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VELKÉ INVESTICE V POLIČCE
V letošním roce se ve městě pracuje na sedmi
investičních akcích. Patří sem bytová výstavba
v lokalitě Mánesova a Wolkerova, průmyslová zóna,
zastřešení zimního stadionu, výstavba kruhového
objezdu, suchého poldru, stavba tělocvičny u Základní školy Masarykova nebo stravovací komplex
v domově důchodců. Mezi další akce, které se již
dokončily, patří výstavba parkovišť v Jiráskově
a Dvořákově ulici. Podle slov místostarosty Jaroslava Martinů si v letošním roce zmíněné investice
vyžádají kolem 100 milionů korun. „Když odečteme
tržby za prodej pozemků v lokalitě ulice Mánesova
a v průmyslové zóně, z městského rozpočtu tak jde
na zmíněné akce jen deset milionů korun. Všechny
ostatní peníze jsou ze státního rozpočtu nebo soukromé peníze za zmíněný prodej pozemků,“ dodal
místostarosta. Například v průmyslové zóně se pracuje na výstavbě komunikací a inženýrských sítí.
Zároveň se uskuteční přeložení elektrického vysokého napětí. Veškeré náklady jsou hrazeny právě
z prodeje pozemků. Jako první začala v průmyslové
zóně stavět firma Medesa, městský úřad eviduje
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První základy v lokalitě Mánesova-Wolkerova
začal stavět Ing. Bohuslav Slaný.
i další zájemce. Na zimním stadionu se začalo
s montáží zastřešení, kdy byla konstrukce dovezena
ze Švédska. Pak se začne také s instalací osvětlení,
aby bylo vše, včetně opláštění a izolace, hotové do
termínu 15. října.
-saň-

ZÁVAŽNÉ ZMĚNY V DOPRAVĚ
V souvislosti s kolaudací kruhového objezdu
bude platit od 15. října 2004 nový systém dopravy v historickém jádru Poličky.
Změny vycházejí z návrhu odboru dopravy
městského úřadu:
Náměstí Palackého je prostor veřejného
prostranství a hlavní přístupovou komunikací
je ulice Riegrova, Tyršova. Ulice Masarykova je
komunikací výjezdovou. Na těchto uvedených
komunikacích navrhujeme jednosměrný provoz.
Přilehlé ulice — Šaffova, Václavská, Otakarova, U Masných krámů, Pálená, Nová, Komenského, Tylova, Fortna, Nová a nám. B. Martinů
jsou určeny pro dopravu zásobování provozoven, technickou obsluhu a příjezd k obytným
objektům. Rovněž zde je navržen jednosměrný
provoz.
Obousměrný provoz je v ulici Na bídě a Komenského. Dále část obousměrného provozu je
v ulici Šaffova a to v úseku od ul. Eimova po
ul. Otakarova, v ulici Tyršova úsek od pošty po
hranici křižovatky ul. Tyršova x Na bídě a část
křižovatky ulic Šaffova a Tylova při vjezdu a výjezdu z náměstí Palackého.
Celý provoz dopravy řešeného území je stanoven v dopravním režimu Obytná zóna pomocí
dopravních značek IP 26a a IP 26b (konec obytné zóny), které budou umístěny dle mapy na
začátku příjezdových a odjezdových ulic. Takto
označená oblast preferuje chodce a na straně
druhé omezuje provoz motorových vozidel.
V takto označené oblasti platí ustanovení:
- chodci smějí využívat pozemní komunikaci
v celé její šíři a nevztahuje se na ně povinnost
užívat především chodníku.
- řidič v této zóně smí jet nejvyšší rychlostí
20 km/hod. a musí dbát zvýšené ohleduplnosti
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vůči chodcům, které nesmí ohrozit a v případě
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno
jen na místech označených jako parkoviště.
- naopak chodci musí v obytné zóně umožnit
vozidlům jízdu.
Umístění dopravních značek dle přehledové
mapy byla schváleno Policií ČR Dopravní inspektorát Svitavy.
Plánek dopravní situace po 15. říjnu
přinášíme na staně 3

PŘIJETÍ OSLAVENCE NA RADNICI
V úterý 21. září přijal na městském úřadě místostarosta Jaroslav Martinů Dr. Viktora Deutsche,
který v letošním roce oslavil 90. narozeniny. Přijetí
se zúčastnil také zastupitel Zdeněk Šmejkal. Jubilant
obdržel květiny, dárkový koš a propagační materiály o Poličce.
Viktor Deutsch se narodil 29. června 1914 v Praze, pak se jeho rodina přestěhovala do Poličky. Zde
také studoval gymnázium a po jeho skončení se
přihlásil na medicínu.
Po vypuknutí II. světové války těsně před státnicemi odešel nejprve do francouzské cizinecké legie
a potom do Anglie, kde dostudoval. Jeho rodina
prošla koncentračními tábory Terezín a Osvětim,
kde zahynula.
Při setkání na radnici hovořil o svém osudu
mimo republiku, zmínil se také o setkání s Janem
Masarykem a prezidentem Edvardem Benešem.
„Nejtěžší bylo odejít z domova,“ uvedl na setkání
Viktor Deutsch. Po válce žil v Anglii, ale pravidelně

navštěvoval Československo. Nyní opět žije v Poličce a do Anglie se vrací. Při nedávných oslavách
založení poličského gymnázia patřil k nejstarším
absolventům, kteří se oslav zúčastnili.
-saň-

85. JUBILEUM GYMNÁZIA V POLIČCE
Na Valech proti sobě spěchala starší dvojice.
„Maruško!“ – „Jiří!“ Setkávají se v pevném objetí
a dlouze se políbí. Jsou mladí. Naplňují slova studentské hymny o radosti a mládí. Než mohla zaznít na
Palackého náměstí v ten památný den 4. září tohoto
roku, bylo nutno provést mnoho prací. A to už před
rokem. Ředitel gymnázia Mgr. Milan Svoboda pozval
do přípravného výboru současné profesory, ale i ty,
kteří organizují srazy absolventů. Soustřeďovaly se
materiály, z nichž vzpomínky starších ročníků, či
poskytnuté dokumenty vytvoří už neztratitelnou,
protože písemně zaznamenanou historii. Byly zahájeny práce na výročním Almanachu, kde zdánlivě
jednoduché seznamy absolventů nebo profesorů
byly na zpracování velmi náročné. Dnešní generaci

foto P. Klein
je nutno připomenout, že veškeré záznamy se dříve
psaly ručně a ne vše bylo jednoznačně čitelné. Mnoho jmen vyučujících bylo vyhledáno třeba ve starých
výplatních listinách nebo jako podpisy v katalozích.
Kromě Almanachu bylo rozhodnuto vydat pamětní
medaile a odznaky. Předběžná kalkulace o počtu
vycházela z návratek, na kterých absolventi stvrzovali
svou účast. Ale ne vždy se dostaly včas do rukou
přípravného výboru. Bylo nutno zajistit společenské
místnosti pro jednotlivé ročníky a postarat se také
o program, který by po celý den navodil tu jedině
správnou náladu, tedy slavnostní. Pozvat hosty, zajistit spolupráci s policií pro uzavření ulic, kterými půjde průvod, připravit pódium a aparaturu na náměstí,
pozvat umělce k účinkování a…. a tak dále. Ostatně,
program přikládám.
Kolem deváté se začali shromažďovat jubilanti
kolem transparentů s rokem maturity. U gymnázia
současníci, na konci nábřeží nejstarší ročníky. Kdo to
nezažil, neuvěří, ale ve chvíli vítání jsme všichni zas
ti kluci a holky se stejnými atributy těch let: zase se
vytahujeme, jsme furianti, hluční, děvčata mají zase
ty jiskrné oči a i ty, které je pro nás tehdy neměly,
jsou rády, že nás vidí. Čím dále po nábřeží, tím jsou
tabulky s ročníky blíže sobě. Ti, co mohli, přijeli, někomu zdraví nedovolilo a někdo už nepřijede nikdy.
Podívejte se v Almanachu na stranu 31 a přečtěte si
jména těch trřinácti, kteří tady s námi mohli být, nebýt války. Ale: jsou mezi námi kamarádi ze Sydney,
Edinburgu a svět je bohudík už menší než před patnácti léty, kdy i Vídeň byla daleko, daleko. Průvod se
dal při dechovce do pohybu a my jsme zvolna kráčeli
kolem Tylova domu, Eimovou a Tyršovou ulicí na náměstí. Čelo průvodu bylo už na křižovatce k Šaffově
ulici a konec byl ještě na nábřeží. Kolik nás bylo,
nevím, ale krásně svítilo sluníčko a vydrželo mu to
celý den. Ostatně, ten sluneční den se nám dostal do
duší a každý, kdo o sjezdu mluví, to nezapomene připomenout. Fotografovalo a filmovalo se ostošest a ze
všech tváří je vidět pohoda památného dne. Než nastal čas projevů, hrála krásně dechovka LŠU vedená
kapelníkem panem Jindrou. Hráli Škoda lásky a můj
spolužák Jenda Havlík, co jsem s ním také hrával,
mi tiše řekl: „ Je to veselé i smutné, viď?“ Ale vzpomínky na naše muzicírování nás naopak vrátily do
současnosti a my jsme se rozhlíželi po známých na
náměstí. Támhle sedí nejstarší účastník MUDr. Viktor
Deutsch, maturoval 1934. Nepřijímá pozvání do první
řady; je rád, že je mezi námi. Vidím válečné ročníky
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gymnázia. Hovořím s panem Al. Sehnalem, vynikajícím forwardem tehdy zdaleka nejlepšího hokejového
mužstva široko daleko. Vedle něj je pan J. Rubišar,
pražský Poličák M. Spudil, se kterým udržuji korespondenci - dnes jsme se konečně osobně poznali
a taky pan O. Bureš z Poličky, který svou třídu na
sjezd sezval. Chtěl bych se pozdravit se všemi dalšími
účastníky, ale není to možné. Až doma podle fotografií z průvodu vidím, s kým jsem se bohužel minul.
Zaplněné náměstí čeká na slavnostní zahájení. A už
je tu! Hraje se Gaudeamus igitur a všichni zpíváme.
Nezní to jako vítězný chorál, na to máme příliš stažená hrdla, ale už od druhé sloky jsme na tom lépe.
Zdravice hejtmana Pardubického kraje Ing. Romana
Línka, starosty města Mgr. Miroslava Popelky, ředitele
Gymnázia v Poličce Mgr. Miloslava Svobody a od
Ministerstva školství a kolegů z Tangerhütte neznějí
formálně. To, co říkají je pravdivým vysvědčením
s velkou jedničkou poličskému gymnáziu. Možná
by se dala udělat biografie těch slavných absolventů, ale vždyť přece život každého studenta formoval
nejen tu slavnou minulost, ale i přítomnost, která je
nabízena k nahlédnutí těm, kteří zde léta nebyli. Moderní učebny, studovny, tělocvična, hřiště, ale hlavně:
všude jsou vidět práce studentů. To že malovali, kreslili a fotografovali naši studenti? Je potřeba se jít ještě
podívat do budovy muzea, kde je výstava o historii
školy a některých studentských prací. Bylo těžké rozhodnout, které už se nevystaví, protože se do malého
prostoru nevejdou.
Velký zájem vzbudily také desítky fotografií,
které přinesli bývalí absolventi a několik tabel, která
zůstala zachována. Kdo využil otevřených dveřích
gymnázia, alespoň letmo zahlédl studenty při práci
na PC, v učebně výtvarné výchovy, při projekci vlastního filmu Madame Curie nebo cvičení gymnastek
v tělocvičně – všechno bylo přístupné a ne všech-

NÁVŠTĚVA Z HOLANDSKA
V pátek 3. září zavítalo do Poličky 35 účastníků
konference Partnerství měst České republiky a Nizozemí, která se konala v Praze. Konferenci pořádala
Parlamentní skupina Přátelé Nizozemí – Česká republika pod vedením předsedkyně a poslankyně Parlamentu ČR Veroniky Nedvědové. V prostorách barokní radnice přivítal hosty starosta Miroslav Popelka.
Přítomné hosty seznámil v krátkosti s historií města
a také představil zástupce hlavních zaměstnavatelů.
„Jsem rád, že jste přijeli v závěru konference Přátelství měst České republiky a Nizozemska navštívit také
Poličku. Myslím si, že je velmi důležité si popovídat
o tom, co nás sbližuje a sdružuje,“ uvedl mimo jiné ve
svém vystoupení starosta. Po krátké recepci si účastníci ve dvou skupinách prohlédli rodnou světničku
hudebního skladatele Bohuslava Martinů na věži
kostela svatého Jakuba, městské opevnění a závěr
patřil prohlídce pivovaru. Podle reakcí přítomných
bylo zřejmé, že se jim město líbí. Spokojen byl i tajemník zahraniční komise města Westerveld, které je
partnerským městem Poličky, Ludzer van der Schors.
„Naše občany zajímá na Poličce atmosféra a přátelství.
Například při poslední návštěvě s námi přijela jedna
kolegyně s velikým zavazadlem. Nebylo to z toho důvodu, že by měla velkou spotřebu, ale protože vezla
spousty dárků od mnoha lidí, kteří Poličku navštívili
a byli zde ubytováni u obyvatel,“ řekl Schors. Parlamentní skupina Přátelé Nizozemí a České republiky,
která akci organizovala, vznikla před třemi lety. „Přihlásilo se velké množství poslanců, kteří pocházejí
z komunální sféry a mají dobré zkušenosti právě

z družebních akcí. Proto jsme se rozhodli uspořádat
takovou konferenci, kde propojíme komunální sféru
s parlamentní a vládní a dáme tomu určitý rámec,
abychom zjistili, kolik je družebních měst a jaké mají
zkušenosti,“ uvedla Veronika Nedvědová. Podle jejích slov byl o konferenci veliký zájem, její příprava
však byla náročná. „Do Poličky jsme zavítali z toho
důvodu, že se dobře znám se starostou Miroslavem
Popelkou. Podobné setkání jsme chtěli uspořádat již
před lety, ale tehdy nám to připadalo trochu utopické.
Dnes je to skvělá příležitost, jak propagovat Poličku,
protože samozřejmě pokud se někde lidem líbí, tak
se rádi vracejí. Lidé si navzájem povídají a uvidí, co ve
městě je. Netýká se to jen cestovního ruchu, ale také
podnikatelských aktivit. Řekla bych, že je to úplně
skvělá příležitost pro ostatní města, která se navštěvují jen bilaterálně. Možná by mohla vzniknout i určitá tradice, kdy se pojede skupina Holanďanů podívat
do různých měst, aby poznali jiné kouty republiky,“
dodala Nedvědová.
-saň-

foto Sáňka
no se dalo stihnout. Škoda však nevidět výborné
a vtipné studentské divadelní představení Odysseus
v Divadelním klubu.
Přichází večer a starší generace usedají ve společenských místnostech poličských restaurací a kaváren, mladší mají možnost zatancovat si ve všech
prostorách Tylova domu, Jordánu, hasičské zahrady
a jak pozoruji, dávní známí a přátelé se navštěvují
podle plánku rozmístění tříd a zase se vesele vítají
a objímají. Ten dnešní večer však trvá tak krátce…
Čekat na další jubileum? „ Maruško!! Jiří!!“
A.Klein

