlo v optimální
sestavě a navíc bojovná atmosféra z kvalifikace
o II. ligu v Praze na Olympu je již minulostí. Bez
hostujících závodníků by mělo problémy s udržením. Žákovská družstva v krajských přeborech
zatím jsou zdrojem spokojenosti, neboť po třech
kolech starším žákům pod vedením Petra Macha patří třetí místo, když v neděli 20. června
dokonce v Chrudimi skončili na druhém místě
za domácím týmem ze sportovní školy. Mladší
žáci pod vedením Marty Schauerové a Miloslava
Červa v kvalifikaci o postup do krajského finále
rozdílem třídy vyhráli obě kola, dobře si letos
stojí i mladší žákyně a nejmladší žáci.

Proběhly dva krajské přebory jednotlivců
na dráze. V Hradci Králové 15. 5. byla poličská
atletika zastoupena jen předsedou oddílu Lukášem Kvapilem, který v disku výborným výkonem
45,38 obsadil 2. místo. 30. června v Pardubicích
se konal přebor žactva a medailí se urodilo poměrně dost. Tituly krajských přeborníků vybojovali Michal Mach na 800 m, Milan Le Viet Dung
v dálce a Terka Vytlačilová na 100 m př., v hodu
oštěpem a ve vrhu koulí. Druhá místa vybojovali
Jakub Kučera na 800 m, Jan Tomšů v hodu míčkem, Tonda Bohuněk v disku a štafeta 4x60 m ve
složení Mach, Kučera, Tomšů a Mužík. Třetí místa
vybojovali Michal Mach na 150 m, Tonda Bohuněk v kladivu a Ondra Klimeš v oštěpu a disku.
Vynikajících výsledků dosahují naše atletky
hostující v barvách Hvězdy SKP Pardubice, kde
především Terka Vytlačilová je dnes nejlépe
bodujícím atletem v rámci celé republiky bez
ohledu na věk a pohlaví, její body patří družstvu
žen ve II. lize, družstvu dorostenek a družstvu
starších žákyní v KPD. Neméně se daří bodovat
i Veronice Dlouhé, ale ta již nemůže startovat za
žákyně. Další slečny, Adéla Valenová a Markéta
Dittrichová, bohužel onemocněly, což omezilo
starty i výkony.
Ve dnech 25. až 27. 6. se konalo M ČR dorostu, juniorů a juniorek a mezi nominovanými byli
Fanda Košňar na 2000 m překážek, Víťa Kalvoda na 400 m, Veronika Dlouhá na kouli a disk
a bývalý odchovanec David Beneč na dálku
a trojskok.
JarKa -

I. ROYAL WAY RALLY – ZÁVODY RÁDIEM ŘÍZENÝCH MODELŮ
V POLIČCE!
Řev motorů, prašné, kamenité i asfaltové
cesty, jásající diváci, cvakání závěrek fotoaparátů,
napětí ve vzduchu, adrenalin v krvi pilotů i spolujezdců, rychlost odporující zdravému rozumu...
Tak lze stručně charakterizovat královnu motoristického sportu – Rally. Kdo by to nechtěl zažít?
RC Rally nabízí tuto možnost prakticky každému.
RC Rally je modelářský fenomén poslední doby.
Získává si stále více příznivců v řadách mladých
kluků i tatínků, kteří se tak rádi a dobrovolně
vrací do svých dětských let. Jedná se o zmenšeninu závodů skutečných soutěžních vozů. Tento
sport se stále více rozvíjí a v současnosti se jezdí
závody RC Rally prakticky ve všech koutech republiky.
Rádiem řízené modely v měřítku 1:10, poháněné vysokootáčkovými elektromotory jsou,
nejen svojí karoserií, přesnou kopií skutečných
rally vozů. Žádné hračky z obchodních domů!
Každý správný týmový technik musí dokonale
znát nastavení závodního speciálu. Správná volba
vhodných pneumatik je pouhým začátkem velké
vědy. Sbíhavost a sklony kol, vhodně nastavená
tvrdost pérování, dobře zvolená hustota oleje
v tlumičích, svornost diferenciálů, citlivost plynu
a brzd, světlá výška podvozku... Jistě začínáte
chápat, že obyčejné hračky na dálkové ovládání
mají skutečně daleko do závodních speciálů RC
Rally. Mohli bychom si povědět mnohem více...
Ovšem! Závody RC Rally je potřeba vidět. Zažít
tu atmosféru, prohlédnout si depo, povzbudit
závodníka na trati, vychutnat si dravé průjezdy
klikatými cestami a mnohé další.
Nyní máte skvělou příležitost se takové podívané zúčastnit přímo Vy osobně, neboť RC Rally
zavítá do města Poličky. První závod tohoto typu
u nás nese hrdý název I. Royal Way Rally. Tento
závod je součástí šampionátu Radio Controlled
Rally Brno 2010, který má v Brně již tříletou
tradici. Můžete se těšit na skutečnou špičku
v oboru! Počítáme s účastí předních závodníků

