PŘEČTĚTE SI...
Volební příloha
..........
Volby
..........
Drašar
..........
Sport
..........

Noviny občanů města Poličky a okolí

hájila v médiích záměr radní pro školství, kulturu
a památkovou péči Jana Pernicová a společně
s hejtmanem Radko Martínkem poukazovala
na silný demografický pokles. „Redukce tříd
čtyřletého studia gymnázií je nezbytný krok k tomu, abychom zabránili samovolnému rozpadu
tříd a možná i celých škol,“ vysvětloval později
hejtman.
Podle návrhu se měla Polička s Litomyšlí
každý rok střídat v neotvírání prvního ročníku
čtyřletého studia. Stejný model byl plánován
pro Moravskou Třebovou a Svitavy, Vysoké Mýto
a Českou Třebovou. Na dalších gymnáziích mělo
dojít ještě k většímu útlumu. Deklarovaným cílem
změn mělo být zajištění dostatečně velké spádové
oblasti pro jednotlivá gymnázia a jejich dočasná
stabilizace pro období populačně slabých ročníků. Postup, který radní Pernicová při prosazování
záměru kraje zvolila, se bohužel vyznačoval absencí široké diskuze s odbornou veřejností. Shora
nařízené omezování vyvolalo zbytečné emoce
a následná diskuze už nemohla být stoprocentně
odborná a hlavně věcná.
(pokr. na str. 2)

ÚDRŽBA MĚSTA V ZIMNÍM OBDOBÍ
Opět se nám blíží zimní období, a proto mi
dovolte, abych k tomuto tématu napsal pár slov.
Zimní údržba bude probíhat v souladu s Nařízením Města Poličky č. 1/2009, které schválila Rada města Poličky usnesením č. 444 dne
18. 11. 2009. Prováděcím dokumentem je Plán
zimní údržby místních komunikací, který rovněž
schválila Rada města Poličky usnesením č. 443
dne 18. 11. 2009. Celé znění obou dokumentů
je zveřejněno na stránkách www.tespolicka.cz,
sekce Technické služby. Tyto dokumenty stanovují mimo jiné čas výjezdu techniky a pořadí
odklízení sněhu.
V současné době vyjíždějí na údržbu místních
komunikací 3 traktory, které současně vyhrnují
sníh ve 3 samostatných trasách. Chodníky udržujeme strojem John Deere X595 a malotraktorem MT 8-150, ke kterému jsme v loňském roce
zakoupili sněhovou frézu o šíři záběru 120 cm.

PODĚKOVÁNÍ
Gymnázium Polička děkuje všem, kteří
podepsali petici za zrušení usnesení Rady
Pardubického kraje č. 1369/10.
Petice se 7 222 platnými podpisy byla ve
čtvrtek 16. 9. 2010 doručena na podatelnu
Krajského úřadu Pardubice a petičnímu výboru nezbývá než čekat na písemné vyjádření
k této záležitosti do 30 dnů.
Jana Galgociová
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ČTYŘLETÉMU STUDIU NA GYMNÁZIU OMEZOVÁNÍ NEHROZÍ. ZATÍM
Hodně emocí, nechápavost a naštvání, petice,
medializace města, otevřená diskuze s hejtmanem
v aule gymnázia. To jsou důsledky nešťastného
usnesení Rady Pardubického kraje z 2. září, ve
kterém byl jednohlasně přijat, mimo jiné, návrh
na snižování počtu žáků na gymnáziích v našem
kraji. „Chceme, aby to byly výběrové školy a chodilo do nich pouze 19 % středoškolských studentů,“

. . . . . . . . . uprostřed vydání

Pokud je potřeba sníh z nahrnutých rulíků přesunout, používáme vlastní nakladače UN-050
a UNC-060, případně si další nakladače pronajímáme. K eventuelnímu odvozu sněhu máme připraven automobil DAF LF 55 s velkoobjemovým
kontejnerem.
Před nástupem letošní zimy plánujeme nákup
jednoho moderního výkonného traktoru, neboť
u strojů, které nyní používáme, dochází při zimní
zátěži k častým poruchám. Jedná se o stroje, které mají 20 let a víc.
Přesun sněhu nakladači a jeho převoz probíhá vždy až po konzultaci s pracovníky městského
úřadu.
K posypu chodníků a místních komunikací
slouží štěrk frakce 4-8 mm. V místech, kde se
na místních komunikacích tvoří vlivem brzdění
automobilů ledové plotny, používáme k posypu
kamennou sůl. Letos nám nejvýhodnější cenu
posypové soli nabídla rakouská společnost Salzvetrieb se sídlem, jak jinak, v Salzburgu.
Na závěr vás chci požádat o každoroční spolupráci při zimní údržbě. Jedná se nám především
o parkování automobilů v ulicích, kde potřebujeme mít průjezdný pruh o šíři minimálně 3 m,
protože samotná šířka traktoru s pluhem činí 2,5
m. Pokud se totiž zachytí břit radlice o nerovnost
na vozovce, dochází často k jejímu odskočení
do strany a reálně hrozí poškození parkujícího
automobilu.
Jsem přesvědčen, že stejně jako v předchozích
letech, zimní údržbu za vašeho přispění zvládneme a udržíme naše město v zimním období
průjezdné.
Cobe Ivanovski
T.E.S. s.r.o.

PROHLÁŠENÍ STAROSTY
ve věci pokusu o úplatek v příspěvkové organizaci Městská knihovna Polička
Považuji za nezbytné rázně reagovat na situaci,
kdy se 2 nepoličské firmy pokoušely získat zakázku na opravu topení v Městské knihovně v Poličce
za cenu úplatku, který nabízely řediteli knihovny.
Chci velice ocenit správný přístup pana ředitele
Mgr. Jana Jukla, který svým nezištným konáním
nepřipustil tento nekalý přístup. Přestože to nic
nemění na podstatě problému, jsem rád, že tento
podvodný přístup nebyl zkoušen z pozice místních
firem.
Jsem hluboce přesvědčen, že díky naprosto
nekompromisnímu přístupu, který je v našem
městě pevně uplatňován již několik let, město jednoznačně nepřipouští tyto praktiky, a to i za cenu
soudních sporů. Myslím, že největším důkazem je,
že naše město za poslední roky zrealizovalo mnoho složitých a finančně nákladných akcí a přesto
si nepůjčilo ani korunu úvěru a souběžně splatilo
velkou část zadlužení, které dosahovalo v roce
2002 105 mil. Kč.
Podvodnou snahu firem považuji za zcela
nepřijatelnou. Tato snaha znovu prokazuje oprávněnost nesmiřitelného boje proti korupci a to na
všech úrovních. Tato korupce je rakovinou společnosti a jako s takovou s ní musí být zacházeno.
Jaroslav Martinů

ČTYŘLETÉMU STUDIU NA GYMNÁZIU OMEZOVÁNÍ NEHROZÍ. ZATÍM
(pokr. ze str. 1)
V Poličce vyvolal návrh bouřli- zaručující rovné šance pro všechny. Tyto připomínky
vou reakci, mnozí navrhované změny považovali za
obsahoval i konkrétní návrh ředitele gymnázia Svošpatný vtip, další v nich viděli počáteční krok k po- body. Podle něho výsledky u jednotných přijímacích
stupné likvidaci gymnázia. Částečně vinou dezinter- zkoušek ukážou, která škola má jaký potenciál. Když
pretace a přehnané emocionality, nutno poznamenat. bude mít dostatek nadaných dětí, třída se otevře.
Zastávám názor, že jejich obavy byly přehnané. Na
Hejtman návrh přijal a přislíbil, že udělá vše pro
druhou stranu postoj některých ovlivnila negativní
to, aby ho uvedl do praxe. Současně však varoval:
zkušeností s postupným zánikem poličské nemocni- „Nezapomeňte, že jste to tady všichni chtěli. Abyste se
ce. Ujišťování hejtmana, že rozhodnutí „na vyučovací
pak nedivili.“
proces nemá žádný negativní dopad,“ pravdivé nebyVšichni to rozhodně nechtěli a okamžitě si uvělo. Absence paralelních tříd znemožní otevírání semi- domovali možné riziko Svobodova návrhu. Samotná
nářů pro ročníky osmiletého gymnázia. Bez možnosti
škola ani pedagogové totiž neovlivní, kolik dětí
profilace a kvalitní přípravy na vysokoškolské studi- a s jakými předpoklady se na čtyřleté studium běum postrádá gymnázium svůj účel a smysl.
hem následujících let přihlásí. Zdánlivě velký zájem
Způsob, kterým bylo vše oznámeno, odporuje
o studium v předešlých letech byl zkreslen systémem
zásadám partnerského vztahu mezi krajem, školami
tří přihlášek. Na školu se oficiálně hlásili i studenti
a obecními samosprávami. Nutnost vypořádat se
z Litomyšlska a Svitavska, jejichž prioritou však byla
s demografickými změnami ve školství sice byla
domovská gymnázia. Skutečný zájem tedy můžeme
s řediteli gymnázií už dříve konzultována, konkrétní
odhadnout zhruba na polovinu a nikdo nemůže zaruomezování tříd ale radní Pernicová s řediteli neprojed- čit, že o školu bude dostatečný zájem i u nadcházejínávala. „O tomhle návrhu nepadlo na poradách ani
cích populačně slabých ročníků. Jestliže v roce 2001
slovo, o nějakém omezování jsem se poprvé dozvěděl
opouštělo deváté třídy v bývalém svitavském okrese
až na začátku září,“ říká ředitel poličského gymnázia 1 427 žáků, loni to bylo pouze 1 213 dětí a následuMiloslav Svoboda. „Byli jsme postaveni před hotovou
jících deset let se počet bude pohybovat pod hranicí
věc,“ protestují pedagogové a rozjíždějí petiční akci
jednoho tisíce. Jednotné přijímací zkoušky nastaví
požadující zrušení usnesení Rady Pardubického
minimální úroveň vstupních znalostí a dovedností,
kraje.
která ještě víc omezí výběr studentů.
První petice v dějinách školy upozornila na rizika
Existuje reálné riziko, že škola po zavedení tohoto
a dopady plánovaných změn – nerovné podmínky
systému první ročník kvůli nedostatku dostatečně
vzdělávání pro studenty z okrajových obcí regionu, talentovaných žáků neotevře opakovaně, zatímco dofinanční a časová zátěž spojená s dojížděním, ne- savadní návrh přinášel jistotu otevření třídy alespoň
možnost realizace Školního vzdělávacího programu
obrok. „Ale pro mě je to menší riziko, než když budu
a volených seminářů, omezení finančních prostředků vědět, že k nám ty děti jednou za dva roky nepůjdou,“
na provoz, rozpor se vzdělávacím trendem Evropské
tvrdí Svoboda.
unie. Iniciativy se chopili sami studenti a vyrazili do
Den po setkání v Poličce jednalo krajské zastupiulic a vesnic poličského regionu s podpisovými archy. telstvo, které po vyslechnutí kritických připomínek
Psali dotazy hejtmanovi na on-line diskuzi a »fejsbú- předkládané změny na gymnáziích odmítlo. Další alková« generace založila vlastní skupinu s názvem
ternativní návrh, vypracovaný pro změnu svitavským
»Nenechte zaniknout Gymnázium Polička«, do které
gymnáziem, prezentoval starosta Svitav Jiří Brýdl.
se přihlásilo přes osm stovek lidí. Nařčení z mani- Návrh počítá se snížením počtu dětí ve třídách o dva
pulace odmítá předseda studentské rady Petr Erbes:
až čtyři studenty při současném zachování osmiletého
„Rozhodně nás do toho nikdo netlačil. Myslíme si, že
i čtyřletého studia. Snížením počtu přijímaných se
to rozhodnutí není správný.“ Pomocnou ruku nabídli
zároveň zvýší výběrovost škol, aniž by se výrazně
i rodiče a přátelé školy. Petice prokázala, že v našem
omezily provozní náklady. „Navrhované opatření by
městě a okolí existuje fungující občanská iniciativa. mohlo stabilizovat tradiční nabídku gymnaziálního
Výsledek: 7 222 podpisů, 361 normostran.
vzdělávání v regionech celého kraje a zároveň zachoNesouhlas se ozýval i z několika dalších škol, sta- vat vzdělávací úroveň a poslání gymnázií,“ shrnuje
rostové postižených měst promýšleli společný postup. význam návrhu ředitel svitavského gymnázia Milan
Hlasy podporující přijaté změny byly na veřejnosti
Báča.
v menšině. Reakce Poličky byla nejvíce odmítavá
„Návrh je velice dobrý a bude mít naši podporu,“
a hejtman Martínek i radní Pernicová se rozhodli na- shrnuje stanovisko poličských pedagogů členka pevštívit město a hájit prosazované změny na otevřeném
tičního výboru Jana Galgociová.
setkání s pedagogy, studenty i poličskou veřejností.
Radní Jana Pernicová má nyní za úkol oba návrhy
vyhodnotit a podrobit diskuzi s odborníky a veřejHejtman Martínek a radní Pernicová
ností.
v Poličce
Aula gymnázia byla 15. září plná lidí, obě strany
Dvě poznámky na závěr
byly nervózní. Vystoupení radní Pernicové nebylo
Politický rozměr. Jestli někdo doplatil na usnesení
přesvědčivé. Ve snaze obeznámit veřejnost s kom- rady kraje o omezování tříd gymnázií, jsou to komuplexností změn ve školství spíše vzbudila dojem, nální politici sociální demokracie. O změnách nevěže argumenty protistrany nepřijímá jako relevantní, děli a nemohli je ovlivnit. Místní organizace ČSSD
prosazuje nekoncepční řešení a nebere ohledy na
v Poličce se jednoznačně na svých stránkách vyslovila
specifické podmínky jednotlivých regionů. Naproti
pro zachování čtyřletého studia na gymnáziu v plném
tomu hejtman Martínek občas vyvolal souhlasné při- rozsahu a v podstatě se ocitla v opozici proti svému
kyvování publika. Zdůraznil, že záměrem kraje nikdy
krajskému lídrovi.
nebylo likvidovat jakékoliv gymnázium a připravit
Odvaha dělat nepopulární řešení sama o sobě
kterýkoliv z regionů o výběrové a kvalitní školy. Ale
nestačí, musí být podložená funkčním plánem, dobani on nepřesvědčil přítomné o správnosti schvále- rou argumentací a načasováním. Navrhované změny
ných úprav.
a způsob jejich prosazování vzbuzují dojem omylu
Negativní emoce vzbudilo zejména krajem vy- hejtmana a radní Pernicové, hraničícího s politickou
pracované pomocné hodnocení kvality gymnázií, hloupostí. Dva měsíce před komunálními volbami
které bylo vodítkem pro určení škol, jež neotevřou
plošně omezovat gymnázia na základě návrhu, který
třídu jako první. Poličské gymnázium skončilo mezi
autoři neprosadí ani v krajském zastupitelstvu?
školami v bývalém svitavském okrese poslední. Výtka
Omezovat školy a náklady na dojíždění a ubytonečerpání peněz z evropských fondů byla oprávněná, vání nechat na rodinách studentů, to je ideálům sojiná kritéria a měřítka hodnocení však byla velmi
ciální demokracie hodně vzdálené. „To snad ti socani
diskutabilní.
nemyslí vážně, copak nemají nic jiného na práci než
Názory publika se shodovaly v tom, že situace ve rušit gymnázia?“ komentuje krajskou školní politiku
školství by se neměla řešit plošným administrativním
lidová kultura. Opatření se přitom prozatím jeví jako
nařízením. Vhodnější je dát prostor volné soutěži škol
apolitické, oficiálně je zdůvodňováno demografickým

poklesem a s ním souvisejícím snižováním úrovně
gymnaziálního vzdělávání. Bez ohledu na proklamovanou apolitičnost se sociálnědemokratický politický
směr ještě více zdiskreditoval v očích mladší generace,
o čemž svědčí komentáře v internetových diskuzích.
Z příspěvků je dokonce patrné, že navrhovaná opatření nejsou v očích některých studentů špatná z objektivních důvodů, ale zejména proto, že od »socanů«
nebo »paroubkovců« nemůžeme čekat nic dobrého.
Taková vyjádření jsou na hranici zdravé politické
kultury. Není mi jasné, do jaké míry jsou výsledkem
objektivního odmítnutí sociálnědemokratické politiky,
nebo jsou spíše následkem negativního mediálního
obrazu Jiřího Paroubka.
Současně je třeba některé krajem prosazované
změny hodnotit kladně. Zejména omezování škol
s nevyužitými kapacitami, rušení neperspektivních
středoškolských oborů a obnovení přijímacích zkoušek na všech typech středních škol. Až další vývoj
ukáže, zda byly zamýšlené změny na gymnáziích
pouze špatně připravenou koncepcí vyvolanou vnějšími činiteli, nebo měly i skryté politické motivy.
Přínos pro studenty. Stává se obecně sdílenou
stereotypní představou starší generace, že »ti mladí«
nemají o nic zájem a mezilidskou komunikaci omezují na mobily. Není to pravda. Je naprosto pozitivní, že
se studenti a studentky gymnázia zajímali o osud své
školy a rozhodli se aktivně vystoupit na její obranu.
Jejich iniciativu ocenil i hejtman Martínek. Oslovovali
lidi na ulicích, sháněli podpisy pod petici. Řada z nich
se nebála přímo hejtmanovi napsat, učili se diskutovat a argumentovat. Nahlédli do světa krajské politiky.
Poznali i zklamání z toho, když politik neodpovídá na
konkrétní dotazy, ale »mlží«. Byla to pro ně velká škola
občanské výchovy.
Je na učitelích a rodičích, aby jejich zkušenosti
zasadili do správného rámce. Fakt, že je celá škola
»na nohou« a ve třídách je cítit bojovná nálada, ještě
neznamená, že stejně cítí celá Polička. Nejen studenti
se mohli názorně přesvědčit o tom, jak snadné je podléhat kolektivním emocím a jak úzká je hranice mezi
zdravým nadšením a patosem, který věcnou diskuzi
spíše ztěžuje. Každopádně je pro jejich občanskou
budoucnost přínosné, když studenti na vlastní oči
vidí, že občanská iniciativa může přinést konkrétní
výsledky a ovlivnit politické rozhodování.
Radost z toho můžeme mít i my.
Jarda Najbert

2

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ
Městský úřad Polička, odbor dopravy vyzývá
veřejnost, aby zodpovědně přistoupila k výměně
řidičských průkazů, vydaných od 1. ledna 1994
do 31. prosince 2000, která má být ukončena nejpozději do konce roku 2010.
Při zohlednění počtu řidičských průkazu, které zbývá do konce roku 2010 vyměnit, je zřejmé,
že každý následující měsíc by se mělo pro správní
obvod města Poličky vyměnit v průměru měsíčně
80 řidičských průkazů. Pokud nedojde k pozitivní změně přístupu řidičů k povinným výměnám,
hrozí kumulace výměny velké části řidičských
průkazu na konec období roku 2010. Při zachování současného tempa výměny muže dojít k situaci, kdy na konci období nebudou vyměněny řidičské průkazy s výše omezenou dobou platnosti
a tím nebudou jejich držitele opravňovat k řízení
motorových vozidel po tomto termínu.
Pro výměnu potřebujete občanský průkaz, řidičský průkaz a jednu fotografii, která odpovídá
předepsanému vzoru. Samotné vyplnění žádosti
a ověření dokladů trvá asi 10 minut, a pokud
nebude jiná změna (např. bydliště, příjmení…)
je výměna bezplatná. Do 20 dnů si budete moci
vyzvednout nový řidičský průkaz, pokud vlastníte mobilní telefon a vyplníte při podání žádosti
číslo vašeho mobilního telefonu, po obdržení
dokladu zašleme SMS pro jeho vyzvednutí. Podrobnější informace podají a při vyplnění žádosti
rádi pomohou pracovníci na úseku řidičských
průkazů.
Bc. Jindřich Studený
vedoucí odboru dopravy

VÝLUKA ŽELEZNIČNÍ TRATI
Ve dnech 4. 10. až 8. 11. 2010 bude z důvodu
opravy trati probíhat nepřetržitá výluka traťové koleje
v úseku ŽST Svitavy – Polička – Borová u Poličky. Doprava cestujících bude zajištěna náhradní autobusovou
dopravou. Její zastávky jsou stanoveny následovně:
• Svitavy – před staniční budovou
• Svitavy zastávka – restaurace „U Kocoura“
• Vendolí – BUS zastávka Vendolí, škola a Vendolí, ZD
• Vendolí zastávka – u železničního přejezdu
• Květná – BUS zastávka „Květná, posádka“
• Květná zastávka – BUS zastávka „Květná hostinec“
• Pomezí – u zastávky ČD a v obci BUS zastávka „Pomezí, rozcestí“
• Pomezí – BUS zastávka „Polička prodejna“
• Polička – před staniční budovou
• Sádek u Poličky – „Jílkův Mlýn“ a „Na Bělidle“
• Oldříš – u „Mokrejšů“
• Borová u Poličky zastávka – za evangelickým
kostelem
• Borová u Poličky – před staniční budovou
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ZPRÁVY Z PARDUBICKÉHO KRAJE
Události posledních dnů mi oživily vzpomínky
z mého raného dětství, kdy moje babička navázala
velmi úzký kontakt se spisovatelem Václavem Kaplickým. Tento spisovatel tehdy sbíral ve zdejším
kraji podklady pro svoji knihu Rekruti, tak se také
dostal do mé rodné vsi Spělkova, kde místní sedláci
rozhořčeně očekávali agitátora na kolektivizaci zemědělství, o kterou oni neměli žádný zájem. Pana
Kaplického si spletli s tímto agitátorem, a než mohl
věc vysvětlit, tak se mu dostalo velmi nelichotivého
přivítání, na které pak následně vzpomínal až do
konce svého života a při besedách se čtenáři rád
dával tuto příhodu „k lepšímu“.
Dne 10. září před ránem jsem se vrátil z pracovní cesty, aniž bych tušil, co se v našem regionu
událo. Mail jsem měl zahlcen dotazy a prosbami,
které se vázaly k našemu gymnáziu. Ráno ve
škole okamžitě za mnou přiběhly dětí z 9. třídy,
jestli zde bude otevřen první ročník 4 letého studia, nechápal jsem stále, proč by neměl, proto jsem
děti ubezpečil, že bude otevřen první ročník. Až
odpolední schůzka se starostou města a ředitelem
gymnázia mne částečně uvedla do vzniklé situace.
Bohužel tato problematika není předmětem jednání krajského zastupitelstva, proto není ani možné
vyhovět přání z dopisu zastupitelům od zaměstnanců gymnázia. Večer na webových stránkách
kraje při studiu v dopisu zmíněného usnesení Rady
R1369/10 jsem přestal už věci zcela chápat, neboť
toto usnesení doslovně zní: „1. schvaluje doporučení pro ředitele gymnázií zřizovaných Pardubickým krajem ohledně nabídky oborů vzdělávání
od školního roku 2010/2011, dle důvodové zprávy,
část 1 a přílohy č. 1. 2. ukládá informovat ředitele
dotčených příspěvkových organizací o bodu č. 1
zprávy“. Jak je patrno, chybí jakékoliv rozhodnutí.
Pro toto usnesení hlasovalo všech sedm přítomných
radních. V neděli 12. večer po návratu z MČR pročítám na stránkách našeho kraje dotazy a odpovědi
v rubrice „Ptejte se hejtmana“ a je mi jasné, někde
se stala chyba. Již 17. 6. 2010 uložilo zastupitelstvo
zodpovědným osobám, jak mají postupovat při projednávání změn ve školství.
Jen člověk, který v Poličce či blízkém okolí žije,
ví, jak jsou obyvatelé tohoto regionu na tuto „svoji“
školu hrdí, jak je pro ně nedotknutelná. Sám jsem
se o tom mohl přesvědčit ještě jako výchovný poradce, když jsem měl snad jediný vážný názorový
střet se svým ředitelem, neboť byl ochoten obětovat
i pracovní místa na své škole ve prospěch osmiletého gymnázia. Rozhovory s několika vyučujícími
a žáky gymnázia mne jen ubezpečily, že uvedené
doporučení není přijatelné, že zaměstnanci školy

jsou připraveni na „volnou soutěž“ o zachování
studia v současném rozsahu. Pedagogové základních škol již tuto zkoušku podstupují více jak 10
let, vždy jsou v očekávání, kolik dětí přijde k zápisu, kolik zákonných zástupců požádá o odklad
školní docházky, tedy v důsledku kolik učitelů
přijde o práci od 1. září a kolik za 5 let. Není to
nikterak snadné, ale je to lepší, než rozhodnutí od
zeleného stolu. Jen pro zajímavost uvedu, že orgány
samospráv při rozhodování o další existenci 8 letých gymnázií hlasovaly 48 % pro zachování a 42 %
pro zrušení, neboť odchod 1 – 2 žáků z malé školy
např. v Telecím ohrožuje existenci celého II. stupně této školy. Vždy se snažím věci chápat v širších
souvislostech a zůstávat nad věcí, někdy je to ale
velmi těžké. Proto jsem i starostu města upozornil
na nebezpečnost jím navrhovaného řešení, aby pak
právem nebylo vyžadováno vlastními subjekty při
podobných situacích.
Doufám, že řešení navržená v diskuzi v 39. bodu Různé na 11. řádném jednání Zastupitelstva
Pardubického kraje 16. 9. 2010, budou spravedlivá
a pro naše gymnázium příznivá, ale svůj podíl
musí na úspěchu mít jak zaměstnanci samotného
gymnázia, stačí se jen mrknout na facebook žáků,
tak učitelé základních škol spádové oblasti, kteří
vytipují vhodné studijní typy a dobře je připraví na
přijímací řízení. Podepsat petici je snadné, ale je
třeba pro úspěch věci dlouhodobě trpělivě a systematicky pracovat. Přes některé nepřesnosti musím
velice ocenit na zmíněném jednání zastupitelstva
vystoupení kolegy Jana Sigla.
Již dvakrát zmiňované 11. řádné jednání Zastupitelstva proběhlo po předchozím projednání
v jednotlivých klubech a výborech přes 39 jednacích bodů poměrně bez větších problémů. Žádný
z bodů neměl přímý dopad na Poličku a blízké
okolí. Postrádal jsem zájem informačního centra
o prostředky z programu na podporu cestovního
ruchu a sledoval zájem Borové s Oldříší o tlakovou kanalizaci. Jako člena finančního výboru mne
samozřejmě nejvíce zajímají záležitosti rozpočtu,
a ten se nyní vyvíjí příznivě, což signalizuje, že
bude naplněn plánovaný rozpočet, byť je stále hluboko pod rozpočtem z roku 2008, než nás zasáhla
celosvětová hospodářská recese. Doufejme, že první signály o růstu ekonomiky se potvrdí a tempo
růstu se ještě zrychlí. Při plánovaných škrtech vlády
bude potřeba do krajského rozpočtu doslova každé
korunky z daňových výnosů, aby nebyly ohroženy
některé služby občanům kraje.
Mgr. Jaroslav Kacálek
zastupitel Pk