VŠIMLI JSME SI..
že obchod Lucie paní Kučerové byl přemístěn
z ulice Na Jordáně na ulici Husovu (bývalá hudební škola).
Obchod s počítači a mobily ENTER se přestěhoval z Riegrovy ulice do Tyršovy (naproti Dolejšovu knihkupectví) a v Nové ulici byl otevřen
obchod Korunka s módou z druhé ruky.
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ČTEME Z VAŠICH DOPISŮ
A co děti, mají si kde hrát...?
Trochu pozdě, ale přeci jen reaguji na články
z předchozích Jitřenek.
Vím, že v Poličce vyrostla nová dětská hřiště,
sám jsem se na jednom podílel a také vím, že to
není zrovna úplně jednoduchá záležitost. Přece jen
pár houpaček, skluzavka a pískoviště v parku chybí,
hlavně kvůli rozloze ve středu města. Ze zkušenosti
své a ze zkušeností mé ženy vím, že hřiště v parku
bylo docela hojně navštěvované. Určitě chybí maminkám a jejich dětem. Argumentovat tím, že hřiště
nevyhovovalo evropským normám mi připadá hodně laciné. V budoucnu by takto nemusel vyhovovat
např. plavecký bazén, tenisové kurty, Tylův dům
nebo další zařízení a řešení je jednoduché - zavřít,
či zrušit.
Návrh umístit hřiště hned vedle hradeb mi také
připadá přitažené za vlasy. Na druhou stranu si
myslím, že tyto hradby město neumí nijak využít,
či z nich profitovat. Mám na mysli úsek naproti
bývalého hostince Střelnice. Zde jsou hradby zrekonstruované více jak dvacet let a spousta poličských obyvatel o tom ani neví. Možná, že zrovna
zde by bylo vhodné dětské hřiště vybudovat, nebo
jinak oživit a zpřístupnit veřejnosti. Já sám, žádné
geniální řešení nemám a myslím, že ho nemá ani
městská rada. Napadlo mne, že by bylo zajímavé
pozvat do Poličky cca 20 mimopoličských studentů, ukázat jim poličské památky, kulturní zařízení
a seznámit je s místní situací. Na oplátku po nich
požadovat menší seminární práci na téma: Co mne
v Poličce chybělo a co se mi líbilo a co bych udělal jako první. Z těchto 20. prací určitě vzniknou
zajímavé návrhy a nápady, které nejsou ovlivněny
zaběhnutými stereotypy.
Po přečtení předchozích řádků se mnozí z Vás
určitě usmívají mé naivitě, nicméně přivítal bych
alespoň pokus o řešení situace. Domnívám se totiž,
že Polička nemá žádnou vizi kam a jak se dál rozvíjet.
Petr Štejdíř

UTEČENCI DOPADENI
Při dnešní ranní kontrole zajistila hlídka městské
policie dva chlapce, kteří utekli z domova. Strážníci
při jízdě služebním vozidlem v Eimově ulici ve směru od ulice Vrchlického k plaveckému bazénu asi
v 8.45 hodin spatřili v areálu nemocnice dva chlapce s batohy na zádech. Městským policistům bylo
podezřelé, že chlapci nejsou ve škole a chtěli zjistit
důvod jejich absence. Chlapci však služební vozidlo
zpozorovali a dali se na útěk k zadní bráně v areálu
nemocnice. Jeden ze strážníků vyběhl ze služebního vozidla a vyzval je, aby zůstali stát. Kluci se
však schovali za odstavený přívěsný vozík, kde byli
následně dostiženi. Na dotaz strážníků, proč nejsou
ve škole, odpověděli, že chtěli jenom prodat několik svých věcí, které měli ve svém malém batůžku.
„Jednalo se o několik CD – nosičů a holící soupravu,“
uvedl velitel městské policie Pavel Lahodný. Chlapci
neustále strážníky ujišťovali, že jsou na cestě do
školy. Městským policistům se však jejich chování
zdálo podezřelé a proto chlapce vyzvali, aby ukázali
učebnice a školní pomůcky. Ty se však v batohu nenacházely, místo nich chlapci vyndali svetry, několik
párů ponožek a věci na převlečení. „Přiznali se, že
jsou na útěku z domova. Chtěli jet do Svitav a potom
dále cestovat. Proto chtěli prodat výše uvedené věci,“
uvedl velitel. Důvodem k útěku měly být jejich kázeňské prohřešky ve škole, které vyvrcholily tím,
že jim měla být snížena známka z chování o dva
stupně. Jeden z chlapců byl převezen na Obvodní
oddělení Policie ČR v Poličce a policisté zajistili jeho
předání rodičům, druhý byl předán matce, která
byla v zaměstnání.
-saň-
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VOLBA KRÁLOVNY ČESKÝCH KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
Po loňské soutěži královny věnných měst, která
se uskutečnila v Jaroměři, přichází již pátý ročník
do Poličky. Celkem devět královských věnných měst
každoročně vysílá na tuto soutěž své zástupkyně
a lze říci, že volba královny se již stala příjemnou
tradicí. Ne jinak tomu bude i v pátek 8. října 2004,
kdy se v Tylově domě uskuteční od 19.00 hodin
slavnostní večer s vyhlášením nejlepší dívky, která
si získá srdce, ale i hlasy poroty. Devítičlenná porota, ve které zasedne z každého královského věnného města jeden zástupce nebude mít lehkou úlohu.
Nejen, že se musí vyrovnat s pocitem „nenadržovat“
soutěžící ze „svého města“, ale bude nutné i objektivně vyhodnotit soutěžní disciplíny. Na páteční
večer, který bude pojat v barokním duchu, jsou pro
dívky připraveny celkem 4 soutěžní disciplíny:
1. soutěžní disciplína: královna společenská
Soutěžící ve verších představí sebe a svoje
město.
2. soutěžní disciplína: královna talentovaná
Volná disciplína, ve které si svůj výstup volí
dívky samy. Zde lze předpokládat vesměs taneční
vystoupení soutěžících.
3. soutěžní disciplína: královna šikovná
S tímto úkolem bude soutěžící seznámena až
těsně před vlastní soutěží.
4. soutěžní disciplína: královna výřečná
Pohotová odpověď na otázku, kterou si soutěžící vybere z klobouku.
A že se máme na co těšit předurčují nejenom
soutěže, ale jistě lze očekávat i profesionální výkon moderátora, který bude dívkám v průběhu

soutěže nápomocen. Je jím již v celostátní soutěži
MISS ČR ostřílený Jan Čenský. Věřme, že herec
a moderátor, se šarmem a výřečností jemu vlastní,
dodá večeru důstojnou atmosféru a dívky si budou
moci připadat tak, jako by soutěžily o nejkrásnější
dívku Česka. Aby ten okamžik byl pro soutěžící co
nejvěrohodnější, bude se o dívky starat, radit jim,
povzbuzovat je a vlastně provázet celou dramaturgií
p. Beata Rajská, módní návrhářka, která již několik
let obléká finalistky soutěže MISS ČR a pravidelně
usedá v porotě. Jako host večera bude diváky bavit
Josef Laufer.
Jak již bylo řečeno, soutěžního večera se zúčastní celkem devět adeptek. Vedle pořádající Poličky
jsou to představitelky Hradce Králové, Jaroměře,
Mělníka, Vysokého Mýta, Chrudimi, Nového Bydžova, Trutnova a Dvora Králové n. Labem. Vzhledem k tomu, že s dívkami přijedou i jejich rodinní
příslušníci, kamarádi a další fanoušci, lze očekávat
souboj nejenom na jevišti, ale i v hledišti. Proto bychom rádi pozvali poličskou veřejnost k účasti na
večeru a využili tzv. „domácího hřiště“.
Součástí večera bude i Královský raut v malém
sále Tylova domu, kde k poslechu ale i tanci bude
hrát cimbálová muzika.
Pro úplnost dodejme další potřebná fakta:
Cena vstupenky na představení je stanovena
na 80,- Kč a lze ji zakoupit v obvyklých předprodejích.
Přijďte povzbudit uchazečku z našeho města !
Mgr. Jiří Brusenbauch

ŽIVOTNÍ JUBILEUM JAROSLAVA KLADIVY
Významné životní jubileum 60 let oslavil předseda Osadního výboru integrované obce Lezník
Jaroslav Kladiva. Při této příležitosti jej přivítal na
poličské radnici starosta Miroslav Popelka a místostarosta Jaroslav Martinů. Představitelé města mu
popřáli mnoho zdraví do dalších let a předali mu
kytici a dárkový koš. Při setkání také hovořili o akcích, které se podařilo za poslední období v Lezníku
realizovat a o plánech do budoucna. Pan Jaroslav
Kladiva působí ve funkci předsedy Osadního výboru Lezníku od roku 2001. Výbor se zaměřuje na
organizaci a rozvoj života v této obci.
-saň-

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
přijatá na 19. schůzi Rady města Poličky
konané dne 30. 8. 2004
RM bere na vědomí návrh vnitřní směrnice
příspěvkové organizace Hrad Svojanov, upravující
režim vedení pokladní hotovosti.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozbor plnění rozpočtu Města Poličky za 1. pololetí
r. 2004.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 5/2004 dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit
roční úrokovou sazbu u hypotéčního úvěru
na rekonstrukci Tylova domu číslo smlouvy 115202139 s platností úrokové sazby do
30. 9. 2005.
RM schvaluje umístění volební místnosti pro
volební okrsek č. 5 do objektu Městského úřadu
Polička, Nádražní č.p. 304, Polička.
RM doporučuje ZM schválit Zřizovací listinu
příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička.
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce uzavřenou
s příspěvkovou organizací „Městská knihovna
Polička“.
RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
s FLORART – Projekční a poradenská kancelář
pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve věci zpracování projektů úprav v Liboháji a ploch pod
Tylovým domem.
RM doporučuje ZM vyslovit souhlas:
a)s pozastavením prací na přípravě podání žádosti na získání dotace ze strukturálních fondů
b)s realizací činností směřujících k aktualizaci
studie proveditelnosti dle důvodové zprávy
RM doporučuje ZM uložit starostovi:
a)zahájení jednání s vedením Pardubického
kraje o převedení poskytnuté dotace na projektovou dokumentaci, která nebude vázána na žádost
o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů.
b)předložit ZM na jednání 16. 12. 2004 informaci o provedené aktualizaci studie proveditelnosti s návrhem dalšího postupu Města Poličky
při opravách a rekonstrukci hradu Svojanov.
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 9. 9. 2004
ZM schvaluje doplnění programu o projednání
žádosti Společenství vlastníků jednotek v domě
Nábřeží svobody, Polička – změna usnesení ZM
č. 5/b, písm. e) ze dne 24. 6. 2004.
ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města
Poličky za I. pololetí r. 2004.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/
2004 s tím, že se nebude u příspěvkové organizace MŠ Čtyřlístek, Polička snižovat kapitálový
příspěvek o částku 32 tis. Kč, která byla určena
na pořízení nábytku. Běžný příspěvek této organizace bude povýšen o 32 tis. Kč z rozpočtu
Města Poličky a bude určen na dovybavení tříd
nábytkem.
ZM neschvaluje snížení výdajů o 25 tis. Kč
v kap. 16 u pol. výdaje spojené s vydáváním Jitřenky, která je určena na fond dopisovatelů a souhlasí s navrhovanou částkou ve výši 71,6 tis. Kč.
ZM schvaluje roční úrokovou sazbu u hypotéčního úvěru na rekonstrukci Tylova domu číslo
smlouvy 115202139, platnost úrokové sazby do
30. 9. 2005.
ZM schvaluje zařazení částky ve výši dle důvodové zprávy na financování energetických auditů
objektů v majetku Města Poličky do rozpočtu na
rok 2005.
ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou „Penzion“
Polička.
ZM schvaluje zřizovací listinu jednotky dobrovolných hasičů kategorie JPO II na základě záko-

na č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 29, odst.
1, ve znění pozdějších předpisů.
ZM schvaluje prodej domu U Liboháje
č.p. 123 na st.p.č. 377/1 včetně st.p.č. 377/1 o výměře 145 m 2, vedlejší přístavby na st.p.č. 377/2 včetně st.p.č. 377/2 o výměře 93 m 2, zděné kolny na
st.p.č. 3558 včetně st.p.č. 3558 o výměře 22 m 2,
p.č. 3687/3 zahrada o výměře 468 m 2 a p.č. 3701/
6 ostatní plocha o výměře 400 m 2, vše v k.ú. Polička, formou veřejné dražby. Vyvolávací cena činí
Kč 1.900.000,--.
ZM schvaluje změnu svého usnesení č. 5/b,
písm. e) ze dne 24. 6. 2004 tak, že poslední věta
zní: „obnovou fasády BD č.p. 385 bude obnoveno
původní členění fasády a u bodu a) bude půjčka
použita na výměnu oken“.
ZM bere na vědomí
a)zprávu kontrolního výboru ZM o provedení
kontroly mandátní smlouvy uzavřené s T.E.S., s.r.o
Polička
b)vyjádření OÚRaŽP o vypracování systému
kontroly prací prováděných T.E.S., s.r.o. Polička.
a ukládá RM zajistit přiměřenou kontrolu prací
prováděných T.E.S., s.r.o. Polička před zaplacením
těchto prací.
ZM schvaluje:
a)pozastavení prací na přípravě podání žádosti
na získání dotace ze strukturálních fondů
b)realizaci činností směřujících k aktualizaci
studie proveditelnosti dle důvodové zprávy.
ZM ukládá starostovi:
a)zahájit jednání s vedením Pardubického kraje o převedení poskytnuté dotace ve výši 600 tis.
Kč na projektovou dokumentaci, která nebude
vázána na žádost o poskytnutí dotace ze strukturálních fondů.
b)předložit ZM na jednání dne 16. 12. 2004 informaci o provedené aktualizaci studie proveditelnosti s návrhem dalšího postupu Města Poličky
při opravách a rekonstrukci hradu Svojanov.
ZM souhlasí se zařazením částky ve výši dle
důvodové zprávy do rozpočtu roku 2005 s určením na úhradu prováděcí dokumentace na rekonstrukci náměstí a přilehlých ulic.
přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky
konané dne 13. 9. 2004
RM souhlasí s prominutím nájemného za pronájem Tylova domu při oslavách 85. výročí založení Gymnázia Polička.
RM souhlasí s vyřazením rozhlasové ústředny
v integrované obci Lezník a s její následnou likvidací firmou LIKO.
RM schvaluje Nařízení města Poličky č.1/
2004 ve smyslu ustanovení §27 odst.6 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
RM schvaluje prodej zařízení dětského hřiště
v městském parku (2 ks dětských houpaček s houpačkovou sestavou a 1 ks skluzavkové sestavy).
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Poličky“ s firmou DD Ekonom Konzult Real s.r.o. Litomyšl.
RM schvaluje změnu platového výměru ředitelce Mateřské školy Rozmarýnek, Polička, s účinností od 1.10. 2004 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2004 dle
důvodové zprávy.
RM ukládá šéfredaktorovi městského periodika předložit do 30.9. 2004 koncepci a finanční
rozvahu periodika Jitřenky.
Kompletní usnesení Rady a Zastupitelstva Města Poličky je k dispozici na sekretariátě starosty.

PŘEDVEDLI PRÁCI
ZÁCHRANÁŘŮ A POLICISTŮ
V areálu hasičské zahrady v Poličce se v pátek
10. září uskutečnil Den složek Integrovaného záchranného systému. Dopoledne bylo vyhrazeno
ukázkám pro žáky a studenty. Členové hasičského záchranného sboru Polička předvedli ukázku
práce ve výškách či pěnový útok.. Svoji dovednost
předvedli při požárním útoku i mladí hasiči. Své
zastoupení zde měla pořádková jednotka OŘ PČR
Svitavy. Jejich ukázka činnosti se dětem velice líbila. Především z toho důvodu, když si mohly po
policistech, kteří byli chráněni štíty a helmami,
jako demonstranti hodit plastovou lahví naplněnou
vodou. Úspěch mělo také vystoupení policejních
psovodů. V programu nechyběla ani simulovaná
dopravní nehoda, kde při záchraně osob z vozidla
spolupracovali hasiči a zdravotníci. Žáci a studenti
si také prohlédli vozidla, které ke své práci používají dopravní policisté. Smyslem akce bylo předvedení
činnosti policistů, zdravotníků a hasičů i jejich vzájemná spolupráce při případném zásahu. Odpoledne se celý program opakoval pro veřejnost.
-saň-

Děti si zahrály na demonstranty

Úspěch měla také vyrobená pěna

NOVINKY Z INFORMAČNÍHO
CENTRA
Informační centrum v letošní sezóně – období letních prázdnin, července a srpna - obsloužilo 5.845 klientů, z nichž v červenci přišlo do IC 2.880 a v srpnu
2.965. Přibližně dvě třetiny návštěvníků přišly pro informace a třetina za nákupem zboží, především pohlednic,
map apod.
• Česká Inspirace, sdružení 8 historických měst,
mezi něž patří i Polička, letos již v předstihu vydala
svůj kulturní kalendář na rok 2005. V kalendáři jsou
spolu s termíny nejvýznamnějších poličských festivalů
následujícího kalendářního roku uveřejněny i fotografie
významných památek a kulturních akcí.
• Informační centrum zavádí novou službu veřejnosti. Od 1. října vám v Informačním centru naskenují =
převedou do elektronické podoby fotografii nebo strojem psaný text. Cena je 10,- Kč za 1 stranu textu, 7,- Kč
za fotografii. Převádět lze text napsaný na psacím stroji,
vytištěný na tiskárně (z PC), v novinách či v knize. Převedený text lze dále v elektronické podobě upravovat
v běžném textovém programu (Word).
Mgr. Jan Matouš, vedoucí IC
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REKONSTRUKCE CENTRA POLIČKY