brněnského šampionátu, kteří se svými závodními speciály bodují i v dalších soutěžích České
republiky.
Závod se koná 24. července 2010 v místním
lesoparku Liboháj v okolí domova mládeže s laskavým svolením města Poličky a Střední školy
obchodní a služeb SČMSD Polička, kterým bych
tímto rád poděkoval za vstřícné přijetí a podporu
závodu. Na závodníky bude čekat standardních
8 rychlostních zkoušek. Vozy startují na trať samostatně po jedné minutě. Na rozdíl od jiných
závodů následuje pilot svůj stroj po celé trati.
Auta nejsou řízena z tribuny, jako je tomu u ostatní závodů RC modelů. Start do první rychlostní
zkoušky je v 9.00, konec závodu je předpokládán
v 17.00.
Tímto zveme nejen všechny zvědavé tatínky
a maminky s dětmi. Přijďte zkrátka všichni, bude
na co se dívat! Připravujeme i malý stánek s občerstvením a chlazenou poličskou jedenáctkou.
Budete-li se chtít naladit předem, navštivte domácí stránku šampionátu Rally Brno na www.rallybrno.cz a prohlédněte si skvělé fotografie a videa z minulých závodů.
Jiří Neudert - ředitel závodu

foto www.teac.cz

MACHA PORAZIL POUZE
MISTR EVROPY
Sk8 slalomoví závodníci z Poličky se účastnili ve dnech 15. - 16. 5. 2010, druhého závodu ve
Sk8 slalomu v Havl. Brodě a opět se jim dařilo.
V ženách zvítězila Renata Škrabalová, která byla
třikrát na prvním místě. V mužích obsadili Zdeněk Mach druhé (hned za mistrem Evropy Dominikem Kowalskim), Stanislav Nožka páté, Ivo
Škrabal šesté a Martin Tuma sedmé a Petr Klein
dvanánácté místo. Opět zazářili junioři - Jaroslav
Knettig první, Jakub Knettig druhý, Petr Mattoni
Matouš třetí, Vítek Hromádko na sedmém a Roman Totušek na osmém místě.

Sk8 Slalom Polička bude pořadatelem mezinárodního mistrovství České republiky, které
je součástí Světového poháru World SK8 Slalom
tour. Všem divákům, můžeme slíbit zajímavou
podívanou. Příznivci tohoto sportu se mohu těšit
na mistra světa Martina Rievse z USA a mistra Evropy Dominika Kowalskiho z Německa.
Závod proběhne o letošních prázdninách
14. - 15. 8 v Poličce a Telecím. Záštitu nad naším
závodem převzal hejtman Pardubického kraje
Mgr. Radko Martínek s finanční podporou města
Poličky a Pardubického kraje.
-RH-

PROJEKT „FOTBAL PRO
ROZVOJ“
Na přípravný víkend v Kosteleckých Horkách
30. 4. – 2. 5. jsme se společně vydali hned po škole
v pátek dopoledne. Náš plán byl připravit v rámci
akce „Fotbal pro Rozvoj“ program pro keňské hráče,
kteří přijedou do Poličky. Proto nikdo z nás neměl
ani potuchy, co nás všechno čeká.
Při příjezdu do Kosteleckých Horek a úspěšnému zjištění, kde je budova, ve které strávíme
celý víkend, nás překvapilo milé seznámení s organizátory semináře. Po ubytování jsme se šli také
seznámit s exotickou návštěvou z Afriky, která
s námi měla prožít celý víkend a povědět nám něco
o africké kultuře, zvycích apod.
Po příjezdu dalších škol celé ČR a následnému
seznámení jsme dostali program, ze kterého jsme
se dozvěděli, co všechno nás v dalších dvou dnech
čeká a nemine. Trošku nás zarazilo zjištění, že
většina seminářů bude probíhat v anglickém jazyce, ale myslíme, že jsme se s tím poprali vcelku
statečně.
Pomalu ale jasně, jsme se dostávali „pod hloubku této akce“ vymysleli jsme program pro keňské
hráče a získali jsme nové poznatky o kultuře
tamních lidí přes naše africké školitele, kteří celý
víkend zajistili velice přátelskou atmosféru. A to
formou prezentací, her, ale i běžnou diskuzí.
Celý víkend utekl jako voda a my se museli
v neděli balit s pocitem, že náčrt programu pro Keňany máme. Společně s mnoha zážitky, které jsme
během víkendu společně zažili.
Vojtěch Göncöl, 3.A
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VÝSLEDKY KARATE POLIČKA
XV. Velká cena města Nymburk v karate,
1. 5. 2010, Nymburk
Šárka Kučerová
1. místo
Kumite juniorky -59 kg
Příhoda Štěpán
3. místo
Kumite senioři +75kg
Wakižaši Cup 2010, 15. 5. 2010, Nymburk
Šárka Kučerová
2. místo
Kumite juniorky -59 kg
Karate Grand Prix Brno, 5. 6. 2010, Brno
Šárka Kučerová
1. místo
Kumite juniorky +54 kg