KANALIZACE PŘI DEŠTÍCH
Polička má v převážné části města vybudovanou
jednotnou kanalizační síť, která odvádí splaškové
a dešťové vody společně do čistírny odpadních
vod. Pouze v případě novější výstavby, včetně průmyslové zóny a sídliště rodinných domů v lokalitě
Mánesova, jsou dešťové vody odváděny samostatně
dešťovou kanalizací přímo do vodního toku. Odvádění odpadních vod jednotnou kanalizací je problematické při silnějších deštích, kdy se znečištěná
odpadní voda tlačí zpět do kanalizačních přípojek.
Tam, kde je kanalizace mělko uložená nebo uložena v nedostatečných spádových podmínkách, či
hydraulicky silně zatěžována a přípojky nemají dostatečný spád, může voda způsobovat zaplavování
sklepních či přízemních prostor domů.
Možnosti řešení tohoto problému jsou na stokové síti nebo na kanalizační přípojce. Možnost úpravy stokové sítě je vzhledem k tomu, jak je historicky
založena, velmi omezená. V průběhu příštích dvou
let bude za přispění dotačních prostředků EU technicky řešeno odlehčení přetížené kanalizace v ulici

Družstevní, což se pozitivně projeví i v sousedních
ulicích. Účinnější je opatření na kanalizační přípojce, která je až na výjimky vlastnictvím majitele
objektu, z něhož jsou odpadní vody odváděny. Ve
spolupráci majitelů domů se společností VHOS,
a. s. již byly v řadě případů na přípojkách instalovány zpětné klapky, které uvedené problémy minimalizují. VHOS a. s. v tomto případě poskytuje
klapku a její instalaci ze svých provozních nákladů
a majitel objektu si zajišťuje z vlastních prostředků
provedení zemních prací. Důležité je, aby dešťové
vody se střechy nebyly napojeny na přípojku v úseku mezi domem a zpětnou klapkou, protože pak by
se voda tlačila zpět do domu.
V případě zájmu o zpětnou klapku na kanalizační přípojku je možné se obrátit v pondělí a středu
od 7 do 11 a od 12 do 14 hodin na p. Pospíšila
(602 356 476) nebo p. Flídra (602 356 466) na středisku společnosti VHOS a. s. na ul. Hegerova 659
v Poličce osobně nebo telefonicky.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady města
Poličky konané dne 6. září 2010
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 6/1000, dle důvodové zprávy.
RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti, dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto
zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným
odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.
RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence,
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávek nad
hranici 20.000,- Kč z účetní evidence, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Obnova
vnějšího pláště č. p. 46 Svojanov“ firmu První litomyšlská stavební a. s., dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
První litomyšlská stavební a. s. k zajištění zakázky
„Obnova vnějšího pláště č. p. 46 Svojanov“ za podmínky, že bude schválena navrhovaná rozpočtová
změna.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Restaurování
vstupního portálu radnice v tomto složení: JUDr. Marie Tomanová, Doc. Ing. Zdeněk Šmejkal, Ing. Marta
Mastná, Mgr. Pavla Pavlíčková, Božena Havranová,
dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady města
Poličky konané dne 23. srpna 2010
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor
plnění rozpočtu Města Poličky za I. pololetí 2010.
RM doporučuje ZM vydat Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění Obecně závazná
vyhláška č. 5/2003, o místních poplatcích ve znění
pozdějších novelizací.
RM bere na vědomí a postupuje ZM k projednání
Porovnání rozpočtových výdajů Města Poličky (Horní

Předměstí, Dolní Předměstí, Město) a částí obce Střítež, Lezník a Modřec, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek za účelem výběru nejvýhodnějšího dodavatele na akci „Pořízení nového terénního vozu
určeného k provozu v lesním hospodářství“ v tomto
složení dle důvodové zprávy: Ing. Marta Mastná,
Ing. Václav Bros, Ing. Radek Krejčí, pan Martin
Košňar a Mgr. Aleš Mlynář.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Vysoké Mýto na akci „Regenerace Palackého náměstí
v Poličce – I. etapa“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností PÁSEK – stavební firma spol.
s r.o., Polička na akci „Rekonstrukce střešního pláště
plaveckého bazénu v Poličce – odstranění havarijního
stavu“, dle připomínek uvedených v zápise schůze
rady města.
RM schvaluje užití městského znaku na připravované nástěnné mapě města Poličky pro firmu Kompakt s.r.o, Poděbrady, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro jeho prezentaci ve formě ruční práce – paličkování pro paní
Janu Jonákovou, Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje pronájem části prostor tělocvičny
Základní školy Na Lukách Polička Základní umělecké
škole Bohuslava Martinů Polička na dobu 5 let dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 1. 4. 2008 mezi
městem Poličkou jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička jako vypůjčitelem, dle připomínek uvedených
v zápise schůze rady města.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.

SOMMERSCHOOL 2010
Krátce po půlnoci z 1. na 2. srpna začal dlouhý
den pro šest studentek Gymnázia Polička (Marie
Kršková, Karolína Vopařilová, Lenka Urbanová,
Alexandra Kysilková, Tereza Dubovská a Michaela
Dostálová), na jehož konci se měly octnout ve Westerveldu. Holandský Westerveld je partnerské město
Poličky, která sem každý rok vyšle několik studentů
na brigádu – sbírat borůvky. Doufaly jsme, že po
celé tři týdny našeho pracovně poznávacího pobytu
nebudeme dělat pouze tuto jednu činnost, protože to
by jistě nemělo příznivý vliv na naši psychiku :-)
Ale dříve, než jsme začaly pracovní kariéru na
borůvkové „plantáži“, dostalo se nám vřelého uvítání. Na vlakovém nádraží na nás čekala skupinka
usměvavých lidí postaršího věku. Tyto milé osobnosti se staly našemi adoptivními rodinkami.
Druhý den jsme všechny nasedly do aut a jelo
se do městečka Zwolle. Tam jsme si vyřídily ‘social
security number’, abychom mohly v Holandsku pracovat. Následující den jsme nafasovaly kola, což je

v Nizozemí nejčastější dopravní prostředek, a vydaly
se na brigádu. A opravdu, borůvky jsme sbíraly první dva dny, poté se už dělalo to, s čím bylo potřeba
pomoci. Krájení jahod, třešní, odšťopkovávání rybízu, sběr malin, ostružin, jahod, angreštu, rybízu…
O víkendech nás čekaly odměny v podobě výletů. Společně s některými našimi ubytovateli jsme
se vydali na ostrov Ameland, vystoupali na maják,
projeli se po severním pobřeží Holandska, navštívili
jsme pohádkový hrad Radboud, prohlédli si krásnou
loď i mlýn, viděli jsme hráz, která chrání zem, jenž
je pod hladinou moře.
Tři krásné týdny strávené v zemi mlýnů a tulipánů způsobily to, že si skupinka českých holek vezla
domů úžasné vzpomínky, nezapomenutelné zážitky,
cenné zkušenosti i pár zasloužených bankovek.
Na závěr patří obrovský dík Ludzerovi – hlavnímu organizátorovi a jeho rodině, rodinám De Geus,
Kuilenberg, Kits Nieuwenkamp, Kreike, Jacobovi
a Sjoukje de Wit, manželům Vonkovým – našim zaměstnavatelům a také Nadě Šauerové za zprostředkování celé akce. Máme vyřídit srdečné pozdravy od
Ludzera všem, kteří znáte Westerveld.
Za českou výpravu Michaela Dostálová

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
A BIOPOTRAVINY
Název přednášky Ekologické zemědělství a biopotraviny napovídá, čím se
budeme zabývat na další besedě (z cyklu Na zelenou) ve
středu 13. října 2010 v 18.00
hodin v Divadelním klubu
v Poličce. Přednášet bude Mgr. Jan Valeška z pražské PRO-BIO LIGY, který se dlouhodobě zabývá
environmentálními aspekty vývoje moderní společnosti a trvale udržitelným rozvojem a je zástupcem
spotřebitelů v České technologické platformě pro
ekologické zemědělství.
Ve stručnosti: Ekologické zemědělství je úzce
navázáno na koncept trvale udržitelného rozvoje,
jako jeden z nástrojů směřování k trvalé udržitelnosti. Ekologické zemědělství je založeno jednak
na využívání spontánních přírodních procesů využití recirkulace a obnovitelnosti zdrojů, ale také
na moderních agrotechnických metodách. Jeho
produkty - biopotraviny - jsou v první řadě produktem s přidanou environmentální hodnotou. Povaha
a způsob získávání biopotravin jsou legislativně
zakotveny a každý produkt označený slovem bio
prochází kontrolou splnění původu v ekologickém
zemědělství.
Co se dozvíte na besedě:
• Představení PRO-BIO LIGY a jejích aktivit
• Zásady ekologického zemědělství
• Přínosy ekozemědělství a konzumace
• Rozdíly mezi produkty ekozemědělství a intenzivního konvenčního zemědělství
• Kvalita a bezpečnost produktů ekologického
zemědělství
• Specifická distribuce produktů ekozemědělství (prodej ze dvora, potravinové banky,
odběrová místa, bedýnkové systémy atd.)
• Ceny biopotravin dle místa nákupu
Máme pozvané i farmáře z našeho okolí, kteří
vám představí své produkty, kterých můžete celoročně využívat i vy, např. bedýnkování. Možná
bude i ochutnávka biopotravin – je v jednání.
Účastníci přednášky obdrží zdarma publikace
Kvalita a bezpečnost biopotravin a Biozahrada,
které PRO-BIO LIGA vydala v roce 2007 respektive
2008 a letáky o biopotravinách a ekozemědělství.
Všechny srdečně zveme
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková
Cyklus Na zelenou je finančně podpořen SFŽP,
MŽP a městem Polička.

KAM NA POHOTOVOST?
Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje zřídila Informační zdravotnické centrum
pro občany, kteří potřebují poradit, kde hledat
lékařskou pomoc v případě, že jsou ordinace
praktických a dětských lékařů zavřeny. Pacientům
slouží od prvního srpna letošního roku. Dispečeři, záchranáři a lékaři jsou připraveni na telefonu
466 650 647 konzultovat zdravotní stav dospělého pacienta a zdravotní stav dětí pak na čísle
466 650 658. Změnu představil ředitel ZZS Pardubického kraje Pavel Svoboda.
Erudovaní odborníci v Informačním zdravotnickém centru pohotově poradí, jak mají lidé postupovat například, když si podvrtnou nohu, když je
trápí vysoké teploty nebo mají bolesti. „Stejně tak
doporučí nejbližší LSPP nebo předají kontakt přímo
na oddělení spádové nemocnice. Linka 155 zůstává nadále k dispozici pro akutní kritické případy,
tedy pro výjezdy Zdravotnické záchranné služby
Pardubického kraje,“ sdělila radní zodpovědná za
zdravotnictví Markéta Tauberová.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY
Vážení občané,
dovolte, abychom vám podali několik informací
k nadcházejícím volbám do Zastupitelstva města
Poličky:
1) Volby se konají ve dvou dnech, a to v pátek
15. října v době od 14 do 22 hodin a v sobotu
16. října v době od 8 do 14 hodin.
2) Zaregistrovány byly kandidátní listiny 9 volebních stran (pořadí podle vylosovaných čísel na
hlasovacím lístku)
Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová
21 kandidátů
Česká pirátská strana
5 kandidátů
Dělnická strana sociální
spravedlnosti
1 kandidát
Občanská demokratická strana
21 kandidátů
Česká strana sociálně demokratická
21 kandidátů
Zelená pro Poličku
21 kandidátů
TOP 09
21 kandidátů
Stran Práv Občanů ZEMANOVCI 21 kandidátů
Komunistická strana
Čech a Moravy
21 kandidátů
3) Volit do městského zastupitelstva může státní
občan ČR, mající ke dni voleb trvalý pobyt
v Poličce a alespoň druhý den voleb, tedy
16. října, dosáhne věku 18 let.
Dále může volit státní občan jiného členského
státu Evropské unie, mající ke dni voleb trvalý
pobyt v Poličce, alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let a v termínu do 13. října do 16
hodin osobně či písemně požádá o zápis do tzv.
dodatku stálého seznamu voličů.
Překážkou ve výkonu volebního práva jsou
zákonem stanovené omezení osobní svobody
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonem
stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu (karanténa) nebo výkon
vojenské základní nebo náhradní služby.
4) Pokud se volič ve dnech voleb bude zdržovat
mimo místo svého trvalého pobytu, volit do
„svého zastupitelstva“ nemůže – při komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz. Při
tomto typu voleb se nebudou sestavovat ani tzv.
zvláštní seznamy voličů v nemocnicích, sanatoriích apod.
5) Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, kam
náleží podle místa trvalého pobytu.
Informace o rozdělení území Poličky podle
jednotlivých částí nebo ulic bude obsažena
v „Oznámení o době a místě voleb do Zastupitelstva města Poličky“. Tato oznámení budou
zveřejněna na úřední desce městského úřadu
a na plakátovacích plochách.
Volební okrsky a volební místnosti jsou následující:
• okrsek 1 školní pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
• okrsek 2 Tylův dům, Vrchlického 53
• okrsek 3 ZŠ Na Lukách, Švermova 401
• okrsek 4 ZŠ Na Lukách, Švermova 401
• okrsek 5 Městský úřad Polička, budova Nádražní 304
• okrsek 6 Městský úřad Polička, Palackého
nám. 160,Obecní živnostenský úřad, vchod
Galerie Vysočina
• okrsek 7 Agronea a. s., Hegerova 170
• okrsek 8 DPS „Penzion“, Družstevní 970
• okrsek 9 Agronea a. s., jídelna, Hegerova
• okrsek 10 Modřec čp. 15 restaurace
• okrsek 11 Lezník čp. 68
• okrsek 12 Střítež, bývalá škola.
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6) Hlasovací lístek s informací o způsobu hlasování obdrží volič v termínu nejpozději do 12. října
prostřednictvím České pošty do místa svého
trvalého pobytu.
Pro volby do Zastupitelstva města Poličky je
jeden velký oboustranně vytištěný hlasovací
lístek, na němž jsou uvedeni kandidáti všech
volebních stran.
7) Volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem. Občan jiného členského
státu EU, který je na základě své žádosti zapsán
v dodatku ke stálému seznamu voličů, prokáže
své státní občanství průkazem o povolení k pobytu.
Pokud volič totožnost a státní občanství neprokáže, nebude mu hlasování umožněno. Po provedení záznamu ve výpisu ze stálého seznamu
voličů (event. jeho dodatku) obdrží volič prázdnou úřední obálku, případně hlasovací lístek.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků MŮŽE VOLIČ UPRAVIT HLASOVACÍ LÍSTEK JEDNÍM Z UVEDENÝCH
ZPŮSOBŮ:
a) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví
sloupce před názvem volební strany pouze JEDNU STRANU. Tím dává hlas všem kandidátům
této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku. Pokud by byla tímto způsobem označena
více než jedna strana, byl by hlas neplatný.
b) Označit v rámečcích před jmény kandidátů
toho KANDIDÁTA, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být
zvoleno (tedy maximálně 21 osob). Tímto způsobem dává volič svůj hlas označeným kandidátům. Pokud by bylo označeno více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by hlas neplatný.
c) ZKOMBINOVAT oba uvedené způsoby tak,
že křížkem bude označena jedna volební strana
a dále budou v rámečku před jménem kandidáta označeni další kandidáti z libovolných
volebních stran. V tomto případě je dán hlas
jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům,
kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. (Pokud se volí 21 členů zastupitelstva a je
označena volební strana s 21 kandidáty a kromě
toho 10 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, dává volič svůj hlas oněm
10 individuálně označeným kandidátům a prvním 11 kandidátům označené volební strany).
Pokud by byla tímto způsobem označena více
než jedna volební strana nebo více kandidátů,
než je stanovený počet, byl by hlas neplatný.
Při komunálních volbách nejsou tzv. preferenční
hlasy tak, jak je známe z voleb parlamentních.
Pokud by volič ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany dal svůj hlas celé
straně a současně v této straně zakřížkoval
některé její kandidáty, k hlasům pro jednotlivé
kandidáty by se při sčítání hlasů nepřihlíželo.
Upravený hlasovací lístek vloží volič do úřední
obálky a po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje tak, že úřední obálku
vloží před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani
volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací
lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků, je jeho hlas neplatný.
Volič je povinen hlasovat osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru ur-

čeném pro úpravu hlasovacích lístků jiný volič
(nikoli člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, případně i úřední obálku vložit do volební
schránky.
8) Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
může volič požádat městský úřad (tel.461
723 880 nebo 461 723 888) nebo ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V tomto
případě vyšle okrsková volební komise k voliči
dva své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
JUDr. Dagmar Vašková,
vedoucí odboru vnitřních věcí

SVOJANOV PATŘÍ MĚSTU
POLIČCE JIŽ 100 LET
Oslava 100 let od zakoupení hradu Svojanova
městem Poličkou proběhla o víkendu 4. – 5. září
2010.
Hradní areál osídlili vojáci rakousko – uherské
c. k. armády. Nejenom předváděli techniku a strategii bojů, ale svedli i bitvu o hrad. Návštěvníci si
mohli vystřelit z jejich zbraní. Nezapomenutelným

zážitkem byla i hromadná střelba vojáků a salvy
z děla. Hradem se procházely krásné dámy
v dobových róbách, které také předvedly módní
přehlídku tehdejších oděvů i spodního prádla. Na
nádvoří hrála dobová hudba a probíhala představení stylového loutkového divadla. Symbolicky,
tak jako před 100 lety při oslavě zakoupení hradu,
se zde setkali starostové města Poličky a městyse
Svojanova – tentokrát Jaroslav Martinů a Josef
Gracias. Akce proběhla pod osobní záštitou
hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka,
který hrad rovněž navštívil a ocenil přitom jedinečnost programu. Vždyť na málo památkách se
návštěvníci mohou blíže seznámit s dobou počátku 20. století.
Miloš Dempír

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

města Polička
Říjen 2010

TYLŮV DŮM
pátek
1. 10.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti

sobota velký sál TD v 19.00 hodin
Karel Čapek
2. 10. VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích uvedená poprvé v roce 1922 na scéně Vinohradského
divadla. Podnětem k jejímu vzniku byla
teorie profesora Mečnikova, že stárnutí je
autointoxikace organismu. Dlouhověkost
líčí, slovy autora, jako „stav velmi málo
ideální a dokonce velmi málo žádaný“.
Hru uvede Klicperovo divadlo Hradec Králové
Divadelní abonentní představení v rámci
podzimní sezóny 2010
Cena zbylých vstupenek: 150, 170, 190,- Kč
pátek
8. 10.

velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti.

neděle velký sál TD v 15.00 hodin
10. 10. DEN SENIORŮ
Ve spolupráci s Městským úřadem Polička
a Sborem pro občanské záležitosti pořádáme v Tylově domě každoročně akci ke Dni
seniorů. Jubilanti i návštěvníci se mohou
těšit na program plný hudby a zábavy.
V nedělní odpoledne se představí v Poličce dechová hudba GOLČOVANKA spolu
s populárním JOSEFEM ZÍMOU.
Vstupné: 90,- Kč pro veřejnost
středa velký sál TD v 19.00 hodin
13. 10. HANA A PETR ULRYCHOVI & JAVORY
Písně Nechoď do kláštera, Malé zrnko
písku, Kdysi před lety, Ideál, Zvon, Javory
a mnoho dalších uslyší návštěvníci koncertu Hany a Petra Ulrychových se skupinou
Javory.
Vstupné: 170,- Kč v předprodeji, 250,- Kč
v den akce
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
15. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti

čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
21. 10. ARTEMISS TRIO
Adéla Štajnochrová (housle)
Alžběta Vlčková (violoncello)
Jana Holmanová (klavír)
Klavírní trio Artemis, které bylo studentkami hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze založeno v roce 1995.
Již dva roky po svém založení bylo trio
vybráno na mistrovské kurzy do Francie.
Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH
2010/2011
Vstupné:
v předprodeji:
120,- Kč (pro studenty a seniory 90,- Kč)
v den koncertu
150,- Kč (pro studenty a seniory 120,- Kč)
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
22. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
úterý

velký sál TD v 19.00 hodin
Wolfgang Spier & Pit Fischer
26. 10. ČISTÍRNA
Dva zlodějíčci a jeden trezor. Fikaný plán,
nežádoucí svědci, spousta nečekaných
komplikací a hlavně nešikovností, kopanců a bot. A taky poněkud všetečný
policista, který do všeho strká nos…
Aneb bohapustá komedie o tom, proč
jsou chytří hloupí a hloupí chytří a všechno je naopak.
Hru uvede Východočeské divadlo Pardubice
Divadelní abonentní představení v rámci
podzimní sezóny 2010
Cena zbylých vstupenek:
150, 170, 190,- Kč
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
29. 10. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
sobota velký sál TD od 14.00 do 18.00 hodin
30. 10. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
V říjnové sobotní odpoledne se můžete
těšit na hudební setkání s Danou a Petrem
v pořadu s názvem Posezení s homolskou
heligonkou.
Vstupné: 50,- Kč

LITOMYŠL
8. a 9. 10. / Státní zámek Litomyšl
Kulturní Evropa
Dvoudenní program plný kultury, dobových her a soutěží, noční prohlídky zámku.
Vystoupí např. Xindl X a Cirque Garda.
12. 10., 14:00 – 18:00 hod. / Městský bazén Litomyšl
Karibik párty – koncerty kubánských kapel
a barmanská show
v rámci dne otevřených dveří nového bazénu.
15. 10. od 20:00 hod. / Music Club Kotelna
100 zvířat
Koncert
SVITAVY
1. 10. od 19:00 hod. / Fabrika
Sandeep Bodhanker
Taneční vystoupení indického tanečního
mistra, který předvede klasický taneční
styl Kuchipudi.
3. 10. od 17:30 hod. / Fabrika
Benefiční koncert Václava Neckáře
18. 10. od 19:00 hod. / Fabrika
Eva Pilarová
Live koncert naší hudební stálice.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
2. 10. / Biskupice
Biskupické kaléšek
Festival slivovice v pálenici v Biskupicích
6. 10. od 19:30 / kinosál kulturního střediska
Fatální bratři
Hra o štěstí, které je relativním pojmem.
Hrají: A. Procházka, S. Postlerová, O. Vlach
a další
23. 10. od 19:00 hod. / dvorana kulturního střediska
Virtuosní housle Pavla Šporcla
Koncert předního českého houslity s klavírním doprovodem P. Jiříkovského
VYSOKÉ MÝTO
Do 10. 10. / Regionální muzeum
Knedlík – Kloss – Knödel aneb knedlíkové
nebe
Výstava o národním pokladu a to nejen
tom českém
16. 10. / Klubová scéna Městského klubu
Toxique + support: W. A. F.
Koncert v rámci turné s novou deskou
– Outlet People Toxique Tour
25. 10 od 20:00 hod. / Klubová scéna Městského
klubu
Blue Effect
Koncert české rockové legendy v čele
s R. Hladíkem
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

neděle velký sál TD v 19.00 hodin
17. 10. JEPTIŠKY K VÝROČÍ
aneb komponovaný večer k výročí založení Kláštera u nesmyslosrdných sester
v Hobokenu
Hudební komedie Jeptišky k výročí je
volným pokračováním muzikálu Jeptišky,
který kroměřížský soubor uvedl na scénu
v roce 1999 a se kterým odehrál 80 repríz.
Divadelní hru uvádí Divadelní spolek Kroměříž
Vstup zdarma
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JEPTIŠKY K VÝROČÍ
V rámci projektu „Žij v živých městech s živými památkami“, na kterém se podílí i město Polička, díky členství v České inspiraci, ve spolupráci
se sdružením České dědictví UNESCO, proběhla
v červenci akce „Kdybykulich“. V říjnu nás čeká
další část tohoto projektu - „Ozvěny festivalů“.
Jaká ozvěna čeká naše město? Divadelní festival
Ludmily Cápkové tentokrát v Poličce. Ten pořádají v „unescové“ Kroměříži každým rokem a je
nazván podle dlouholeté členky ochotnického
kroměřížského souboru. Do Poličky přivážejí hru
„Jeptišky k výročí“ v podání Divadelního souboru
Domu kultury Kroměříž, který úspěšně baví obecenstvo již od roku 1952.