Rekonstrukce zahrnuje celé historické
jádro města

Místo pro odpočinek a setkávání

Na zasedání městského zastupitelstva dne 9. září
seznámil veřejnost architekt Přemysl Kokeš s projektem rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic. Jeho
vystoupení uvedli místostarosta Jaroslav Martinů a starosta Miroslav Popelka několika informacemi.
Celková hodnota díla je 130 mil korun, projekt
bude stát přibližně 1,5 milionu bez DPH. Je to velmi
příznivá cena za projekt, běžně stojí projekty 3%
z hodnoty díla. Celý projekt je rozdělen na 16 samostatně realizovatelných etap, které Polička spustí podle
toho, jak se podaří zajistit financování ze zdrojů města,
ale hlavně z prostředků kraje, evropské unie a dalších.
Celá rekonstrukce se může protáhnout na mnoho let,
ale projekt je třeba připravit už nyní, tak aby byla zachována jednotná koncepce.
Nelze rekonstruovat pouze parter náměstí a přilehlých ulic, protože některé inženýrské sítě na náměstí
i v ulicích jsou i sto let staré a je třeba je vyměnit. Pokud se povede dotáhnout projekt tak, jak je navržený,
tak by se nemuselo v centru města až 30 let kopat.
Architekt Kokeš na zastupitelstvu uvedl: „Náš návrh
vychází z historické skutečnosti jak Polička vypadala
a jak byla dlážděna. Chtěli jsme zachovat a podtrhnout
historický charakter města, který je naprosto výjimečný.
Proto jsme navrhli centrum vydláždit žulovou dlažbou.
Využili jsme přitom zkušeností z Chrudimi, Lanškrouna a dalších měst. Nejedná se o známé kočičí hlavy,
po kterých se špatně chodí. Na chodníky navrhujeme
žulové plotny, na silnici pražskou kostku.“
Je třeba rozšířit chodníky tak, aby se mohly využít
pro společenský život. Zároveň se rozšíří parkovací
možnosti. Na náměstí jsme navrhli místo pro odpočinek a setkávání se čtyřmi vzrostlými stromy a lavičkami. Uprostřed je fontánka na pitnou vodu, která

evokuje historický pranýř.
„Naším záměrem je rekonstruovat ulice až k bývalým městským branám, které jsou připomenuty změnou struktury dlažby a zpomalovacími prahy.“ uvedl
arch. Kokeš
Na závěr starosta řekl, že jednotlivé etapy budou
rozpracovány do prováděcích projektů, na jejichž realizaci město vyhlásí výběrová řízení a je možné, že
nakonec náklady na rekonstrukci budou nižší.
-jan-

MĚSTO POLIČKA, PALACKÉHO NÁM. 160, 572 11 POLIČKA

VYHLAŠUJE OPAKOVANOU VEŘEJNOU DRAŽBU NA PRODEJ
• rodinného domu č.p. 123 U Liboháje na st.p.č. 377/1 vč. st.p.č. 377/1 o výměře 145 m 2,
• vedlejší přístavby na st.p.č. 377/2 vč. st.p.č. 377/2 o výměře 93 m 2,
• zděné kolny na st.p.č. 3558 vč. st.p.č. 3558 o výměře 22 m2,
• zahrady na p.č. 3687/3 o výměře 468 m2 a přilehlé pozemkové parcely č. 3701/6 ost. plocha o výměře 400 m2, vše v k.ú. Polička

SVAZEK OBCÍ AZASS VÁS SRDEČNĚ ZVE
V PÁTEK 22.10.2004 NA
VEŘEJNÝ KONTROLNÍ DEN

Veřejná dražba se uskuteční ve středu 13. října 2004 v 15.00 hod. v zasedací síni
Městského úřadu v Poličce (I.poschodí).
Vyvolávací cena činí: 1.900.000,- Kč. Dražební jistota: 100.000,- Kč
Prohlídka uvedených nemovitostí se uskuteční:
ve středu 6. října 2004 v 15.00 hod.
v pondělí 11. října 2004 v 15.00 hod.
Popis nemovitostí: Rodinný dům č.p. 123 je umístěn v klidném prostředí v blízkosti lesoparku Liboháj v jihozápadní okrajové části Poličky. Jedná o zděnou třípodlažní stavbu z r. 1977 s částečným
podsklepením, jedním nadzemním podlažím a podkrovím zřízeným ve valbovém krovu (možnost
půdní vestavby dalších obytných místností). V domě je umístěna jedna bytová jednotka sestávající
z kuchyně, obývacího pokoje, ložnice, dvou dalších pokojů a příslušenství. Ve dvoře se nachází
zděný sklad se zavedenou světelnou elektroinstalací a splachovacím WC – objekt je vhodný jako dílna, drobná provozovna, příp. garáž pro 1-2 osobní automobily. Zděná kolna v zahradě má charakter
zahradního domku a jsou zde instalována kamna na pevná paliva.
Upozornění: Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod.
na Městském úřadě v Poličce, majetkoprávním odboru (dveře č.19), kde současně předloží doklad
o zaplacení dražební jistoty na účet Města Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu
je možno uhradit také v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ. S podmínkami dražby je možno
se seznámit na majetkoprávním odboru MěÚ.
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NA STAVBĚ REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU V 10.30 HOD. V PROSTORU STAVENIŠTĚ
A
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
AREÁLU ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB (NEMOCNICE) V POLIČCE
PRŮBĚŽNĚ PO SKONČENÍ KONTROLNÍHO
DNE DO 16.00 HOD., SRAZ ÚČASTNÍKŮ
VE VESTIBULU DOMOVA DŮCHODCŮ
(BUDOVA D)

NOVÁ VIDEOKAZETA O POLIČCE
Během několika dnů bude veřejnosti k dispozici
nová videokazeta o Poličce. Vyrobilo ji JASON-AV Studio a film divákům představuje Poličku bez pomocí
komentáře, snímek je jen podkreslen hudbou zdejšího
rodáka Bohuslava Martinů. K dostání bude v informačním centru. Kazeta je ve dvou verzích. První má
délku čtyřicet minut, druhá jen dvacet minut. „Kratší
verze bude také vydána na CD-ROMU, do budoucna
plánujeme vydání na DVD,“ uvedl vedoucí poličského
informačního centra Jan Matouš. Videofilm tak umožní další prezentaci města nejen u domácích, ale také
u zahraničních turistů.
saň-

NABÍDKA DDM

KALENDÁŘ AKCÍ

Dům dětí a mládeže, nám. B. Martinů 85,
572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 664 229,
e-mail: ddm@unet.cz, www.ddmpolicka.unas.cz,
vám nabízí:

města Polička
Říjen 2004
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM

2. 10.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Malý sál CHOVÁNÍ
16.00 hod 3. lekce (nepřístupno veřejnosti)
6. 10.
Marie Jones: PLNÉ KAPSY ŠUTRŮ
Velký sál Uvedeno v rámci divadelního abonentního
19.00 hod. cyklu B
Hrají: Radek Holub a Miroslav Vladyka
8. 10.
VOLBA KRÁLOVNY VĚNNÝCH MĚST
Velký sál Uvádí: Jan Čenský, host večera: Josef Laufer
19.00 hod.
10. 10.
Jára Beneš: NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Velký sál lidová opereta:
14.00 hod. Hlavní role: JOSEF ZÍMA
11. 10.
PRONÁJEM
14. 10.
VOSKOVEC WERICH JEŽEK
Malý sál klubový večer nejenom o Osvobozeném
19.00 hod divadle
15. 10.
PRONÁJEM
16. 10.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Malý sál CHOVÁNÍ
16.00 hod 4. lekce (nepřístupno veřejnosti)
19. 10.
NIKDO NENÍ DOKONALÝ
Velký sál Natáčení dvou dílů oblíbeného televizního
17.30
pořadu TV Prima
a 20 hod. Hosté: Láďa Kerndl a Tereza Kerndlová
21. 10.
PRONÁJEM
23. 10.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Velký sál CHOVÁNÍ
14.00 hod 5. lekce I. PRODLOUŽENÁ
(přístupno veřejnosti)
25. 10.
MLADÍ BRNĚNŠTÍ SYMFONIKOVÉ
Velký sál Koncert v rámci KPH
19.00 hod
27. 10.
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO
Malý sál CHOVÁNÍ
16.00 hod 6. lekce (nepřístupno veřejnosti)
28. 10.
A. Procházka: S TVOJÍ DCEROU NE
Velký sál Uvedeno v rámci divadelního
19.00 hod. abonentního cyklu A
Hrají: Naďa Konvalinková, Petr Nárožný,
Antonín Procházka, Karolína Kaiserová,
Pavel Kikinčuk, Martin Zahálka

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Od 3. 7. dochází ke sloučení zubní LSPP v Poličce se
zubní LSPP v Litomyšli. Ošetření v rámci zubní pohotovosti bude poskytnuto lékařem uvedeným v seznamu
v jeho ordinaci.
2. - 3. 10. Kučerová Marta, Polička, Smetanova 55
461724635
9. - 10. 10. Oliva Vladimír, Litomyšl, Mariánská 1137
461614614
16. - 17. 10. Pokorná Jana, Litomyšl, ul. 9. Května 809
461615414
23. - 24. 10. Kašparová Leona, Polička, Janáčkova 523
461724559
28.10.
Ševčík Stanislav, Polička, 1. Máje 607
461724423
30. - 31. 10. Švecová Dagmar, Litomyšl, Šmilovského 1122
461643663
6. - 7. 11.
Veselíková Ivana, Litomyšl, Smetanovo nám. 97
461614569
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

KINO POLIČKA
Ne
3. 10.
19 hod.

Po
4. 10.
19 hod.

Út
5. 10.
19 hod.

TÁTA NA PLNÝ ÚVAZEK
On ví, co chce, ale ona to ví líp.
Komediální drama USA, 102 min.
české titulky, přístupný od 12 let
Režie: Kevin Smith
PÁNSKÁ JÍZDA
... Správný chlapi si poraděj sami
Česká komedie: Hrají: M. Dejdar, J. Abrhám,
O.Vetchý aj.
Mládeži přístupný, 75 min.
Režie: Martin Kotík
HŘÍŠNÝ TANEC II
Vášeň a salsa v žáru havanských nocí
taneční romance USA, 86 min.
české titulky, přístupný od 12 let
Režie: Guy Ferland

St
13. 10.
19 hod.

GOTHIKA
Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to znamenat,
že odešel. V hlavních rolích Halle Berry,
Penélope Cruz a Robert Downey Jr.
Trihled USA, 97 min. české titulky, do 15 let
nepřístupný. Režie: Mathieu Kassovitz

So
16. 10.
14 hod.

SHREK 2 - DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
nové příběhy oblíbených animovaných
hrdinů
Česká verze, přístupný
Režie: A. Adamson, K. Asbury, C. Vernon

Po
18. 10.
19 hod.

St
20. 10.
19 hod

KRÁL ARTUŠ
Legenda o králi Artušovi znovu ožívá
V hlavních rolích Clive Owen a Keira
Knightley
Historické drama, 130 min, české titulky,
do 12 let nevhodný. Režie: Antoine Fuqua
NON PLUS ULTRAS
Fotbal je jen záminka..
česká komedie, 87 min,
mládeži přístupný.
Režie: Jakub Sluka

Pá
22. 10.
19 hod.

JÁ ROBOT
Film z nedaleké budoucnosti Země, z roku
2035. Sci-fi trihler, 110 min
české titulky, přístupný od 12 let
Režie: Alex Proyas

Út
26. 10.
19 hod.

HELLBOY
V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás.
V hlavních rolích Ron Perlman, John Hurt
a Karel Roden, akční sci-fi, 122 min,
české titulky mládeži přístupný,
Režie: Guillermo del Toro

Pá
29. 10.
19 hod.

ZTRACEN V LA MANCHA
- FILMOVÝ KLUB
Strhující dokument o britském režisérovi
Terry Gilliamovi a jednom
nepodařeném projektu. Tragikomický pohled
na odvrácenou stránku filmového průmyslu.
Film USA/Velká Británie, 93 min.
České titulky,
mládeži do 15 let nepřístupný
Režie: Keith Fulton, Louis Pepe

DRAKIÁDA DDM
- soutěžní odpoledne pro děti
- vyhodnocení nejhezčího draka, nejdéle létajícího draka, nejusměvavějšího draka,…
Termín: neděle 10. 10. ve 14.00 hod
Místo: louka za sídlištěm Hegerova (před kolejemi).
Informace: Zuzana Dostálová
MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK
- odpolední soutěže pro děti s chovatelskými
zájmy
- je možné přivést pejska, kočičku, morče, křečka apod.( akvarijní rybičky nedoporučujeme)
- soutěže „O nejhezčího, nejmilejšího a nejšikovnějšího domácího mazlíčka“
Termín : středa 13.října 2004 v 15.00 hod.
Místo : před DDM v Poličce
Informace : Richard Brabec
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KOUTKU ŽIVÉ
EXOTIKY (BÝVALÉ MINI ZOO)
- prohlídka nově upraveného Koutku živé exotiky u příležitosti 14. výročí založení
Termín : středa 20.října 2004 od 8.00-12.00 hod.
a od 13.00-17.00 hod.
Místo : Koutek živé exotiky v DDM (bývalé Mini
ZOO)
ZÁJEZD DO LANOVÉHO CENTRA „PROUD“ V BRNĚ
- zájezd pro děti II. stupně ZŠ a studenty SŠ na
6-ti hodinový program
- netradiční sportovní areál, kde vás čekají nízké
i vysoké lanové překážky, dobrodružné hry,
venkovní horolezecká stěna a skoky
Termín: středa 27. 10. – podzimní prázdniny
Cena: 430,-- Kč včetně oběda
Závazné přihlášky s platbou: do 18.10.2004
Informace: Marie Hrstková
ASTROLOGICKÁ PŘEDNÁŠKA
známého astrologa E. V. HAVELKY
Termín: sobota 6. listopadu 2004 ve 14.00 hod.
Vstupné: dobrovolné
Místo:
Divadelní klub Polička

PROGRAM MĚSTSKÉHO
MUZEA A GALERIE V POLIČCE
Otevírací doba expozic během října:
Památník Bohuslava Martinů, Hudební sál
- videosál, Výstavní sály,
Út - Ne: 9 - 12 a 12,30 - 16 hod.
Rodná světnička B. Martinů ve věži kostela sv.
Jakuba:
Přístupna pouze s průvodcem muzea, v každou
celou hodinu. Podmínkou je pěkné počasí a alespoň
5 návštěvníků na 1 výpravu!
Út - So: 9 - 12 a 13 - 16 hod., Ne: 12 - 16 hod.
Galerie:
So, Ne: 9 - 12 a 12,30 - 16 hod.
Podrobnosti a výjimky otevírací doby najdete na
našich vývěskách a na internetu.
Výstavy
18. 9. - 24.10. 57.
Umělecký salon v Poličce - současné umění
30.10.-30.12.
Od doby kamenné do doby slovanských hradišť
Program Muzeum a škola - pravěk.
Oblíbená dotyková výstava. Můžete si vyzkoušet
drcení obilí, tkaní na vertikálním stavu, vzít do rukou
repliky pravěké keramiky a zbraní. Uvidíte figuríny
bojovníka a Keltů. Také pro veřejnost.
Malé výstavní sály, vernisáž ve 14 hod.
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NABÍDKA VOLNÝCH MÍST DO
KROUŽKŮ DDM
Oddělení tělovýchovy a sportu
II. Berušky 5 – 7 let
pá 15.00-16.00
Country tance ZŠ
út 15.30-17.00
Gymnastika 4 – 9 let
st
16.00-17.30
Hrajeme a cvič. jógu
1.-5. tř.
po 15.00-16.00
II. Jóga pro dospělé
st
17.30-19.30
Jóga pro mládež
7.tř.ZŠ+SŠ
čt 15.30-17.00
Karate začátečníci
13 – 99 let
st, pá17.00-19.00
Karate pokročilí
st, pá, so, ne
Mažoretky 3. – 5. tř.
st
16.00-17.00
Ringo 5. – 9. tř.
Šachy 1 – 100 let
pá 13.30-15.30
Aerobic začátečníci
2. – 4. tř.
st
13.30-14.30
II. Aerobic pokroč.
5. – 9. tř.
st
16.15-17.15
Kopaná ročník 1994-95 út, čt 16.00
Kopaná ročník 1996-97 út, čt 16.00
Kopaná přípravka
1998 a mladší
út, čt 16.00
Florbal 6. – 9.tř. chlapci
Oddělení estetiky a společenských věd
Dovedné ruce 1. – 3. tř. pá 13.30-15.00
Dovedné ruce 4. – 6.tř.
út 14.30-16.30
Dovedné ruce 7. – 9. tř. po 15.30-17.00
III. Keramika pokroč. ZŠ+SŠ pá
Keramika pokroč. dospělí st
17.30-19.00
Keramika pokroč. dospělí po 17.30-19.00
Klubíčko 2,5 – 5 let
st
10.00-11.00
Korálkování 3tř. a starší po 15.00-16.30
Paličkování
st
15.00-17.00
Taneční (pouze páry)
út 15.00-17.00
Vesele s písničkou
út 13.30-14.30
Výtvarný 1. – 9. tř.
pá 15.00-16.30
Dámský klub-dospělí
út 17.00-19.00

200,200,400,200,350,-

VZPOMÍNÁME
Dne 4. října 2004 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustila
maminka a babička, paní Dobromila Břeňová a 9. října by se dožil
80. let její manžel pan Antonín Břeň.
Stále vzpomíná rodina

200,1000,1600,250,200,-

Dne 12. října 2004 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček pan Josef Bouška.
Stále vzpomínají manželka a syn s rodinou.