TENIS
Konečně jsme se dočkali, první venkovní turnaj
se konal v sobotu 22. 5. na poličských kurtech. Deset dvojic se utkalo ve čtyřhrách Open.
Po rozdělení do dvou skupin po pěti se opět
bojovalo o postup do čtvrtfinále turnaje. Z každé
skupiny se jedné dvojici postoupit nepodařilo, ale
postup do finále útěchy byl jistotou. Toto malé finále hrály dvojice Bona – Odvárka a Kadidlo - Vápeník E., konečný stav byl 2 x 7 : 5.
Turnaj na malou chvíli přerušil déšť, ale jinak
vše proběhlo bez problémů a všichni si výborně
zahráli. O vítězství dvojice Rojek – Střílek nebylo
od začátku pochyb, ale o další pořadí byly svedeny
urputné boje.
Konečné pořadí domácích
2. Vápeník Dušan – Jílek Zdeněk
3. Vltavský Vláďa – Svoboda Pavel
5. - 8. Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk, Boháč Luboš
– Cik Jarmil
10. Vápeník Erik – Kadidlo Michal

TITUL MÍŘÍ DO POLIČKY!
V neděli 6. 6. 2010 se konala otevřená soutěž s názvem FISAF World Instructors Trophy Competition
ve sportovním areálu Sletiště na Kladně, která byla
součástí Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku
a fitness týmech. V kategorii aerobic nemohla chybět
dlouholetá poličská závodnice Vendula Scheibová.
Na jaře se zúčastnila tří přípravných závodů, které
vyhrála.
Celá soutěž probíhala pod otevřeným nebem
v době, kdy na celou závodní plochu nepřetržitě
dopadaly sluneční paprsky. Většina závodnic tedy
spíše bojovala s úpalem, než se samotnou kondicí
a soupeřkami. Po dvou hodinách cvičení v základním
a finálovém kole došlo na vyhlášení výsledků šesti
nejlepších závodnic. Zlatou medaili a titul Breo World
Individual Trophy Fitness získala Vendula Scheibová,
která se při samotném předávání cen neubránila slzám dojetí a únavy.
„Soutěž byla velmi náročná nejen kvůli vysokým
teplotám, ale i závodní povrch byl nevyzpytatelný. Na
vítězství jsem nepomýšlela, přestože se mi velmi dařilo
v průběhu zimní i následné jarní sezóny, a ze závodů
jsem prakticky vozila jen první místa. Ze zlaté medaile
mám obrovskou radost a jsem moc ráda, že mě přijela
podpořit celá rodina. Tento úspěch beru jako takovou
satisfakci za loňský rok, kdy jsem se nemohla kvůli
vysoké finanční náročnosti, zúčastnit světového šampionátu na Martiniku.“
Nyní čeká Vendulu tří a půl měsíce cvičebního pobytu na Krétě. Poté se opět zůčastní několika závodů.
Jak sama dodává: „Není umění vyhrát závod, ale umět
ta vítězství stále obhajovat.“

29. května 2010 proběhl Generační turnaj za
napjaté atmosféry, neboť nebylo jasné, zda se sejde
odpovídající počet hráčů. Po všech odhláškách
a nových přihláškách se sešlo šest dvojic a turnaj
mohl začít. Probíhaly tuhé zápasy, ve kterých
nechyběly mnohé bojovné chvilky. Hrálo se systémem každý s každým a to opravdu prověří mnohé
charaktery.
Nakonec zůstaly tři týmy se čtyřmi vítězstvími
a začínalo se počítat skóre. Bronz získala dvojice
Hrubý a Bulva. O zlatu a stříbru nakonec rozhodlo
celkové skóre. Zlato získala dvojice Střílek, Teplý
a stříbro fenomenální nastupující dvojice Scheib,
Křivý. Celý turnaj se nesl v téměř slunečném počasí
a všichni se těší na nové boje.
Výsledky:
1) Střílek, Teplý
2) Scheib, Křivý
3) Hrubý, Bulva
4) Macoun, Kratochvíl
5) Hegr, Slaný
6) Vápeník Dušan, Vápeník Erik
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Shrnutí
22. 5. čtyřhra OPEN
29. 5. čtyřhra GENERAČNÍ
29. - 30. 5. pokračování mistráků
Babytenis – Vysoké Mýto – Polička
4:2
Starší žáci – Penrštýn PU B - Polička
7:2
Mladší žáci – Tesla PU B - Polička
3:6
Dorost - Polička – Choceň
5:4
Víkendová bilance 2 : 2
5. -6. 6. pokračování mistráků
Minitenis – hráno v Poličce: Polička – Česká
Třebová 3 : 5, - Choceň 5 : 3, - Žamberk 3 : 5
Babytenis – Polička – Ústí n. Orlicí
3:3
Mladší žáci – Polička – Choceň
3:6
Starší žáci – Polička - Žamberk
1:8
Dorost – Ledeč n. Sázavou - Polička
3:6
Senioři – SKT Hradec Králové -Polička 4 : 5
Víkendová bilance 4 : 4
12. 6. čtyřhry MIX
13. 6. pokračování mistráků
Minitenis – hráno v Chocni : Polička – Choceň
5 : 3, - Ústí n. Orlicí 2 : 6
Mladší žáci – Polička – Ústí n. Orlicí
8:1
Senioři - Polička - Moravská Třebová
2:7
Víkendová bilance 2 : 2.
19. - 20. 6. předposlední kolo mistráků
Minitenis – hráno v Č. Třebové : Polička
– Č. Třebová 2 : 6, - Vys. Mýto 8. 0
Mladší žáci – Ledeč n. Sázavou – Polička 4 : 5
Starší žáci – Chrudim – Polička
7:2
Senioři - Polička – Holice
6:3
Víkendová bilance 3 : 2
NÁBOR do tenisové školičky pro děti narozené
v ročnících 2004 a 2005. Přihlásit své děti můžete
do 31. 8. 2010 na tenisových kurtech nebo na tel.
čísle 608 725 973.
ZA TO Zdeněk Jílek