KINO POLIČKA
středa
6. 10.

velký sál TD v 19.00 hodin
KAJÍNEK
Filmový Kajínek je silným příběhem
nejznámějšího vězně u nás, příběhem
dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně
hledající nové důkazy, příběhem podsvětí
a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí
konspirace nebo chladnokrevný zabiják?
Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky?
Akční/thriller, ČR, 118 minut, do 15 let ne
přístupný
Vstupné: 70,- Kč

úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
12. 10. PRECIOUS
Šestnáctiletá obézní Afroameričanka Claireece „Precious“ Jones žije krutým životem.
Nejen, že hlavní hrdinku psychicky týrá
a ponižuje její matka, ale navíc čeká již
druhé dítě se svým nepřítomným otcem.
Oporou jí není ani okolní svět a školou
prochází s dobrými známkami, aniž by
si kdokoliv všiml, že neumí číst ani psát.
Precious je někdy na dně, ale nikdy se
nevzdává...
Drama, USA, 109 minut, do 15 let nepřístupný
Vstupné: 65,- Kč
Hudební komedie „Jeptišky k výročí“ je volným
pokračováním muzikálu „Jeptišky“, který soubor
od roku 1999 uvedl již v osmdesátkrát. Setkáme se
sestrami Regínou, Hubertou Amnézií a Leou a navíc se objeví sestra Mary Support. Během večera
plného ztřeštěných zvratů, nečekaných událostí,
vědomostních kvízů a podmanivých písniček se
možná stane i to, co vůbec nikdo nečeká. Pět
jeptišek z Kláštera u nesmyslosrdných sester v Hobokenu nenechá diváka ani na chvilku v klidu. Ti
šťastnější si možná odnesou i malý dárek... Celé
představení doplňuje živá kapela přímo na jevišti.
V Tylově domě 17. října od 19.00 hodin se tedy
máme na co těšit!
Ing. N. Šauerová
členka výkonného výboru České inspirace

IVA BITTOVÁ VYSTOUPÍ
V POLIČCE
Na podzim loňského
roku se v Poličce uskutečnil benefiční koncert
světoznámého interpreta
středověké duchovní hudby, souboru Schola Gregoriana Pragensis, který tak
podpořil činnost zdejší
Charity. I letos přijede na
pozvání Oblastní charity
Polička další světoznámý
interpret. V rámci benefičního koncertu pro Charitu, který se uskuteční
16. 10. 2010 v 17 hodin, vystoupí v poličském Tylově
domě zpěvačka a houslistka Iva Bittová.
Tato všestranná tvůrkyně, žijící v současné době
ve Spojených státech, a která v nedávné době vystupovala v Česku společně s vynikajícím hudebníkem
Bobby McFerrinem, je ve světě považována za vynikající jazzovou interpretku, hudebnici a fenomenální
zpěvačku.
Výtěžek benefice pro poličskou Charitu bude využit ve prospěch charitního střediska Otevřené dveře,
které podporuje lidi se zkušeností s duševní nemocí.
Předprodej vstupenek od 27. 9. v IC Polička.
Štěpán Plecháček, PR a fundraiser
Oblastní charita Polička
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čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
14. 10. AGORA
AGORA je výletem do starověkého Egypta,
do mýtického města Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení
nejvýznamnější knihovny své doby. Píše

se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází
pod nadvládou upadajícího římského impéria. Násilné, náboženské nepokoje
pronikají ulicemi Alexandrie až za brány
slavné městské knihovny...
Historický/Dobrodružný, Španělsko/USA,
127 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
úterý, středa, velký sál TD v 19.00 hodin
19.-20. 10. ROMÁN PRO MUŽE
Podle vlastního bestselleru Román pro
muže napsal Michal Viewegh scénář ke
stejnojmenné komedii, která má všechny předpoklady stát se diváckým hitem
podzimu. Kromě toho, že autorovy knihy
proměněné ve filmy v kinech neselhávají,
by měly být zárukou úspěchu i jméno
Tomáše Bařiny, režiséra prvního dílu Bobulí, a hvězdná herecká sestava, jíž vévodí
Miroslav Donutil.
Komedie, ČR, 100 minut, přístupný od 12
let
Vstupné: 65,- Kč
středa velký sál TD v 19.00 hodin
27. 10. NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
Chcete vědět, jestli je možné prolézt sqashovou pálkou? Kolik čtyřlístků musíte
nasbírat, abyste překonali rekord? Kolik
musíte sníst párků, abyste v tom byli nejlepší? A kam až se dá dojet na rotopedu?
To vše zjistíte ve novém filmu režiséra
Roberta Sedláčka Největší z Čechů.
Komedie, ČR, 100 minut, přístupný od 12
let
Vstupné: 60,- Kč

ABONENTNÍ CYKLUS KRUHU PŘÁTEL HUDBY PŘI TD
21. 10. 2010 - ARTEMISS TRIO
Adéla Štajnochrová - housle
Alžběta Vlčková - violoncello
Jana Holmanová - klavír
23. 11. 2010 - PÍSEŇ O DOMOVĚ
Životní příběh skladatele Bohuslava Martinů. Patnáct skic pro sólovou violu zkomponoval Jaroslav Krček. Recituje Alfréd
Strejček.
25. 1. 2011 - KLAVÍR A ADAM SKOUMAL
S Adamem Skoumalem je každá nota charakteristická, plná citu, jež v sobě skrývá

vzdech nebo úsměv, nářek nebo extázi,
zemdlenost nebo náhlý žár… Objevujeme
velkého pianistu.“... Philippe van den Bosh,
Repertoire 1997, Francie
22. 2. 2011 - ROZMARÝN
Hudebně dramatické pásmo na hudbu
B. Martinů.
Účinkují studentky Konzervatoře Jana
Deyla a Střední školy pro mládež s vadami
zraku v Praze
Zdena Kloubová – soprán
Marie Wiesnerová – klavír
Roman Malý - klavír
19. 4. 2011 - VARHANNÍ KONCERT
Drahoslav Gric patří k mladým (25 let) českým varhaníkům. Absolvent ZUŠ v Blansku, brněnské konzervatoře (prof. Zdeněk
Nováček) a řady interpretačních kurzů.
13. 5. 2011 - GENTLEMEN SINGERS
Vokální soubor se sídlem v Hradci Králové.
Založen byl v roce 2003 a během své krátké historie se zařadil k nejvýznamnějším
českým hudebním uskupením známým
a žádaným u nás i v zahraničí.
Prodej abonentních vstupenek probíhá v kanceláři Tylova domu od 4. října do 20. října 2010.

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

TURNAj - Nintendo Wii
- turnaj v počítačových hrách ovládaných pomocí herní konzole Nintendo
Wii
Termín: pondělí 11. 10. 2010
Čas:
15.30 hod
Cena:
startovné 20 Kč
Místo:
SVČ Mozaika – KLUB PRO NÁCTILETÉ
Přihlášky: do 8.10.2010
Info:
Irena Chroustovská,
tel. 605 43 10 34
VOSKOVÁ BATIKA
- výtvarná dílna pro děti z 2. st. ZŠ,
středoškoláky i dospělé
- vyrobíme si abstraktní obrázek na
stěnu, vhodný do pasparty či klipartu
- ukázka na www stránkách SVČ Mozaika
Termín: úterý 12. 10. 2010
Čas:
18.00 – 19.30
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
90,- Kč, s členskou kartou 80,- Kč
- cena zahrnuje kurzovné i materiál
Přihlášky: do 8. 10. 2010 s platbou v SVČ Mozaika - počet míst je omezen
Lektor:
MUDr. H. Vltavská
Info:
Mgr. Hana Maděrová
Základy práce na PC a Windows pro dospělé
Termín: úterý 12.10. 2010 / 10 lekcí
Čas:
17.00 -18.30 hod
Místo:
ZŠ na Lukách, učebna PC
Cena:
bude upřesněna podle počtu přihlášených účastníků/ cca.1000,Přihlášky: do 8. 10. 2010 s platbou - počet účastníků je omezen
Lektor:
Pavla Šenková
Info:
Jitka Vápeníková, SVČ Mozaika Polička
DRAČÍ DÍLNA
- jak vyrobit draka, který je krásný
a navíc létá? To se dovíme i naučíme
pod vedením zkušeného modeláře
p. Hlouška
- pro rodiče s dětmi
Termín: pátek 15.10.2010
Čas:
15.30 – 17.30 hod
Místo:
modelářská dílna v bývalém svazarmu
Vstupné: 90,- Kč, s členskou kartou 80,- Kč
Cena zahrnuje kurzovné a materiál
Přihlášky: do 13. 10. 2010 s platbou v SVČ Mozaika - počet míst je omezen
Lektor:
L. Hloušek
Informace:Mgr. Hana Maděrová
DRAKIÁDA
- zábavné odpoledne pro děti i rodiče
Termín: neděle 17. 10. 2010
Čas:
prezence: 14.30 – 15.00 hod
soutěž draků:15.00 – 16.00 hod
vyhlášení: 16.30 hod
Startovné: 20,-/drak
Místo:
letiště Polička
Doprovodný program:
let balónem upoutaným na lanech
(pouze za pěkného počasí), letové
ukázky pilotů a modelářů, soutěž
pro rodinné týmy o hodnotné ceny,
výtvarné dílničky, prohlídka hangárů,
občerstvení

Info:

Mgr. Hana Maděrová, www. mozaika-policka.cz
V případě nepříznivého počasí se akce
nekoná

PODZIMNÍ DEKORACE
– KYTICE Z JAVOROVÝCH LISTŮ
- dílna pro studenty a dospělé
- vázání růžových květů z javorových listů,
tvorba celých pugetů
- ukázka na www stránkách SVČ Mozaika
Termín: úterý 19. 10. 2010
Čas:
18.00 – 19.30
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč - cena
zahrnuje kurzovné i materiál
Přihlášky: do 15. 10. 2010 s platbou v SVČ Mozaika
- počet míst je omezen
Lektor:
J. Vykydolová
Info:
Mgr. Hana Maděrová
Dušičky – čas KDY SE PROLÍNAJÍ SVĚTY
- dílna pro studenty a dospělé
- aranžování v barvách podzimu
Termín: čtvrtek 21. 10. 2010
Čas:
17.30 hod
Cena:
180,- Kč (s členskou kartou 170,- Kč) v ceně je veškerý materiál
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Přihlášky: do 15.10.2010
Lektor:
Jitka Vápeníková
AKCE NA PODZIMNÍ PRÁZNINY – MÁTE
HLÍDÁNÍ PRO SVÉ DĚTI???
(27. 10. – 29.10.2010)
DÁMY V SEDLE – PODZIMNÍ DÝCHÁNEK
- JK Vraník zve dámy od 1. do 9. třídy na
podzimní dýchánek ve Stašově
- čtyřdenní pobyt u koní s noclehem
Termín: úterý 26. 10 – pátek 29.10.2009
Čas:
úterý 17.00 - pátek 13.00 hod
Místo:
jezdecký klub Vraník Stašov
Cena:
700,- ( v ceně je zahrnuta strava, ubytování,
pronájem jízdárny, instruktor ježdění)
Přihlášky: do 18. 10. 2010 s platbou v SVČ Mozaika
Polička
S sebou: vhodné oblečení do přírody, spací pytel…
Info:
Irena Chroustovská, tel. 605 43 10 34
PODZIMNÍ VÝLET ZA ZÁBAVOU
A POZNÁNÍM
- celodenní výlet do ZOOPARKU A DINOPARKU ve Vyškově
- pro děti a případně i pro rodiče
Termín: středa 27.10.2010
Čas:
odjezd v 8.00 hod. z parkoviště u TD,
předpokládaný návrat v 16.30
Cena:
300,- Kč dítě a 350,- Kč dospělý
Přihlášky: do 20.10. 2010 s platbou
Info:
Richard Brabec – zájemci obdrží podrobné písemné informace a
závaznou přihlášku
PODZIMNÍ PRÁZDNINY – Lovci mamutů
- vraťme se na počátek a seznamme se
s životem pravěkých lidí! ?
- pro děti od 1. - 5. třídy
Termín: pátek 29.10. 2010
Čas:
8.00 -16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
100,- Kč, s členskou kartou 90,- Kč

Přihlášky: do 25.10. 2010 s platbou - počet účastníků je omezen
S sebou: pracovní oblečení do přírody, pitný
režim a oběd jsou v ceně
Lektor:
Mgr. Hana Maděrová
Info:
Mgr. Hana Maděrová
PODZIMNÍ PRÁZDNINY v POMEZÍ
– ŠUP DO PONOŽEK
- šití pejska z 1 páru „ spacích“ ponožek
- pro děti od 3. - 5. třídy
Termín: pátek 29.10. 2010
Čas:
9.00 -13.00 hod
Místo:
Pomezí - chalupa u Vápeníkových
(vedle chovatelského areálu)
Cena:
60,- Kč (v ceně je zahrnutý chalupářský buřt guláš)
pitný režim zajištěn
Přihlášky: do 22.10. 2010 s platbou - počet
účastníků je omezen
Lektor:
Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
Řemeslná dílna – KRMÍTKO PRO PTÁČKY
- výroba dřevěného krmítka podle
šablony, pod vedením zkušeného
modeláře
- pro všechny zájemce, nejen rodiče
s dětmi
Další rukodělné či výtvarné dílničky
Akreditované dílny pro pedagogy
Možnost přihlášení na akce na www.
mozaika-policka.cz

DOPOLEDNE DO ŠKOLY
NEBO DO PRÁCE.
A ODPOLEDNE?
DO MOZAIKY!
Pro letošní školní rok nabízíme
v Mozaice přes 50 zájmových kroužků
pro děti, mládež i dospělé. Díky našim
externím zaměstnancům je tato nabídka
velice pestrá. Za zmínku stojí některé
novinky:
•
•
•
•

PLSTĚNÍ,
MALÉ ROZTLESKÁVAČKY,
MAŽORETKY,
ZVÍDÁLEK

Váháte-li ještě s přihlášením do
našich kroužků, je nejvyšší čas navštívit naše webové stránky nebo zajít za
námi do Mozaiky, kde vám s výběrem
zájmového kroužku pro vás a vaše dítě
rádi poradíme.
Nabízíme
ochutnávku
prvního
kroužku zdarma, kde se můžete rozhodnou, zdali jste zvolili správně.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VZPOMÍNÁME
Dne 16. 10. 2010 uplyne smutný rok, co nás opustil můj milý
manžel, starostlivý tatínek a dědeček pan Jaroslav Kučera. Kdo
jste ho znali a měli rádi, věnujte
mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka a děti
Marcela a Leoš s rodinami.
Dne 24. 10. 2010 tomu bude již
rok, kdy navždy dotlouklo v náruči
svých blízkých srdíčko naší drahé
a milované manželky a maminky,
paní Miloslavy Sokolové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel,
děti Jaroslav, Hana a Alena
s rodinami.
V Informačním centru Polička se hromadí
fotografie vašich blízkých. Prosíme o jejich
vyzvednutí. Děkujme.

KARDIACI ZVOU
Kardio klub zve příznivce kondičních vycházek
v sobotu 23. října 2010 na nově otevřené Hřebečské
důlní stezky.
Trasa nenáročného pochodu povede na nově
vybudovanou vyhlídku U Tety, krásný výhled do
třebovské kotliny z Altánku a dále na unikátní
rozhlednu, na kterou se jde po schodech dolů.
Doporučujeme vzít si dalekohled. Délka vycházky
5 km.
Odjezdy z BUS nádraží v 8.00 hod., z nádraží
vlakového v 8.10 hod. Účastníci z Poličky vlak
odjezd v 7.38 hod. do Svitav. Vycházku zakončíme
v obci Koclířov.
Neseďte doma, pojďte s námi do přírody poznat naše okolí. Na všechny se těší členové kardio
klubu.
Jan Pokorný
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INFORMACE Z KNIHOVNY
4.10. - 29. 10. 2010
NA STÁRNUTÍ NENÍ
ČAS - výstava ve vestibulu
knihovny. Výtvarné práce
seniorů a fotografie ze života v Domě s pečovatelskou
službou Penzion Polička.
Týden knihoven 2010
V rámci celé České republiky probíhá pod záštitou Svazu knihovníků a informačních pracovníků
již čtrnáctý ročník akce s názvem Týden knihoven.
Cílem aktivit knihoven v rámci Týdne knihoven je
podpora čtenářství a nabídka atraktivního využití
volného času pro širokou veřejnost, tedy nejen pro
stávající čtenáře knihoven.
Letošním celorepublikovým mottem je „Knihovna pro všechny“. Tímto heslem jsme se inspirovali
i v poličské knihovně a připravili jsme pro různé
zájmové skupiny celou řadu zajímavých akcí a aktivit. Mezi tradičně oblíbené patří tzv. čtenářská
amnestie, tedy možnost vrátit vypůjčené knihy bez
placení poplatku z prodlení. Jedinečnou možnost
zaregistrovat se zdarma budou mít zájemci o čtenářský průkaz v průběhu čtvrteční výpůjční doby
na oddělení pro děti i pro dospělé a mládež.
V pondělí 18. října odstartuje poličský Týden
knihoven symbolickým přivítáním nových čtenářů z řad žáků druhých tříd základních škol, kteří
budou při této příležitosti pasováni na čtenáře. Pro
veřejnost nabízíme dvě zajímavé, i když tematicky
zcela odlišné besedy. První z nich je v úterý beseda s Adamem Kubátem, zkušeným nakladatelem
a milovníkem knih. Ve středu pokračujeme cestovatelskou besedou s Davidem Švejnohou, tentokrát
do Venezuely. Obě tyto besedy budou mít možnost
absolvovat i studenti z místních škol. Pro děti a studenty jsou rovněž připraveny workshopy o vzniku
a výrobě knih. Pro nejmenší budeme již tradičně
číst ve čtvrtek dopoledne v rámci projektu Celé
Česko čte dětem. V neděli odpoledne pak můžete
s dětmi zavítat do prostor Centra Bohuslava Martinů na dětské divadelní představení Apolena a Filomena aneb o vlku a kůzlátkách.
V průběhu celého týdne bude ve vestibulu
knihovny probíhat výstava prací seniorů z Penzionu Polička. Instalována bude také obří kniha - leporelo. Vyzýváme všechny čtenáře a další návštěvníky
knihovny – pište, malujte, tvořte – společnými silami tak vyrobíme knihu plnou originálních ilustrací
a báječných textů. Třeba mezi námi chodí dosud
neobjevený spisovatel či ilustrátor… Možnosti Týdne knihoven jsou zkrátka nepřeberné, záleží pouze
na Vašem výběru.
Těšíme se na viděnou v knihovně!!!
Lenka Navrátilová

18. 10. – 24. 10. 2010
TÝDEN KNIHOVEN
Pondělí 18. 10. - „Pasování čtenářů“
V průběhu pondělního dopoledne proběhne
v knihovně slavnostní pasování všech poličských
druháčků na čtenáře Městské knihovny v Poličce.
Úterý 19. 10. – „Jak se dělá kniha“ – 19:00 v čítárně knihovny
Adam Kubát z brněnského nakladatelství Vakát,
přiblíží běžným čtenářům kompletní cestu knihy
od jejího autora až na pulty knihkupectví a police
knihoven. Těšte se na povídání o tom, jak se vydávají knihy. Dozvíte se více o knižním trhu, o organizaci nakladatelství a technologii nakladatelské
práce, redakční praxi, i o ekonomických záležitostech spojených s výrobou a prodejem knih. Kdo
a jak rozhoduje o tom, která kniha bude vydána?
Jak redaktoři odhadnou velikost nákladu knihy?
(Program proběhne v dopoledních hodinách
pro studenty škol.)
Středa 20. 10. – „Venezuela“ – 19.00 v čítárně
knihovny
Prostřednictvím Davida Švejnohy zažijte měsíční putování po Venezuele. Vychutnejte si výhledy
na nejvyšší vodopád světa Salto Angel, náročný
trek na stolovou horu Roraimu, cestu lodí za indiány kmene Warao v deltě Orinoka, zajímavou
plavba po řece Caura za vodopády Paraa i pouť
nekonečnými pláněmi Los Llanos plnými kajmanů.
Nakonec si odpočinete na plážích městečka Choroní…to vše za jeden večer v pohodlí knihovny!
Čtvrtek 21. 10. – „Knižní bazar“
Na tradičním čtvrtečním trhu narazíte na
vskutku ojedinělý stánek plný knih. Věříme, že si
vyberete i Vy!
Celé Česko čte dětem – 9.30 v čítárně knihovny
Veselé a hravé čtení s dětmi předškolního věku.
Ve spolupráci s mateřským centrem MaTaMi.
CBM – „Jak se žije v Africe“ – program pro studenty
Povídání o životních podmínkách nejchudších
lidí v Africe. Zkušenosti z JAR, Keni a Zambie.
Pohled do života obyvatel největších slumů světa.
Problematika šíření HIV AIDS, malárie a dalších
nemocí typických pro rozvojový svět. Smutný život
sirotků a dětí ulice.
Chvíle strávené v prostředí dětských gangů
a čichačů lepidla v periferii Nairobi. Postavení žen
a nepochopitelná ženská obřízka…
Neděle 24. 10. – 16.00 CBM – „Apolena a Filomena aneb o vlku a kůzlátkách“ (divadlo pro děti)
Tety Apolena (která ráda sekýruje a vychovává
děti) a Filomena (která dětem vše dovolí a dělá
samé „filomeniny“) netradičně vypráví klasický
příběh O vlku a kůzlátkách.

KONĚ A DUŠEVNÍ CHOROBY
Od roku 2008 dojížděli dva roky mentálně
postižení klienti Oblastní charity Polička na hipoterapii do krásné Stáje Sága ve vesnici Javorek
na Žďársku. V letošním roce je střídají klienti
dalšího charitního střediska (Otevřené dveře),
lidé mající zkušenost s duševní nemocí. Díky
finančním prostředkům, které Charita získala
v grantovém řízení, mohou klienti Otevřených
dveří absolvovat 25 návštěv ve Stáji Sága.
Hipoterapie je terapeutickou metodou, která
využívá celkového působení koně na člověka.
Její význam však není pouze v působení na
tělesnou stránku, jak by se mohlo na první pohled zdát. Hipoterapie má také příznivý vliv na
psychiku, emoční naladění a stabilitu. Působí
pozitivně na sebevědomí, uvědomění si sebe
samotného. Odbourává nedůvěru a úzkost, napomáhá komunikaci a současně tlumí agresivitu

a hyperaktivitu. Právě proto je hipoterapie vynikající rehabilitací pro lidi, kteří mají zkušenost
s duševní chorobou.
Od 2. 9. 2010 využívají každý druhý čtvrtek,
pod vedením paní terapeutky Štětkové, i klienti
Otevřených dveří vše, co tato terapie nabízí. Někteří z nich mají na co navázat, jelikož hipoterapie bývá často součástí léčby v psychiatrických
léčebnách.
Za možnost krásných a účelných chvil v rámci
terapie, děkuje Oblastní charita Polička pražské
Nadaci Bona, která se stejně jako středisko Otevřené dveře, věnuje duševně handicapovaným
lidem.
Štěpán Plecháček,
PR a fundraiser
Oblastní charita Polička

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Požární sport
Požární sport se řídí pravidly, kterými se určuje
způsob pořádání soutěží, provádění jednotlivých
disciplín, měření a hodnocení dosažených výkonů. Pravidla vydává Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Pravidla
požárního sportu se vztahují na všechny soutěže
v požárním sportu organizované na území České
republiky pro jednotky požární ochrany. Soutěže
v požárním sportu se mohou organizovat jako
soutěž jednotlivců, štafet a soutěž družstev v disciplínách požárního sportu určených v propozicích
soutěže jejím pořadatelem. Soutěže se mohou organizovat jako samostatné nebo společné pro jednotlivé druhy jednotek požární ochrany. Soutěže
a soutěžící se zařazují do kategorií profesionální
hasiči a dobrovolní hasiči. Disciplínami požárního
sportu jsou běh na 100 m s překážkami, výstup do
4. podlaží cvičné věže, štafeta 4 x 100 m s překážkami a požární útok.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydává pro celoroční systematickou a všestrannou činnost kolektivů mladých hasičů závaznou Směrnici
hry Plamen. Posláním hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednosti a získávat návyky
v jednotlivých oblastech činnosti s přihlédnutím
ke specifické oblasti požární ochrany. Cílem hry
je soutěžní formou podporovat celoroční mimoškolní pestrou činnost dětí se zájmem o požární
ochranu.
Do kolektivu hry Plamen patří děti ve věku od
6 do 15 let, které jsou evidovány ve sboru. V kolektivu se rozlišují družstva mladších a starších
žáků. Od 15 let děti přechází do dorostu, který se
člení na dorostenky a dorostence. Od 18 let následují kategorie dospělých hasičů, a to ženy a muži.
Obvodová a okresní kola hry Plamen jsou
zpravidla rozdělena na dvě části, a to podzimní
a jarní kolo. Patří sem odlišné disciplíny, které
jsou více přizpůsobeny dětem. Jsou to závod
požárnické všestrannosti, požární útok, štafeta
4 x 60 m s překážkami, štafeta požárních dvojic,
požární útok s překážkami CTIF a štafeta CTIF
(CTIF je mezinárodní nevládní hasičská organizace – Mezinárodní technický výbor pro prevenci
a hašení požáru).
Činnost sboru a výjezdové jednotky v měsíci srpnu
Ve středu 4. srpna jednotka předvedla svoji
techniku dětem na letním táboře v Ostrém Ka-

meni. V sobotu 14. srpna dobrovolní hasiči umývali vozovku na nábřeží Svobody, kde se konaly
závody ve skateboardu. Dne 23. srpna, kdy naši
oblast zasáhl přívalový déšť, jednotka likvidovala
spolu s profesionálními hasiči následky povodně.
Bylo to zejména čerpání sklepů a umývání silnic
od bahna a nečistot. V sobotu 28. srpna se na hasičské zahradě konala taneční zábava s hudební
skupinou Kyvadlo.
Poličská pohárová soutěž
V sobotu dne 4. září proběhla Poličská pohárová soutěž, která se konala na hasičské zahradě
v Poličce. Soutěžilo se v disciplínách požární útok,
běh na 60 m s překážkami a soutěž dráčka Doda.
Nejlepší závodníci si odvezli hlavní ceny soutěže,
a to Putovní pohár starosty města Poličky, Putovní pohár MIP, Pohár THT Polička, a další cenné
poháry udělené v jednotlivých soutěžních disciplínách a kategoriích.
Děkujeme sponzorům soutěže, díky nimž si
děti odvezly hodnotné ceny. Patří mezi ně (ve
zkratce) MIP, THT, město Polička, Enter, Elektro
Zapa, Hračky Kuku, ElStore, Drogerie Teta, Motorest Starohradská, Bytový textil Škodák, Květena
D. Támelová, Daniševský, hodné prodavačky
z Berlína, Pekárna Borová, Pekárna Polička, město
Litomyšl, Česká pojišťovna, Peňáz Korouhev, SDH
Široký Důl, SDH Sádek u Poličky, a další. Děkujeme rodičům dětí z hasičského kroužku a mnoha
dalším dobrým lidem za pomoc při soutěži.
Pohárové soutěže v Poličce se zúčastnilo
celkem 15 družstev. Počasí nám na soutěžích
v letošním roce vůbec nepřálo. Poděkování patří
všem soutěžícím za to, že i přes nepříznivé počasí
závodili, a soutěž nevzdali. Sluníčko se na nás
dívalo až v úplném závěru soutěže, kdy probíhalo
vyhlašování výsledků a odměňování soutěžících.
Putovní pohár a Pohár MIP si odvezli soutěžící
ze Sboru dobrovolných hasičů v Pomezí. Putovní
pohár a Pohár starosty města Poličky bude do
příštího ročníku soutěže ozdobou ve vitríně ve
Sboru dobrovolných hasičů v Kamenci u Poličky. Poháry THT vybojovali soutěžící v soutěžích
jednotlivců. Domácí závodníci skončili v kategorii
požární útok starší žáci na 7. místě, v soutěžích
jednotlivců se nejlépe umístili David Zahradník
a Darina Stýblová. V soutěži dráčka Doda se na
1. místě umístil domácí závodník Štěpán Krejčí, na
2. místě také domácí závodník Denis Šafek.
Alena Cejpová