200,200,400,400,400,300,400,400,400,1400,2500,2100,200,400,250,400,200,400,1000,-

Kurz tkaní – krosenka pro začátečníky
SŠ+dospělí
2./2 ledna-únor
Kurz šití pro mírně pokročilé
SŠ+dospělí
únor-duben
Kurz richelieu pro začátečníky
SŠ+dospělí
únor-duben
Oddělení přírodovědy, turistiky a techniky
Mopík 3. – 7. tř.
st
14.00-15.00
200,Mozaika 3. – 9. tř.
čt 14.00-15.00
200,Práce na PC 1. – 4. tř.
pá 15.00-16.30
300,Práce na PC 5. – 9. tř.
pá 16.30-18.00
300,Radiotechnický 6. – 9. tř. st
15.30-17.30
200,Rybáři pokročilí 4. – 9. tř. út 15.00-16.00
200,Rybáři začátečníci
3. – 9. tř.
po 14.00-15.00
200,II. Střelecký 3. – 9. tř.
čt 17.00-18.00
200,Vaření 3. – 9. tř.
út 14.00-15.30
500,-

PŘIHLÁŠKY SI MŮŽETE VYZVEDNOUT V DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE (za kostelem sv. Jakuba)

PANENKA
V loňském roce vyrobily děti 110 panenek a pomáhají tím dětem z rozvojových zemí. Pokud ti nechybí
tvořivost a fantazie, připoj se k nám a vyrob panenku.
Třeba i za pomoci maminky a babičky. Přispěješ tím
na očkování dětí v zemích, kde neexistuje žádný zdravotnický systém. Střih na panenku a bližší informace
získáš v Domě dětí a mládeže, tel.461 725 352.
Každá panenka, kterou vyrobíš bude opatřena
vlastním rodným listem a zaslána do českého výboru
pro UNICEF. Ten, kdo adoptuje tvoji panenku, ti pošle pohlednici, abys věděl, že panenka našla novou
rodinu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Těžko je zapomenout, když slzy v očích stojí.
Těžko je zapomenout, když srdce pořád bolí.
Dne 9. září jsme vzpomněli druhé výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Františka Štejdíře. Touto cestou bychom rádi uctili
jeho památku.
Manželka a děti s rodinami

Dne 26. října 2004 uplyne rok od úmrtí pana Bohumila Buřvala.
S láskou vzpomíná manželka Marie s celou rodinou.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ IVY KALÁŠKOVÉ
NEDĚLE 03.10. - od 17 00 - Dětské představení
„Tygr, mnich a šakal, cesta, kráva, strom a Mirka“
Vstupné 10 Kč
loutkový muzikál na motivy indické pohádky
v podání studentky DAMU Mirky Venclové.
PÁTEK 08.10. - od 20 00
divadelní představení hry ODYSSEUS v podání
studentů gymnázia.
Vstupné 30 Kč
SOBOTA 09.10. – od 20 00
KRAJDOVO BLUES – jediná poličská kapela
hrající nefalšované blues.
TRAFFIC JAM - J. Smoking Kubek, K. W.
Shepherd, ZZ TOP, J. Hendrix, B.B. King, , Eric
Clapton, C.C. Rider – a další uslyšíte v podání
této kapely z Havlíčkova Brodu. Vstupné 50 Kč
STŘEDA 13.10. – od 19 00
ROCKOVÁNÍ s Jiřím Černým II.
Poslechový pořad“ Rockování“ Jiřího Černého,
nejznámějšího českého hudebního publicisty má
pro velký úspěch své pokračování.
Vstupné 50 Kč
SOBOTA 16.10. – od 20 00
RUDÉ KOSTRY - dnes akustický kvartet, urazil
od svých thrashmetalových začátků dlouhou
cestu.V klubu již jednou překvapili svou energickou hudbou .
FRU FRU - jazz/jungle/popové FruFru vám do
uší natlačí živé groovy a roztančí krevní oběh
– elektronické a klasické bicí, steel drumy, pady,
klávesy... Kapelník Václav Bartoš spolupracoval

např. s Pavlem Fajtem a Ivou Bittovou. FruFru
zhudebnilo texty Honzy Volfa, Allena Ginsberga,
Georga Trakla, Václava Bartoše…
Vstupné 80 Kč/ 60 KčS*
PÁTEK 22.10. – od 20 00
Jazzový večer – Vojtěch Eckert Trio a Vesna
Vasco de Caceres.
Vstupné 50 Kč
SOBOTA 23.10. – od 21 00
HIP HOP – v pořadí druhá párty, kde se představí mimo jiné to nejlepší z Jihlavské scény.
Vstupné 50 Kč
SOBOTA 30.10. – od 20 00
JANIS JOPLIN revival - „ Nevěřila jsem, že bych
dokázala chraptět a sípat tak jako Joplinová. To
jsem ještě nevěděla, že stačí pořádně chlastat
a hlas mi zhrubne,“směje se blonďatá zpěvačka,
která dnes na koncertech dokáže kvílet, chroptět, šeptat a řvát s dost slušnou vervou. „Joplinka
je ve mně,“ říká Táňa.
BUDOÁR STARÉ DÁMY
- rocková skupina
z Kohoutovic. Je mladá, hravá, dravá a ze
3/5 dámská kapela. Naše písničky jsou prosté,
ale upřímné. Hrajeme duší, nástroje jsou jen prostředky .Kapela vystoupila na letošním ročníku
Rockoupání ( s velkým ohlasem ).
Vstupné 80 Kč/ 60 KčS*
V průběhu všech divadelních představení je klubová
hospoda uzavřena.
*KčS – Korun českých studentských

Městská knihovna Polička pořádá u příležitosti 155. výročí založení

7. ŘÍJNA V 19 HODIN LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
sraz před Městskou knihovnou – Palackého náměstí.

NA ZÁVĚR OHŇOSTROJ!

TÝDEN KNIHOVEN

MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLAVÍ 155. VÝROČÍ SVÉHO VZNIKU
Poličská knihovna patří k nejstarším v Čechách. V letošním roce uplynulo 155 let od jejího
založení. Počátkem veřejné knihovny v Poličce
bylo založení školní knihovny magistrátem roku
1813 při hlavní škole. V roce 1832 měla knihovna
500 knih a 106 zeměpisných map. Na vznik veřejné knihovny měl velký vliv revoluční rok 1848,
kdy poličští vlastenci 9. prosince 1848 založili
Veřejnou čítárnu slovanskou, která byla otevřena
1. ledna 1849. V letech Bachova absolutismu čítárna zanikla a knihovna připadla obci. Později,
od roku 1866 do roku 1872, ji spravovala Měšťanská beseda, potom to byla Beseda a od roku
1884 Zvláštní výbor.
Na úroveň knihovny měla značný vliv dobrá
práce knihovníků - učitelů. Roku 1863 se dostalo knihovně darem 786 knih. Nevíme, kde
byla knihovna umístěna ve svých počátcích.
V 80. letech 19. století je doloženo její umístění
v malé úzké místnosti druhého patra radnice. Žádosti tehdejších knihovníků o přidělení slušnější
místnosti byly marné. Knihovna si musela počkat
plných padesát let na vlídnější umístění. V éře
první republiky měla knihovna asi 6 000 svazků.
V roce 1948 měl knihovní fond 11 000 svazků.
V padesátých letech byla knihovna zprofesionalizována a měla zajišťovat pomoc 52 lidovým
knihovnám okresu. V roce 1961 přinesla nová
územní organizace změny i do práce knihovny.
Byl zrušen okres Polička a knihovna se stala
městskou lidovou . V důsledku přenosu hranic
působnosti předala poličská knihovna několik
knihoven Žďáru nad Sázavou a Chrudimi a naopak jí byly předány knihovny bývalého okresu
Litomyšlského, takže její metodické, doplňovací
a meziknihovní pomoci zůstalo 35 místních lidových knihoven. Do roku 1980 se knihovní fond
rozrostl. Přesto se knihovna až do tohoto roku
tísnila v nevyhovujících podmínkách v malých
přízemních místnostech bývalé měšťanské ško-

ly. V březnu 1980 byla knihovna přestěhována
do speciálně pro ni zakoupeného a upraveného
domu na Palackého náměstí. Čtenářům se dostalo
nové knihovny s odděleními pro dospělé, dospívající mládež a děti, studovny – čítárny a prostorného vestibulu k pořádání výstav a výstavek.
Od roku 1996 procházela knihovna procesem
automatizace provozu pomocí knihovního systému LANius. Od 1. ledna 1997 jsou jednotlivá
oddělení plně automatizována. Od roku 1999 jsou
v půjčovnách k dispozici ON-LINE katalogy.
Knihovna je připojena na internet.
Vzhledem k nedostatku místa pro uložení
fondu byly v roce 2001 přistavěny a zpřístupněny další prostory.Ve svém fondu má knihovna
47 757 knihovních jednotek. V loňském roce ji navštívilo 26 687 čtenářů a vypůjčilo si 188 229 knih
a časopisů.
V rámci své hlavní činnosti organizuje knihovna velice úspěšně exkurze, přednášky, besedy,
soutěže, ankety a výstavy.
Na podkladě uzavřené smlouvy s knihovnou
Svitavy, pověřenou regionálními funkcemi, poskytuje Městská knihovna Polička pro 16 obecních knihoven v oblasti své působnosti hlavně
poradenské služby, buduje výměnné fondy
a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů. V této oblasti vykonává další nezbytné
činnosti napomáhající rozvoji knihoven svěřeného obvodu.
Ve vzdělávacím středisku, které je součástí
knihovny, organizuje knihovna vzdělávací, jazykové a praktické kurzy. Velice úspěšně spolupracuje s tělesně postiženými spoluobčany
(pořádání výstav) a také s domovy pro seniory
– základy práce s počítačem, internetem, půjčování zvukových nahrávek pro zrakově postižené
spoluobčany, donáška literatury.
Městská knihovna se podílí i na akcích pořádaných v rámci města.

PRODÁVALA SE ZPÍVAJÍCÍ LÍPA
Jednou z nejstarších, největších, ale i literárně
nejslavnějších lip v ČR, je bezesporu Lukasova lípa
v nedalekém Telecím. (Stáří kolem 700 let, obvod
kmene téměř 12 m). Pověst o jejích podivuhodných
pěveckých schopnostech zpracoval nejen poličský
rodák, spisovatel a básník Miroslav Bureš, ale také
Alois Jirásek, Teréza Nováková a další - každý trochu po svém. Verze této pověsti od Adolfa Weniga
se dostala i do současných školních čítanek.
Pro oživení paměti nabízím (svoji) nejstručnější
úpravu: Bylo to v době pobělohorské rekatolizace
a velkého útlaku vyznavačů církve podobojí a Jednoty bratrské. Starý hospodář na Lukasově gruntu,
při vyhlížení tajného posla s náboženskou literaturou, se náhodně propadl do prostorné dutiny v kmeni jejich obrovité lípy. Prostor pak začal využívat
jako úkryt a při lojových svíčkách zde opisoval
zakázanou a vzácnou Bibli kralickou.
Při rozepisování žalmů vypomáhal své paměti
jejich prozpěvováním. Byl již nahluchlý a proto
se jeho trochu hlasitější zpěv šířil kmenem do široce rozložené koruny. Spolu s jejím šuměním tak
vznikal dojem, že zpívá celá lípa. Někteří sousedé
přicházeli a nábožně naslouchali, jiní lidé zas
raději upozorňovali vrchnost. Ale lípa své tajemství
uhájila a stařec (při spotřebě 1204 svíček) nakonec
svou práci mohl zdárně dokončit. (Jenom A. Jirásek
se rozhodl pro dramatičtější závěr).
Ředitelství České pošty k letošnímu 8. září vydalo sérii známek s památkově chráněnými stromy. Jedním z nich je i „Zpívající lípa v Telecím“
v hodnotě 6,50 Kč. Autorem kresby je ak. mal.
A. Absolon, rytec M. Srba. Úřední vydání známky

bylo sice již 8. září, ale slavnostní KŘEST známky
byl v KD Telecí uspořádán v sobotu 18. září. Od
dopoledne byla přístupná filatelistická výstava
s provozem mimořádné poštovní přepážky, prodejem „Pamětních listů“ a dalších tiskovin s novou
známkou s příležitostným razítkem. Pošta zde měla
i reprodukční a tiskové zařízení, které zájemcům na
počkání zhotovilo známky z donesených vlastních
předloh, fotografií či kreseb. Ve 13 hod. se uskutečnil slavnostní Křest známky, na němž byl přítomen
a hovořil i místopředseda parlamentu ČR Jan Kasal
a další poslanec za KDU-ČSL Pavel Severa. Odpoledne na louce u mladé lípy (dcera Zpívající lípy,
přesazená sem v loňském roce ve stáří 14 let) jsme
vyslechli koncert krojované cimbálové skupiny
z Veselí nad Moravou a vystoupení folkového dua
Nestíháme z Prahy.
Krásný sluneční den venku, srnčí guláš a svíčková uvnitř restaurace. Spolupořadatelem celé akce
bylo i vedení CHKO Žďárské vrchy, které autorsky
připravilo podvečerní inscenaci části pověsti u památné Matky Lípy v nastudování žáků místní ZŠ. Tři
vtipní komentátoři historického děje se zapojením
publika, stařeček Jiroušek, ale hlavně závěrečné
odkrytí vstupu do dutiny mohutného kmene, odkud postupně za zpěvu vyšlo se svíčkami celkem
12 bíle oděných dítek i s paní učitelkou, vyvolalo
tak nadšenou odezvu hojného diváctva, že scénka
musela být znovu opakována. Po setmění se lípa
rozzářila rafinovaným slavnostním osvětlením
a poskytla mnoha fotografům amatérům příležitost
k pokusům o umělecké záběry.
Oslavy obyčejné poštovní známky se neobyčejně vydařily. Kdo zaváhal a nepřijel, ať lituje.
Karel Vondrák

Na Týden knihoven 4. 10. – 9. 10., kdy se dveře
všech knihoven otevřou široké veřejnosti dokořán,
připravila Městská knihovna svůj program nejen do
budovy Městské knihovny, ale i na veřejné prostranství. A tak se bude moci opravdu každý přesvědčit,
co všechno knihovna nabízí, co všechno dokáže a jak
málo za to chce.
4. října a 7. října
Den otevřených dveří ve všech odděleních knihovny
Půjčování s překvapením. Malí čtenáři knihovny
si mohou při návštěvě knihovny vyrobit malý dárek.
Prvňáčci mají registraci zdarma
5. října
Slavnostní setkání knihovníků u příležitosti 155. výročí založení knihovny
ve 14.30 hodin…. pro studenty gymnázia Polička
v 18.00 hodin…. Městská knihovna Polička
Beseda s Arnoštem Tabáškem -novinářem, publicistou a autorem několika úspěšných knih : Dobývání
nebe , Revír mého srdce, Moře plné srnců, Adina Mandlová: Fámy a skutečnost
Beseda s autorem říkadel a pohádek pro děti Michalem Černíkem
6. října v 10.00 hodin
Malování na Palackého náměstí …..Malujeme pohádkové bytosti
6. - 8. října
Nebojme se počítače
Dny Internetu pro seniory – neumíte pracovat s počítačem? Chcete poradit?
Přijďte do knihovny, navštívíme vás v Penzionu.
7. října v 19.00 hodin
Lampiónový průvod – sraz před Městskou knihovnou – Palackého náměstí
4. října - 9. října
Aktivní čtenáři 15 minut brouzdání po internetu
zdarma
Veselé obrázky Zlatky Berkovcové – výtvarná
výstavka - spolupráce s Denním stacionářem Charity
Polička
Výstavka – 155. výročí založení poličské knihovny
Anonymní kvíz ze znalostí literatury……..
Malujeme knihovnu (s odměnou)
Tisk přečtené literatury
Amnestie - prominutí sankčních poplatků – I. – IV.
upomínka
- prominutí poplatků za vyzvednutí rezervované
knihy
- prominutí poplatků za vystavení nové průkazky
Zahájení prohlížení CD ROMů na počítačích v oddělení pro dospělé a mládež
Možnost anonymního vrácení dlouho vypůjčených
knih do připravené skříňky mimo výpůjční pult