TURISTÉ ZVOU
KČT Polička je pořadatelem XII. celostátního
letního srazu turistů, který se bude konat ve dnech
4. – 8. srpna 2010 v Poličce
Sobota 3. července – úterý 6. července – Vysoké
Tatry. Autobusový zájezd na Slovensko do oblasti
Vysokých Tater. Vedoucí akce: Zdena Mihulková
Neděle 25. července – Cyklovýlet. Tentoktát se
vydáme do oblasti Chrasti u Chrudimi. Délka trasy
asi 75 km. Vedoucí akce: Josef Škorpík
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

KAMENECKÉ PODÁNÍ
Dne 24. 7. se bude konat na
antukových hřištích v areálu Pod
Lipou v Kamenci 11. ročník amatérského volejbalového turnaje
Kamenecké podání. Hrají smíšená
družstva (min. dvě ženy - bez
omezení, v týmu může být max.
jeden registrovaný muž). Počet družstev je omezen
na deset. Přihlášky přijímáme do 17. 7. na e-mailové
adrese kamenecke-podani@nastrankach.cz.
J. K. Dvořák

později ukázalo, skupina B měla kvalitnější obsazení a všichni postoupili do semifinále. Tam se zopakovaly výsledky ze skupiny a finále se stalo kořistí
párů Solil, Chvojková a Čermák, Chalupová.
Konečné pořadí domácích:
5. - 8. Stříteský Pavel – Pazlarová Alena, Teplí
Ivo a Lída, Kadidlo Michal – Hamanová Petra,
Schwach Josef – Hegrová Jana.

V sobotu 12. 6. se konal v Poličce venkovní
turnaj v mixu. Za skromné účasti osmi párů se
domácím vůbec nedařilo a naopak, přespolním se
dařilo velice.
Páry byly rozlosovány do dvou skupin a hrály
o co nejvýhodnější pozici při čtvrtfinále. Jak se

PROSTĚJOVSKÝ ÚSPĚCH

ZÁVĚREČNÉ VOLEJBALOVÉ SMEČE
Přípravka dívek
13. června dohrála děvčata z přípravky svůj
krajský přebor. Nejvíce nabitá soutěž (18 družstev)
Děvčata sehrála během soutěžního roku 11
turnajů, každé družstvo 55 zápasů. Poličku reprezentovala v této soutěži 4 družstva.
A tým pravidelně hrál v A skupině a zaslouženě
celou soutěž vyhrál s náskokem 19 bodů. To, že
volejbal hrát umí, dokázaly bojovnice družstva
Karolína, Bára, Bára, Kamila a Sára.
B a C týmy startovaly střídavě v B a C skupině.
Hráčky těchto družstev nastoupí v další sezóně za
mladší žákyně.
D tým zkoušel své první volejbalové údery, děvčata ročníků 1999 a 2000 mnohdy překvapila i sama sebe. Toto družstvo neopustilo C skupinu, ale
dokázalo, že si může poměřit síly s o něco staršími
hráčkami z Pardubic, Žichlínku, Svitav a Lanškrouna. V této soutěži zůstanou ještě dva roky.
Celkové pořadí Krajského přeboru přípravek
1.

Polička A

309

2.

M. Třebová

290

3.

Svitavy A

276

4.

Lanškroun A

245

5.

Ústí n. Orlicí

226

6.

Svitavy B

214

7.

Litomyšl

210

8.

D. Újezd

202

9.

Č. Třebová

186

10. Kunvald

Ani tato soutěž se pro déšť nedohrála, kdo
setrval déle, tak si mohl při stříhané vydobýt
lepší umístění. Polička skončila 10. - startovalo
12 družstev.
Muži
Naši zlatí hoši. Konečně se to podařilo. Poličští
volejbalisté vyhráli Krajský přebor II. třídy. Body
mužům vzal pouze druhý Rybník a v závěrečném
zápase Ústí nad Orlicí. Právo účasti v Krajském
přeboru I. třídy zřejmě využijí.
Krajský přebor Pardubického kraje II. třídy
M- 2A
družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TJ Spartak
Polička A
TJ Sokol
Rybník A
VO TJ Lanškroun B
TJ Sokol
Výprachtice A
TJ Jiskra
Ústí n. O B
TJ Sokol
Žamberk A
Orel
jednota
Letohrad A