JEŘÁBOVA POKLADNIČKA
OTEVŘENA
V pátek 17. září byla ve výstavních sálech Centra
Bohuslava Martinů otevřena pokladnička s charitativní sbírkou Na křídlech jeřába. Sbírku uspořádalo
poličské občanské sdružení MaTami, centrum pro rodinu. Výtěžek sbírky je určen pro Dětský domov v Po-

ličce, konkrétně pro tři mladé lidi, kteří v letošním
roce domov opustí. Papírové modely jeřábů byly tedy
svědky otevření pokladny, která obsahovala celkem
6.463 korun. Peníze byly zaslány na speciálně zřízený
účet sbírky a poté na účet Dětského domova v Poličce. Symbolické předání šeku se uskuteční v Centru
Bohuslava Martinů dne 12. října, v tento den proběhne dílnička připravená speciálně pro děti poličského
domova. Přejme Filipovi, Markétě a Zdeňkovi, aby jim
jeřáb přinesl vše, co symbolizuje, dlouhý spokojený
život a příznivou šťastnou budoucnost.
Ing. N. Šauerová

BENEFIČNÍ PUNK KONCERT
V sobotu 4. 9. uspořádal ve
Stříteži poličský alternativní kolektiv Rohanovy děti 3. Benefiční punk koncert na Záchrannou stanici volně žijících zvířat
Zelené Vendolí, která se v současné době potýká s finančními problémy, přestože patří
k nejvýznamnějším podobným
zařízením v kraji. I přes chladné počasí se v areálu
hasičské nádrže, k poslechu a tanci zvanému pogo,
sešlo 170 punkerů nejen ze svitavského okresu, ale
i mnoho místních lidí. Na posluchače čekalo 9 kapel,
mezi nimi například legendární formace SPS, hrající
od roku 1988, právníky tvořená Inseminační stanice
z Brna nebo poličská Mentálně narušená moucha,
která má festival do značné míry na svědomí. Hlavní
pořadatel Jakub Mašek dodává: „Těmito koncerty jsme
se snažili ukázat, že i přes extravagantní vzhled jsou
punkeři normální lidé, co se dokážou bavit a pomoci
tak dobré věci. To je velmi důležité, protože lidé i úřady jsou zbytečně podezřívaví, takže shánění prostor
k pořádání koncertu je pro nás stále velký problém.
Střítež je v tomto případě světlou výjimkou a velice
jim za to děkujeme“. Na tomto koncertě se vybralo
7500 korun, což je v součtu tří konaných benefičních
punk koncertů za 7 měsíců celkem 30 630 korun na
Záchrannou stanici volně žijících zvířat Zelené Vendolí. Rohanovy děti doufají, že se jim v tomto duchu
podaří pořádat koncerty i v příštím roce.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych moc poděkovat panu primáři
Provazníkovi za to, že mi umístil maminku na
LDN, když jsem se o ni ze zdravotních důvodů
nemohla starat.
M. Zelená
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ADIOS PRÁZDNINY
S létem a prázdninami se Mozaika rozloučila za
zvuku bubnů na poličském letišti. Pro děti byla připravena diskotéka, skákací hrad, soutěže a na závěr
přijel profesionální bubenický facilitátor, který
společně s dětmi a jejich rodiči zakončil celou akci
skvělým bubenický vystoupením. Akci finančně
podpořilo město Polička.
O letošních prázdninách Mozaika uspořádala
10 letních táborů, kterých se zúčastnilo 195 dětí.
Nabídka táborů byla opravdu různorodá. Pro malé
děti byly uspořádány tábory příměstské na motivy
pohádky Lotrando a Zubejda a na druhém příměstském táboře se děti mohly vypravit po Diamantové
cestě. Milovníci vodních sportů zvolili tradiční Vodácký tábor, tentokrát po řece Dunajec. Na ostrov
pokladů se děti mohly vypravit na Maděru a spoustu zábavy si jistě užily i na táboře Naděje. Velkou
oblibu si také získal letní tábor Dámy v sedle, kde
se malé slečny učí základním jezdeckým dovednostem a péči o koně se vším, co k tomu patří. Malí
sportovci jezdí tradičně na tábor do Mladočova.
Pestrý program nepřipravujeme pouze na letní
prázdniny, ale také na všechny ostatní dny školní-

ho volna, kdy se snažíme zajistit rodičům program
pro jejich děti, když s nimi nemohou zůstat doma.
V nabídce aktivit SVČ Mozaika naleznete program
na podzimní prázdniny, které jsou v termínu od
27. – 29. 10. 2010.
V Mozaice se těšíme na všechna setkání s vámi
a doufáme, že v letošním školním roce vyhovíme
všem vašim přáním ohledně trávení volného času.
Neváhejte a přijďte nám říct, o co máte zájem, co by
vás bavilo a zajímalo. Rádi pro vás připravíme akci
či dílnu dle vašeho přání, nejenom pro veřejnost,
ale i pro firmy či školní kolektivy. Uvítáme také
nové šikovné spolupracovníky, kteří mají chuť podělit se s ostatními o svoje dovednosti.
Těšíme se na shledanou.
Za SVČ Mozaika Polička
Chroustovská Irena

Ad: Odsun nebo vyhnání - definitivní
tečka...
Sudetští – pardon – říšští Němci pochodují
židůprostou Poličkou. Foto a komentář
Otakar Kukla, 1943
Pozn. redakční rady: Doporučujeme
k prostudování knihu ROZUMĚT DĚJINÁM,
napsal kolektiv autorů v čele s V. Kuralem
a Z. Benešem.
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KLUB ZDRAVÍ ZVE NA ŘÍJNOVÉ SETKÁNÍ
Mužská invence. Tedy cosi, před čím já vážně
smekám, byť nemám zrovna klobouk. Znáte to,
ženský pohled na věci je docela jiný, někdy až
opačný. Ale když je mužský živel ponechán spontánnímu projevu, vznikne cosi, co má úžasný náboj
a jiskru. Ano, já dnes chci chválit tu druhou, možná
méně krásnou polovinu těch, kteří s námi ženami
žijí v páru a podle původního záměru autora s námi tvoří jednu bytost. Některé feministicky více
laděné bytosti se mnou nemusí nutně souhlasit, ale
uznejte sami: znáte nějaké vynálezkyně, které by
vynalézaly s takovou grácií a tvořivostí jako Thomas Alva Edison nebo Nikola Tesla? Muži jsou lepší
kuchaři (a to já vařím ráda a snad i dobře), krejčí,
spisovatelé, hudebníci, skladatelé, malíři, chirurgové, zubaři a já nevím, co všechno bych mohla
vyjmenovat.
Cože mne k tomu vede právě nyní, že chci oslavit mužskou část populace? Může za to Aleš. Tedy
pan Kocián, ten, který mne (a ostatní zúčastněné
určitě taky) při minulém setkání KZ donutil doslova
vykulit oči při pohledu na stůl pokrytý asi padesáti
hrnečky a skleničkami, do nichž byl postupně uvařen čaj přesně tolika chutí, vůní, barev. V letošním
roce dal totiž Aleš svou invencí, tedy tvořivostí,
nápaditostí našemu zdravě klubovému životu nová
křídla a odkryl zase jiné, netušené možnosti pro
sdílení se s vámi.
Protože Aleš bude přednášet i v říjnu, určitě si
udělejte čas na setkání, které sice zahájíme krátkým
videem ze série Být fit je hit na téma „Rostlinná
strava a civilizační choroby,“ ale hlavní důraz bude
položen na povídání (nejen) k tématu a možná
předvedeme i krátkou hranou ukázku z Moliérovy
hry „Zdravý nemocný.“ Rozhodně byste si neměli

nechat ujít ochutnávku, recepty budou opět zajímavé a použitelné, tentokrát budeme vařit z domácích surovin. Najdete nás dne 13. 10. 2010 od
17.30 hodin v horní místnosti SVČ Mozaika hned
za kostelem sv. Jakuba. Nabízíme vlídné zacházení
a prostředí prosycené uvolněným smíchem a dobrou náladou.
V říjnu se příroda usilovně schovává pod závěje
spadaného listí, kapky deště a závoje z mlh. Já si
ale moc ráda užívám to postupné usínání, kdy zvuky tichnou a zní tlumeně a také barvy v září ještě
tak intenzívní se během října mění do vybledlejších
odstínů. To pak i zbloudilá masařka, kterou donesu
s prádlem ze zahrady, má v mé kuchyni jaksi mile
nabručený hlásek a já ji něžně chytnu a vyhodím
zase ven, aby se pokud možno lépe schovala a na
jaře mohla pokračovat v plánovaném reprodukčním cyklu.
A tak vám přeji, abyste do měsíce opadávajících
stromů vstoupili naladěni nejen pro mollové tóny.
Ralph Waldo Emerson řekl: „Konej dobro bez toho,
abys uvažoval komu. Dobro, které jsi udělal, se neztratí, i kdybys na něj zapomněl.“ Dělejme druhým
lidem drobné laskavosti a náš i jejich den bude
krásnější. Čas příliš rychle plyne, co neuděláme
dnes, na to zítra nemusí vůbec dojít, to věděl už
Ovidius: „Ani vlna se nevrátí zpět, která přešla, ani
se nemůže navrátit hodina, která proběhla. Nemůžeš přivolat zpět tu vodu, co uplynula, prchlý čas
nemůžeš přivolat zpět.“
Těším se na vás druhou středu v říjnu a do té
doby buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová za tým
Klubu zdraví Polička

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V ZUŠ B. M. POLIČKA
Školní rok 2010/2011 Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů Polička zahájila s rekordním
počtem žáků. V historii poprvé překročil jejich
počet 500 (ke dni uzávěrky přesně 508). Nastalo
také několik změn v provozu školy.
Největší změna se týkala žáků tanečního oboru (dále TO). Díky vstřícnosti našeho zřizovatele,
kterým je město Polička, se podařilo v tomto roce
vyřešit palčivý nedostatek vyhovujících prostor
pro TO a otevřít dvě nové třídy nad tělocvičnou ZŠ
Na Lukách. Dovolte mi krátce připomenout vývoj
TO z hlediska počtu žáků a prostor pro výuku.
Při přípravě koncepce v rámci projektové
přípravy rekonstrukce objektu Čsl. armády 347,
kde škola sídlí od roku 1999, se vycházelo z počtu žáků TO do přibližně 70 osob. To byl odhad
vycházející z počtu žáků TO ve školním roce
1998/99, což bylo 36 žáků a z předpokládaného
nárůstu, který je schopna zvládnout jedna vyučující. Ve školním roce 1999/2000, již bylo v TO
52 žáků, v následném 58. Již od školního roku
2002/2003 počet žáků dosáhl čísla 87 a bylo nutné
pronajmout si na několik hodin gymnastický sál
v Gymnáziu Polička. Nárůst zájmu o tento obor
však pokračoval i nadále a vedl k přijetí další vyučující, aby bylo možno uspokojit v roce 2006/2007
již 123 žáků. Nadále také pokračovalo pronajímání
prostor gymnastického sálu, již s celotýdenní výukou. Problémem bylo to, že tyto prostory byly
využívány i jinými subjekty a pro vyučování z toho důvodu nebyly ideální. Nešlo zde dobudovat
potřebné vybavení, instalovat potřebné učební
pomůcky a v případě větších tanečních projektů
se musel na secvičování hledat větší prostor. Také
finanční částka za pronájem nebyla i po poskytnuté slevě zanedbatelná.
To vše je teď již minulostí. Po původním návrhu vedení školy přistavět ještě jeden větší sál
u budovy školy, který by rozšířil její prostorové

možnosti a byl napojen na stávající prostory, se vedení města rozhodlo hledat rezervy ve vhodných
prostorách stávajících školních institucí, kterých je
zřizovatelem. Prostory nad tělocvičnou ZŠ Na Lukách již škola v minulosti měla pronajaty pro výtvarný obor a tak nám byly známy jejich možnosti.
Po vstřícném jednání s vedením ZŠ se podařilo
najít řešení, kdy byly organizaci, která zde sídlila
nabídnuty jiné a vhodnější prostory, například
i z hlediska bezbariérovosti. Koncem srpna 2010
jsme tak mohli zahájit přípravné práce a taneční
obor tak dostal prostory odpovídající jeho potřebám. Nachází se zde dvě učebny, sborovna se
skladem kostýmů a materiálu, sociální zařízení
a šatna. Postupně se snažíme o dotvoření tak, aby
dané prostory vyhovovaly všem požadavkům na
klidný provoz a aby se vyučující i žáci mohli plně
věnovat své tvůrčí práci. Samozřejmě je to změna,
na kterou si budeme muset chvíli zvykat. Organizace chodu školy s odloučeným pracovištěm, komunikace mezi vyučujícími zajišťujícími korepetici
apod. Také v rodinách žáků pravděpodobně dojde
ke změně zvyků… Kdo však změnu jistě přivítal,
jsou rodiče a žáci ZŠ Na Lukách i MŠ Luční. Vyučující TO si také změnu pochvalují. Inspirativní
prostředí bez prostorového omezení, možnost přímé spolupráce s prací na ročníkových projektech,
bezproblémovost případného suplování v případě
nemoci atd.
Další změnou bylo přesunutí literárně-dramatického oboru ze Sokolovny do sálu školy, které
umožní více propojit tento obor s hudebním a výtvarným oborem a to nejen při přípravě divadelních představení, ale také při běžné činnosti.
Provoz školy je tedy rozmístěn od září do dvou
budov a věřím se všemi kolegy, že je to pro dané
činnosti to nejlepší řešení.
Renata Pechancová,
ředitelka školy

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 1. 10. – od 21.00 RETRO DISCO
Největšími hity všech dob nás provede Dj FILIP D.
Vstupné: ZDARMA
ČTVRTEK 7. 10. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Fast Food Nation
Drama
USA, 2006, 114 min
Režie: Richard Linklater Hrají: Patricia Arquette, Ethan Hawke, Greg Kinnear,
Kris Kristofferson, Luis Guzmán, Bobby Cannavale, Avril Lavigne, Esai Morales, Catalina
Sandino Moreno, Lou Taylor Pucci, Ana Claudia Talancón, Wilmer Valderrama, Bruce Willis, Ashley Johnson, Aaron Himelstein
Dramatická kritika chování velkých společností v průmyslu rychlého občerstvení vypráví
příběh, jímž se prolínají tři základní dějové
linie. V první jde o ilegální přistěhovalce do
USA pracující v masném velkozávodu. Další
je o vysokoškolské studentce pracující jako
brigádnice v rychlém občerstvení a koketující s aktivismem. A poslední nás zavede
doprostřed vyšetřování správy podniku. Don
Henderson (Greg Kinnear) je marketingovým
vedoucím řetězce Mickey‘s Fast Food Restaurant a má obrovský problém. Kontaminované
maso se nějak dostává do karbanátků potřebných pro výrobu jejich nejoblíbenějších
hamburgerů Big One. Aby zjistil jak, vypraví
se ze svého útulného hnízdečka v jižní Kalifornii do příbytků středoamerických dělníků
obsluhujících jejich masné závody a objevuje
tam skutečný „rychloobčerstvovací národ“
konzumentů, kteří si sami vůbec neuvědomují,
že to oni jsou konzumováni průmyslem lačnícím po čerstvém mase a výdělku.
Vstupné: 40,-Kč
PÁTEK 8. 10. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
Dukla Vozovna punk-rock / Pardubice
Dying Passion rock-crossover / CZ
Free Fall rock-metal / Uherské Hradiště
Vstupné: 100,-Kč
SOBOTA 9. 10. – od 19.30 DIVADELNÍ VEČÍREK
POPRASKD neboli POličsko PRažská skupina
kočovných divadelníků a Divadelní spolek Tyl
Polička uvádí divadelní představení P. Aplima
ČISTIČKA- nesmělý pokus o sehrání zcela
nové hry ze současnosti.
Vstupné: 50,-Kč

Co se dozvíte na besedě:
Představení PRO-BIO LIGY a jejích aktivit
Zásady ekologického zemědělství
Přínosy ekozemědělství a konzumace
Rozdíly mezi produkty ekozemědělství a intenzivního konvenčního zemědělství
Kvalita a bezpečnost produktů ekologického
zemědělství
Specifická distribuce produktů ekozemědělství
(prodej ze dvora, potravinové banky, odběrová místa, bedýnkové systémy atd.)
Ceny biopotravin dle místa nákupu
Máme pozvané i farmáře z našeho okolí, kteří
vám představí své produkty, kterých můžete
celoročně využívat i vy, např. bedýnkování.
Možná bude i ochutnávka biopotravin – je
v jednání.
Účastníci přednášek obdrží zdarma publikace
Kvalita a bezpečnost biopotravin a Biozahrada, které PRO-BIO LIGA vydala v roce 2007
respektive 2008 a letáky o biopotravinách
a ekozemědělství.
PÁTEK 15. 10. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
DEBUSTROL thrash-metal / Mladá Boleslav
HIV POSITIV thrash-hardcore / BRNO/
Štěpky/Tišnov
HOSPITAL
HORROR
maso-Com-blinát/
Polička/Jedlová
Vstupné: 120,-Kč
PÁTEK 22. 10. – od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Matej Benko Trio
Matej Benko – piano, Martin Lehký – baskytara, Pavel „Bady“ Zbořil – bicí
Jak už to v jazzu chodí, Matěje Benka můžeme slyšet hrát na piano v různých formacích.
V Poličce byl naposledy na festivalu Polička
Jazz v roce 2009 s Yvonne Sanchez. Jeho působení v různých kapelách vyústilo v sestavení
vlastního tria, které příležitostně rozšiřuje na
quintet a pro které komponuje většinu skladeb. Jeho hudba vychází částečně z tradičních
jazzových stylů, hodně se inspiruje latinskoamerickými vlivy. V každém případě jeho kompozice nabízejí různorodost a není třeba pro
ně hledat přesné žánrové pojmenování.

http://www.myspace.com/matejbenko
Vstupné: 120,- Kč/80,- KčS
SOBOTA 23. 10. – od 21.00
BASSBEAST IN THA CLUB scd JUNGLE NIGHT
djs: RICH, BASSTIEN, MC JACOB, TEAPACK
noLIVE
Vstupné: 60,- Kč
ČTVRTEK 28. 10. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Chlapec v pruhovaném pyžamu
Drama / Válečný
Velká Británie / USA, 2008, 90 min
Režie: Mark Herman
Hrají: Asa Butterfield, David Thewlis, Vera Farmiga, Rupert Friend, Richard Johnson,
Sheila Hancock
Obsah: Osmiletý Bruno je synem nacistického
důstojníka, který je povýšen a poté odvelen
z pohodlí Berlína do opuštěné oblasti na
venkově. Bruno, jehož starší sestra už má jiné
zájmy, se cítí osamělý a nemá si s kým hrát.
Z nudy a ze zvědavosti neposlechne matčino
varování, že se nemá vzdalovat od domu,
a vydá se k nedaleké „farmě“. Netuší, že je
to koncentrační tábor, kde se v praxi provádí
„konečné řešení“ židovské otázky. Náhodou
se však setká se stejně starým Shmuelem,
který je oblečený do pruhovaného „pyžama“
stejně jako kuchař, který pro Brunovu rodinu
vaří. Přestože chlapec na druhé straně plotu
s ostnatým drátem žije úplně jiný život než
Bruno, dvojice se skamarádí a Bruno si zvolna
si začíná uvědomovat, jaký je doopravdy svět
dospělých. Střet s realitou 2. světové války
však pro oba chlapce končí tragicky… Drama podle románu Johna Boynea, jež ukazuje
z neobvyklého pohledu brutalitu, nesmyslnost
a zničující důsledky války, natočil režisér Mark
Herman
Vstupné: 40,-Kč
PÁTEK 29. 10. – od 20.00 LaFest
Benefiční akce na podporu Dětského domova
v Krči.
Během večera zahrají PRVNÍ HOŘE a spousta
dalších. Více na www.divadelniklub.cz
Vstupné: 80,-Kč

STŘEDA 13. 10. – od 18.00
Cyklus besed NA ZELENOU
Ekologické zemědělství a biopotraviny
Přednášet bude Mgr. Jan Valeška z pražské
PRO-BIO LIGY, který se dlouhodobě zabývá
environmentálními aspekty vývoje moderní
společnosti a trvale udržitelným rozvojem a je
zástupcem spotřebitelů v České technologické
platformě pro ekologické zemědělství.
Ve stručnosti: Ekologické zemědělství je úzce
navázáno na koncept trvale udržitelného
rozvoje, jako jeden z nástrojů směřování k trvalé udržitelnosti. Ekologické zemědělství je
založeno jednak na využívání spontánních
přírodních procesů využití recirkulace a obnovitelnosti zdrojů, ale také na moderních
agrotechnických metodách. Jeho produkty
- biopotraviny - jsou v první řadě produktem
s přidanou environmentální hodnotou. Povaha
a způsob získávání biopotravin je legislativně
zakotveno a každý produkt označený slovem
bio prochází kontrolou splnění původu v ekologickém zemědělství.
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Polička - město pro
všechny generace
Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby a každá z volebních stran a hnutí se snaží připomenout svoji práci v Zastupitelstvu
města Polička a zároveň nabídnout nový volební program. V uplynulém období pracovali v tomto zastupitelstvu 3 členové MO ČSSD Polička a několik dalších se zapojilo v komisích a výborech.
Podporovali jsme dokončení Centra B. Martinů, rekonstrukci Palackého náměstí, opravy chodníků na ulicích, modernizaci dětských hřišť, opravy na hradě Svojanov, rekonstrukci plaveckého bazénu, výstavbu nové
budovy na koupališti, zahájení rekonstrukce kanalizace. Všechny akce byly realizovány bez úvěru, finančně
jsou kryty z rozpočtu města Poličky a dotací z EU a Pardubického kraje.
Kandidáti ČSSD před vás předstupují s cílem být známí, spolehliví a zodpovědně hospodařit s finančními
prostředky a majetkem města. Chceme prosazovat rozvoj města a kvalitní život občanů v něm. Konkrétní
body – např. investice do protipovodňových opatření, přestavba autobusového nádraží, zvýšení počtu strážníků městské policie, průhledná výběrová řízení atd. jsou obsaženy v našem volebním programu, který kromě
jiného naleznete na našich webových stránkách www. cssdpolicka. cz, které postupně doplňujeme. Naši kandidáti jsou si vědomi, že práce v zastupitelstvu městské samosprávy nemá být o stranických tričkách, nýbrž
o řešení věcných problémů města Polička.
Přejeme vám, voličům, abyste si zastupitele vybrali podle toho, jak je znáte ze svého okolí. Do chodu města
můžete promluvit nejen svou účastí ve volbách, ale i účastí na zasedáních Zastupitelstva města Poličky.
Marie Kučerová
MO ČSSD Polička

VOLEBNÍ PROGRAM KSČM v Poličce – období 2010 – 2014
Vážení spoluobčané, voliči a naši sympa�zan�!
Základní organizace KSČM v Poličce vám předkládá svůj volební program na následující čtyři roky, který chceme
prostřednictvím našich zvolených zastupitelů, členů výborů a komisí prosazovat a uvádět do praxe. Zaměříme
se především na oblast sociální a zdravotní, bydlení, práce a bezpečí pro poličské občany a zdravý rozvoj našeho
města. Proto chceme:
▪ v prosazování volebního programu úzce spolupracovat se zastupiteli Pardubického kraje, zejména z okresu Svitavy,
▪ zásadní otázky života občanů města řešit prostřednictvím referenda,
▪ zabezpečit dostatečnou průhlednost všech výběrových řízení,
▪ pořádat besedy s občany, zaměřené na sociální, bytové a zdravotní otázky, pořádek a bezpečnost ve městě.
Vznesené názory a návrhy využít v další práci, předávat je na kompetentní místa k řešení,
▪ usilovat o udržení zdravotních a sociálních služeb na Poličsku ve stávajícím rozsahu, jednat o možnos� navrácení lékařské pohotovostní služby,
▪ napomáhat snižování nezaměstnanos�, podporovat podnikatele a živnostníky, kteří vytvoří další pracovní místa,
▪ přispívat k prohlubování solidarity mezi mladou, střední a starší generací
▪ prověřit a podporovat možnost výstavby obecních bytů pro mladé rodiny, maximálně využívat dotace státu,
případně i finanční spoluúčast budoucích nájemců. Do fondu rozvoje bydlení města Poličky zajišťovat takové
finanční prostředky, které by odpovídaly potřebám zájemců o rekonstrukce a stavební úpravy bytů a domů,
▪ prověřit bezbariérové přístupy invalidních občanů do jednotlivých objektů a zařízení včetně možnos� přejíždění přes obrubníky chodníků
▪ podporovat rozšiřování a finanční zabezpečení volnočasových ak�vit mládeže

Podpořte naše záměry a volte KSČM – číslo 9!

PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE NA MĚSÍC ŘÍJEN
Program
Centra
Bohuslava
Martinů pro vás na měsíc ŘÍJEN
připravilo Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava
Martinů ve spolupráci s o. s. Náš
Martinů, Městskou knihovnou Polička a o. s. MaTaMi.
VÝSTAVY
63. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE
10. října - 14. listopadu 2010 ve výstavních sálech městské galerie v radnici, Palackého nám.
Tradiční přehlídka moderního umění představí
absolventské práce studentů Akademie výtvarných
umění v Praze. Vernisáž se tentokrát uskuteční
v neděli 10. 10. 2010 ve 14 hodin. Úvodní slovo
pronese PhDr. David Junek, následovat bude neobvyklé hudební vystoupení. Příznivci tradiční malby
mohou zvolat – malba žije! Příznivci netradičních
děl mohou se zaujetím vydechnout – no, to jsem
ještě neviděl…
PAPÍROVÝ SVĚT – origami, papírové modely, vystřihovánky
Výstava PRODLOUŽENA do 31. října 2010
– ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů
Výstava je rozdělena na dvě tematické části. Ve
velkém výstavním sále se představuje neobyčejné
origami, tj. tradiční japonské umění skládání rozličných motivů z papíru - velkoformátové masky,
sbírka papírových brouků, závěs tisíce jeřábů, popínavé rostliny, květinové girlandy i drobné šperky.
Výstava představí průřez tvorbou origami podle
použití různých technik skládání, ale i vývoj origami od tradičních modelů až po ty moderní. Kromě
zajímavých knih o origami, je k vidění i ukázka

KALENDÁŘ „GALERIE
POLIČKA 2011“
Nový nástěnný kalendář „Galerie Polička 2011“
právě vydává Tiskárna Polička. Autorem fotografií je Miroslav Sychra, autorem koncepce a textů
David Junek. Kalendář představuje nejzajímavější
exponáty z galerijních sbírek od renesance až po
současnost a může sloužit k reprezentaci města
i jako pozvánka do radnice – do stálých expozic
starého a moderního umění na Poličsku.
Kalendář bude možné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici.

tradičních origami papírů různých vzorů a způsobu
provedení.
Malé výstavní sály jsou věnovány nejen historii, ale i současnosti vystřihovánek a papírových
modelů. Na bezmála dvou stech vystavených
exponátech - modelech lodí, letadel, aut i historických staveb, lze spatřit, jak se formoval přístup k papíru – nejdostupnějšímu modelářskému
materiálu. Ukázky doplňují i modely v neslepené
podobě. Mnohdy jde o vzácné rarity, které se do
dnešních dob dochovaly téměř zázrakem. Vždyť
vystřihovánky jsou určené především k vystřihování, skládání a lepení. Pro ty, kteří se nejen rádi
dívají, ale současně i vyrábějí, je připravený hravý
koutek, kde si vyzkouší nejen svou zručnost, ale
i pečlivost a trpělivost.
PAPÍROVÉ TVOŘENÍ – tvořivé dílny pro
malé i velké v rámci výstavy Papírový svět
Výtvarné dílny se ve školním roce konají vždy
v sobotu, v říjnu se mění čas jejich zahájení, probíhají vždy od 13.00 do 15.00 hod. Na tvořivé dílny je
omezený počet účastníků - 25 osob. Neobjednává se
předem, kdo přijde dříve a obsadí židli, ten má své
místečko jisté… Určeno pro děti od 10 let a dospělé.
Cena: jednotlivec/30,- Kč, rodinné vstupné/60,- Kč
zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré potřebné
pomůcky, materiály a výtvarné potřeby. Při opakované návštěvě je cena 10,- Kč/za osobu.
KUSUDAMA - sobota 9. října od 13.00 do
15.00 hod.
Kusudama jsou nádherné a pestré ozdobné
koule, které se skládají z mnoha jehlanovitých
dílků, jejichž vrcholy se spojí k sobě. Hotové
koule se zavěšují ke stropu nebo do okna. Japonci
je vytvářejí nejen pro ozdobu svých příbytků, ale
především věří v jejich kouzelnou moc.
PAPÍROVÉ ŠPERKY - sobota 16. října od
13.00 do 15.00 hod. Výtvarná dílna bude věnovaná výrobě papírových šperků. Tentokrát si z připravených barevných a vzorovaných papírů skládáním
a přehýbáním vyrobíte náušnice různých tvarů
a motivů.
PRAKTICKÉ ORIGAMI - sobota 23. října od
13.00 do 15.00 hod. Přijďte si vyrobit jednoduché
a praktické origami pro domácnost. Z barevných
papírů si můžete poskládat pouzdro nebo krabičku
na špendlíky, knoflíky a jiné maličkosti, peněženku na drobné mince nebo stojan na ubrousky a jiné
předměty.
CESTA DO PRAVĚKU - sobota 30. října od
13.00 do 15.00 hod. Výtvarná dílna nás přenese do
dob dávno minulých, během odpoledne si poskládáte pravěké tvory, např. tyranosaura, brontosaura
a jiná zajímavá zvířata. Výtvarná dílna je určena
pro starší děti a dospělé, kteří už mají se skládáním
origami zkušenosti.
ROZLOUČENÍ S PAPÍROVÝM SVĚTEM - neděle 31. října 2010 od 9.00 do 16.00 hod. V neděli
máte poslední příležitost zavítat na výstavu Papírový svět a prohlédnout si všechny papírové skvosty
– origami, ale také papírové modely a vystřihovánky.
Při této příležitosti jsme pro vás připravili celodenní
tvořivou dílnu, kde se z tenkého či silného papíru,
čtvrtky nebo kartonu naučíte skládat rozmanité tvary a motivy, které vám budou k užitku i potěšení…
Vstup ZDARMA.
JAK NÁŠ PRADĚDEČEK S PRABÁBI OURODU HOJNOU Z POLE SKLÍZELI A DLOUHÉ
ZIMNÍ VEČERY NA HORÁCKU TRÁVILI…
12. října - 30. listopadu 2010
Drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava
Martinů o všem, co je spojené s úrodou, sklizní
a nadcházejícím podzimem. Výstava tentokrát přiblíží tradice a zvyklosti spojené se sklizní úrody,
chladnými večery a přípravou přírody i lidských
obydlí na zimu. Dozvíte se, jak dříve lidé na Horácku trávili dlouhé zimní večery, a jak nejen hojnou
úrodu a sklizeň uskladňovali, ale také jak dokázali
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beze zbytku zužitkovat a zpracovat veškeré suroviny, které jim příroda nabídla.
STĚNA PRO JEDNO dílo představí v říjnu
cyklus fotografií „Zákoutí noční oblohy“ Romana
Ehrenbergera, kterému před více než 30 lety
učarovala královna věd, astronomie. Po úvodních
nesmělých krůčcích začal pronikat do tajů vesmíru
a, kromě jiných oblastí, se začal též věnovat astrofotografii. Fotografie pořizuje zejména na své hvězdárně či na různých expedicích, jak pomocí astronomických přístrojů, tak i běžných fotografických
objektivů. Výběr z tvorby je k vidění při návštěvě
centra od 1. do 31. října 2010. Vstup volný.
Otevírací doba Centra Bohuslava Martinů:
říjen 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
PŘEDNÁŠKY/BESEDY
úterý 5. října 2010 v 17.00 hod. - Přednáška
Manipulace s miminkem II.
čtvrtek 7. října 2010 v 17.00 hod. - Přednáška Látkové pleny moderně
středa 20. října 2010 od 18.00 hod. Pojďme
na Martinů – Opery II. Druhá přednáška o operní
tvorbě B. Martinů představí čtyřdílný operní cyklus
Hry o Marii z r. 1934 a dvě rozpustilé rozhlasové
opery z r. 1935, Hlas lesa a Veselohru na mostě.
O tom, že jde o pozoruhodná díla, svědčí skutečnost, že Hry o Marii byly v r. 1935 oceněny státní
cenou a Veselohra na mostě obdržela vyznamenání
cenou Kruhu newyorských kritiků za nejlepší
operu roku 1951. Hry o Marii patří k nejkrásnějším
operám B. Martinů a další dvě vás přinejmenším
dobře pobaví, což je určitě lákavá nabídka i záruka
příjemně stráveného večera.
čtvrtek 21. října 2010 v 16.00 hod. - Logopedický seminář pro rodiče s dětmi Rozvaž svůj
jazýček!
pátek 22. října 2010 v 19.00 hod. - Arteterapeutický večer pro ženy na mateřské dovolené
Tvořivý večer pro ženy
neděle 24. října od 16.00 hod. – DIVADLO
PRO DĚTI „Apolena a Filomena aneb o vlku a kůzlátkách“ – divadelní společnost Tetiny
PŘIPRAVUJEME na LISTOPAD
Vánoce v Centru Bohuslava Martinů
Letošní “rozmarné” léto již předalo vládu podzimu, a než se nadějeme, bude zde zase advent
a doba vánoční. Na tuto roční dobu Centrum Bohuslava Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska
připravuje svým návštěvníkům výstavu betlémů
a vánočních tradic. Ve dvou výstavních sálech bude
k vidění několik desítek betlémů jak historických,
tak i ze současné tvorby, vytvořených z různých
materiálů (dřeva, papíru, látky, vlny, šustí, pálené
hlíny atd.). Mezi betlémy různých velikostí vypůjčených z muzeí východních Čech i od betlemářů
z Poličky a okolí nalezneme také pohyblivý. Výstava bude v předvánočním čase obohacena o ukázky
tvorby lidových řemesel jako řezbářů, výroby
figurek ze šustí aj. Slavnostní zahájení se uskuteční
v neděli 21. 11. 2010, výstava bude zpřístupněná do
9. 1. 2011. Podrobnější informace zájemci o výstavu
obdrží v listopadovém čísle Jitřenky a na plakátech.
Do Centra Bohuslava Martinů zvou a na vaši návštěvu se těší pracovníci CBM a Betlemáři Poličska.

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

CESTOVATELSKÉ OMYLY – SNAD ABYSTE TO ANI NEČETLI
Vrátili jsme se ze Švýcarska. Chtěli jsme jenom
cestovat v Alpách, ale ke krajině patří také lidé
a města.
Byli jsme zde poprvé před 19 lety. V Ženevě jsme tehdy četli zprávy o únosu Gorbačova
a o nejistotě, která se opět vznáší nad celou Evropou. Pro lidi jsme působili tehdy - bylo to brzy
po pádu železné opony - jako exoti a vycházeli
nám velmi vstříc. Naše trasa neměla přesný cíl,

Švýcarsko je konfederace. Výkonnou moc
vykonává Spolková rada, složená ze sedmi členů,
volených na čtyřleté funkční období. Prezident
Švýcarska, který je zároveň předsedou vlády, je
volen na jeden rok. Postavení prezidenta mezi
ostatními členy rady – ministry, je možné charakterizovat jako tzv. “první mezi rovnými”.
Ale k horám: 90 % Švýcarů v této oblasti, jak
se uvádí, je závislých na turistice. Podle toho také

jste si na hradě Pernštejn několikametrové tabule
s asi 12 body všech možných zákazů a příkazů?
Nebo je vám milé, že musíte na Svojanově chodit
v těch příšerných penálech, zbavujících vás důstojnosti?
V Luzernu musí každého zaujmout dvě moderní stavby: veliké nádraží, které si můžete zaměnit
za obchodní dům. V prodejně časopisů a novin
je čerstvý tisk z celého světa. Naše deníky jsem

Největší ledovec v Evropě - pod Jungfrau

Matterhorn

Před nádražím v Luzernu

a kam jsme dojeli, tam jsme postavili stan, nebo
spali i pod širákem. Když jsme přijeli pod masív
Jungfrau, spali jsme v kempu zdarma a mohli
využít všech jeho služeb. Pak nás čekala cesta na
Furka pass, průsmyk, jehož neuvěřitelně klikatá
a tehdy úzká silnice šplhá do výše dvou tisíc
a pěti set metrů. Když jsme potkali v protisměru
jiné vozidlo, museli jsme nejdříve zastavit, upravit
vzdálenosti mezi sebou a pak pokračovat. My jeli
naštěstí nahoru, tak jsme byli přilepeni ke skále,
ale ti naproti uhýbali až na kraj silnice, která
končí srázem. Některé vlásenky se nedali projet
na jeden rejd a muselo se couvat. Dnes je silnice
sice dál klikatá, ale už širší, opatřená svodidly
a dokonce namalovanou středovou čárou. A nejen zde, ale po celé zemi jsme mohli pozorovat
změny, které tato země urazila.
Nerad, ale musím začít prvním zjištěním, že
tato přebohatá země je jí třeba i proto, že až do
výše, kde ještě roste tráva, nevidíte kus nespasené pastviny, v nížinách naopak vidíte úhledně
ošetřované louky. Na vlastní oči jsem viděl rolníka, který po převracení sena převracečem zarovnával okraje s rozhozeným senem do úhledné
figury. Zajděte si na Špici k Šibeňáku – porost
od jara bujně roste a ruka zemědělce, který by
ho sklidil nebo nechal spást, nikde. Švýcarsko
je bohatá země; stala se jí ale neustálou prací,
poctivou prací. Navazuje na osvědčené tradice
a váží si jich. Kupujte, co chcete, budete vždy
obslouženi na takové úrovni, že někdy jsem měl
rozpačitý pocit, jestli ta péče, již se nám dostávalo, byla míněna vážně. A o kvalitě zboží, najmě
potravin? Zmrzlina, byť za dva či tři franky je
samozřejmě vynikající, ovoce na trhu takových
velikostí a barev, že se vám to ani nechce věřit.
Veliké maliny – jedna jako druhá, veliké borůvky – jedna jako druhá, jahody, ostružiny, jablka…
Máme to vyfocené.
Nejen v Ženevě, ale i v Luzernu či Montreux,
potkáváte lidi pěkně oblečené; úředníci běžně
chodí po ulici v tmavých šatech s motýlkem či
kravatou. O upravených prodavačích či prodavačkách to platí taktéž. V Montreux je na břehu ženevského jezera bronzová socha Freddie
Mercurryho v mírně nadživotní velikosti. Že jsou
u ní stále čerstvé kytky, nemusím zdůrazňovat,
ale co je neuvěřitelné – po celé délce mnohakilometrového pobřeží jsou zahradnicky upravené
květiny nespočetných druhů a hlavně barev. Lidé,
jestli spěchají, tak jsem to nepoznal. Především
na jejich výrazu. Dojdou-li k značenému přechodu a červená je už na spadnutí, no tak co – počkají, až bude zase zelená.

Montreux - Freddie Mercury
vypadá dokonale propracovaný systém spojů
a dopravy na alpské velikány. Všechno funguje
na minutu přesně, všechno probíhá bez křiku, co
křiku – byť zvýšeného hlasu a všude, kam máte
zaplaceno, se pohodlně dostanete. Odměnou je
nevylíčitelný zážitek z výšin alpských velikánů
a nemusí to být vždycky výhled na ně. Ať jedete
lanovkou k Matterhornu, či na masív Mont Blancu (ten je ovšem ve Francii). Na stanici zubačkové
dráhy ve výši 3 160 m v hoře Eiger chodí po nástupišti zřízenec, má v ruce takovou tu sběrnou
pinzetu a do kbelíčku sbírá maličké odpadečky,
jestli tam na zemi leží. U nás na Husovce je
mnohdy více nepořádku, než v celém Švýcarsku.
Na observatoři Jungfraujoch, mezi nebem a zemí,
jak praví propagační brožura, je upoutávka na
muzeum Alberta Eisteina – neznám tu souvislost
s horou, možná zde vyslovil axiom, že dvě věci
jsou nekonečné: Vesmír a lidská blbost.
Navštívili jsme jeden z nejstarších hradů v Evropě: Chillon z 11. století. Procházíte nádvořími,
pak místnostmi, vidíte původní truhly, nábytek
z té a pozdější doby, chodíte po původních podlahách. Můžete fotit, filmovat a nemusíte se přezouvat. Nikde žádný zákaz. V Ženevě vejdete do
chrámu sv. Petra a zblízka si prohlédnete židli, na
které sedával Jan Kalvín. Jen tak na okraj: všimli

neviděl, už byly asi rozebrány. Před nádražím stojí stovky bicyklů a některé jsou i zamknuté. Nedaleko je vynikající stavba s nepřehlédnutelnou
střechou, tvořící zároveň široký kšilt pro chodce
chránící je před deštěm a sluncem. Je to budova
KKL – kulturního a kongresového centra Luzern.
Bylo sobotní podvečer a do jedné z nejlepších
koncertních síní světa začali chodit návštěvníci
Letního festivalu. Byli oblečeni, jak se na koncert
patří a dámy měly večerní róby. Mládeže bylo
nepočítaně a nemusel jsem hádat, jak bude zaplněno. Na pořadu byl Gustav Mahler, Symfonie
č. 9 D dur.
V našich sdělovacích prostředcích se neustále srovnává náš průměrný příjem s vyspělými
západními zeměmi. Zajímá vůbec někoho, že
bychom měli ale srovnávat to, jak lidé žijí a jak
se chovají? Kdyby na nás Švýcaři čekali čtyřicet
let, stejně se nepotkáme; kráčíme úplně jinou
cestou než oni.
Nastal čas, abych vysvětlil mé cestovatelské
omyly. Raději jsem tam neměl jezdit.
Zakončím nejčerstvější vzpomínkou prorektora ČVÚT profesora Petra Moose, jak ji vylíčil
Františku Novotnému 29. srpna v nedělním Dobrém jitru z Prahy:
„V Rakouských horách jsem absolvoval rehabilitační pobyt a obdivoval jsem rakouskou čistotu,
vlídná města a vesnice s květy v oknech, a o to
více mi bylo smutno po přejezdu hranic k nám.
Silnice u nás jsou v neporovnatelně horším stavu,
šeď příhraničních stavení a trhy s trpaslíky a rezavé konstrukce autobusových čekáren a svůdně
vyzývavá děvčata podél silnice, no a dokonce
jsem viděl, jak z čistého Rakouska veze náklaďák
odpadky k nám. Bylo mi fakt hodně smutno a pak
jsem se rozhodl, že depresi nějak zaženu a zapnul jsem si rádio v autě a poslechem rádia jsem
bojoval proti depresi – a teď si Františku představ:
autem plynula krásná hudba Bohuslava Martinů,
pěvecké sbory a sólisté zpívali a doprovázeli recitaci v díle Otvírání studánek.
A ten můj návrat domů dostal úplně nové barvy - hudba byla očistná a Otvírání studánek očišťovala nejen mou duši, ale i můj domov. Recitátor
s hudebním doprovodem končil slovy: »Co na tom,
že ty dny jsou nenávratně pryč, z ruky do ruky si
podáváme těžký klíč, klíč od domova.«
A já jsem si uvědomil, že ten klíč mám v ruce
i já; že s ním mohu otevírat studánky lásky i krás,
které můžeme i dnes, v neděli, najít a nacházet
je každý den.“
A. Klein, foto Sl. Kleinová
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JOSEF VÁCLAV JUSTIN - MICHL (1810 - 1862)
Letos jsme si připomněli 200. výročí narození
o své osobě, nemůže pomýšlet ani na běžný život
Nyní se zastavme u jeho vztahu k rodnému
poličského rodáka, buditele, spisovatele a kněze
ve společnosti ženy.
městu. Zajímal se o veškeré dění a život v Poličce.
Josefa Václava Justina – Michla. Narodil se 10. září
Během svého krátkého života publikoval
V otcově archivu si pročetl a opsal některé zajíma1810 v Poličce, v Kamenecké ulici 37 (dnes ul. Rie- mnoho zajímavých literárních prací, pokoušel se
vé zprávy z oblasti hospodaření města a později je
grova). Jeho otec Antonín se v Poličce usídlil po
o psaní básní (ač básníkem nikdy nebyl), zkoumal
zaslal redaktorovi „Včely“ F. L. Čelakovskému, jenž
tzv. „vandru“, jak se tehdy říkávalo, který pocházel
dějiny a historii, zajímal se o jazyky, činnost ochot- mu je s díky otiskl. Nechyběla ani jeho kritika, že
z rodiny usazené v nedaleké Korouhvi, kde všichni
nických spolků a byl také dopisovatelem časopisů
ve městě není žádný vlastenecký ruch, čímž de facžili na místní rychtě. Ta měla čp. 1 a hospodařil na „Včela“ a „Květy“. Přispíval také do časopisu „Jindy
to žaloval na poličské konšele.
ní nejprve rod Drašarů a později Michlové, kteří
a nyní“ a časopisu Českému muzea, v němž r. 1847
Psal zprávy o poličském ochotnickém spolku,
se tu usadili již r. 1678. Z tohoto rodu pocházel
pokoušel se také přesvědčit faráře a poličského roi významný lékař, chirurg, MUDr. František Michl
dáka pátera Antonína Hájka, aby vydal písemnosti
(*9. 8. 1850, +1. 8. 1900).
týkající se Poličky a jejího okolí včetně historie
Otec J. V. J. Michla Antonín se stává měšťas popisem vsí, otisky královských a jiných dekretů
nem poličským a r. 1791 se oženil s Veronikou
a popisem zdejšího života lidí.
Janelovou z Jedlové u Poličky. Z tohoto svazku
O svém rodném městě publikoval také v dílech
vzešel jako třetí dítě v pořadí syn Josef Václav. Ten
„O roráte poličském“ (otištěno v časopise pro katov r. 1823 odchází na studia do Litomyšle, kde stulické duchovenstvo, šlo o zprávy o starém literaturduje na tamním piaristickém gymnáziu. Jeho rod
ním sboru) a „Pamětní listy z archivu královského
se ocitá ve finančních problémech. Později dále
věnného města Poličky a z knihy památní farního
studuje ještě v letech 1827 – 1828 na gymnáziu
chrámu bysterského“. Dále sepsal knihy „Polička,
v Moravské Třebové. Do r. 1830 studoval v Litomyškrálovské věnné město v Čechách“ (sv. I., otištěno
li filozofii. Roku 1830 se hlásí k piaristickému řádu
v časopise Českého muzea, Praha 1848) a „Květy
a 4. října téhož roku odchází na Moravu do Lipníka
(Pamětě) škol poličských s kostely (církví) spojenad Bečvou, kde dostává v noviciátu jméno „Justin“
ných“ (Hradec Králové 1856).
(= spravedlivý). On sám se v dané době domnívá,
Ze snad neotištěných rukopisů lze jmenovat:
že jako člen řádu piaristů se bude moci lépe věno„Dějepis (města Poličky)“, „Instrukce panu rychtáři
vat veřejně prospěšné činnosti. Stává se profesorem.
městskému města tolko Poličky“ nebo otištěné proO 2 roky později studuje v Českých Budějovicích
volání z roku 1848 „Měšťané poličští“. Opomenout
a v Praze bohosloví a prázdninové období tráví ve
nelze jeho dílo „Knihopis a životopis spisovatelů“,
své rodné Poličce. V Praze byl dne 12. 12. 1841 vyobsahující přehled více jak 800 vydaných knih od r.
svěcen na kněze. Na podzim r. 1833 se odebírá do
1825 do 1. dubna 1837. V něm je uvedeno 748 osob
Berouna na školu k páteru rektoru Jeleckému. Poté
s daty a literárními díly. Zajímavý je i jeho referát
se usazuje v Praze a 8. října 1835 skládá úspěšně
otištěný ve „Včele“ r. 1838: „My zde se jen dějepisně
zkoušku, která ho později bude opravňovat učit
chovati chceme a tady nazvíce s okolím se spokojíjazyk český na reálných školách. Pokračuje ve stume“. Samozřejmě by bylo možné uvést řadu dalších
diích v oboru teologie, a to v letech 1837 – 1838.
uveřejnil 12 listin z dějin Poličky, pocházejí ze
Michlových děl, nicméně nejsou příliš známá.
Po celých 13 let vykonával úřad školský, v sou- 16. a 17. stol. Rád se prohlašoval za pokračovatele
Nyní je čas vrátit se do míst Michlova posledníhrnu na šesti školách, s neustálým přemísťováním
Josefa Jungmanna a bral si za vzor různé osobnosti
ho působení – do Březin u Poličky. Zde se pokouší
(Beroun 1834, Praha 1835 – 1836, Slaný 1839, České
nejen z literárního žánru. Krátkou dobu používal
zachytit při učitelování na evangelické škole, naráží
Budějovice 1840 – 1841, Beroun 1842 – 1843, Slaný
pseudonymu M. Poličský (Polický).
však na moc a sílu církve katolické. Evangelický
1844, Rychnov nad Kněžnou 1845, Mikulov 1846
Celkem napsal asi 140 děl včetně různých
farář Benjamin Košut (rodák z Borové u Poličky) se
– 1847, České Budějovice 1848, Rychnov nad Kněž- rukopisů, článků a knih. Jeho díla lze rozdělit do
mu snažil pomoci, aby jeho přestup do evangelické
nou 1849, Stará Voda na Moravě 1850).
několika kategorií – beletrie, články v časopisech, církve byl právně ošetřen; to se však nepodařilo.
V r. 1850 vystupuje z piaristického řádu. Vrací
publikace z oblasti školství, literatura divadelní,
Michl usiloval také o sňatek, který mu ale nebyl
se zpět do rodného kraje, avšak namísto do Poličky
dějepisná, vlastivědná a mnoho nepublikovaných
církví povolen. Neustále se potýká s problémy
přichází prozatímně učit na evangelickou školu do
rukopisů. Nejvíce svých děl napsal za svého pů- s katolickou církví, která ho prohlásila za blázna
Březin u Poličky.
sobení v Praze. Již ve svých 23 letech, tedy r. 1833, a blouznivce. Byl zbaven všech církevních hodnosJeho život byl pestrý, ale bohužel ne šťastný. Ro- napsal povídku „Sen zchudlého kupce“, za jeho
tí a v důsledku toho definitivně odstaven. Nemohl
diče z něj chtěli mít studovaného člověka – on sám
pobytu v Lipníku (1831) vznikl vlastivědný črt s ná- najít stálé zaměstnání, přišel i o možnost učit. Dochtěl studovat práva, avšak propadl víře a nastoupil
zvem „Helfenštýn“, publikovaný v „Květech“ r. 1834
dnes jsou v archivech zachovány dokumenty (dopicestu piaristickým řádem. Jaký však byl jeho vnitř- pod pseudonymem J. V. P. Inspirací k tomuto črtu
sy, protokoly) a materiály spojené s jeho přestupem
ní život, jenž nedával vůbec veřejně najevo, o tom
mu byla romantická hradní zřícenina a okouzlují- k evangelické církvi a zachycující poslední snahy
nelze říci s určitostí zcela nic. Do jeho duše přece
cí zdejší příroda. Jediná jeho publikovaná báseň
o přestup podle práva tehdy platného.
jen nelze nahlédnout. Své cítění nikde nezapisoval, nese název „Člověk“. Ta byla otištěna v „Květech“
Na sklonku svého života prožil na Březinách
a proto můžeme jen hádat, jaký život vlastně měl.
a ve „Včele“ (1836). Připomeňme si alespoň první
také milostný románek k venkovské dívce Josefě
Neustále se potýkal s celou řadou problémů. větu, kterou je: „SVĚT ZŘÍM-LI VALNÝ,…“. Další
Maděrové. S ní měl celkem 4 děti – dceru Justýnku,
Byly to především neutěšitelné existenční problé- jeho prací byla „Soustava jazyka českého z hlediště
syny Viléma a Josefa a dceru Vincencii, která se
my, majetek zděděný po otci mu neposkytoval do- pravopisného“ (přehled pravidel pravopisu podle
narodila po jeho smrti (jako pohrobek). Svoji chustatečné záruky. Nedbaje na osud se tváří statečně
Hanky, Praha 1836), dále „Pravopis illyrský“, poz- dobu nedával lidem najevo, psal pouze pro obživu,
a r. 1843 hledá cestu, jak z těchto problémů vy- ději byly publikovány „Výjimky z literatury illyrské“ pamětníci jej znali spíše jako chudáka či žebráka,
břednout. Během života je stále provázen rozporem
(1837). Jednalo se o jazyk srbský. Dále napsal „Slo- i když sám nikdy žebrat nechodil. Byl vděčný i za
mezi záměrem a touhou života přirozeného a živo- vanské nářečí a čechosloví v Čechách, na Moravě
trochu brambor, které mu někteří lidé rádi darovali.
tem řeholníka. Jeho ego neustále s touto skutečnos- a v Uhřích“ (1837)..
I přes bídu byl považován za šťastného, spojeného
tí bojovalo. Je velmi náročné číst a listovat v jeho
Co se školství týče, proslavil se sepsáním
svým cítěním s chudými lidmi zdejší venkovské
osobě se týkajících pojednání, pročítat řádky živo- početnic podle A. Köhlera pod názvem „Pravidla
drsné krajiny. Často o sobě slýchával lži. Stravovat
topisu či pojednání osob, které ho znaly a mohly
k počítání z hlavy“ (1836), jejich druhé vydání
se chodil na statek u Šťastných. V nemoci a bídě
o něm psát. Ve svých dílech i v praktickém životě
vyšlo o 5 let později. Vydal také podrobný přehled
umírá nedaleko myslivny, v některých pramenech
nedával najevo své problémy, které jej provázely
německé mluvnice pro slovanskou mládež. Podpo- se uvádí v přístěnku chaloupky zvané „U Teplých“.
– proto trpěl jakousi lží, která jej vnitřně rozlamova- roval vzdělanost a vydání encyklopedického slov- Na dnešní rekreační chalupě je osazena pamětla a drtila. Sám nedokázal najít tu správnou cestu, níku. O školství psal také různé statě a mnohá jiná
ní deska připomínající zdejší pobyt a poslední
jíž byl se vydal k cíli, kterým mělo být východisko
pojednání. Reálné školy nazýval Michl výrazem
útočiště Michlovo. Text na ní hlásá: „Zde stávala
z jeho nepříjemné a nešťastné situace.
„věcnice“., a sepsal o nich stať „Slovo o českých věc- chaloupka, kde žil a zemřel český spisovatel Josef
Dne 8. listopadu 1845 se odhodlal potají při- nicech v Rakovníce a Liberci“ (Praha 1839)..
V. Justin – Michl, 1810 – 1862, hrdina románu Teréstoupit na víru svých otců, tedy k víře evangelické.
Sepsal i knihu „Ouplný literární létopis“. Látku
zy Novákové Drašar“. Chaloupka zvaná „U Teplých“
Byl to jeho rázný krok v životě. Protože mu není
pro tuto knihu sbíral dlouhou dobu. Z vlastivěd- stávala na místě, kde dnes roste památná Drašarova
dána možnost další existence, je zcela zničen
ných děl je možné uvést tato pojednání: „O Va- lípa. Najít ji lze v údolí potoka Hlučálu, vlevo při
a vrací se jako katolický kněz k úřadu učitelské- laších“, „České nápisy“, „Nález mamutí kosti“, silnici z Březin do Pusté Rybné. Jedná se o lípu
mu na piaristických školách. Zde opět nastupuje „Z Poličky“ aj. Zajímalo ho také dějepisectví, což
malolistou, která dosahuje výšky 25,5 m, v obvodu
do jeho vnitřního života situace, která není podle
dokladuje jeho zájem a studium a bádání v archi- měří 436 cm a její koruna je vysoká 21 m. Stáří se
jeho představ. Je vázán celibátem, netroufá si psát
vech.
odhaduje na více než 250 let.
(pokr. na str. 16)
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JOSEF VÁCLAV JUSTIN - MICHL (1810 - 1862)
(pokr. ze str. 15)
Český buditel a spisovatel Josef
Václav Justin – Michl zemřel jako zapomenutý podruh
a ve veliké bídě dne 13. března 1862. Pochován je na
místním hřbitůvku v Březinách, kde má nad hrobem
v levé hřbitovní zdi osazenou desku s textem „Spisovateli Českému Jos. V. Just. Michlovi, rodáku poličskému, Spolek divadelních ochotníků Tyl v Poličce“.
Deska byla odhalena a odevzdána za tiché slavnosti
dne 13. 9. 1891. Malebný hřbitůvek se zvoničkou se
nachází na návrší nad řekou Svratkou, od silnice k němu vede zpevněná cesta lemovaná alejí.
Při svých toulkách v okolí Březin zaujal spisovatelku Terézu Novákovou zdejší lid a jeho způsob života. Setkala se tu s několika místními znalci historie
a nalezla zde i několik námětů pro svá literární díla či
povídky, mimo jiné také inspiraci pro napsání románu
„Drašar“, kde ztvárnila hlavního hrdinu tohoto románu
Josefa Václava Justina – Michla, lidem nazývaného
Drašar – odtud název románu.
V Poličce, rodném městě Michlově, v Riegrově
(býv. Kamenecké) ulici si můžeme povšimnout domu
čp. 37 (pod kostelem sv. Jakuba), na němž je osazena
deska připomínající nám, že se zde narodil J. V. J. Michl, kněz, spisovatel a hrdina románu „Drašar“. Mnoho turistů a návštěvníků však touto ulicí projde bez
povšimnutí. Deska, která vznikla roku 1936, je již
časem zašlá a její vzhled nijak neupoutává. Je také
škoda, že v r. 1946, kdy bylo navrženo přejmenování
Riegrovy ulice na Drašarovu, se tento záměr nezdařil,
a zdá se, že ani do budoucna se tak nestane.
Jsem velmi překvapen, že o tomto významném
rodákovi a vlasteneckému buditeli se alespoň stručně
nezmiňují žádné školní učebnice, přestože je zařazován do období národního obrození, o jehož významných osobnostech se žáci učí. Ani poličští učitelé o této osobnosti žákům nereferují. Je to škoda, neboť jeho
díla si zaslouží čestné místo v naší literatuře – jeho
„Literární létopis“, jímž chtěl doplnit dílo Jungmannovo,
patří bezesporu k jedněm z nejzasloužilejších prací.
Kdo by chtěl podrobněji se více dovědět o osobě
J. V J. Michla, nemá příliš možností, neboť nebylo
vydáno téměř žádných publikací, které by pojednávaly o jeho životě, díle a vzpomínkách pamětníků.