Autorka výstavy Veselé obrázky
Zlatka Berkovcová

8

KURZY V KNIHOVNĚ
Vzdělávací středisko při městské knihovně v Poličce připravuje pro školní rok 2004 – 2005 výuku
v kurzech
Přípravných k přijímacím zkouškám na střední
školy z jazyka českého a matematiky
a) pro žáky 9. tříd základní školy na všechny
typy středních škol
b) pro žáky 5. tříd základních škol

UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE VYSTAVUJE SOUČASNÉ UMĚNÍ
Poličský Umělecký salon je instituce, která už
od doby svého založení (1941) úspěšně umožňuje
komunikaci mezi umělci a těmi, kdo se zajímají o výtvarnou kulturu. Děje se tak kolektivními, případně
tematicky pojatými výstavami. Všechny jsou jakousi
mapou současné umělecké scény, dnes konkrétně
postmoderní, nebo dokonce již post-postmoderní. Na
tu je návštěvník zván i letošním salonem v Poličce.
Tématem letošního uměleckého salonu je nej-

na umělecké scéně doma i v zahraničí. Ta dnes od
absolventů vyžaduje nejen všestrannou technickou
připravenost, ale i schopnost orientace v dnešním
uměleckém světě. Předpokladem je, aby každý student v maximální míře využil individuálních dispozic
svého talentu. A o tom, že se to v Akademii výtvarných umění v Praze vesměs daří, přesvědčivě mluví
i letošní Umělecký salon v Poličce.
Kristýna Křížová

Jazykové kurzy
- Angličtiny pro předškolní děti
- Angličtiny pro začátečníky
- Angličtiny pro mírně pokročilé
- Angličtiny pro pokročilé
- Angličtiny pro pokročilé – konverzační kurz
- Němčiny pro předškolní děti
- Němčiny pro děti základních škol
- Němčiny pro začátečníky
- Němčiny pro mírně pokročilé
- Němčiny pro pokročilé – konverzační kurz
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí
Jednotlivé lekce obsahují:
a) gramatická cvičení
b) základní konverzační témata
c) procvičování a rozšiřování slovní zásoby
d) texty s porozuměním
Šití a střihů pro začátečníky
Šití a střihů pro pokročilé
Zájemci o jednotlivé kurzy si mohou vyzvednout
závaznou přihlášku do kurzu v Městské knihovně,
Palackého náměstí číslo 64 v Poličce do 10. října.
Součástí závazné přihlášky je úhrada zálohy na
kurz ve výši 300,-Kč.
Zahájení kurzů je podmíněno dostatečným počtem zájemců.

LÉTO NA HRADĚ SVOJANOV
O víkendu 18. a 19. září se uskutečnilo Kralování na hradě Svojanově. Byl to víkend plný rytířů
ve zbrojích, krásných dam, hudebníků, sokolníků,
loutkového divadla, trubadůrů, plivačů ohně a dalších atrakcí. Akce proběhla v režii skupiny historického šermu Dragon z Hradce Králové.
Při této příležitosti jsme se zeptali kastelána
pana Čtrnáct, jak proběhlo léto. „Ukazuje se sílící
trend, že návštěvníků, které zajímá samotný hrad,
je čím dál méně. Pokud chceme udržet, případně
zvýšit tržby za vstupné, musíme pořádat různé
akce, které přitáhnou diváky. Proto letos na hradě
proběhly divadelní víkendy, rómský festival, technoparty, rockový a folkový festival a další akce.
Od města dostaneme na provoz přibližně 800 tis.
korun, 1,2 mil. si musíme vydělat, abychom pokryli
naše provozní náklady. Nečekáme však jen s nataženou rukou. V současnosti se na hradě plynofikuje
restaurace. Projektová cena je 400 tis. korun. Tím,
že jsme převážnou část prací udělali vlastními silami, jsme ušetřili 300 tis. Kč.

Plivači ohně ze skupiny historického
šermu Dragon.
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Tomáš Kubík:Alegorický, výchovně vzdělávací průvodce prostorem světských scén a strategických her
novější umění, které vzniklo v pražské Akademii
výtvarného umění rukama úspěšných absolventů.
Právě výběr z jejich závěrečných prací se Salon rozhodl letos vystavit. Možná tak vedení Městského muzea
a galerie v Poličce učinilo s vědomím úspěchu, který
sklidila v roce 2001 expozice multimediálních objektů. Mladí autoři tak mají stejnou možnost prezentace,
jaká byla v minulých letech poskytnuta i některým
významným osobnostem českého umění. Návštěvník
má možnost navštívit Salon s číslem 57 (pořádaný
v Městském muzeu a galerii v Poličce) a seznámit
se v něm s prací řady umělců z rozličných škol Akademie. Shlédnout nejen klasickou malbu, například
Jiřího Gruse, ale i malbou interpretovanou fotografickou koláž, kterou vystavuje novodobý Bosch Tomáš
Kubík. Dozajista návštěvníka zaujme „Socha jako živý
organismus“ z cyklu Aleše Makarenka, rozebíratelné
Hlavy Magdaleny Mézlové, skica k náročné figurální
kompozici slovenské sochařky Szilvy Emöke, poutavé širokoúhlé fotografické obrazy ze života žen Sylvy
Francové. Za pozornost stojí i kritická obrazová práce
s architekturou, kupříkladu digitální tisk Radka Mackeho „Ubytovna Vinohrady/Hotel Hilton“. Architektura, zastoupená na výstavě modely, je rovněž, stejně
jako restaurátorství, připomenuté alespoň reprodukcemi v katalogu, součástí výukového programu Akademie. Vystoupáte-li v budově muzea o patro výše,
tak můžete chvíli pobýt před obrazovkou a podívat
se třeba do roku „1987“, jde o videoprojekt Kateřiny
Závodové.
K výstavě promluvil Dr. Jan Kříž z katedry dějin
umění AVU. Zdůraznil, že v dnešním stavu je historická vysoká umělecká škola (AVU) připravena vyhovět požadavkům soudobého umění na všestranné
vzdělání studentů v různých technikách a druzích
umění. Kromě ateliérů tradičních technik jsou na
škole hned čtyři ateliéry věnovány netradičním výtvarným programům, jako je konceptuální umění,
multimediální techniky, manipulovaná fotografie
a počítačová „malba“, nemluvě o nejrůznějších kombinacích klasických a nových výtvarných prostředků.
Pedagog také obšírněji promluvil o celkové situaci

Pohled do expozice

JABLKOŇ V POLIČCE
18. září se v Divadelním klubu uskutečnil křest
nového CD hudební skupiny Květy s názvem Jablko
jejího peří. Příjemná, podle protagonistů psychedelická, muzika uvedla posluchače do správné nálady
a po křtu, který proběhl zcela netradičně solí, následoval zlatý hřeb večera. Totiž skupina Jablkoň.
Věděl jsem, že je to dobrá hudba, ale nevěděl
jsem, že Jablkoň je skvělá hudba. Propracované,
uchvacující, profesionální a přesto lidské vystoupení pánů Němce, Carvana, Jůdla a Chlouby ve
mně vzkřísilo pocit, že opravdová hudba je k mání
i v Poličce.
Široký záběr hudebních stylů, kterým je Jablkoň
znám, nenechal během 90 minutového vystoupení
v klidu nikoho. Vtipné, lehké a jemně direktivní
vedení večera lídrem kapely Michalem Němcem jen
podtrhovalo pohodovou atmosféru tak výjimečného hudebního zážitku.
Lukáš Zrůst
dramaturg Divadelního klubu

POLIČKA *555
Tradiční festival zahájil hejtman pardubického
kraje Ing. Roman Linek s poznámkou o názvu
vztahujícím se k nadmořské výšce Poličky. Stejné
sdělení z jeho úst slyšelo a vidělo statisíce diváků
na prvním programu ČT. 13. ročník už je tradice
a pozornost medií je zasloužená. Důležitější však
je i trvalá pozornost návštěvníků, přestože počasí
nebylo nejideálnější. První den, či spíše podvečer,

R. Křesťan a Druhá tráva
foto: Jaroslav Mareš
začal po slavnostním zahájení koncertem Musici
boemi a nastartoval sváteční atmosféru. Jakby ne,
když jsme slyšeli skladby W.A. Mozarta, B. Brittena,
G.F. Händela a L. Janáčka. Mírný zádrhel se vloudil,
když spousta lidí čekajících na neodmyslitelné fanfáry z věže svatojakubského kostela čekala marně.
Jediný člověk, který by tuto informaci zavolal na
náměstíčku B. Martinů, by díky ústní poště udělal
více než přelepka o zrušení akce, kterou většina lidí
nečetla. Pošmourno a deštivo způsobilo přesunutí
koncertu Radima Hladíka do velkého sálu Tylova
domu. Aparatura byla zřejmě nastavena na prostory
Palackého náměstí, nevím. Pokorně uznávám, že
tento způsob hudby patří do současnosti, ale mám
chuť se svěřit s dojmy mého přítele: „ Když jsem
zjistil, že na náměstí nic není, opožděně jsem přišel
do Tylova domu. Otevřel jsem dveře a nějaká exploze mě vyrazila zpátky do vestibulu.“ R. Hladík
se obklopil mladými hráči, kteří dokonale souznějí
se svým starším partnerem. Hrály se i repertoárové
skladby sedmdesátých let, ale v novém hladíkovském kabátě. K překvapení všech vystřihl Hladík
sólově svou skladbu Impresei na své nové akustické kytaře koncertním stylem, který musí ocenit
a uznat i jednostranně zaměřený milovník klasiky.
Přímým přenosem satelitní sítí Evropské vysílací unie v cyklu Letní festivaly Euroradia 2004 byl
vysílán v režii českého rozhlasu 3 Vltava komorní
koncert Penguin Quarteta. Tito mladí hudebníci zahráli s neuvěřitelnou lehkostí Smyčcové kvartety C
dur F.X. Richtera, B. Martinů kvartet č. 3 a Antonína
Dvořáka kvartet As dur. Byla to výjimečná příležitost být účastníkem tohoto přenosu, ale vypadalo
to, jako by si mnoho potenciálních posluchačů
chtělo počkat na záznam koncertu, který pak stanice Vltava opakovala 29. srpna. Dost sedadel zůstalo
v radničním sále prázdných. Odpoledne se počasí
přiklonilo na stranu diváků a přestože nebylo úplně pivní, před radnicí bylo živo. Především mladí
posluchači si přišli na své a mohli si zanotovat
třeba při Druhé trávě Rudolfa Křesťana, který svým
vypjatým zpěvem přitahoval posluchače v brněnské
skupině Trapeři, posléze u Poutníků, kde už svými
originálními nápady zajišťoval repertoár. Bluegrasové a newgrassové cítění Druhé trávy je poznat na
zvláštním zvuku, který už často ocenili při dlouhodobém účinkování i krátkodobých zájezdech
v USA. -123 minut známe z poličského Rockoupání
a rádi jsme si je po roce poslechli znovu. Skupiny
Pod černý vrch či Dým Mariana Dočadila se také
neztratily.
Přišel večer a stálice evropského jazzu Peter
Lipa s chutí zpíval a znovu se přesvědčil o náklonnosti svého poličského publika. Karla Kahovce
a George & Beatovens známe od poloviny 60. let

a také jsme čekali na jeho evergreeny. Dočkali jsme
se a slyšeli Svou lásku jsem rozdal, Snad jednou
ti dám, Vlasy zrzavý či Modřínů háj. Kdo chtěl,
zavzpomínal, ale v každém případě si musel říci,
že snad to ani není možné, že tato skupina má už
vlastně 40 let. A byla půlnoc. Kdo toho ještě neměl
dost šel do Divadelního klubu nebo si nařídil budík na Ilju Muromce. Divadelní skupina Popraskd
rozšířila svůj repertoár o hru osvědčeného autora
a lídra Popraskdu Petra Erbese - zakončila tím své
prázdninové putování po okolním kraji a vrátila
se do rodného města. Humor, který bych nazval
v souladu s hrou bohatýrským, parádně bavil zcela
naplněný klub. Nezářil jen Lukáš Zrůst v roli Ilji,
ale i další bohatýři, z nichž nikoliv nejmenším byl
právě sám autor hry.
Celý svět uctívá vzpomínkou sté výročí úmrtí
A. Dvořáka a pořadatelé zajistili pro nedělní koncert v chrámu sv. Jakuba Brněnský akademický
sbor, který přednesl Biblické písně. A. Dvořák
v starozákonních Žalmech procítil hudbou každé
jejich slovo a stejně tak udělal Richard Novák svým
hlasem. Mše D - dur pro sbor, varhany a sóla pod
vedením šéfdirigenta Jaroslava Kyzlinka dovršila
v zaplněném chrámu opět úspěšný festival Polička
555.
A. Klein

Peter Lipa Band
foto: Jaroslav Mareš

DOPIS PRAŽSKÉHO
„LUFŤÁKA“
Je už řadu let příjemným zpestřením předposledního prázdninového víkendu. Jeho multižánrovost uspokojí snad všechny – od pamětníků až po
ty nejmenší. Letošní dramaturgie festivalu vsadila
na příjemné jistoty: tradiční věžní hudbu obstaral
špičkový Fanfárový orchestr pražské Hradní stráže,
Vladimír Mišík jezdí do Poličky rád a nikdy nezklame, sobotní dopolední koncert Penguin Quartetu
nahrával dokonce pro své vysílání Český rozhlas
3 (Vltava). V sobotním odpoledním programu (Dým
Mariana Dočadila, Robert Křesťan s Druhou trávou,
Pod Černý Vrch) nebylo hluché místo ani v dešti,
který zároveň příjemně i nepříjemně vystřídal doposud panující až tropická vedra. Večerní program
byl pak skutečným vyvrcholením festivalu. Po skvělé mladé rytmické formaci – 123 stupňů, která chladem a mokrem již skoro strádající diváky jaksepatří
rozehřála, zaskočil ty méně připravené nestárnoucí
Peter Lipa se svým spíše bluesujícím než swingujícím Bandem. Při jeho interpretaci skladeb Beatles
a že bylo právě 21. srpna (2004) jsem si musel vzpomenout na 20. srpna 1968, kdy jsem v bratislavském
kině Praha poprvé viděl film Help. Ten pohodový
film, plný dobré muziky a souznějící s květinovými
60. léty, jakoby pro mě předznamenal i atmosféru
letošního poličského festivalu. Tehdy ještě existoval
na všech stranách rozděleného světa sen o svobodě
a demokracii, ze kterého jsem se definitivně probral hned příští ráno. To, že nám násilná probrání
už nehrozí, atmosféra letošního festivalu nenásilně
ilustrovala. Pohodově naladění lidé přirozeně respektovali multižánrovost festivalu a maximálně se
tolerovali. Navzájem i s účinkujícími. Starší se alespoň pohupovali v rytmu, mladí na náměstí i v parku tančili a malým svítily oči, když viděli, čeho
jsou ještě schopni jejich rodiče a prarodiče. A když
nakonec Karel Kahovec s kapelou George & Beatovens, jejíž historie se začala psát v těch 60.letech,
dal k lepšímu stále zelené hity Petra Nováka, nechybělo letošnímu poličskému festivalu snad už vůbec
nic. I ten pražský lufťák (já) si musel říct: „Jsou v té
Poličce dobří!“
Jiří Brixi