utkání V P S

sety

míče

body

24

20 4

0 64:29 2121:1907

44

24

17 7 0 59:30 2024:1792

41

24

16 8 0 59:37 2144:1972

40

24

16 8 0

24

6 18 0 29:59 1805:2018

30

24

5 19 0 26:64 1851:2064

29

24

4 20 0 25:63 1780:2068

28

57:37 2044:1948 40

176

11. Svitavy C

114

12. Lanškroun B

106

13. Polička B

105

14. Pardubice

94

15. Polička C

82

16. Žichlínek

74

17. Polička D

32

Minipřehazovaná
15. května pořádal Dolní Újezd jeden ze série
turnajů pro děvčata ročník 2001 a ml. TJ Spartak
vyslal dvě čtyřčlenná družstva. Velkou radost nám
udělala děvčata A týmu, která turnaj vyhrála. Béčko
obsadilo 7. místo. Startovalo 12 družstev.
Turnaj v Lupenici
Zmrzlinový turnaj mladších, starších žákyň
a kadetek letos ovlivnilo deštivé počasí. Dopoledne se hrálo celkem v pohodě, ale úderem jedné
hodiny se vždy strhl liják, který se s přestávkami
vracel celý den.
A tak se chvíli hrálo do 25 bodů, chvíli do 15,
tiebreak do 10 a regulérnost byla narušena. Hřiště
se podobala spíše zablácenému oraništi.
Starší žákyně měly na svém kontě 2 vítězství
a jednu remízu ze základní skupiny (Kometa Praha,
Slavie Praha a polský tým). V nadstavbové části
prohrály v úvodních zápasech o postup do první
čtyřky s Moravskou Třebovou a Červeným Kostelcem. Bylo rozhodnuto, čekala je skupina
5. – 8. místo. Celkové páté místo (startovalo
16 družstev) bylo překvapivé, neboť děvčata hrála
s o rok staršími protihráčkami.
Kadetky po sériích prohraných tiebreaků s Dolním Újezdem, Rémou Rychnov nad Kněžnou, Třebechovicemi si spravily chuť druhý den, kdy jsme
porazily Moravskou Třebovou, která se stala vítězkou našeho krajského přeboru. Většina družstev
naší skupiny měla za sebou ligové zápasy.

V sobotu 5. 6. se zúčastnilo družstvo volejbalových hráčů TJ Spartak Polička ASPV turnaje HVL
Cup v Prostějově.
Prostějov, také někdy označovaný za „město
sportu“, má širokou základnu volejbalistů čítající
takřka 400 lidí, kteří hrají Hanáckou volejbalovou
ligu (HVL), a mimo jiné, má i své zastoupení
ve vrcholovém volejbale v podobě družstva žen
Volejbalového klubu Modřanská Prostějov, které
úspěšně brázdí nejlepšími světovými klubovými
soutěžemi.

Lubomír Obr při předaní ceny za 1. místo
Poličský blok
VII. ročník turnaje neregistrovaných 4+2 se
19. června vydařil. Na poličských kurtech u sokolovny sportovalo osm družstev: Zběř, Pajdáci,
My, Lída Boys, Damašáci, Kamenec, Sebrabnka,
Atleti.
Náhodným losem byly vytvořeny dvě skupiny.
Všichni hráli dobře, překonávali se ve svých rybičkách, smečích a ve vymýšlení strategií.
O prvním místě rozhodl poslední zápas A skupiny. Vítězové jsou tentokráte z družstva Zběř,
druzí skončili Kamenečáci a třetí Lída Boys. Nejlepší hráči byli z družstva Lída Boys, blokař Zbyněk a nejužitečnější hráčkou Romana. Chutnala
poličská jedenáctka, gulášek i klobásky.
V srpnu 28. 8. si to všichni zopakujeme na Lobánku, který bude zároveň součástí oslav 70. výročí volejbalu v Poličce.
har

O to více nás překvapilo a mile potěšilo, když
jsme byli osloveni vedením HVL, které nás pozvalo
k účasti na II. ročníku turnaje smíšených družstev
HVL Cup. Ten má za cíl poměřit volejbalové síly
a schopnosti hráčů i z ostatních amatérských volejbalových lig jak v ČR, tak i v zahraničí. Takováto
výzva se neodmítá. Kdy naposledy měl možnost
poličský volejbal dospělých porovnat své síly i na
mezinárodním poli? To nám není známo. Možná
šlo v tomto směru i o první počin v historii TJ
Spartak Polička. Je nutné ještě podotknout, že pravidla pro účast registrovaných hráčů jsou v HVL
i v turnaji HVL Cup volnější. V týmu mohou hrát
i registrovaní muži. V naší AVL Polička to povoleno není.
Po peripetiích se složením týmu, kdy nám pomohla i výše zmíněná pravidla, jsme dali družstvo,
doplněné o dva přespolní, dohromady a v sobotu
vyrazili pod názvem Drni směrem Prostějov.
O úvodní slovo a zahájení turnaje se postaral
předseda SK K2 pan Zatloukal. Poté jsme byli přivítáni zástupcem města panem Procházkou, který
družstvům po krátkém proslovu předal drobné
upomínkové předměty a osobně popřál hodně
zdaru ve hře. Paleta zúčastněných byla opravdu
široká - dorazila dvě družstva ze Slovenska a z ČR
jmenujme například zástupce Olomouce, Rakovníku či vyhravšího Tábora. Měli dojet také volejbalisté z Polska, ale to, žel, nakonec nedopadlo.
Hrálo se ve dvou skupinách. Umístnění ve
skupině udalo pořadí družstev do semifinálového
pavouka. Do něj jsme odcházeli z prvního místa,
když jsme remizovali pouze se Slováky. Zbylé zápasy jsme odehráli bez ztráty bodu. V semifinále
se nám tak dobře nevedlo. Prohráli jsme jak zápas
s místními o postup do finále, tak i zápas o třetí
místo, kde jsme narazili opět na Slováky z naší skupiny, kterým jsme podlehli 2:1 v tiebreaku.
Zbyla na nás nevděčná „bramborová“ medaile,
ale smutní jsme kvůli tomu nebyli. Zahráli jsme si
vynikající volejbal a mohli srovnat naši výkonnost
s ostatními, což se cení. Po vyhlášení proběhlo
neformální posezení, které bylo společně s živou
hudbou, hezkou tečkou za celým výborně zorganizovaným dnem.
Doufáme, že získané kontakty budou branou
pro nabrání nových přespolních družstev, která tak
přinesou nový svěží vítr do námi pořádaných turnajů. Jak se říká: „Nemusí pršet, hlavně když kape.“
O tom se přesvědčíme již brzy - 24. července na
Kameneckém podání.
Za TJ Spartak Polička ASPV
J. K. Dvořák
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PODĚKOVÁNÍ ZA ÚKLID
Tak jako v loňském roce, tak i letos patří
poděkování za úklid na koupališti před zahájením provozu především dobrovolným hasičům
a zaměstnancům plaveckého bazénu a zimního
stadionu. Namáhavou práci při úklidu a čištění dna
před a po Rockoupání a při odstraňování nánosů
bahna na koupališti jsme společnými silami zvládli
na jedničku. Všem přejeme o prázdninách krásné
letní počasí a příjemnou dovolenou.
Jitka Kmošková, vedoucí