Knížeček a tím i dostupného materiálu je pouze
poskrovnu, ve studovně Městské knihovny v Poličce
jsou k dispozici jen některé např. „J. V. Michl – životní
dílo českého buditele, u lidu Drašar“ od K. Stránského
nebo „Román a skutečnost o Drašarovi a poličských
buditelích“ z r. 1966 od Jindřicha Růžičky.
Vlastimil Bálek: U Drašarova hrobu:
Březinským podlesím kol staré studny běží stezka k zákrutu líbezné říčky,
tudy chodívals, Drašare bludný, zahořklou bolest pod krvavými víčky.
Kvítek za klopem, opřen o starý klen, učenou
knížku sis z kabátu soukal, do hloží zapad blouznivý sen, který sis potulně broukal.
Pes ti potrhal žebravý plášť, v košíku hladils
prasklou sklenku, po stráních stékala bolest a zášť,
Hlučál ti šuměl do přístěnku.
U kapličky stojím na hřbitůvku, les nahoře voňavě dýše, na bolest, skrytou v zeleném růvku, slunce
svůj letopis píše.
Michlova biografie – motto: „Kdo jako vše, pravda
vítězí, život i smrt, vůle i um, rozum, věk, Bůh?“
Obraz Boží – Slovo
Ivan Kropáček
předseda KČT J. G. Jarkovského Jimramov
se sídlem v Poličce

4. 10. Jak žít bezpečněji -14.00 hod. jídelna
Beseda s představiteli Policie ČR a Městské policie.
Dozvíte se jak se chránit před přepadením, okradením, podvodem, jak zabezpečit majetek, jak se
chovat v silničním provozu.
5. 10. Den otevřených dveří 9.00 -10.00 hod.
– Cvičení pro seniory na židlích. Slouží k posilování a udržování tělesné aktivity. Používáme
speciální pomůcky – masážní balónky, gumy,
stuhy, obruče a míče. Přijďte mezi nás a spolu
s námi zažít příjemný pocit ze cvičení. Cvičíme ve
společenské místnosti. 10.00 hod. – 1. prohlídka
budovy DPS „Penzion“, nahlédnutí do některých
provozních místností, ukázka kompenzačních
pomůcek, seznámení s poskytovanými službami pečovatelské služby, odpovědi na otázky
z oblasti sociálních služeb. K dispozici budou
informační letáčky. 10.30 – 12.00 hod. – Video
ze života v DPS „Penzion“, společenská místnost
14.00 hod. Malování mandaly – přijďte si vyzkoušet
účinky malování, koncentrace a uvolnění. Malujeme v pracovní místnosti. 16.00 hod. – 2. prohlídka
budovy DPS „Penzion“, stejně jako v 10.00 hod.
6. 10. Seniorská stopa ve znamení zpěvu Zpívat
budeme v Liboháji, na náměstí i v DPS „Penzion“
Trasa č.1 – Liboháj – nábřeží Svobody, Zákrejsova,
Liboháj, U královské aleje, Pod Kopečkem, Na Valech, Hradební, náměstí. Odchod od DPS „Penzion“
ve 12.30 hod. Trasa č.2 – Palackého náměstí – od

Manipulace s miminkem II.
5. 10. (úterý) v 17:00 v přednáškovém sálku CBM
(poličské muzeum)
Jak správně ovlivnit psychomotorický vývoj děťátka při nošení, otáčení a přebalování.
Přednášející: Soňa Kováčová, Dis. (fyzioterapeutka, absolventka kurzu Něžná náruč rodičů – o manipulaci s dítětem metodikou Evy Kiedroňové)
Látkové pleny moderně
7. 10. (čtvrtek) v 17:00 v přednáškovém sálku CBM
(poličské muzeum)
Proč a jak používat látkové plenky - zdraví, životní
prostředí, finance.
Přednášející: Lucie Harnošová (společnost Brána
k dětem)
Cena přednášky 30,- (pro pár 50,-)
Rozvaž svůj jazýček!
(logopedický seminář pro rodiče s dětmi ve věku
2,5 – 3,5 let)
21. 10. (čtvrtek) v 16:00 v přednáškovém sálku
CBM (poličské muzeum)
Zdá se vám, že vaše dítě téměř nemluví? Má
malou slovní zásobu a netvoří věty? Nevíte, kdy je
potřeba navštívit logopeda? Přijďte se poradit, rozcvičit mluvidla, nacvičit správné dýchání a získat zásobu
motivačních cvičení pro rozvoj řeči.
Seminář povede: Mgr. Hana Dalíková, logoped
Tvořivý večer pro ženy (Arteterapeutický večer
pro ženy na mateřské dovolené)
22. 10. (pátek) v 19:00 v CBM (poličské muzeum)
Přijďte uvolnit své pocity potlačované každodenními povinnostmi a stereotypem, můžeme společně
hledat cestu seberealizace. Využijeme různé výtvarné
techniky a společně zažijeme zajímavý večer.
Přihlásit se můžete osobně v CBM, na email matami@email.cz, nebo na tel: 777 619 234 (stačí sms)
Večer povede: Majka Mitášová, arteterapeut
Cena 30,-

POZVÁNKA DPS PENZION – ŘÍJEN
Týden sociálních služeb ČR v Poličce

MATAMI ZVE

Více na našich webových stránkách www.matami.webnode.cz
Do 10. října je možné přispět do dobročinné
sbírky „Darujeme nejen hračku“.
Podporují nás: město Polička, Pardubický kraj

DPS „Penzion“ přes park na náměstí. Odchod ve
14.00 hod. Trasa č.3 – Odchod od Domova důchodců ve 14.00 hod. Všechny tři skupiny se sejdou na
náměstí u morového sloupu ve 14.30 hod., kde si
zazpíváme a následovat bude odchod do DPS „Penzion“. Zde se bude hrát k poslechu i tanci a spolu
s Poupaty si opět můžete zazpívat. Nebude chybět
drobné občerstvení.
7. 10. Pozvání na čaj o druhé – ve 14.00 hod se
v jídelně DPS „Penzion“ uskuteční beseda o zdraví
s RNDr. R. Tomanovou.
8. 10. Podzimní Balda – výlet na kolech Po
cyklostezce na Baldu a přes Pomezí domů. Zájemci se nahlásí na recepci DPS „Penzion“ tel.
č. 461 753 111. Odjezd od Penzionu ve 13.00 hod.
Na stárnutí není čas – Ve spolupráci s Městskou
knihovnou Polička jsme pro vás připravili výstavu „
Na stárnutí není čas.“ Uvidíte výtvarné práce seniorů a fotografie ze života v DPS „Penzion.“ Výstava
potrvá od 4. 10. do 29. 10. v prostorách Městské
knihovny v Poličce.
13. 10. Meduňková čajovna od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
20. 10. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
21. 10. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. Jídelna
25. 10. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
27. 10. Společné muzicírování – 14.00 hod. společenská místnost

16

VYBÍRÁTE SI AUTOŠKOLU SKUPINY B?
Našli jste SUPER nabídku výcviku za pouhých
7 000 Kč?
Hledáte autoškolu pouze podle nejnižší ceny?
Pokud na předchozí dvě otázky odpovíte ANO,
potom raději dál už nečtěte a radami dále uvedenými se rozhodně neřiďte! Pokud odpovíte alespoň na
jednu otázku NE, čtěte dále a dozvíte se důležité
informace.
Chcete se dozvědět, kolik asi stojí hodina výcviku?
Víte, že podle zákona máte absolvovat při individuálním výcviku skupiny B 28 hodin jízdy a k tomu minimálně 9 hodin další výuky teorie, údržby
a zdravovědy a ještě další konzultace?
Cílem výuky a výcviku v autoškole je naučit
vás, absolventy kurzů, základním návykům a dovednostem, které budete potřebovat pro bezpečné
ovládání motorového vozidla. Úspěšný vývoj vaší
kariéry řidiče tedy závisí na výběru autoškoly, která
vám poskytne kvalitní přípravu tak, abyste získaný
základ mohli samostatně rozvíjet.
Protože i v Poličce a blízkém okolí funguje v současnosti více autoškol, může vám rozhodování při
výběru dobré autoškoly usnadnit následující návod.
Základní informace
Dobrá autoškola disponuje:
1. kanceláří a schválenou učebnou,
která je kromě běžné školní výbavy dnes již
standardně vybavena audiovizuální technikou, případně trenažéry (nejsou povinné) nebo výpočetní
technikou a učebními pomůckami (videokazety,
učebnice, soubory testů, CD nosiče, obrazy),
2. výcvikovými vozidly,
které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídají současným technickým požadavkům, jsou
schválena pro výcvik v autoškole, mají řádné označení, platnou každoroční pravidelnou technickou
prohlídku a jsou udržovány v náležité čistotě,
3. učitelem nebo týmem učitelů,
kteří mají odpovídající pedagogické vlastnosti,
kvalifikaci a bohatou praxi,
4. kvalitou výcviku,
který neprobíhá jen v Poličce a v přilehlých
obcích. V dobré autoškole s vámi projedou i jiná
města, například Svitavy, Litomyšl nebo Hlinsko,
vyzkoušíte v praxi jízdu v hustém provozu ve velkém městě jako je například Brno nebo Hradec
Králové či Pardubice.

Úvod: „Už jsi jezdil?“ „Ano.“ „Tak sedni za volant
a jedem do Sebranic.“ Tak takto by se začínat nemělo. Každý výcvik by měl začínat buď trenažérem,
nebo cvičištěm mimo provoz. Začínat přímo na
silnici je špatné a nebezpečné.
5. platným ceníkem,
který obsahuje kalkulaci výkonů a úplnou
cenovou nabídku včetně doplatků za zkoušky, prostoje, doplňující výuku a výcvik, opravné zkoušky,
popřípadě i nabídku poskytovaných slev či splátek,
jakož i termíny a způsoby jejich úhrady.
Doplňující informace:
1. Vzhledem k tomu, že budete plátci služby,
vyplatí se vám získat přehled o více autoškolách
ve spádové oblasti. K ověření shora uvedených
skutečností vám doporučuji osobní návštěvu, při
níž požadujte:
• informace o zahájení, průběhu, rozsahu
a druhu výuky teorie a praktického výcviku
• předběžný odhad délky vaší přípravy a odhad termínu závěrečných zkoušek
• informace o postupu při opravných zkouškách a o způsobu jejich organizace
• vysvětlení vašich základních práv, nároků
a povinností
Nenechte se odbýt sdělením, že odpovědi na
tyto otázky se dozvíte během úvodní hodiny, tedy
až po zahájení výuky.
2. Autoškola musí postupovat podle učebních
osnov, které jsou stanoveny zákonem č.247/2000
Sb. v platném znění.
3. Zapamatujte si základní zásady platné pro
výcvik a zejména dbejte, aby:
• vyučovací hodina trvala 45 minut, pokud je
to dvouhodina, tak 90 minut,
• výcvik v řízení vozidla u jednoho žadatele
netrval déle než dvě vyučovací hodiny denně,
• při výcviku v řízení vozidla nebyla ve vozidle
jiná osoba než učitel (poznámka: Zákon sice
umožňuje přítomnost i více učitelům a žadatelům o řidičské oprávnění, dále osobě připravující se na profesi učitele, osobě provádějící
kontrolu výcviku, popřípadě tlumočníkovi, ale
tyto případy nejsou tak časté. Ve vozidle bude
nejčastěji současně více žadatelů o řidičské
oprávnění a proto si ve vlastním zájmu pečlivě
„hlídejte“ dobu, po kterou se vám učitel věnuje.),
• vám provozovatel autoškoly při zahájení
výuky a výcviku vydal průkaz žadatele a průběžně v něm prováděl záznamy o vaší účasti
na praktickém výcviku,
• při praktickém výcviku jste měli průkaz vždy
u sebe a neopomněli svým podpisem potvrdit
každou ukončenou lekci, kterou učitel zaznamená do evidenční knihy o výcviku v řízení
vozidla.
Je zřejmé, že vynechání osobní návštěvy při
výběru autoškoly a podcenění jejího významu,
nemůže vést k získání přesvědčivých informací,
které potřebujete k uvážlivému rozhodnutí. Osobní
zkušenost a první dojmy je vhodné porovnat i s poznatky vám dobře známých absolventů vytipované
autoškoly. Vnímejte však tyto informace jako podpůrné hledisko, v němž většinou převládá hodnocení vlastností učitele nad ostatními atributy autoškoly, které je často poměřované vlastní úspěšností
či neúspěšností a ochotou či schopností absolventa
vyjádřit objektivní názor.
A kolik by měla autoškola stát?
Orientační kalkulace výuky a výcviku v autoškole
Velká část klientů se při výběru autoškoly zajímá jen o cenu kurzu. Zkusme se zeptat jinak. Zajímejme se o to, kolik stojí hodina výcviku a kolik
hodin výcvik obsahuje!!! Zdánlivě omračující cena
za kurz se vám nebude jevit tak vysoká, když zjistíte, co všechno kurz obsahuje. Naopak, necháte-li
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se nalákat na nepřiměřeně nízkou cenu, můžete
zjistit, že jste zaplatili za hodinu i dvakrát tolik, než
je obvyklé.
Jaké jsou tedy náklady autoškoly na jednu hodinu výcviku?
Samotná mzda instruktora se pohybuje od 71
do 150 Kč hrubého na hodinu (71 Kč za hodinu
je minimum v dané platové třídě). Řekněme tedy
střed 110 Kč. Pokud připočteme zdravotní a sociální pojištění, potom mzdové náklady jsou 148 Kč.
Auto ujede za hodinu 15 – 20km, při spotřebě
okolo 8l na 100km a ceně 30 Kč za litr, jsou náklady
na benzín až 48 Kč na hodinu.
Pořizovací cena vozidla Š Fabia Classic je s výbavou pro AŠ okolo 250 000 Kč. Při 3 letém úvěru
při navýšení 20% to je cca 300 000 Kč. Při 2 000
hodinách za rok je to přibližně 50 Kč za hodinu.
Opravy a pneu vychází z praxe na cca 0,7 Kč na
1km, tedy asi 14 Kč na hodinu.
Pojištění, povinné ručení a silniční daň je asi
18 000 Kč za rok, tedy asi 9 Kč na hodinu.
Pochopitelně nelze jet na doraz a je nutná rezerva na nepředvídané opravy řekněme 10 000 za rok,
tedy 5 Kč na hodinu.
Součtem výše uvedených položek se dostaneme
na 274 Kč. Vynásobeno 28 hodinami praktické jízdy
to dělá 7 672,- Kč.
Ale pozor! Toto jsou pouze náklady na samotné
vozidlo a učitele jízdy.
Výuka teorie, první pomoci a údržby obsahuje
formou dálkového studia 9 hodin, při kurzu o 5
žácích vychází (9x110x1,35):5 = 268,- Kč
Náklady na praktickou jízdu vozidlem a teorii
jsou tedy pro jednoho žáka 7 940,- Kč.
Ještě jsme nezačali počítat nájem za autocvičiště
a učebnu, reklamu, materiál, investice, elektřinu,
topení, ostatní provozní režii, účetní a další položky, které firma platit musí. Tyto náklady jsou velmi
individuální a odvíjejí se od počtu žáků v autoškole, velikosti a umístění provozovny apod.
Pro úplné zjednodušení na výše uvedené položky přidejme 20% na režii a dostáváme se na
9 528,- Kč.
Vzhledem k tomu, že autoškola je většinou provozována soukromými firmami, přisuďme ji v kalkulaci zisk 10%, tj. v tomto případě 953,- Kč.
Sečteno a podtrženo to dělá 10 481,- Kč za výcvik skupiny B.
Určitě nelze říci, že právě tolik by měl přesně
stát výcvik na osobní auto. Ale za takovou částku
byste rozhodně měli dostat v solidní firmě kvalitní
výcvik.
Realita je ovšem taková, že ceny za výcvik se
pohybují někdy již od 7 000 do přibližně
10 500 Kč za běžný kurz. Jak je to možné?
Samozřejmě největší vliv má konkurence. Vzhledem k tomu, že všechny autoškoly mají žákům
poskytnout stejný rozsah služeb, teoreticky by se
jejich ceny neměly příliš lišit. Pokud se někdo dramaticky odlišuje, mělo by vám to být přinejmenším
podivné.
Majitel autoškoly musí zvažovat v rámci konkurenčního chování řadu faktorů, například:
• dobře zaplatit učitele a mít kvalitní personál
nebo za nízkou mzdu velkou fluktuaci,
• koupit nová vozidla nebo použít starší, ojetá
vozidla a ušetřit na pořizovací ceně, nikoli
však na provozu,
• ušetřit např. na havarijním pojištění a riskovat velké náklady při zaviněné nehodě.
Všechny úspory jsou vždy kompromisem mezi
kvalitou a cenou. Kvalitní autoškola hledá rovnováhu.
Vždy si je ale potřeba dát pozor na to, aby majitel autoškoly nešetřil na vás. Důležité je, aby jste
za „svoje“ peníze dostali vše na co máte nárok, to
znamená všechny hodiny výuky a výcviku v dostatečné délce.
Zdroj: www.abeceda-autoskoly.cz
a www.asociaceautoskol.cz

Oblastní charita Polička
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
v nově vznikající službě Sanace rodin.
Požadujeme:

• vzdělání min. VOŠ nebo VŠ sociálního zaměření
• schopnost přijmout poslání a vize organizace
• komunikativnost, organizační schopnosti, spolehlivost, empatie
• časová flexibilita
• schopnost samostatně se rozhodovat
• uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
• řidičský průkaz skup.B – aktivní řidič
• trestní bezúhonnost
• praxe v oboru sociální práce výhodou

Nabízíme:

• zajímavou, různorodou práci převážně v terénu
• možnost seberealizace a osobního rozvoje
• podporu dalšího vzdělávání v sociální oblasti

Z ČINNOSTI DPS PENZION
POLIČKA – SRPEN
Kromě pravidelných akcí, které se v DPS Penzion
pořádají, jako například cvičení na židlích, taneční
a pohybová terapie a šikovné ručičky, se mohli senioři tento měsíc zúčastnit letních hrátek, které se odehrávaly v atriu Penzionu. Odpoledne plné sluníčka si
účastníci užívali při hrách - hod na terč, hod na cíl,
lovení rybiček, hádej, co se skrývá v pytlíčku. Nechyběla ani grilovaná uzenina a pohárek piva. Začátkem
měsíce senioři také zavítali do Lačnova k panu Střílkovi, kde se pořádala tradiční prázdninová zábava.
V srpnu proběhl v Penzionu počítačový kurz,
který pořádala firma Lyrix centrum s.r.o. Kurzu se
zúčastnilo 10 seniorů, kteří byli s průběhem výuky
velmi spokojeni. Na závěr všichni účastníci obdrželi
osvědčení. Akce narozeninové zpívání nám všem
vždy připomene, jak ten čas letí. Měsíc uteče jako
voda a opět se všichni sejdou v jídelně, kde popřejí
oslavencům a zazpívají si s Poupaty a panem Hladíkem známé písničky.