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZŠIŘUJE NABÍDKU
S novým školním rokem rozšířila Masarykova
základní škola nabídku vhodného využití volného
času pro děti vyšších ročníků otevřením nového
školního klubu, který je jistou formou pokračování školní družiny. Tato nabídka je směřována
i rodičům, kteří vzhledem ke svému pracovnímu
vytížení nemohou dostatečně dohlížet na své děti,
protože tento klub nabízí smysluplnou a zajímavou
náplň volného času dětí s dohledem pedagoga.
Město Polička v příspěvku na činnost školy poskytlo prostředky na moderní vybavení a škola
vyčlenila vhodné prostory. K vybavení klubu patří
elektronické šipky, stolní hry, počítače s připojením
na internet, sportovní nářadí, televize, video, DVD,
dataprojektor a vhodné vybavení nábytkem.
Klub je otevřen ve dnech školního vyučování
ráno od sedmi hodin a odpoledne od půl jedné do

čtyř hodin. Činnost klubu vychází z představ dětí,
neboť vlastnímu zahájení činnosti předcházel rozsáhlý dotazníkový průzkum ve třídách jednotlivých
ročníků. V rámci klubu budou pracovat kroužky se
zaměřením na softbal, stolní tenis či hru na kytaru.
Školní klub bude organizovat řadu školních turnajů.
Bližší informace k novému školnímu klubu poskytne pan učitel Teplý, který byl pověřen jeho vedením. Dotazy mohou mít i elektronickou podobu na
e-mail p.teply@unet.cz.
-J. Kacálek-

PSI OBČAS SKONČÍ V ÚTULKU
Strážníci městské policie se ve své činnosti zabývají
také odchytem psů, kteří se toulají po městě. Zvíře pak
bývá dočasně umístěno v kotci ve dvoře městského
úřadu. „Snažíme se využít místní znalosti majitelů psů,
vydatně nám pomáhá i veterinář pan Teplý. V případě,
že se nepodaří psa majiteli předat nebo se nejedná o psa
z naší lokality, odvážíme zvíře do útulku v Pohodlí.“ řekl
nám velitel městské policie Pavel Lahodný. Zmíněný
útulek v Pohodlí patří Litomyšli, Polička má uzavřenou
smlouvu, že zde mohou být psi z jejího území umístěni.
„Máme smluvně ošetřený i další útulek, a to v Kodlíšťanech u Pardubic, ale zatím jsme tuto alternativu
nemuseli volit,“ uvedl velitel. Podle jeho slov většina
takto nalezených psů nemá známku, protože v mnoha
případech utíkají majitelům z domu nebo ze zahrady.
Jak velitel uvedl, zatím se při odchytu nesetkali s hodně
agresivním psem.
-saň-
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VZPOMÍNKA NA BOHUSLAVA MARTINŮ
Čtvrtstoletí
převozu ostatků Bohuslava
Martinů ze Švýcarska si
30. srpna 2004 připomněli zástupci města,
muzikanti a pamětníci.
Předseda správní rady
Nadace Bohuslava Martinů Ivan Štraus řekl nad
hrobem skladatele:
Když se 27. srpna
1979 ozvalo barytonové
sólo z Otvírání studánek
„jsem doma, jsem doma,
Bohuslav Martin,
jsem doma“, málokdo se
foto: František
zdržel pohnutí a slz. ProDrtikol 1925
tože po všem tom pekelcování, bloudění a o vlas
unikání nástrahám v celém světě se nejhlubší touha
Bohuslava Martinů naplnila. Konečně! Po šesti letech
přípravných snah!
Co všechno ale tomuto aktu předcházelo, kolik
jednání, tajných schůzek, přesvědčování na obou stranách, strategických úkroků, právních úkonů. .. 25 let
je věru dlouhá doba. Jedněm už vzpomínky vybledly,
druzí volky či nevolky zapomněli, třetí ještě tehdy nedorostli do starostí o věci veřejné. Dnešní pohled do minulosti by měl připomenout paměti národa, aby uchovala
do budoucna výstrahu i poučení. Tím spíš, dokud její
svědci jsou ještě mezi námi.
Na počátku slavnosti před 25 lety byla touha. Ten
chudý chlapec, který svým poličským dobrodincům
přinášel zprvu jen zklamání, se toužil vrátit domů.
Ověnčen úspěchy, leč stále stejně skromný, byť vědomý si své ceny, těšil se slavný rodák především na své
drahé, které spatřil naposledy před válkou. Jak zvláštní
předivo mu ale osud uchystal, když mu kladl do už
se uskutečňující cesty jednu překážku za druhou.
Americké občanství, zprvu výhra, později komplikace
pro oba manžele, ztracené nebo spíše zašantročené
pozvání na AMU, úraz, závist tehdejších mocných, plivajících veřejně jednu jedovatou slinu za druhou, politické dusno, svůdně pevná pavučina mezinárodních
úspěchů světoobčana Martinů, ctěného a vítaného
reprezentanty kultury i politiky všude ve světě – kromě
své vlasti. A naproti tomu vnitřní puzení splnit úkol
a vypsat ze sebe všechny do něj vložené noty, zachytit
trvalým způsobem prchavou skutečnost, ztvárnit neplakátové vlastenectví s intenzitou svého litomyšlského
krajana a zanechat po sobě dílo, jemuž budou rozumět jak prostí lidé, tak intelektuální špičky.
Nezadržitelně stoupající obdiv a láska početné obce
hudebních nadšenců k osobě i dílu nakonec zesměšní
i české závistivce a tající politické ledy opět přinesou
naději na shledání. Pozdě! Jen pár věrných mu přinese
ke smrtelné posteli hrst lásky rodné země ke svému
pěvci z nejvyšších.
Zůstává dílo – a manželka. Stejně jako za jeho života i teď se ujímá jeho odkazu i po právní a obchodní
stránce vybírajíc si nejzkušenější rádce – Dr. Richarda
Klose a Dr. Ulricha Uchtenhagena. Jeden problém však
nebezpečně bobtná: kam budou putovat tatíčkovi ctitelé? Paul Sacher ve své – celkem pochopitelné – nenávisti
ke komunismu a jeho představitelům poukazuje tvrdošíjně na skutečnost, že Martinů do komunistického
Československa nechtěl a odmítá vydat jeho ostatky,
zcela výjimečně uložené mimo hřbitovní prostor na
Schönebergu, místě jeho posledního pobytu, na okraji
lesa, pod železným křížem, který zvolna rezaví a kolem nějž se pasou krávy. Viděl jsem to na vlastní oči!
Teprve starosta Luzernu Dr. Hans Rudolf Mayer, předseda luzernského Mezinárodního hudebního festivalu,
přiměje Sachra ke změně názoru. Jaké štěstí, že se Sacher mohl na vlastní oči v roce 1992 přesvědčit, že jeho
vynucený souhlas byl historicky oprávněný!
Zásadní obrat nastává ve chvíli, kdy se paní Charlottě na otázku po místě jejího posledního spočinutí
dostane z úst Sacherových odpovědi: Ty pojedeš rovnou
do Poličky...A Charlotta se vzepře! Já, cizinka, mám
spočívat v rodném městě tatíčkově bez něj? To ne!
Na radu si v poslední vůli vymíní, že chce být po-
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hřbena v Poličce po boku svého chotě. Výnosy z autorských práv odkazuje Českému hudebnímu fondu s podmínkou, že je použije na zřízení Nadace BM, „aby se
mladí čeští muzikanti nemuseli nuzovat tak, jako jsme
se museli nuzovat my s Bohušem...“ Několikrát přijede
do Prahy jako oficiální host. Stýká se i s oficialitami,
které jsou přáteli Martinů přesvědčovány o významu
BM pro reprezentaci české kultury v zahraničí. Ale
především vyhledává staré přátele, kteří jí zůstali věrní
stejně jako ona zůstala věrná jim: Šebánka, Špačkovy,
Páleníčka, Alexandru Večtomovovi věnuje Bohušovo
pianino – které dnes stojí zde v Památníku – přes Páleníčka se s ní seznamuji i já a nesu si celým životem její
větu “všimněte si, že v každé Bohušově skladbě někde
najdete malé okénko do nebe“, dr. Klose, který jí významně radí jak ulít obětinu komunistickému božstvu
aniž by si zadala a současně získat něco ve prospěch
díla svého muže. Paní Charlotta vždy říkala „kdo jiný
by měl pečovat o Bohušovo dílo ne-li jeho krajané...“
Obálka s černým pruhem a poslední vzpomínkou
Charlotty – sa derniere pensée – zvěstuje skon příkladně obětavé manželky tvůrcovy. Jednání kolem splnění
její poslední vůle se rozeběhnou naplno.
Získání ostatků a jejich převoz je vrcholně dramatický příběh, v němž hrají roli politické špičky té doby,
Paul Sacher, Pavel Kohout, Josef Páleníček i mnoho
méně nápadných pěšáků jako tehdejší předseda
MěNV Jan Hrdlička a Václav Šlechta, bez jejichž přispění by se celý mechanismus býval pohyboval mnohem těžkopádněji, jestli vůbec.Celá událost by už brzy
měla vyjít knižně v podobě objektivního vylíčení dalším
z důležitých aktérů, Dr. Janem Kapustou. Tam by měl
už každý kamínek zaujmout své odpovídající místo.
Bude to čtení na úrovni nejlepších detektivek, sice bez
ústředního zločinu, zato s překvapivými zvraty děje,
který ale přece jen dospěl do žádoucího happyendu.
Povolení k exhumaci bylo vydáno 11. července
1979 na dobu 6 týdnů. Rakev byla vyzvednuta, totožnost ověřena, prof. Emanuelem Vlčkem provedena

i příslušná antropologická měření a po přenesení do
jiné rakve se Bohuslav Martinů vydal na poslední cestu
do Poličky.
16. srpna byl uvítán ve 20 hodin 23 minut na hranicích v Rozvadově kyticí z města Poličky.
Kruh se uzavřel 27. srpna 1979, slavnostní obřad
se konal v Tylově domě, který Martinů pomáhal svým
účinkováním v roce 1929 otvírat. Od 12 do14 hodin
byla rakev vystavena na veřejnosti, aby Poličané mohli
svému rodáku vzdát úctu. Počáteční důvěru vrátil
Martinů svým spoluobčanům vrchovatě a svým dílem
postavil Poličku do jedné řady s Litomyšlí, Nelahozevsí,
Hukvaldy, Křečovicemi, a konec konců i Salzburkem,
neboť jeho dílo má mnoho společných znaků s Mozartem.
K úžasu švýcarské delegace se slavnost změnila ve
velkou manifestaci úcty poličských občanů a české hudební obce ke slavnému rodáku, což později ovlivnilo
mnohá jednání ve prospěch Nadace. Před budovou
a v přilehlých ulicích stály zástupy, na které se už nedostaly vstupenky do přeplněného Tylova domu.
V 15 hodin otevřela Česká filharmonie za řízení
Václava Neumanna pietní akt 1. větou z 6. symfonie,
která svou rozervaností a náhlými výbuchy velmi
vhodně reprezentovala bouřlivý život svého tvůrce.
Jako čestná stráž se u rakve vystřídali občané města
Poličky, národní umělci, členové Svazu skladatelů
z Prahy a Brna, žáci poličských škol a přátelé BM. Projevy přednesli tehdejší ministr kultury Milan Klusák,
profesor Josef Páleníček, a předseda MěNV Jan Hrdlička. Po 3. větě z 6. symfonie opět v přednesu ČF, zahrál
Miloš Sádlo s Josefem Páleníčkem Variace na slovenskou lidovou píseň. Na závěr se pak rozeznělo Otvírání
studánek v podání Pražského filharmonického sboru,
Radovana Lukavského a barytonisty Jindřicha Jindráka. Mnozí tvůrci si napsali ke konci života své epitafy.
Martinů jej ztvárnil v této kantátě. Možná ani on sám
netušil, jak hluboce se ono závěrečné sólo poutníkovo
zapíše do srdcí jeho krajanů při této příležitosti.
Po státní hymně byla smuteční výzdoba s rakví
vynesena v průvodu na hřbitov za hlaholu zvonů
z chrámových věží. Bohuslav Martinů spočinul v rodném městě v hrobce svých rodičů a sourozenců vedle
své choti.
Situace je dnes jiná než byla za dob Bohuslava
Martinů. Buďme šťastni, že jsme se jí dožili. Latinské
přísloví praví Per aspera ad astra“ – utrpením ke hvězdám. Kéž budoucí tvůrci trpí jen vnitřně, ne zvenčí.
Ale hlavně, kéž my všichni rozpoznáme skutečný
talent, ať už se zrodí kdekoli a pomáháme jeho růstu
tak, aby mohl jednou dobývat ze země poklady, jimiž
nás možná bude obohacovat podobně, jak to činí už
bezmála jedno století Bohuslav Martinů.

REKONDIČNÍ POBYT DIABETIKŮ
Svaz diabetiků z Poličky a okolí uskutečnil ve
dnech 4.- 11. září 2004 rekondiční a edukační pobyt
na Šumavě.
Ubytováni jsme byli v rekreační oblasti Brčálník- malebný amfiteátrový závěr údolí řeky Úhlavy,
vytvořený svahy Můstku, Pancíře a Špičáku. Odtud
jsme pravidelně každý den vyráželi na nějakou cestu. Pěší turistiku doplněnou přepravou vlakem na
Špičák vede železniční tunel 1 748 m dlouhý. Odtud
jsme došli na Čertovo jezero, pěšky zpět po zelené
až na Brčálník. Další den jsme se svezli sedačkovou
Lanovkou na Pancíř. Je to atraktivní vyhlídkový bod
s rozhlednou. Počasí nám přálo a tak pohled z vrchu byl úžasný. l7. členná skupina diabetiků v průměrném věku 68 let navštívila Železnou Rudu. Zde
jsme byli v muzeu skla a prohlédli si kostel. Další
den naše cesta vedla do Hojsovy stráže - osady ze
16. století, která není od Brčálníku tak daleko, ale
z údolí, kde jsme byli ubytováni, to bylo celkem
asi 2 km stoupání. Zde je malebný kostel p.Marie
z počátku 19. století. Jsou tu dvě památné lípy. Ve
středu jsme jeli na výlet autobusem do Dobré Vody,
kde se v kostele nalézá překrásný skleněný oltář
14 obrazů křížové cesty od Vladimíry Tesařové.
Další cesta vedla na Jezerní slat‘ přírodní poznávací

stezkou. Následovala hodinová zastávka na Kvildě.
Zpět jsme jeli povodím Vydry se zastávkou na dřevěném mostě opraveném v r. 2000. Zde je kanál na
přepravu dřeva, dodnes funkční. Pokračovali jsme
přes Prášily a Srní zpět do Brčálníku Pohádkovou
zemí Vítězslavy Klimtové, kde jsme shlédli i stejnojmennou výstavu.
Účastníci získali praktické dovednosti nutné
k zvládnutí diabetu a psychologickou a sociální
podporu skupiny lidí ve stejné situaci. Zopakovali
jsme si jednotlivá témata:
1/ onemocnění diabetem - základní pojmy
2/ kontrola diabetu - měření glykémie
3/ léčba diabetu
4/ dieta při diabetu
5/ pohybové aktivity
6/ prevence - diabetické nohy
Během jednoho týdne jsme zdolali pěšky asi
60 km. Dietní stravováni i pohyb prokázal zlepšení
ranních glykémií, což plně splnilo účel rekondičního pobytu.
Na závěr chci poděkovat MUDr. Lisému a s.
Simajchlové za zpracování přihlášek a vyšetření
zúčastněných, bez kterého bychom nemohli jet.
Karasová Marta, Svaz diabetiků Polička

PARKOVIŠTĚ
Když jsem se dozvěděl, že se v centru města
budou vytvářet nová parkovací místa, docela mě
to překvapilo. Pravdou je, že od září může vjet do
centra kdokoli (do 6t hmotnosti). Styl parkování
některých řidičů, kteří si zastaví přímo před „svým“
obchůdkem a svým miláčkem zablokují polovinu
silnice, těžko změní nově zbudovaná parkovací
místa Na Bídě u hradeb vedle stylové hospůdky U
nožíře Dobroty, kam budou moci svá auta zaparkovat. Škoda, že se zlikviduje pěkný narostlý trávník
s keři. Nemyslím si, že je málo míst na parkování.
Vždyť od Opusu či od divadla je to do centra pár
minut.
David Šafář

KAUZA HAVLÍČKOVA ULICE

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Jak název naší školní jídelny napovídá, jsme
stravovacím zařízením zřízeným převážně pro děti
navštěvující základní školu. V poslední době se ale
naše jídelna otevřela i ostatním strávníkům z řad
veřejnosti, kteří si u nás mohou zakoupit obědy na
celý měsíc i jednotlivé dny. Tato situace kopíruje
dnešní dobu, ve které
školních dětí ubývá, a tak
by se mohlo zanedlouho stát, že nebudeme mít
pro koho vařit.
O velkých letních prázdninách je situace opačná. Rády bychom vařily pro všechny děti, které
by měly zájem, ale podle Zákona 76/1978 Sb. je
možné za stejných cenových podmínek vařit jen
pro ty děti, které budou navštěvovat školní zařízení
(družinu), ostatní nemají na dotovanou stravu nárok
a musí doplácet režijní náklady. Cena je pro rodiče
příliš vysoká a není tedy o naše služby zájem.