MISTROVSTVÍ ČR VE VÍCEBOJÍCH VIDĚNO OČIMA ŘIDIČE
Měl jsem tu čest v roli řidiče, který vezl
závodníky na tuto sportovní akci, velmi dobře
pozorovat vrchol královské atletické disciplíny.
Letos se po dvou letech vrátilo MČR ve dnech
28. až 30. května do Staré Boleslavi a v době vytrvalých dešťů a nízkých teplot se nad závodníky
slitovalo i sluníčko a za velmi příznivých podmínek umožnilo našim nejlepším vícebojařům
a vícebojařkám bojovat o medaile a limity pro
ME v Barceloně. Z Poličky měl startovat Milan Le

CENÍK UBYTOVNY BALATON
Ceník platný od 1. 1. 2010
pronájem ubytovacího zařízení
bez ložnic
1.200 Kč/24 hod.
II. ubytování /kapacita 8 lůžek/
100 Kč/lůžko a noc
III. pronájem s ubytováním
250 Kč/lůžko a noc při plném obsazení
I.

NABÍDKA - pronájem chladícího zařízení na
pivo nebo grilu:
vratná záloha
3.000 Kč
poplatek za půjčení chladícího
zařízení
300 Kč
poplatek za půjčení opékacího
grilu (sele, kuřata, plátky)
500 Kč
Ceny pronájmu a půjčovné jsou včetně DPH.
Jitka Kmošková, ved. plav. bazénu Polička

KOUPALIŠTĚ
Ceník platný od 21. 6. 2010
V areálu koupaliště se nachází plážové hřiště,
tenisový stůl, skluzavka velká, brouzdaliště s tryskající vodou a skluzavkou, dřevěná houpačka pro
nejmenší.
Vstupné na koupaliště:
děti do tří let
zdarma
děti od 3 do 15 let
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
dospělí
30 Kč, po l7 hod. 10 Kč
držitelé ZTP a ZTP/P
a jejich průvodci
15 Kč, po 17 hod. 5 Kč
parkoviště os. auta
10 Kč
Půjčovné:
hřiště
záloha na míč (vratná)
rukávky/pár
plavecký pás
pálka na stolní tenis 2 ks
a míček l ks na stolní tenis
záloha na slunečník (vratná)