Nástup možný od 1. ledna 2011 (dle výsledků dotačního řízení)
Motivační dopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a profesní životopis s uvedením kontaktů
na sebe zasílejte prosím poštou na adresu: Oblastní charita Polička, Vrchlického 22, 572 01 Polička,
a to do 20.10. 2010
Další informace o výběrovém řízení poskytne uchazečům:
Mgr. Markéta Šafářová, tel. 461 721 272, e-mail: charita@policka.cz

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička,
Nabídka volného pracovního místa

VEDOUCÍ KUCHYNĚ
Náplň práce: řízení a odpovědnost za chod stravovacího provozu, sestavování jídelníčků,
normování potravin, objednávky, kalkulace, pomáhání s vařením jídel, apod.
Požadujeme:

• vyučení v oboru se středním vzděláním s maturitou
• základní znalost práce na PC – MS OFFICE – WORD, EXCEL,
• zdravotní průkaz a odpovídající zdravotní stav k pracovní činnosti
• bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží se před nástupem),
• zodpovědný přístup k práci, pečlivost, důslednost, obětavost, prac. morálka,
• výhodou je praxe – již vykonávaná práce v kuchyňském provozu,

Pracovní doba: plný pracovní úvazek, pondělí – pátek od 6.00 – 14.30 hod., po zapracování,
v průběhu dvou let pracovní smlouva na dobu neurčitou.
Platové zařazení:

7 platová třída (rozpětí cca 11.000 – 20.000 Kč)

Podání přihlášek:

nejpozději do 18. 10. 2010, osobně s předáním strukturovaného
životopisu.

Nástup:

předpoklad leden – únor 2011

Nabídky přijímá a informace podává:
ředitel DPS „Penzion“ Pavel Brandejs, případně ved. kuch. pí. Jar. Vítková
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička,
Družstevní 970, 572 01 Polička.
tel.: 461 753 111

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

9. – 10. 10. MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
16. – 17. 10. MUDr. Teplý Michal, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
23. – 24. 10. MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
28. 10.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
30. – 31. 10. MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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KŘEST OHNĚM
Konečně nastal den D (13. 9. 2010), kdy nová
nezisková organizace Komuniké, o. p. s. získala „křestní list“. S napětím všichni z organizace
očekávali, kolik účastníků oficiálně Komuniké
přivítá. S hrdostí to můžeme oznámit. Na první
akci, která se konala v Litomyšli v a před Lidovým domem se sešlo celkem 38 osob. Nejmladší
účastník byl 8 letý Simon (povzbuzoval mamku)
a nejzkušenější oslavil letos 64 let. Podpořit nás
přišli z blízka i z daleka (Pelhřimov, Náměšť na
Hané, Pardubice, Ostrava). Úvodní představení
bylo krátké a hned po něm začal první veřejný
vzdělávací kurz pod taktovkou pana Ing. Janečka

z Pomezí. Někteří účastníci s hrůzou hned na
začátku zjistili, že se opravdu připravujeme na
přechod po žhavých uhlících, tzv. firewalking,
a hrdě opustili školení a volný čas si užili dle
vlastního uvážení.
Účastníci se v průběhu teoretické přípravy
naučili relaxovat a s velkým napětím očekávali
další průběh odpoledne. Kolem 18. hodiny rukou

Z DENÍKU STAROMILCE
aneb: Hlavně, že jsme zdraví!
Září 2010: Volá sousedka, že opět nepoteče
voda. Z domu vycházím zřídka, nemám tudíž šanci
potkat informační cedule a ze šumlání městského
rozhlasu můžu jen hádat, zda vypukne zítra válka
nebo jen nepoběží voda (plyn, elektřina, …). K čemu je mi mobil a internet, když informace je v moci
úředníka, jenž striktně zachovává zažité (přežité)
postupy? Napouštím vanu. Voda v mém rohu rynku
teče. Zalévám kytky v celém baráku. Zajímalo by
mě, kolik tyhle manévry stojí hospodské. Rekonstrukce náměstí trvá už přes půl roku a život i podnikání na staveništi začíná být „na hraně“. Prosakují
zprávy, že zdaleka není jisté, zda akce bude ukončena v letošním roce. Bagr s námi.
Polička se stala na pár dní objektem mediálního
zájmu. Ředitel knihovny narazil na úplatkáře a akčně jednal. Padouch nechtěl sehnat knihu, nýbrž dohodit stavební zakázku. Policie se případu radostně
chopila – boj s korupcí je trendy. TV Prima měla
hlavní večerní zprávu, starosta vydal prohlášení ve
svém obvyklém stylu. Místní občan vzbudil zájem
regionálních novin nepořádkem, kterým omezuje
životní prostor sousedů. Jednou už město domácí
skládku za obecní peníze uklidilo. Pokud se tak
stane ještě jednou, přestanu platit popelnici a zamořím zápachem, hlodavci a breberkami náměstí
– moderní architektura konečně splyne s autentickým středověkem.
Vlnu občanské aktivity zvedl záměr kraje omezit
výuku na zdejším gymnáziu. Objekt je luxusně zrekonstruovaný a nedovedu si představit, jaký (ekonomický) smysl bude mít redukce studentů. Budou
se snad všichni zbývající učit za svitu louče v jediné
třídě, kterou budou vyhřívat svým dechem? Krajští
úředníci zjevně jedou na vládní vlně „ber, kde ber,
na širší důsledky nehleď“. Petice má sice poněkud
patetický styl, ale je (v Poličce ne často vídaným)
projevem názoru. Ovšem – skepticky vzpomínám
na lavinu podpory pro místní špitál… Budeme za
pár let skutečně aspirovat na titul „vesnice s nejkrásnější návsí“?
Komunální volby jsou za dveřmi. Kromě
tradičních (v několika případech již poněkud
okoukaných) účinkujících se objevují na scéně
kandidáti zcela neznámí, pár zájemců o angažmá
v zastupitelstvu se vrací po delší odmlce. Nelíbí se
mi pozice stávajícího starosty, poslance Parlamentu
ČR, na čele kandidátky. Věci nabízené jako „2 v 1“
sice vypadají výhodně, ale v důsledku se občas
nevyplatí.
Do Poličky zavítali slovenští básníci. Literární
večírek proběhl v režii městské knihovny, spolupracoval Divadelní klub a časopis Psí víno. Občanské
sdružení Literis reprezentovali Vlado Šimek, Dominik Želivský a Boris Lilov. Velmi osvěžující.
- kaz B. Lilov – Pes
ak u vás skapal pes,
mali by ste zistiť, kde je
zakopaný
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Děkujeme všichni společnosti Komuniké, která pořádala tuto akci, děkujeme panu Janečkovi,
který se zřekl honoráře ve prospěch Komuniké,
děkujeme majiteli restaurace, že nám poskytl
bezplatně azyl, děkujeme všem účastníkům, kteří přispěli finančně na rozvoj sociálních služeb
(vybralo se 2.212,- Kč a budou využity na tvorbu
dvou vzdělávacích programů pro pomáhající
profese).
Pokud hledáte někoho, kdo zkouší vedle
klasických metod vzdělávání a rozvoje osobnosti
i další, alternativní způsoby, kontaktujte:
Komuniké, o. p. s.,
www.komunike.eu,
komunike@email.cz,
tel. 608 965 123. Bc. Veronika Juránková

ELEKTRONICKÁ AUKCE:
ÚSPORY PRO KRAJ
společnou vyložili vozík s dřevem, připravili hranici pro oheň a kolem dokola rozmístili bubny,
které neodmyslitelně k přechodu patří. Všichni
jsme zdárně prošli cvičnou aktivitou – přechod
přes červený koberec (mnohým z nás se to již
víckrát nepoštěstí), a naposledy se vrátili do
prostor restaurace v Lidovém domě. Zopakovali
jsme si teoretické základy, které jsou pro přechod
nezbytné, občerstvili se a vyrazili do noci s obrovským odhodláním překonat sami sebe.
Za hřmotného dunění všech bubnů jsme poskakovali, křičeli, výskali a dodávali si navzájem
odvahy. Kolemjdoucí se zastavovali, štamgasti
z restaurace vystrkovali hlavy a se zájmem sledovali, co se bude dít.
V minutě M jsme se všichni ukázněně shlukli
kolem ohně a čekali na instrukce našeho šamana.
Přešel první. Bylo to úžasné. Na uhlíkové cestě
šlehaly plameny a šaman s lehkostí přešel na
druhou stranu. A teď už byla řada na nás. Jako
první se odhodlali ti ostřílení. Většina z nás ani
neví, jak se ocitli na druhé straně. Prošli všichni.
Úžasné pak bylo vidět fotky, jak kolem našich bosých nohou šlehají plameny a my jdeme dál. Někteří odvážlivci přešli dvakrát anebo i třikrát. Pro
všechny to znamenalo zásadní posun vlastních
hranic. I ti nevěřící Tomášové mají narušenou
zeď vlastní racionality.

Pardubický kraj ušetří v příštím roce za nákup elektřiny. Potvrdila to čtvrteční elektronická
aukce.Tímto způsobem našel Pardubický kraj
nejvhodnější nabídku na trhu, což přinese v roce
2011 krajskému rozpočtu úsporu při nákupu silové
elektřiny zhruba 15 milionů korun.
Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem
šest licencovaných obchodníků s elektrickou
energií, jedna nabídka byla vyřazena. Elektronické
výběrové řízení, které pro kraj organizovala společnost eCENTRE, bylo dvoukolové. Obchodníci
s elektřinou nejprve podali v obálkách nabídkové
ceny a tyto pak byly vstupní cenou pro druhé kolo.
Všichni účastníci přihlášení on-line tak dostali příležitost nabídkové ceny snížit, což se také stalo.
Elektronické aukci předcházel audit 301 odběrných
míst, na něž je připojeno 125 krajských organizací.
Do aukce se zapojilo 110 organizací spravovaných
nebo vlastněných krajem. Mezi největší patří krajský úřad, Pardubická krajská nemocnice a Správa
a údržba silnic Pardubického kraje.
„Už po otevření obálek bylo jasné, že Pardubický kraj ušetří při nákupu elektřiny 16,7 procent
a samotná elektronická aukce cenu snížila na
neuvěřitelných 27,6 procent. V současné době, kdy
je velký tlak na náklady, nás dosažená úspora
těší. Vlastně to znamená, že místo letošních 55
milionů korun zaplatí kraj a jeho organizace v
roce 2011 za stejné množství energie o více než
15 milionů méně. Jsou to prostředky navíc, které
můžeme použít k jiným účelům,“ uvedl předseda
výběrové komise a náměstek hejtmana Roman
Línek, který je mimo jiné zodpovědný za správu
krajského majetku.
Elektronické výběrové řízení přináší dynamický pohled na trh se silovou elektřinou, protože
při aukci dochází k porovnávání nabízených cen.
Pardubický kraj jako zadavatel tak rychle získal
přehled o cenách a mohl vyhodnotit nejlepší nabídku. „Navíc je to nástroj antikorupční, protože
ceny mohou v závěrečné aukci upravovat všichni
přihlášení obchodníci a všichni vidí aktuální cenu
v reálném čase a mohou reagovat,“ shrnul hejtman
Radko Martínek. Dodal, že Pardubický kraj připravuje další elektronické aukce, a to například na
dodavatele léků a zdravotnického materiálu pro
krajské nemocnice.
„Díky elektronickým nástrojům a zkušenostem
šetří eCENTRE svým zákazníkům ve státním i soukromém sektoru v průměru dvacet, v některých
případech ale také 45 procent provozních nákladů. Je také pravda, že systém CENTRES pomáhá
nastavit transparentní procesy a omezuje korupční
prostor,“ řekl generální ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav Grygar. Systém CENTRES, kdy klienti centralizují poptávku po komoditě či službě
do elektronického výběrového řízení,již dokázal
ušetřit hodně přes půl miliardy korun.

NOVINKY V KOSMETICKÉM OŠETŘENÍ PLETI
S novým školním rokem bychom chtěly polič- pokožky speciálními diamantovými nástavci. Po
skou veřejnost, obzvláště ženy, seznámit s novin- ošetření je pokožka hladší, jemnější a vypnutá.
kami v péči o pleť ve školním kosmetickém stu- Může se používat, jak na obličej, bradu, dekolt,
diu „U Růže“ ve Střední škole obchodní a služeb
tak i na celé tělo, tím se vlastně podporuje proces
SČMSD, Polička, s.r.o., kde se ve výuce budoucích
obnovování buněk.
kosmetiček spojují moderní trendy v péči o pleť
2. Ošetření ultrazvukem – na kožní buňky poa tělo se zkušenostmi z nadstandardních kurzů
kožky mají zvukové vlny podobný efekt jako malé
a školení a ze zahraničních stáží žáků a pedago- zemětřesení. Kolagenová a elastická vlákna jsou
gů, které absolvovali ve wellnes studiích v Itálii.
oživena, pokožka je svěžejší a viditelně vypnutá.
Mezi novinky patří:
Ošetření je vhodné na celulitidu.
Masáž lávovými kameny
3. Ošetření pomocí studeného/teplého kladiva
Masáž lávovými kameny je jednou z nejlepších – studené a teplé kladivo se těší čím dál většího
terapií na celkovou relaxaci a regeneraci organis- uznání odborníků, je to především kvůli jeho
mu. Provádí se za pomocí speciálních masážních
vysoké efektivitě v chladící léčbě, při zmírnění
tahů a teplých lávových kamenů. Kombinace tepla a dotyků ji právem řadí mezi královny masáže.
Dokáže navodit báječné pocity absolutního klidu
a uvolnění. Masáž touto technikou je považována za jednu z nejlepších relaxačních metod. Při
masáži se využívá tepla lávových kamenů a jejich
vibrace, čímž se zabraňuje stárnutí pokožky, podPlavecká škola vás zve k návštěvě těchto kurzů:
poruje se regenerace buněk a zvyšuje pružnost
platnost od 18. října 2010
pokožky, masáž má velice dobrý vliv na psychiku
Pondělí:
a zásadně snižuje napětí v obličeji.
14.00 – 15.00h.
Kosmetický přístroj DiamondPeel, který ošet- 16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA Zdeněk Jandík
řuje pleť třemi způsoby
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 6-8 let, Lukáš Kmošek
1. Diamantová mikrodermabraze – při tomto
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci,
způsobu se obrušuje horní, tedy zrohovatělá, část
Lukáš Kmošek
17.00 - 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA,
Zdeněk Jandík

zánětů, vyhlazení vrásek a liftingu pokožky.
Omlazení buněk v hlubších vrstvách pokožky
zvyšuje aktivitu buněk a cirkulaci krve, čímž stimuluje metabolismus, proces čištění v buňkách.
Hřejivý účinek uvolňuje unavené svaly, chladící
účinek zmírňuje záněty.
Příznivé účinky těchto postupů se projevují
nejen v kvalitnější péči o pleť, ale také ve spokojenosti těch, kteří tyto výše uvedené novinky
vyzkoušeli.
Za učitelky odborného výcviku
Renata Lapáčková
a Bc. Ilona Jadrná

KURZY PLAVECKÉ ŠKOLY

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám byt 1+1 v o.s. v Poličce, zděný. Tel.
737 001 341
•
Přenechám bydlení na Palackého náměstí.
Vhodné pro dobrodružné povahy, které se obejdou bez tekoucí vody, rády kličkují mezi výkopy,
potěší je menší, leč pravidelná, lokální zemětřesení. Buzení stavebními stroji zajištěno. Nabídka
původně do konce července, aktuálně časově
neomezena. Občan, kterému dochází humor.
Koupím garáž u pivovaru. Tel. 736266370,
724209452.
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové bony, losy,
akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo na tel.
724 229 292
•
Kosmetický salon Studio V, obchodní
dům Ponas, nabízí NOVINKU-trvalé odstranění
lokálního tuku, celulitidy a tvarování postavy-neinvazivní liposukce. Nejmodernější technologii
na odstranění vrásek, vypnutí ochablé pokožky
– radiofrekvence. Bezkonkurenční ceny. Dále
nabízí trvalé odstranění chloupků a permanentní
makeup. Leona Voráčová, tel: 773602224, studiov@centrum.cz
•
Masáže, baňkování, reflexologie, reiki, Dornova metoda. František Vomáčka, tel.
739 071 637, e-mail ferdavomacka@seznam.cz
•
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.

Úterý:
13.45 – 14.15 hod. veřejnost pro děti od 1-1,5 let
-Medúzky malý b.,
Jitka Kmošková
13.45 – 14.15 hod. veřejnost pro děti od 1,5-3 let
- Vodníčci velký b.,
Martina Jiráňová
14.15 – 14.45 hod. veřejnost pro děti od 1,5-3 let
- Vodníčci velký b.,
Martina Jiráňová
14.15 – 14.45 hod. plavání koj. a batolat –Pulečci
Zita Nešťáková
14.45 – 15.15 hod. -„- Medúzky
Zita Nesťáková
15.15 – 15.45 hod. -„- -„Zita Nešťáková
16.00 – 17.00 hod. plavání hrou - Kapříci
Zita Nešťáková
16.30-18.00 plavecký oddíl ORKA - DVĚ DRÁHY
Zdeněk Jandík
Středa:
plavání kojenců a batolat malý bazén
12.30 – 13.00 hod. -„- - Pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod. -„- - Pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. -„- - Pulečci
Jitka Kmošková
14.00 – 14.30 hod. plavání kojenců a batolat malý
b.–Medúzky
Zdena Šemberová
14.30 – 15.30 hod. cvičení a pl. pro těhotné-Aquagravidibic
Zdena Šemberová
15.30 - 16.15 hod. veřejnost pro děti od 1,5-3 let
– Vodníčci
Zdena Šemberová

15.30 – 16.15 hod. rodiče s dětmi od 3 let – Želvičky - velký b.
Martina Jiráňová
16.30 – 17.30 hod. Delfínek 5-6 let.
Martina Jiráňová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
Zdeněk Jandík
17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání veřejnost
plavčík
19.00 – 20.00 hod. veřejnost
plavčík
Čtvrtek:
19.00 – 20.00 hod.
Aquaerobic
Alena Mihulková
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku, Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 3 – 5 let,
Kapříci 4 – 7 let, Delfínci 5 – 8 let
Důležité upozornění:
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte
mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na
každého.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu
Jitka Kmošková, tel. 461725631, 461722284, mob.
tel. 737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
Aquaerobic pokračuje od října 2010
Důležité upozornění
Rodiče, příbuzní a známí mohou ve výjimečných případech v době trvání kurzů na bazén
pouze ve sportovním oblečení, z hygienických
důvodů se musí osprchovat a musí mít ZAPLACENÉ
VSTUPNÉ dle platného ceníku
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HOKEJBAL

ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE

Výsledky týmů SK Kometa Polička v září
V době vydání tohoto článku se po půlroční
Mladší žáci
odmlce znovu otevřou brány zimního stadionu
Sobota 11.09.2010
v Poličce. Provoz ZS bude zahájen v pátek 1. říjHBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B - SK Kometa
na 2010 a tím odstartuje i nová sezona 2010 -2011.
Polička 0:24
(0:6,0:10,0:8)
Každý, kdo se zúčastnil posledního finálového
Střely: 0:36, vyloučení: 1:0, využití přesilovek:
utkání mužů dne 7. března 2010, má jistě v živé
0:0, oslabení: 0:0
paměti velice pěknou sportovní atmosféru zápaHBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B - SK Kometa
su, který byl vyvrcholením sezony. Celý realizačPolička 0:9
(0:2,0:5,0:2)
ní tým včetně všech trenérů se bude letos snažit
Střely: 0:48, vyloučení: 2:0, využití přesilovek:
o navázání na předloňské a loňské úspěchy. To
0:1, oslabení: 0:0
samozřejmě nezávisí jen na nich, ale i na celkoSobota 18.09.2010
vém přístupu hráčů k tréninkům, ale i k samotSK Kometa Polička - TJ Lokomotiva Česká Tře- ným zápasům.
bová 17:0
(5:0,9:0,3:0)
Proto chceme na začátku popřát těm nejmenSK Kometa Polička - TJ Lokomotiva Česká Tře- ším co možná největší radost ze hry a co možná
bová 12:0
(7:0,3:0,2:0)
největší podporu rodičů a těm starším, aby se jim
Starší žáci
letos konečně podařilo dosáhnout po 3 letech na
Sobota 11.09.2010
nejvyšší metu.
HC Jestřábi Přelouč - SK Kometa Polička 0:10
V nadcházejícím ročníku budou od přípravky
(0:4,0:4,0:2)
až po juniorku soupeřit se Spartakem již dobStřely: 3:58, vyloučení: 6:2, využití přesilovek:
ře známé oddíly, jako jsou Litomyšl, Choceň,
0:0, oslabení: 0:0
M. Třebová, Hlinsko, Lanškroun a další. Díky
HC Jestřábi Přelouč - SK Kometa Polička 5:16
tomu, že v hradeckém kraji nebyla obnovena II.
(1:3,2:6,2:7)
krajská soutěž, zůstávají u nás „A“ mužstva Čestic
Střely: 9:47, vyloučení: 5:4, využití přesilovek:
a Semechnice. Lanškroun, loňský vítěz, se vzdal
0:0, oslabení: 0:0
postupu do krajského přeboru a také zůstává.
Dorost
Naopak Skuteč sestoupila z KPI.
Neděle 19.09.2010
Pokud nedojde ještě k nějakým změnám,
SK Kometa Polička - SK Holcim Prachovice 8:1
měla by se sezona odehrát v tomto složení:
(3:1,3:0,2:0)
Polička, Lanškroun, Č. Třebová, Čestice, SeStřely: 36:4, vyloučení: 1:1, využití přesilovek:
mechnice, Choceň B a Skuteč. Základní hrací
0:0, oslabení: 0:0
část proběhne čtyřkolově a následně pak playSK Kometa Polička - SK Holcim Prachovice
-off. Nový ročník dozná též několika změn v pra6:0
(2:0,0:0,4:0)
vidlech. Namátkou zveřejňujeme pro diváka ty
Střely: 39:1, vyloučení: 2:2, využití přesilovek:
nejpodstatnější.
1:0, oslabení: 0:0
Čas hry se má zobrazovat od celkové délky
Muži
třetiny nebo prodloužení do 0:00. Pro tento rok
Neděle 05.09.2010
bude ještě platit výjimka a čas se může odSK Kometa Polička - HBC Vsetín 1:2
ss
počítávat po staru. Hráč, kterému spadla přilba,
(1:0,0:1,0:0)
musí odjet na hráčskou lavici. Pokud je brankář
Střely: 27:20, vyloučení: 5:7, využití přesilovek:
zasažen do masky tvrdou střelou, rozhodčí může
0:0, oslabení: 0:0
přerušit hru, ale jen pokud soupeř nemá bezproNeděle 12.09.2010
střední možnost vstřelení branky. Pásmo pro stříSK Kometa Polička - TJ ACS Malenovice SV 3:1
dání kolem hráčských lavic bylo 3 m, nově jen 1,5
(1:0,1:0,1:1)
m. Menší trest za hráčskou lavici musí odpykat
Střely: 38:29, vyloučení: 9:5, využití přesilovek:
hráč, který byl v době přestupku na ledě. Trestní
0:1, oslabení: 0:0
střílení musí provádět hráč faulovaný v brejku,
Sobota 18.09.2010
v ostatních případech hráč, který byl na ledě.
SK Sudoměřice - SK Kometa Polička 5:2
Pokud hráč stojí čelem k brankaři a předstírá hru
(3:0,1:1,1:1)
máváním rukama nebo holí před tváří brankáře,
Střely: 22:26, vyloučení: 7:7, využití přesilovek:
uloží se menší trest. A nový signál rozhodčího
2:0, oslabení: 0:0
- zdržování hry bude signalizováno pohybem
Neděle 19.09.2010
HB C Rigum Hodonín - SK Kometa Polička 8:2
(2:1,2:0,4:1)
Střely: 62:53, vyloučení: 4:6, využití přesilovek:
3:0, oslabení: 0:0

otevřené ruky bez píšťalky od hrudníku směrem
dopředu. Tolik výčet nejpodstatnějších změn.
Po nedobrých zkušenostech z loňské sezony
nebudeme radši uvádět datum nasmlouvaných
přátelských utkání. Jen pro informaci divákům.
Již jsou dohodnutá a pokud soupeř svoji účast
nezruší, budou termíny včas na plakátech a ve
vývěsní skřínce oddílu na ZS. Bohužel, ale třeba Litomyšl loni pár dnů před sehráním duelu
v Poličce účast odřekla. Bylo to takové trošku
nefér jednání, protože naše „A“ v Litomyšli hrálo
a dobrým zvykem je soupeři zápas oplatit.
První, kdo odehraje mistrovské utkání na domácím hřišti, budou starší a mladší žáci. Ti změří
své síly v sobotu dopoledne 16. 10. 2010 s Litomyšlí. Junioři pak ten samý den večer hostí Chrudim. „A“ mužstvo zahajuje svoji sezonu v Chocni
v neděli 17. 10. 2010. Doma se poprvé představí
o týden později také v neděli 24. 10. 2010 s loňským vítězem soutěže z Lanškrouna. Jen pro zajímavost - Lanškroun postavil pro tuto sezonu „B“
mužstvo, které bude hrát okresní přebor.
Závěrem nezbývá, než popřát našim svěřencům mnoho štěstí a úspěchů v nadcházejícím
ročníku 2010-2011. Divákům pak přejeme sportovní zážitky z hokejových utkání na domácím
stadionu. Ještě jednou chceme právě fanouškům poděkovat za jejich velikou přízeň, která
je mnohdy hnacím motorem celého mužstva.
Polička se může pyšnit výbornou diváckou kulisou. To dokazuje například již zmíněné poslední
utkání „A“ mužstva s Lanškrounem, které zhlédlo
900 diváků. Spartak sice prohrál, ale i tak diváci
našim hráčům děkovali za předvedenou hru. To
potěšilo hlavně samotné aktéry, u kterých v tento moment převládl smutek z prohraného utkání
a konečného druhého místa. Ještě jednou tedy
hodně štěstí, sportu zdar a hokeji zvlášť.
RODIČE POZOR!
Tak jako každý rok, organizuje oddíl LH
ŠKOLU BRUSLENÍ. Je určena dětem od 4 let (jak
chlapce, tak děvčata). Výuka bude probíhat pod
vedením trenérů každé úterý od 15.30 – 16.30
hod. a čtvrtek od 15.00 do 16.00 hod. Poté možnost zapojení do hokejové přípravky.
Podrobnější informace Vám podají trenéři
p. Grubhoffer tel.737 611 474 a p. Erbes tel.
723 119 672. Další informace naleznete na internetových stránkách www. hcpolicka. com
Výbor oddílu LH