Přesto jsme v letošních prázdninách vařily obědy pro dva tábory a cizí strávníky.
V červenci to byl příměstský tábor s „Američany“ pořádaný občanským sdružením YMCA Polička, sdružením evangelické farnosti, pro 140 dětí
z Poličky a okolí. Doufáme, že ocenily, jak se o ně
kuchařky staraly.
Druhý tábor, pro 90 dětí, byl pro TJ LOKOMOTIVA Trutnov, který jezdí do Poličky každoročně na
letní tábor, se zaměřením na plavecký výcvik. Pro
tyto „plavce“ vaříme již po několikáté i se sobotou
a nedělí, a podle jejich apetitu jsme poznaly, že jim
skutečně chutnalo.
Na další prázdniny se těšíme, i když je to „vždy
něco navíc“, a doufáme, že se k nám budou naši
spokojení strávníci vracet.
Helena Boháčová, ředitelka školní jídelny

ROSTOU...

PREZENTACE KRAJE
V BRUSELU

Začátkem září nasbíral pan Šmejdíř na Baldě
za dvě hodiny plný košík „praváků“

Prezentace Pardubického kraje a jeho partnerských
regionů se v Bruselu uskutečnila 17. června 2004 pod
názvem „Partnerství regionů v rozšířené Evropské unii“.
Záštitu nad prezentací převzal Christoph E. Palmer,
ministr pro evropské záležitosti spolkové země Badensko-Württembersko.
Pardubický kraj v Bruselu prezentoval odborné
veřejnosti, že si během čtyř let své existence vybudoval partnerské vztahy s regiony evropských zemí a má
zájem dál tyto vazby rozvíjet v duchu rozšířené Evropy.
Podařilo se prohloubit kontakty se zástupci bruselských
institucí jako je např. Evropská komise, Evropský parlament, Rada ministrů EU, Výbor regionů EU, české velvyslanectví v Bruselu a další. Celá prezentace proběhla
v kvalitní režii a spojena byla s prezentací regionálních
specialit, shrnul přínosy prezentace hejtman Pardubického kraje Roman Línek.
Další prezentace Pardubického kraje v Bruselu
by se pravděpodobně uskutečnila na jaře roku 2005.
Záměrem je společná prezentace krajů sdružených
v NUTS II Severovýchod (Pardubický, Královéhradecký,
Liberecký) formou expozice, která by byla slavnostně
otevřena za přítomnosti bruselské odborné veřejnosti.
Jednalo by se o společný týden v Bruselu, po který
by bylo otevřeno zastoupení těchto krajů. Tuto akci je
možné spojit s podnikatelskou misí firem Pardubického
kraje, které mají zájem navázat obchodní kontakty s belgickými firmami.

Nepořádek na dvorku pana K. Martinů v Havlíčkově ulici, ze kterého se linul mnoho let
silný zápach, uklidil T.E.S. na náklady města.
Vážená redakce,
jak jsem se již v jednom článku zmínil, není vůbec
jednoduché donutit občana, sběratele všeho možného,
k úklidu standardním postupem. Dalo by se říct, že jde
o nemoc. Když se povede místostarostovi najít způsob,
jak ho přesvědčit, aby si nechal uklidit nepořádek, který
po sobě zanechal, není schopen z jakéhokoli důvodu
tento úklid provést.
Poslední dobou se na mne obracejí občané s otázkou, KDO TO ZAPLATÍ! Jistě, že částečně my všichni
z městského rozpočtu. Postaví se nové hřiště, a také se
platí z rozpočtu, jako mnoho jiných potřebných investic
pro občany, a ne každý tyto investice, na které přispívá
využívá. Ne vždy, jako daňový poplatník, vím, na co
přispěji, jako v tomto případě. A kdo viděl ty různé nepovolené skládky, jistě musí uznat, že jsou časovanou
bombou, kdy může dojít k nákaze a šíření nemocí. Již
vlastně nedojde, protože se s laskavým svolením pana
Martinů vše dává do pořádku.
Pan Martinů přislíbil postupné hrazení části nákladu, dle svých možností. Určitě nejde o precedens, protože tato situace je natolik vážná, že se nedá zneužívat.
Slyšel jsem různé názory, například jako: „Necháme
si uklidit za městské peníze, za ušetřené prostředky
pojedeme na dovolenou.“
Rád bych vzkázal všem, co litují vynaložených prostředků z městské pokladny, že pomohli několika mladým rodinám a starým lidem, kteří děkují za pochopení
svých spoluobčanů.
Za 27 podepsaných občanů petice Jiří Schulz.
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat Městu Polička, jmenovitě
místostarostovi p. Jaroslavu MARTINŮ, za uskutečnění
úklidu rozsáhlé skládky odpadků u p. K. MARTINŮ
v Havlíčkově ulici v POLIČCE. Velmi si vážíme toho,
že po letech marného snažení se skládkou něco udělat
vydržel a dovedl odvoz skládky ke zdárnému konci.
Konečně opět můžeme otevřít okna a svoji nemovitost
s přilehlou zahrádkou plně využívat.
Patří mu náš velký dík.
Manželé Lorencovi
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Z ČINNOSTI DPS PENZION
2. 8. pořádal DPS Penzion pro obyvatele a seniory
z Poličky a okolí posezení u rybníka v Lačnově u pana
Střílka. Přivítala nás kapela Poličanka, která krásně hrála, a tak o tanečníky na parketu nebyla nouze. Tančilo
se, zpívalo, popíjelo pivečko. K chuti přišly výrobky
pana Střílka - uzené maso, klobásy, tlačenka. Zpestřením odpoledne byla projížďka F. Petráse, obyvatele
penzionu, na velbloudu v přestrojení za beduína. Kdo si
zakoupil lístky do tomboly a měl štěstí, vyhrál některou
ze 180 cen od 100 sponzorů, kterým děkujeme. Výlet
do Lačnova se vydařil, počasí přálo a posezení v přírodě s hudbou bylo opravdovým balzámem na duši.
4. 8. si obyvatelky penzionu udělaly malou procházku Poličkou. V ulici Na Bídě navštívily síň řemesel
U TETIČEK PALIČEK. Stará řemesla jim připomínají
mládí. Jsou rády, že se v nich pokračuje, aby neupadly
v zapomenutí. V útulné restauraci NA PARKÁNECH si
daly malé občerstvení a pokračovaly přes město do parku, kde si v chládku poseděly na lavičkách. Na procházku se vydaly i ženy na vozíčcích a nešetřily chválou.
Prohlédly si místa, kde už dlouho nebyly a usoudily, že
Polička se mění a roste do krásy.
11. 8. se v atriu penzionu konaly Letní hrátky.
Soutěžilo se v těchto disciplínách: kutálení míčů, řezání
dřeva, prohazování, přenášení vody, skládání obrázků
a zkouška paměti. Soutěžící plnili zadané úkoly s nadšením. Dřevo se dříve řezalo v každé chalupě. Všichni
si řezání vyzkoušeli a měli radost z toho, že to ještě
zvládnou. Odpoledne prožité venku se všem líbilo.
18. 8. obyvatelky penzionu zhlédly v městském muzeu výstavu Krása lidového umění. Obdivovaly výrobky ze skla, keramiky, dřeva, železa a z látek, které mají
spojitost s Poličkou a jejím okolím. Pro mnohé nebylo
těžké uhádnout na co se používaly. Znaly je z domova
nebo je používali jejich babičky a dědečkové. Po prohlídce navštívily novou cukrárnu Florián v Šaffově ulici,
kde si trošku zamlsaly. Vycházku ukončily v parku, kde
byl chládek a klid.
24. 8 pořádal DPS Penzion zájezd do ZOO v Jihlavě. Procházka zahradou byla pro většinu seniorů zážitkem. Zvířata ze ZOO znají jen z televizní obrazovky
a vidět je na vlastní oči je něco docela jiného. Líbila se
jim jejich hravost, mrštnost, síla, u některých také pohodlnost. Odpoledne nás očekávali v Domově důchodců
v Havlíčkově Brodě. Prohlédli jsme si nový, dva roky
otevřený domov důchodců, kde je o seniory dobře postaráno. Domů jsme odjížděli spokojeni a plni nových
dojmů.

BRONZOVÍ MLADŠÍ ŽÁCI SDH POLIČKA
Po sérii několika nevděčných čtvrtých míst se
na mladší žáky z Oddílu mladých hasičů konečně
usmálo štěstí a ze soutěže v Kamenci si odváželi
bronzové medaile.
Na naši první letošní soutěž jsme se snažili co
nejlépe natrénovat, proto jsme se sešli i o prázdninách. Ve štafetě 4 x 60m jsme již loni dosahovali
výborných výsledků v obou kategoriích, takže jsme
očekávali poměrně rychlý výsledný čas. Mladší žáci
zaběhli tuto disciplínu ve třetím nejrychlejším čase
- 52,36s. Naší pýchou byla druhá štafeta sestavená
z nejmladších dětí, jejichž věkový průměr jen lehce
přesahuje sedm let. Starší žáci v prvním pokusu
předvedli svůj standard, ale kvůli spadnutí ručního
hasicího přístroje se započítal čas pomalejší štafety 48,99s. To je odsunulo až na desátou příčku a potažmo i vyřadilo z bojů o medaile. O celkovém pořadí
však rozhoduje královská disciplína – požární útok.
Mladším žákům se při prvním pokusu rozpojily
hadice, ale statečně útok dokončili, za což jim přísluší naše pochvala. Při druhém pokusu věděli, že
i tréninkový čas by měl stačit „na bednu“. I přesto na
nich byla nervozita znát, po medaili opravdu toužili.
Časem 24,28s konečně protrhli smůlu, která je už
přes rok pronásledovala a vyvrcholila při Poličské
pohárové soutěži, kdy jim medaile unikla o pouhých
osm setin sekundy, a získali cenné třetí místo! Starší
žáci pochopili pravdivost sloganu „Jednou jsi dole,
jednou nahoře“, protože ani jeden pokus požárního
útoku se jim nepovedl podle představ. Lepší čas
26,45s je zařadil na celkové dvanácté místo.
Složení bronzového týmu: Míša Komárek, Kuba

KLUB HURÁ KAMÁRÁD V POLIČCE
Pardubice/Polička. Tento rok slaví své desáté výročí pardubická nezisková organizace Klub
hurá kamarád. Mottem, jež se organizace snažila
v průběhu let své existence naplňovat, je podle
slov jejího ředitele Davida Matýska „pomoc dětem
a mladým lidem v obtížných životních situacích“.
Klub hurá kamarád prošel několika vývojovými
etapami, během nichž se z uskupení nadšenců postupně stávala profesionální nezisková organizace.
Ta dnes zaměstnává téměř 40 pracovníků a denně

PLAZMATRON – ODEVZDEJTE PROSÍM PETICI
Co je nového s plazmatronem? To je otázka, kterou slýchávám velmi často – od lidí, od novinářů, …
Odpověď je komplikovanější. V současnosti by měl
investor přepracovávat dokumentaci předloženou
k posouzení vlivu na životní prostředí tak, aby odpověděl na otázky či vyvrátil všechny připomínky,
jež se k předloženému oznámení shromáždily. Připomínek se sešlo velké množství - od 67 subjektů,
samozřejmě nejvíce od poličských občanů, různých
skupin občanů, atd. Od 22. dubna 2004 se však
nic příliš nepohnulo. Oficiální internetové stránky
ministerstva životního prostředí zaměřené na informace o posuzování vlivu na životní prostředí nic
nového kolem plazmatronu v Poličce nepřinesly.
Občas se ke mně donese, že na petici jsou jen
dva až tři tisíce platných podpisů. Že to prý bylo
kdesi v novinách. Je to však informace špatná.
Petiční archy kontrolujeme a škrtáme podpisy například i tehdy, pokud je zkrácené křestní jméno
– aby petice nemohla být napadena kvůli petičnímu
zákonu. Koncem srpna mi chodilo poštou i několik
zcela nebo částečně plných archů denně! Mnoho
jich je jistě ještě mezi lidmi, o některých vím, ale neviděl jsem je. Sečetl jsem podpisy, které mám doma
a je jich ohromných 6 025! Pouze těch platných!
Neplatných může být dalších jeden až dva tisíce, ty
však nemají podpisovou hodnotu.
Možná i u Vás ještě máte nějaký petiční arch.
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Kučera, Kristýnka Kynclová, Dáda Lapáček, Ondra
Macků, Šárka Navrátilová, Tom Petrák, Bára Slezáková a Alešek Urbánek. Vzkaz pro mladší žáky od
dráčka Doda, maskota poličských mladých hasičů:
Moc děkuju za bronzovou medaili, protože je první,
kterou jsem od vás dostal! Teď ji budu hrdě nosit!
Další soutěž, Závod požárnické všestrannosti, se
koná 23. října 2004 v Janově u Litomyšle. Držte nám
prosím palce, protože tato podzimní soutěž je základem pro jarní kolo celoroční hry Plamen!
Schůzky MH:
mladší žáci:
pondělí od 15:00 hod.
na hasičské zahradě
starší žáci:
středa od 16:00 hod.
dorostenci:
pátek od 17:00 hod.
Přijďte se podívat, třeba Vás hasičina chytne
a pomůžete nám získávat další poháry a medaile!!!

Doneste je prosím na některé podpisové místo
- k p. Graciasovi do prodejny U Kašny v Šaffově
ulici, do knihovny či do Galerie Vysočina, případně
je pošlete či předejte přímo mně. Spolupráce s veřejností ohledně plazmatronu i petice dosud byla
vynikající! Děkuji za to!
René Habrman – A21 Polička

POZVÁNKA - DPS PENZION
6. 10. Video - 6000 km po Amazonce,
14,30 hod. společ. místnost
13. 10. Zábavné odpoledne - hra Člověče nezlob se, 14.00 hod . společ. místnost
19. 10. Zpívánky - poslechové odpoledne
- hudba pan Hladík - zpívá pěvecký kroužek
penzionu - občerstvení káva - čaj, 14.30 hod. společ. místnost
27. 10. Cvičení dětí a seniorů. Cvičit a zpívat
s námi budou děti z mateřské školy Hegerova,
9.30 hod - jídelna
Základy práce s počítačem pro seniory:
čtvrtky a pátky dopoledne - klubovna

je schopna postarat se až o 120 klientů. V současné
době se činnost organizace rozpadá do několika
směrů, mezi nimiž jako hlavní figurují protidrogová
prevence, Dům na půli cesty, nízkoprahový klub
pro mládež a konečně program zaměstnanosti,
který je zaměřen na sociálně znevýhodněné účastníky trhu práce. Všechny tyto aktivity mají společného jmenovatele v tom, že poskytují podporu
a zázemí lidem, kteří buď trpí nějakým aktuálním
problémem nebo se nacházejí v potenciálně nebezpečném životním období.
Zatímco do první kategorie spadají například
mladí lidé, kteří nemají kam jít poté, co z důvodu
své plnoletosti musí opustit dětský domov (pro ty
je určen právě takzvaný Dům na půli cesty), do
druhé kategorie lze zařadit mladé lidi vůbec. Těm
je několik odpolední v týdnu otevřen nízkoprahový klub, v němž mohou v bezpečném prostředí
rozvíjet své vlastní aktivity, a tedy sebe sama. Klub
mimo jiné nabízí možnost výtvarné činnosti, ať
už přímo se štětcem nebo ve fotokomoře, přístup
na internet, hraní společenských her. Mladým
kapelám je v prostorách jaderného krytu k dispozici zkušebna, ale právě s jejím umístěním město
Pardubice nesouhlasí, a její osud je tedy nejistý.
Vedle těchto stálých možností, jež jsou příchozím
k dispozici, klub pořádá další příležitostné aktivity:
workshopy, výlety, letní tábor, koncerty, taneční vystoupení. Nedílnou součástí klubu je i bar
s občerstvením a samozřejmě kontaktní pracovníci,
v praxi otevření lidé s odbornou průpravou, kteří
se činnost v klubu snaží usměrňovat produktivním
směrem, být příchozím mladým lidem partnery,
v případě potřeby i rádci.
Pardubický Klub Hurá kamarád je tak příkladem solidně fungující neziskové organizace, která
si za dobu své existence získala důvěru jak klientů, tak státních orgánů. Proto může být potěšující,
že se rýsuje spolupráce s Dětským informačním
centrem v Poličce, se kterým bude Klub hurá kamarád v nejbližší době projednávat možnost zřízení nízkoprahového klubu ve Stříteži.
Jan Němec