50 Kč na 1 hod.
50 Kč na 1 hod.
5 Kč/hod.
5 Kč/hod
5 Kč/1 hod.
10 Kč/den

Vstupné na koupaliště platí hráči i diváci plážového volejbalu dle platného ceníku.
Ceny a půjčovné jsou včetně DPH.
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého
bazénu Polička
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Viet Dung, ale více jak měsíc trvající onemocnění
nakonec nedovolilo start v závodě, a tak jedinou
zástupkyní ve startovním poli byla starší žákyně
Tereza Vytlačilová, která již delší dobu patří mezi
naši vícebojařskou špičku. Jen pro zajímavost
náš okres zde zastupoval společně s Terkou jen
Pavel Baar z Litomyšle, který se stal opět mistrem
republiky.
Je ovšem pravdou, že závodnice neodjížděla v optimální pohodě, neboť přemíra reprezentačních povinností vůči škole (obvodní,
okresní, krajské kolo Poháru rozhlasu, okresní
kolo atletického čtyřboje, volejbal) a atletickým
družstvům nedovolily v posledních dnech před
šampionátem potřebnou regeneraci a doladění
formy. Jen pro srovnání: pozdější mistryně republiky Denisa Chládková z Tábora se neúčastnila krajského finále Poháru rozhlasu, přestože
její oddíl toto finále přímo v Táboře pořádal, aby
nenarušila poslední okamžiky přípravy, podobně třetí Petra Vítová z Jablonce, která „šla“ na
domácím stadionu jen mimo soutěž jedinou
disciplínu. Jenže tyto školy nestaví reprezentaci
na jediné závodnici. Tato finále proběhla jen tři
dny před vlastním šampionátem. Přesto nesporně
patřila Terka do okruhu kandidátů na medaili,
neboť právě zde před dvěma roky získala tehdy
senzační 2. místo mezi mladšími žákyněmi. Z 38
přihlášených závodnic nakonec vybral technický
delegát 22 nejlepších, kde cca 10 závodnic mohlo
pomýšlet na medaili, jen titul byl již před startem
jistý, neboť Denisa Chládková, pokud je zdravá,
nemá vážnější soupeřku, což plně potvrdila.
Vlastní závod v sedmiboji byl zahájen během
na 100 m překážek, kde již zákulisními praktikami pravděpodobně přišla Terka o nějaké body,
neboť neseriózní čas napsaný trenérem Noskem
z AC Pardubice Lence Kučerové Terku vyřadil
z prvního běhu, a tak zklamaná běžela bez sou-

peřek „až“ v druhém běhu, byť v novém osobním
rekordu, ale… V následující výšce potvrdila „jen“
standard 145 cm, jak sama přiznala, mělo to být
více. V následující kouli potvrdila svoje vrhačské
schopnosti a tuto disciplínu vyhrála, když přehodila 11 metrů. První den zakončila během na
150 m a novým osobním rekordem opět oživila
reálnou šanci na medaili průběžně 4. místem,
neboť druhý den je její silnější. Tento den začal
opravdu smolně, neboť prvně pořadatelé určili,

že se bude skákat na pravé straně a když si dívenky naměřily rozběh, tak padlo rozhodnutí, že se
bude skákat na levé straně. Zpoza hrazení jsem
jen pozoroval, jak ani jeden ze tří zkušebních
skoků nevyšel na odrazovou nohu, jak „prkno“ je
vždy jinde, než je potřeba.
Začíná vlastní soutěž, děvče na rozdíl od soupeřek, nemá jistotu rozběhu a to se při prvním
skoku potvrzuje, odráží se z druhé neodrazové
nohy a jen vůlí doletí na 453 cm, marně vzpomínám, kdy jsem ji viděl tak málo skočit. Mění
si na rozběhu nohy a čekáme na zázrak, ale on
nepřichází, je to jen mizerných 381 cm. Nakonec
běží na druhou stranu stadionu a trpělivě, než
na ni přijde řada, zkouší skok jistoty, aby nakonec opravdu tento skok předvedla, byť je to „jen“
469 cm, když již před dvěma roky do stejného
písku „vysekla“ tehdy parádních 485 cm. Nejsem
žádný odborník, ale i mně je jasné, že medaile je
již nekonečně daleko. Terka se již jen koncentruje
na důstojné dokončení soutěže, což se jí opravdu
daří. V oštěpu přehazuje 30 m a 800 m letos poprvé po vážných zdravotních problémech „dává“
pod 2.30.
Nakonec je z toho překrásné 4. místo, ale právě v celém startovním poli to nejméně oblíbené.
Terka vyhrála kouli, byla druhá v oštěpu a nepozorností na 800 m, když si hlídala Petru Vítovou
a nevšimla si na pásce z druhé strany finišující
Heleny Jiránové z Kolína, vytvořila si celkem
tři vynikající osobní a oddílové rekordy, přesto
bylo na ní v prvních chvílích znát zklamání. Není
ovšem divu, bylo to vyvrcholení dvouletého nezměrného úsilí.
Minulý rok by její letošní body bohatě stačily
na mistrovský titul, ale její ročník je opravdu
za posledních 10 let nejvíce vyrovnaný a velmi
kvalitní. Další šance bude až za dva roky v kategorii dorostenek a to už bez zajištění silným
sponzorem a studiem dle individuálního plánu
nebude na úspěch žádná šance proti soupeřkám
ze sportovních gymnázií.
Již cestou domů si Terka uvědomila, jak její
vystoupení bylo úspěšné a hned druhý den jen
pro potěšení ze závodění si dojela do Pardubic
pro tři tituly krajské přebornice na 100 m překážek, v hodu oštěpem a ve vrhu koulí, aby ty další
např. v dálce, na 200 m překážek, na 150 m, na
300 m… nechala soupeřkám a kamarádkám.
Přehled výsledků: 100 m př. 15,76; výška 145;
koule 11,06; 150 m 20,01; dálka 469!; oštěp 30,01;
800 m 2:29,92; celkem 4332 bodů a 4. místo.
Jaroslav Kacálek

XII. LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ
Trasa 17 km: Polička – Lucký vrch – Pustá Rybná
Odbor Klubu českých turistů Polička se ve
spolupráci s oblastním výborem KČT Pardubický – Borová, vlakem do Poličky.
Trasa 23 km: Polička – Lucký vrch – Pustá Rybná
kraj zhostí, na základě pověření ústředí Klubu
českých turistů, pořádání XII. letního turistického – Karlštejn – Čachnov, vlakem do Poličky.
Trasa 32 km: Polička – Lucký vrch – Pustá Rybná
srazu, který se uskuteční v našem městě v prvních
srpnových dnech. Tuto akci jsme avizovali již v červ- – Březiny – Čtyři Palice – Karlštejn – Čachnov, vlakem
zpět do Poličky.
novém vydání Jitřenky, nyní přinášíme podrobnější
Trasy lze absolvovat též v obráceném směru.
informace.