BĚH NADĚJE

Domácí zápasy SK Kometa Polička
v říjnu 2010
muži – První národní hokejbalová liga,
skupina Východ
neděle 03. 10., 14:00
Ježci Heřmanův Městec
sobota 09. 10., 14:00
SHC Opava
neděle 10. 10., 10:00
TJ Sokol Poruba
starší dorost - Národní hokejbalová liga,
skupina Východ
neděle 03. 10., 10:00 TJ Lokomotiva Č. Třebová
neděle 03. 10., 12:00 TJ Lokomotiva Č. Třebová
neděle 10. 10., 12:00
HBC Jokerit Chrudim
neděle 10. 10., 14:00
HBC Jokerit Chrudim
starší žáci - Mistrovství ČR, skupina Východ
sobota 23. 10., 10:00
Ježci Heřmanův Městec
sobota 23. 10., 12:45
Ježci Heřmanův Městec
mladší žáci - Mistrovství ČR, skupina Východ
sobota 23. 10., 11:30
Ježci Heřmanův Městec
sobota 23. 10., 14:15
Ježci Heřmanův Městec
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12. září 2010 se v Poličce uskutečnil už třetí
ročník Běhu naděje. Volně navázal na Běh Terryho
Foxe – ten proběhl ve čtyřech ročnících. Terry Fox
svůj běh prohrál a nad rakovinou nezvítězil. Ale
v současné době se díky pokroku ve vědě a medicíně daří mnoho lidí vyléčit. A právě tady má
nezastupitelné místo i Běh naděje.
Polička byla jediným místem na okrese Svitavy,
kde letos proběhl. Zúčastnilo se celkem 100 běžců. Dvoukilometrový úsek se startem i cílem na
Palackého náměstí v Poličce mohli zúčastnění absolvovat i na kole, kolečkových bruslích, s dětským
kočárkem.
Na začátku sportovního klání krátce o historii
Běhu pohovořil pan Miloslav Zezula. Poté předal
slovo panu Jaroslavu Martinů, starostovi města
Poličky. V jednotlivých letech byli vždy přizváni
význační hosté z řad politických reprezentantů kraje. Letos pan starosta Jaroslav Martinů odstartoval
závod poprvé v roli poslance Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Po doběhu do cíle
všichni účastníci převzali diplom a upomínkový

předmět v podobě puzzle. Pro všechny bylo připraveno občerstvení – párek, tatranka, limonáda, čaj.
Po ukončení závodu pan poslanec vylosoval 14 cen
a jednotlivým výhercům předal drobné upomínkové předměty.
Běh naděje by se nemohl uskutečnit bez těchto
sponzorů:
KDU-ČSL, Město Polička, Pardubický kraj, Svatojosefská jednota, T.E.S. s. r. o. Polička.
Za krásně prožité odpoledne patří dík také
všem organizátorům. Za celý tým musíme jmenovat
pana Michala Popelku a pana Miloslava Zezulu.
Vše se vydařilo, za počasí ještě poděkujeme svatému Petru.
Na účet Běhu naděje byla z Poličky poukázána
částka ve výši 4 230 Kč.
Všichni organizátoři Vás zvou na příští rok, další
ročník se uskuteční už v červnu. Tak ještě jednou
díky a velká chvála za uskutečnění této záslužné
akce.
Ing. Marie Hamanová

SEDMDESÁTILETÝ VOLEJBAL V POLIČCE
„Když kapky deště buší na rozpálenou zem…,“ tak
poličtí volejbalisté slaví 70. výročí volejbalu v Poličce.
Nevím, jestli se dá říci, že nám poslední prázdninový
víkend pršelo štěstí. Oslavy se tak kompletně přesunuly do budovy sokolovny.
Ve starých kronikách jsme našli nejstarší fotografie
z roku 1932, přes různé názvy oddílu Sokol, Slavoj,
VTJ, SK, SK Kometa a Spartak. Právě SK je předchůd-

V 15 hodin bylo slavnostní zahájení za přítomnosti starosty města p. Martinů a předsedy Spartaku
p. Chvály, kteří popřáli našemu oddílu co nejlepší
výsledky a další dlouhodobější působení oddílu.
Starosta předal družstvu mužů trička přeborníků
Pardubického kraje.
Oddíl také poměřil své síly se zahraničními družstvy, mnohdy se museli sklonit Rakušáci, Němci, Polá-

SOUSTŘEDILY JSME SE
V ČESTICÍCH
Bylo nás víc než vloni, neobyčejných volejbalistek. Ekipa poličských miminek, batolat,
holčiček, holek, slečen, paní, dívek a babiček
se čtyřmi pořádnými chlapy a dvěma dorůstajícími chlapy se opět vypravila do Čestic, aby se
za týden zdokonalila ve volejbalových dovednostech. Letos jsme opět plně obsadili všechny chatky a další prostory, ve kterých jsme si na chvíli

Poličské juniorky – taneční kreace na
soustředění

[častníci oslav několika generací

Přeborníci muži
cem dnešního volejbalového oddílu TJ Spartak Polička. Největší rozkvět zaznamenal oddíl v roce 1943,
kdy měl 292 členů. V novodobé historii je mezníkem
rok 1992, kdy se ženy probojovaly do krajského přeboru II. třídy, který opustily až v roce 2009, kdy ženy
nastoupily pouze v okresním přeboru.
Muži po sérii vítězství v okresním přeboru, konečně okusili krajský přebor II. třídy, aby letos postoupili
do KP I. třídy, kde je čeká křest ohněm.
Jedničkou je práce s mládeží, která začala v roce
1988. Za tu dobu jsme stihli 13 soustředění, 6 titulů
přebornic Pardubického kraje, boje v Přeboru republiky, semifinále Českého poháru a řadu medailových
umístění na turnajích.
Součástí oslav byly ukázkové zápasy mládeže, a to
mladších žákyň, přípravky a družstva přehazované.
Dospěláci bojovali v turnaji neregistrovaných, poličském Lobánku. Letošní ročník obsadilo 9 družstev,
která ve zkrácené verzi v jednohřišťovém maratonu
odehrála každé 7 utkání. Do finále se dostaly Promile,
Kamenec, Zběř a obhájce titulu Prontoflex. Nakonec
došlo na počítání poměru míčů. Z vítězství se radovaly Promile z Hradce Králové, druhá Kamenec zaostala
o dva míče, poličská Zběř obsadila třetí místo. Nejlepším Lobanem byl vyhlášen Láďa Zdvořilý ze Sebranky. Dámy prominou, nejobětavější hráčkou byl letos
vyhlášen Petr Stránský (64) z Pardubic.

ci, Slováci, Francouzi, Chorvaté, Holanďané, Belgičané
nad uměním poličských družstev. Můžeme se pochlubit i rozhodčím, který pískal mezinárodní zápas
s Bahrainem. Na druhou ligu, nejvyšší soutěž hranou
v Poličce, zavzpomínali šedesátníci a sedmdesátníci,
kterých se na oslavách sešlo nejvíce.
Nezbyl ani guláš, ani steaky, na pašíka se stála
fronta, Otakárek a Plzeňáček dotekly, lidé se v ranních hodinách rozešli, snad spokojeni. Poličský volejbal: Veni, vidi, vici.
Ludmila Haraštová

zařídili ložnice.
Všechna družstva plnila tréninkové jednotky
na jedničku, pořádně jsme se zapotily, makaly
jsme, bojovaly. Jestli jsme se zdokonalily, to se
pozná, až se střetneme s našimi prvními soupeřkami v soutěžích.
Nejmenší potěr kromě volejbalu hrál různé
hry, šipkovanou, ze které jsme donesly tašku hub,
cestou jsme hladily snad všechna domácí zvířata a rozháněly mračna, která nás letos trošku
sužovala. Vyráběly jsme fantastické krokodýlky
a výborná kuchyně nás nutila všechny ty dobroty sníst do posledního drobku. Na linii jsme
nehleděly.
Žákyně pilovaly základní údery: jednotlivě, ve
dvojicích a proti zdi. Starší žákyně měly plné ruce
práce především s vykouzlením dokonalého účesu a in oblečení, úsměv a nějaké zajímavé téma
pro místní chlapce, kteří snad celý týden nezamhouřili oka/oči.
Juniorky měly celý týden za své společníky
medicinbaly, švihadla, dokázaly se výborně bavit
nad společenskými hrami.
Osvěžením, hlavně pro trenéra, byla ranní
sprška k jeho narozeninám a nám vše chutnal narozeninový dort. Třetí den splynuly svaly v jedno
bolestivé tělo. A pak už bylo celkem jedno, jestli
skáčeme, posilujeme nebo hrajeme.
Letos jsme si to opět užily, nedorazila ani
ponorková nemoc. Malé, velké, tenké, všechny
jsme se navzájem prolínaly a poznávaly. Budeme
fandit ve svých věkových kategoriích.
Čestice, Čestice, známe vás nejvíce.
Ludmila Haraštová

Dne 6. 11. se bude konat v hale ZŠ Na Lukách
V. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out. Přihlášky přijímáme do 29. 10. na e-mailové adrese policskyout@nastrankach.cz. Počet
družstev je omezen na deset.
Více informací na www adrese policskyout.nastrankach.cz.

J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV
policskyout.nastrankach.cz
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TENIS

AVL POLIČKA
XII. ročník Amatérské volejbalové ligy Polička
bude zahájen 14. října úvodními zápasy. Do letošního ročníku AVL Polička se přihlásilo osm družstev:
• K6 (lonští vítězové)
• THT
• Bystré
• Pajdáci
• Uzený Sardinky
• Česká Soda
• ASPV
• Jaruni - nováčcize Svitav
Rozpis zápasů na tento měsíc a další podrobnosti k organizaci AVL Polička naleznete na našich
www stránkach. na www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV

21. 8. O tomto víkendu se na našich kurtech
konal po dlouhé době hodně obsazený turnaj.
V kategorii mladšího žactva startovalo celkem
57 hráčů, 31 kluků a 26 děvčat. Turnaj se vydařil
po všech stránkách a také počasí ukázalo svoji
příjemnou tvář.
Mezi děvčaty startovaly Bára Quittová, která
po pěkném výkonu slavila první výhru v této
kategorii a Eliška Hrubá, která ovšem nestačila na
kvalitní soupeřku. Mezi chlapci to bylo podobné.
Nejblíže postupu do dalšího kola byl Adam Jelínek, který vyhrál první set, ale potom už na svého
protivníka nestačil. Hráli také Luboš Bárta, Radim

a i přes menší zdravotní komplikace se s ní vypořádal skvěle. Po dvou povinných výhrách v sobotu pokračoval ve vítězném duchu i v nedělním
dopoledním čtvrtfinále a odpoledním semifinále,
kde musel překonat velice nepříjemného soupeře
Gongova z Bulharska. Po prvním setu, kdy prohrál 0:6, zabojoval a po dramatické koncovce se
mohl těšit na své první finále ve dvouhře, které
bylo na programu v pondělí. Jeho soupeřem byl
Jakub Doseděl, syn známého Daviscupového reprezentanta Ctislava Doseděla. Štěpánovi ve finále
nevyšla po dobrém úvodu koncovka první sady
a prohrál ji svými chybami 3:6.

Vítězný Štěpán

Naši reprezentanti na Mistrovství
neregistrovaných hráčů v Prostějově

PATRIOT TENIS
V sobotu 11. 9. 2010 proběhl na poličských tenisových kurtech první ročník turnaje ve čtyřhrách.
Pořadatelé turnaje, pánové Robert Hucl, majitel firmy ISOFIN CZ s.r.o., Robert Křenek, člen poličského občanského sdružení spolek PATRIOT a ředitel
turnaje pan Michal Pražan, sezvali 34 hráčů z celé
republiky. Ze známých osobností lze jmenovat
pana Antonína Panenku, který je nejen proslulým fotbalistou, ale také výborným hráčem tenisu.
První cenou byl putovní pohár. Výtěžek turnaje,
celkem 10.200 Kč byl věnován Dětskému domovu
v Poličce. Z jednoznačně pozitivních reakcí hráčů
je zřejmé, že turnaj bude mít pokračování.
Děkujeme tímto všem zúčastněným i realizačnímu týmu.
Za spolek PATRIOT
Robert Křenek

NOHEJBALOVÝ POHÁR
2010 11. ROČNÍK
Andrea Jílková s Tomášem Berdychem
Poslední prázdninová sobota patřila, jak jinak,
než tradičnímu nohejbalovému klání ve sportovním
areálu v Borové u Poličky, kde se konal již 11. ročník tohoto proslaveného turnaje. Ani nepříznivé
počasí nedokázalo od toho krásného sportu odradit deset trojic, které zde v dešti svedly vyrovnané
a napínavé bitvy. Za to jim po zásluze patří náš
obdiv. Nejvíce štěstí a chuti po vítězství nakonec
přineslo vytouženou výhru týmu BRKA ve složení
Radek Nykl, Tomáš Gulda, Michal Ošanec, který ve
finále zdolal tým ASPV z Moravské Třebové.
Podrobnosti a fotky z turnaje si můžete prohlédnout na našem oficiálním webu www.nohejbalovypohar.cz.
Nemalé díky také patří našim partnerům turnaje, kteří nám darovali nádherné ceny pro soutěžící:
Obec Borová, Orfast s.r.o., ENTER, Würth, spol.
s r.o., Pekárna Borová, město Polička, František Harašta, Pavel Klein, Rybářské potřeby PRONA - Milan
Houdek, Švanda - Prima s.r.o.

23

Hnát, který si tento turnaj jenom vyzkoušel, protože do této kategorie teprve přestoupí až příští
rok a také Zdenda Jílek, který obsadil 3. místo ve
čtyřhře se spoluhráčem z Uničova. Náš oddíl měl
v turnaji ještě jednoho zástupce a byl jím Štěpán
Švanda, který prožil zatím svůj životní turnaj.
Byl to pro něho poslední turnaj za mladší žáky.
Na turnaji plnil těžkou roli 1. nasazeného hráče

TURISTÉ ZVOU
Sobota 16. října – Pivnice
40. ročník oblíbené vycházky do Toulovcových
Maštalí a Pivnického kaňonu u Zderazi. Sraz účastníků v 6.45 hod na nádraží ČD v Poličce, odjezd
vlakem do Borové. Návrat vlakem ze žst. Předhradí
s odjezdem 15.59 nebo v 18.26 hod. Trasa 27 km.
Vedoucí akce: Vlad. Uhlíř
Čtvrtek 28. října – Spadaným listím
Sraz na nádraží v Poličce v 9.00 hodin. Odjezd
vlakem do Pusté Kamenice v 9.16 hodin. Pěší vycházka z Pusté Kamenice přes Františky, Martinice
na Skalku na Svaté Kateřině a dále do Borové.
Předpokládaný návrat vlakem do Poličky v 15.23
hodin. Délka vycházky asi 11km. Vedoucí akce:
Josef Brokl
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.

Ve druhém setu byl Jakub už dva míče od
vítězství, ale Štěpán se nevzdal a nakonec sadu
vyhrál v teibreaku a vynutil si třetí set. V něm
už svoji šanci nepustil a přejel soupeře jasně 6:
0 a zaslouženě zvítězil. Navíc se stal také vítězem čtyřhry, kde hrál ve dvojici právě s Kubou
Dosedělem. Všichni Štěpánovi gratulujeme a přejeme podobné výsledky i po přestupu do starších
žáků.
4. 9. Turnaj staršího žactva v Poličce. V konkurenci 22 kluků a 18 děvčat se podařilo vybojovat jednu výhru ve dvouhře Danovi Vyskočilovi a Lucce Jílkové, Lucka obsadila 3. místo ve
čtyřhře. Hráli také Štěpán Švanda, Zdenda Jílek
a Adam Jelínek.
11. 9. Turnaje v babytenisu v Hradci Králové
se zúčastnila pouze Bára Quittová a v konkurenci
osmi děvčat obsadila 1. místo.
11. 9. se konalo v Prostějově Mistrovství neregistrovaných tenistů. Náš oddíl reprezentovala
pětice hráčů. Vláďa Vltavský ve dvouhře mužů
- bohužel těžký los vystavil naší naději stopku již
v prvním kole. Dušan Vápeník a Zdeněk Jílek ve
čtyřhře mužů měli také těžší los, ale po bojovném
výkonu se jim podařilo postoupit do druhého
kola. Iva Dytrtová a Andrea Jílková ve čtyřhře
žen zaznamenaly jednu výhru ve skupině, což
k postupu do další fáze nestačilo. A Jílkovi se
také zúčastnili turnaje v mixu, kde po dvou vítězstvích byl pohár na dosah, ale poslední krůček
se nepodařil a tak z toho bylo pěkné 5.-8. místo.
Opět jsme mohli vidět v akci při tréninku Tomáše
Berdycha a Jana Hájka, kteří se připravovali na
Davis Cup se Srbskem, který jsme, jak už jistě,
víte prohráli.
18. 9. Turnaj dorostu v Poličce. Krásná účast
30 kluků a 16 děvčat. Dařilo se pouze Eriku Vápeníkovi, který vyhrál jeden zápas ve dvouhře.
18. 9. Turnaj staršího žactva ve Vysokém Mýtě.
Hrála Lucka Jílková a vyhrála jedno utkání ve
dvouhře.
18. 9. Turnaj mladšího žactva v Litomyšli.
Hráli Adam Jelínek a Zdenda Jílek. Zdenda uhrál
jedno kolo ve dvouhře.
Těmito turnaji byla ukončena sezona 2010
a budeme čekat na oficiální výsledky jednotlivců.
Potom vás budeme informovat o umístění našich
snažitelů.
Zdeněk Jílek

ÚSPĚCHY POLIČSKÉ ATLETIKY
Po nepovedeném rozloučení s letošním účinkováním ve II. lize mužů 21. srpna v Chrudimi
dokázali mladí atleti, že tento sport může přinášet
i velmi krásné chvíle, pro které stojí se tomuto
sportu v poličských podmínkách věnovat. Již ve
zmíněné Chrudimi předvedla Tereza Vytlačilová,
hostující v barvách Hvězdy SKP Pardubice, v oštěpu vynikající výkon 37,37 m, který ji posunul v tabulkách svazu na letošní 2. místo mezi žákyněmi

celkem nečekaně výkonem 11,39 m v posledním
pokuse poskočila z průběžného 5. místa na bronzovou příčku, tím si zajistila nejen místo na stupních pro vítěze, ale i zařazení do reprezentačního
výběru pro mezistátní utkání. Její chvíle ale měly
teprve přijít při hodu oštěpem, ale souhra několika
nepříznivých okolností v posledních dnech před
MČR a obrovská tíha odpovědnosti z tabulkového
2. místa měly za následek, že Terka házela špatně

Stříbrný Milan na EKAG

Bronzová Terezka
a Milan Le Viet Dung v dálce výkonem 570 cm,
že tato mladá generace v létě nezahálela. 5. září
v Ústí potvrdilo družstvo starších žáků své konečné
3. místo v KPD.
Ve dnech 3. – 5. září se zúčastnila Tereza Vytlačilová s reprezentačním výběrem žákovských atletů
mezinárodních závodů v italském Majanu, kde jsem
měl na starosti sekci vrhačů. Mezi 20 týmy z celé
Evropy obsadil náš výběr pěkné 6. místo se ziskem
5 medailí a z toho 4 právě vrhači, tedy 1 zlatou a 3
stříbrné. Terka házela vskutku ve velkém stylu a po
celou soutěž bojovala o prvenství s domácí italskou
závodnicí, která shodou okolností drží rekord stadionu. Nakonec výkonem 39,91 m obsadila 2. místo,
když jí domácí závodnice přehodila jen jediným
pokusem, ostatní závodnice zůstaly daleko za
touto dvojicí. Při ceremoniálů stálo kolem stupňů
pro vítěze několik prezidentů, což jen dokazovalo,
jakou pro italskou veřejnost mají tyto atletické závody význam. Všichni čestní hosté byli na stadionu
po celou dobu závodů. Byl to krásný a velmi silný
zážitek, který v Čechách není myslitelný.
Ve dnech 11. a 12. září se konalo v Praze na
stadionu ASK Slavie MČR v atletice žactva, kde
měla poličská atletika zastoupení 4 závodníky. Již
v sobotu předvedl opravdu skvělý výkon a pevné
nervy Tonda Bohuněk a výkonem 41,26 m obsadil
vynikající 6. místo, když největší favorité z AK
Olomouc neměli ani jeden platný pokus. V prvním
rozběhu na 100 m překážek se představila Tereza
Vytlačilová a výkonem 16,10 s zůstala o 4 desetiny
za svými možnostmi, ale to byl jen zahřívací start.
Ve třetím rozběhu na 300 m se představil Milan
Le Viet Dung a v novém osobním rekordu 40,00
s doběhl v tomto rozběhu na 5. nepostupovém
místě. Ovšem zklamání trenéra, že to nebylo pod
40 s bylo velké, i čas 39,99 s by byl opravdu potěšil.
V neděli Ondřej Klimeš v oštěpu výkonem 36,94 m
obsadil 13. místo. Ve vrhu koulí Tereza Vytlačilová

Úspěšný tým na EKAG
a 6. místo za jinak solidní výkon 33,43 m bylo velkým zklamáním, protože bronz byl jen přesně metr
vzdálen.
Ve dnech 14. a 15. září se konaly tentokrát
v Olomouci European Kids Athletics Games 2010,
kterého se letos zúčastnilo na 800 závodníků od
Malty po Velkou Británii. Poličskou atletiku zde
reprezentovali Milan Le Viet Dung, Tomáš Soukal,
Ondra Klimeš a Tereza Vytlačilová. Milan vybojoval 3 stříbrné medaile s tím, že 60 m v tzv. mrtvém
závodě pravděpodobně vyhrál, jak dokazují naše
snímky na cílové pásce, ale… Tedy Milan 2. místo
na 60 m v čase 7,73 s, totéž na 300 m v čase 40,74
s a stejně v dálce výkonem 572 cm, ještě přidal
7. místo v oštěpu (36,50) a 11. v kouli (9,82). Terka
přidala 3 bronzové medaile za oštěp po výkonu
36,50 m, který jsme očekávali na MČR, v dálce za
výkon 502 cm a na 300 m za výkon 44,05 s, navíc se
dělila o 10. místo na 60 m (8,56) a přidala 5. v kouli
(11,08) a 8. ve výšce (147). Dobře sekundovali
osobními rekordy Ondra 8. místem v oštěpu za
výkon 39,50 m, v kouli pak dal 9,55 a 300 m zdolal
za 44,95 a Tomáš po velmi sympatickém výkonu
dosáhl těchto výsledků: 60 m 8,11, 300 m 43,66,
dálka 546 a výška 153.
V sobotu 18. září v Hodoníně na Mezistátním
utkání ČR I – ČR II – Slovensko žáků a žákyň se
v plném lesku představila Tereza Vytlačilová v týmu ČR I, když poslala oštěp do vzdálenosti 39,02 m
a o více jak metr překonala soupeřky a předvedla
nejlepší výkon letošního roku této kategorie. Ve
vrhu koulí v novém osobním rekordu 11,47 obsadila 6. místo.
J. Kacálek

PLAVECKÝ BAZÉN
18. pondělí 6.00-7.30,
18.00-20.00
19. úterý
6.00-7.30,
18.00-20.00
20. středa 6.00-7.30,
19.00-20.00
21. čtvrtek 6.00-7.30,
19.00-20.00
22. pátek 6.00-7.30,
23. sobota
24. neděle ZAVŘENO
25. pondělí 6.00-7.30,
18.00-20.00
26. úterý
6.00-7.30,
18.00-20.00
27. středa 6.00-20.00
28. čtvrtek 6.00-20.00
29. pátek 6.00-20.00
30. sobota 14.00-20.00
31. neděle ZAVŘENO

12.00-16.00,
17.00-18.00 2 dráhy,
17.30-19.00 kond. pl.,
14.00-19.00,
AQUAEROBIC
12.00-20.00
14.00-20.00
12.00-16.00,
17.00-18.00 dvě dráhy,

Aktuální informace a případné změny budou
zveřejněny na internetových stránkách města Poličky a ve vývěsní tabuli před plaveckým bazénem.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27o C. Těšíme se na Vás
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
UPOZORNĚNÍ:
Při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY
Středa: muži 16.30-19.30h., čtvrtek: ženy 16.3019.30h., pátek: muži 16.30-19.30h.,
Sobota: ženy 15.00-17.00h., společná 17.3020.00h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
dle rozpisu uvedeném ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem. VSTUPNÉ DO FITCENTRA
SE HRADÍ U INSTRUKTORA
Plavání kojenců a batolat v Poličce: zkušená
instruktorka s dlouholetou praxí provádí plavání
kojenců a batolat doma ve vaně.
Od 18. října pokračují pod vedením zkušených
instruktorek a instruktora kurzy: zdokonalovací
k., Delfínek, plavání hrou, plavání rodičů s dětmi
v malém bazénku a velkém bazénu., plavání kojenců a batolat od půl roku věku dítěte, kurz pro
těhotné.
Kurzy provádějí proškolené instruktorky a instruktor s dlouholetou praxí.
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při
úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně
nebo telefonicky objednat. (č. t. 461 725 631 nebo
737 867 342, 731 020 030,
email: bazen@tespolicka)
Těšíme se na vás
ZIMNÍ STADION: provoz zahájen 1. 10. 2010
Veřejné bruslení:
každou sobotu a neděli: 14.00-15.30hod.,
Vstupné děti
15,- Kč, dospělí 30,- Kč
Pronájem ledové plochy: p. Grubhoffer 605 246 743.
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