Nachystané trasy pro cykloturisty
Čtvrtek 5. srpna – „K nejvyšším bodům Žďárských
vrchů“:
Trasa 60 km: Polička – Borová – Pustá Rybná
– Březiny – Milovy – Kadov – Sněžné – Borovnice
– Polička.
Trasa 80 km: Polička – Borová – Pustá Rybná
– Březiny – Milovy – Svratka – Herálec – Žákova hora
– Fryšava – Kadov – Sněžné – Borovnice – Polička.

Pátek 6. srpna – „Na Baldu, do Bystrého a na
Rámcový program srazu
hrad Svojanov“:
Účastníci srazu se do Poličky začnou sjíždět
Pátek 6. srpna – „Krajem Smetany a BudislavTrasa 12 km: Polička – Balda – Modřec – přehra- sko“:
od středy 4. srpna, kdy se v 15.00 zahájí činnost
da Pod kopcem.
prezencí. V dalších dnech (5. – 7. srpna) pak bude
Trasa 85 km: Polička – Litomyšl – Růžový paTrasa 16 km: Polička – Balda – Dolní Jedlová
fungovat mezi 7. a 18. hodinou, v neděli 8. srpna již
louček – Nové Hrady – Budislav – Borová – Sádek
jen v čase 7.00 – 12.00. Na prezenci obdrží každý – Bystré, zvláštním autobusem do Poličky.
– Polička.
Trasa 22 km: Polička – Balda – Dolní Jedlová
účastník startovní průkaz a mapky tras, jež jsou
pro pěší i cykloturisty připraveny na jednotlivé dny. – Bystré – Hartmanice – Svojanov, speciálním autoSobota 7. srpna – „Na Vírskou přehradu“:
Dále se mohou turisté ze vzdálenějších míst zúčast- busem do Poličky.
Trasa 70 km: Polička – Modřec – Balda – Jedlová
Trasa 42 km: Polička – Troubné rybníky – Stašov – Bystré – Nyklovice – rozhledna Horní les – Rovečné
nit poznávacích zájezdů do okolí, stejně tak využít
doprovodný kulturní program na hasičské zahradě. – Rohozná – Svojanov – Hartmanice – Bystré – Dolní – Velké a Malé Tresné – Věstín – Vír – Dalečín – StraJedlová – Balda – Polička.
Ve čtvrtek proběhne slavnostní zahájení, v pátek
chujov – Jimramov – Borovnice – Sádek – Polička.
Trasy lze absolvovat v obráceném směru, do
následuje celovečerní program za účasti veřejnosti
Svojanova bude vypraven vzláštní autobus. Informaa v sobotu dojde k ukončení spojenému s předáním
Možnosti přihlášení
ce na prezenci.
štafety příštím pořadatelům – Olomouckému kraji
Úplně každý má možnost se stát účastníkem
a odborům ze Šumperka a Zábřehu na Moravě.
XII. letního turistického srazu, stačí se pouze v příSobota 7. srpna – „Na Jelínek, Prosičku a do
slušných dnech od 7 hod. přihlásit na prezenci v soJimramova“:
Připravené trasy pro pěší
kolovně. Po zaplacení účastnického poplatku obdrží
Trasa 10 km: Polička – Kamenec – Stará Ves – Je- turista mapku s popisem trasy, po dokončení pochoČtvrtek 5. srpna – „Do Žďárských vrchů“:
Trasa 13 km: Polička – Lucký vrch – Borová, ná- línek – Polička.
du získá pamětní list. Také si v prostorách startu a cíTrasa 20 km: Polička – Sádek – Lačnov – Kateřin- le může zakoupit dřevěné turistické známky, odznak
vrat vlakem do Poličky.
ky – Korouhev – Jelínek – Polička.
srazu a další suvenýry.
Trasa 28 km: Polička – Sádek – Lačnov – BorovniPoskytnutými informacemi vás zároveň chceme
ce – Doly – Prosička – Jimramov – Sedliště – Korou- pozvat k aktivní účasti na turistickém srazu, neboť
hev – Jelínek – Polička.
během něj můžete strávit několik dní v krásném
Trasa 35 km: Polička – Sádek – Lačnov – Telecí
okolí Poličky a poznat nové přátele z různých koutů
– Spělkov – Doly – Prosička – Jimramov – Sedliště
Česka i ze zahraničí. Těšíme se na vás a přejeme
– Korouhev – Jelínek – Polička.
mnoho šťastných kilometrů.
Přesnější informace lze najít na našich stránkách
Neděle 8. srpna – „Po naučné stezce“:
www.policka.cz/kct.
Trasa 12 km: naučná stezka v okolí Poličky.
Za odbor KČT Polička Jiří Andrle
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