PODĚKOVÁNÍ MLADÝM
O letošních prázdninách moje dcerka prožívala
svůj „první tábor“.
Chtěla bych prostřednictvím tisku poděkovat
partě mladých, obětavých lidí, kteří o svém volném,
prázdninovém čase zcela zdarma organizují pro
nejmladší děti krásný táborový program.
Obecně nás média zahrnují nejotřesnějšími případy chování mládeže, které se pohybuje na hranici
zákona, takže pokud si vážený televizní konzument
nepovšimne pravdivého a nenápadného snažení
mladých lidí kolem sebe – mohl by snad získat
mylný dojem, že mládež je opravdu tak zkažená
a nezodpovědná jak tvrdívali již „ctihodní občané“
Starého Řecka a Říma.
Parta středoškolských a vysokoškolských studentů, kterým chci poděkovat, nepatří mezi mediální hvězdy a účastníky SUPERSTAR, na něž němě zírají tisíce televizních diváků. Tito mladí však vkládají
do svého snažení poctivý zápal mládí, snahu udělat
nezištně něco pro druhé a předávat hodnoty kamarádství, solidarity a přátelství, jež jsou nadčasové.
Na týdenním táboře školní omladiny u Hlinska
si malé děti v rámci pečlivě připraveného programu
a her užily slastí i strastí života na jednotlivých kontinentech světa. Dobře jsem se bavila, když mi dcerka barvitě líčila, jak všichni obědvali rýži tyčinkami,
jak trpěli žízní na Sahaře…
Šlo sice navenek o imaginární putování podmínkami života lidí v jednotlivých částech světa formou
hry. Ve skutečnosti však si takto nenásilně může

dětská duše uvědomit, že život ve světě není pro
všechny lidi tak jednoduchý jako u nás v Evropě.
Jsou země, kde hrstka rýže je pro člověka celodenní
potravou.
Myslím, že je velmi zdravé, potřebné a pedagogické uvádět děti do skutečné reality světa (na rozdíl
od mediálních tendencí – nemáš na to – užij si!)
a rozšiřovat jejich pohled a vidění světa i za hranice
bohaté Evropy.
Moje poděkování patří Kateřině, Anežce a Václavovi Flídrovým, Kateřině Roušarové, Stanislavu
a Michalu Popelkovým, Radaně Kačmaryové, Marcele Kapounové, Michaele Vápeníkové a všem jejich
kamarádům, kteří jim pomáhali. Děkuji jistě i za
ostatní rodiče.
S potěšením píši, že tyto mladé v jejich práci
s dětmi sponzorsky podporuje Svatojosefská jednota v Poličce. Nejde jistě o ustrnulou spolkovou
organizaci z minulých století, ale o společenství
lidí, jež pružně reaguje na potřeby doby, uvažuje
moderně a podporuje dobré věci. Přesvědčuje nás
o tom i velmi praktické využití spolkového domu
Jordán, který opravdu slouží praktickým potřebám
veřejnosti.
Tedy ještě jednou díky mladým! Važme si jejich
práce a času, který malým dětem věnují. Přeji jim,
aby se jim dařilo ve studiu i ve všem ostatním. Ať
mají dostatek sil pokračovat ve vytváření „pozitivních ostrůvků života“ v naší společnosti.
Jana Flídrová

DĚTSKÉ ODPOLEDNE KDU-ČSL
Na rozloučení s prázdninami uspořádala místní
organizace KDU-ČSL v neděli dne 29.8.2004 od
14 hodin na Zahradě u mlýna dětské odpoledne.
Krásné letní počasí přilákalo nebývalé množství
dětí (více jak 150) a dále s nimi samozřejmě i jejich
neméně početný doprovod. Každý si v příjemném
prostředí našel to své. Děti řadu soutěží, ve kterých
cvičily svoji vlastní zručnost, ale i týmového ducha
při soutěžích družstev.
Dospělí potom mohli posedět při odpolední
kávě, občerstvení a popovídat si, potěšit se se svými ratolestmi nebo je i v zápolení povzbudit. Velká
účast vyžadovala i trochu trpělivosti při čekání ve
frontě na některé soutěže.
Z disciplín můžeme jmenovat např. prolézání
pavoučí dráhy, štafetu se špagetou, živou hadici
vody, skládání puzzlí, tatrankovou štafetu, chůzi na
chůdách, hledání předmětů se zavázanýma očima,
skákání v pytlích, ochutnávka nápojů a další soutěže. Každý účastník obdržel na stanovišti za absolvování disciplíny razítko. Za kompletních 12 razítek
bylo možné si ve směnárně vybrat libovolné ceny
různé hodnoty – od bonbónů, žvýkaček a dalších
pamlsků až po párek v rohlíku. Bylo možné si disciplíny zopakovat.
Soutěže i celé odpoledne doprovázela „dětská“
reprodukovaná hudba, přičemž na závěr mohli ti

Výlet do ZOO v Jihlavě
Občanské sdružení Kamínek uspořádalo ve
čtvrtek 26.srpna pro svoje členy a ostatní příznivce,
kteří navštěvují Mateřské centrum, výlet do Jihlavy.
Rodiče s dětmi se sešli v Kamínku a společně
počkali až přijede autobus. Kolem deváté hodiny
nastoupili nedočkavé děti i s rodiči do autobusu
a mohli jsme vyrazit směr Jihlava. V Jihlavské
ZOO se účastníci výletu rozešli, každý podle svých
zájmů. Viděli jsme mnoho hezkých i zajímavých
zvířat a děti se mohly vyskotačit v krásně upraveném dětském koutku. Po prohlídce ZOO jsme
se šli občerstvit a vyrazili domů. Tohoto výletu se
zúčastnilo 25 dospělých a 33 dětí. Počasí nám přálo
a všem se výlet líbil.
Občerstvení pro děti jsme obdrželi od vietnamské maminky, kterou všichni znají pod jménem
Tonička.
DIVADLO ,,O MALÉ ČARODĚJNICI´´
Dne 16. 9. 2004 se uskutečnilo pro děti a rodiče
divadlo ,,O malé čarodějnici“. V 10:00 hodin se žáci
1.a 2.třídy ZŠ Na lukách i ti nejmenší s rodiči sešli
v Kamínku. Herečky divadélka Jójo zapojily do
svého vystoupení děti, které s nimi mohly tleskat,
juchat, zpívat, pitvořit se i cvičit. Vystoupení bylo
velice zajímavé jak pro děti, tak i pro dospělé. Myslím, že vystoupení mělo veliký úspěch a těšíme se
na další představení.
CANISTERAPIE
Dne 7. 10. 2004 v 16:00 hodin se uskuteční beseda o canisterapii, se Zdeňkem Tauerem, kde se přítomní mohou ptát na různé dotazy k danému tématu. Při této terapii se využívá pozitivního působení
psa na člověka. U bojácných se upevňuje psychika
tím, že dítě překoná nenásilně obavu ze psa. Nenutí
se, ani se nikdo dítěti neposmívá, ale samo vidí, že
jiné dítě si se psem hraje a pozvolna se přibližuje
doprovázeno osobou, ke které má důvěru.
MUZIKOTERAPIE
Ve středu 6. 10. 2004 od 9:00 do 15:30 hodin
probíhá muzikoterapie s ing.Ivo Janečkem.
V případě zájmu se hlaste na tel: 603 108 673. Pokud bude velký zájem, jsme ochotni muzikoterapii
provozovat dvakrát do měsíce. Vstupné: člen 30,-Kč,
nečlen 50,-Kč

největší odvážlivci něco pěkného v podobě písničky nebo básničky sdělit do mikrofonu i ostatním.
Přípravu soutěží a zároveň funkci rozhodčích přijali
zástupci místní mládeže, kterým patří dík a uznání
za kvalitní uspořádání celé akce.
Bylo vidět, že nikdo, kdo přišel toto odpoledne
na Zahradu u mlýna, nelitoval. Stačilo se podívat
všude kolem na rozzářené dětské obličeje. Věříme,
že se podobných akcí budeme moci někdy v budoucnu opět zúčastnit. Zveme i ty, kteří se z různých důvodů tentokráte zúčastnit nemohli.
Za spokojené děti rodiče Anna a Pavel
Navrátilovi

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Zvoní. Je středa 1. září osm hodin ráno a i v naší
škole začal nový školní rok. Ptáte se na jaké škole? Na
Střední odborné škole a Středním odborném učilišti
v Poličce. Přívlastek „nový“ v naší škole však nerozvíjí
pouze školní rok. Máme šest nových prvních ročníků
po 29 žácích, nové tváře v pedagogickém sboru a také
interiéry školy i domova mládeže září novými barvami.
Rychlý spád nabral školní rok hned od začátku, a to
nejen ve školních lavicích. Učni oborů kuchař - číšník
a cukrář svými výrobky zpestřili setkání pana starosty
Bc. Miroslava Popelky se zástupci partnerského města
Westerveld a také oslavy 85. výročí založení poličské-

KAMÍNEK V ŘÍJNU

ho gymnázia. Podobných akcí čeká učně a studenty
v letošním roce více. K těm nejbližším patří setkání
starostek v Pomezí u Poličky nebo volba Královny věnných měst. Nejúžasnějším zážitkem každoročně bývá
návštěva Pražského hradu, kde se učni oboru kuchař
— číšník profesně podílí na recepci při příležitosti oslav
28. října. Pokud se sami chcete přesvědčit o zručnosti
našich učňů, můžete v areálu školy navštívit cukrárnu
a řeznictví. Do nového školního roku přejeme studentům, učňům a všem pracovníkům školy mnoho zdaru
a energie.
Mgr. Marcela Šplíchalová, učitelka

PŘEDNÁŠKA: DĚTI S HYPER AKTIVITOU
21 .10. 2004 od 15:00 hodin. Přednáší Mgr. Dita
Bomberová ze Speciálně pedagogického centra.
V této přednášce vás mimo jiné Mgr.Dita Bomberová seznámí s provozem Speciálního pedagogického
centra.
Pondělí - Písničky, říkanky a relaxace pro děti
11:00 - 12:00 Procházka s dětmi,
14:00 - 15:30 Výtvarný kroužek a vaření pro děti
Úterý - 10:00 Klub maminek 5. 10. - vaření, 12.10. - keramika, 19. 10.- malování na sklo,
26. 10. široké kroužky na ubrousky z textilu
Středa - Zdravotní masáže (dle objednávky),
11:00 Procházka s dětmi, 12:30 Výtvarný kroužek
pro děti ZŠ
Čtvrtek - Pohybové hry pro děti, 11:00 - Procházka s dětmi, 12:00 ÚSP Svitavy Výtvarná dílna
Pátek - 8:00 -10:00 Pohybové hry pro děti
10:00 Výtvarný kroužek pro děti ZŠ
Otevřeno: PONDĚLÍ - ČTVRTEK od 8:00 do15:
3O PÁTEK - od 8:00 do 13:00 ( 13:00 - 15:30 sanitární hodiny)
Najdete nás: Polička, ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště Tel: 603 108 673
Orientální břišní tanec s Renou Milgrom
v Litomyšli v ZUŠ Tunel 23. a 24. října (sobota
14-18 hod., neděle 10-14 hod.). Bližší informace a
závazné přihlášky u Ing. Janečkové tel. 604 281876.
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DiC POLIČKA VYSVĚTLUJE
V zářijovém vydání Jitřenky připravilo naše město
pro své obyvatele dotazníky ke Komunitnímu plánování sociálních služeb v Poličce. V průběhu dotazníkové
akce jsme zjistili, že některým občanům stále není jasné,
„k čemu, že ty sociální služby jsou a proč by se o ně
měli zajímat, když nejsou ani chudí ani nemocní ani
staří“. A tak jsme nejen pomáhali s vyplňováním dotazníku, ale i vysvětlovali.
I pro Vás máme jeden příběh ze života:
Martin byl úspěšný podnikatel. Měl prosperující firmu se 40 zaměstnanci, vlastnil hezký byt a rychlé auto.
Jednoho dne jel do Prahy na letiště. Měl před sebou týden
lenošení na Kanárských ostrovech. Tu v protisměru začalo předjíždět nákladní auto ………
Probudil se téměř po 3 měsících. Z jednotky intenzivní péče neputoval k moři, ale na oddělení léčebny
dlouhodobě nemocných. Jeho firmu mu řídila sestra.
Zanedlouho Martinova dříve úspěšná firma zanikla.
Zůstal sám. Sestra již neměla čas se mu věnovat,
měla spoustu práce se svou novou firmou.
Ošetřující lékař se obrátil na referentky sociálního
odboru. Ty Martina informovaly o jeho možnostech, zajistily sociální dávky a zprostředkovaly pomoc agentury
asistenční péče. Agentura s jeho souhlasem vyměnila
jeho byt za bezbariérový a zajistila mu pomoc asistenta,
který by k němu docházel pravidelně každý den.
Po roce a půl pobytu po nemocnicích a rehabilitačních střediscích přijel domů. Už ne rychlým autem, ale
na vozíčku. A byl šťastný. Byl konečně doma. Našel si
nové přátele, naučil se žít s vozíčkem a dnes využívá
pomoci asistenta pouze jednou týdně.
Bez dobře fungující sociální péče by Martinův návrat do běžného života nebyl možný.
Dobře fungující sociální péče je cílem komunitního plánování sociálních služeb. Musíme se společně
domluvit, jaké sociální služby chceme mít připravené
pro sebe, pro své blízké, pro občany našeho města, pro
obyvatele našeho regionu, jaké služby budeme potřebovat. Co potřebujeme dnes, co budeme potřebovat zítra.
A kde na to vzít.
Informace o komunitním plánování sociálních
služeb získáte v denním centru DiC Polička, v Šaffově
ulici 110. Vyhodnocení dotazníkové akce uveřejníme
v prosincovém vydání Jitřenky.
Dětské informační centrum pro Vás dále zajišťuje:
• asistenční a respitní péči pro děti s handicapem
• poradenství pro sociálně potřebné občany
• poradnu pro osoby s onkologickým
onemocněním
• poradnu pro rodiče experimentátorů
a uživatelů drog
V letošním školním roce jsme pro Vás připravili:
• výuku angličtiny
• literárně-historicko-vlastivědný kroužek
pro zvídavé děti
• doučování
• sobotní zdravotní masáže (na objednání)
Máte-li i Vy svůj „příběh ze života“, zašlete nám jej!
Autora vylosovaného příběhu odměníme.
Denní centrum: Šaffova 110, Polička, denně 8 14 hod. (nebo dle domluvy)
Písemně: Dětské informační centrum Polička, Hegerova 930 nebo dicpolicka@centrum.cz.
Telefon: 605 177 027, 775 177 027

FARNÍ CHARITA POLIČKA ZVE VŠECHNY
OBYVATELE POLIČKY A OKOLÍ NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V DENNÍM STACIONÁŘI,
který se uskuteční
dne 20. října 2004 od 9 do 16 hodin
ve Vrchlického ulici č.185.
Při prohlídce bude možno zakoupit drobné výrobky klientů Denního stacionáře, kterými můžete
potěšit své blízké.
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DENNÍ STACIONÁŘ NA KARUZOŠOU
V polovině srpna byl Denní stacionář pro
zdravotně postižené děti a mládež pozván na hudební soutěž s názvem Karuzošou do Ledče nad
Sázavou.
Na středu 18. 8. 2004 jsme přijali pozvání
k účasti na společenské akci pro tělesně či mentálně
postižené s názvem KARUZOŠOU, kterou pořádal
Stacionář Petrklíč při Oblastní charitě Havlíčkův
Brod spolu se Sokolem Ledeč nad Sázavou a DJ
Karlem Hrůšou.
Soutěž ve zpěvu se konala v sokolovně v Ledči
nad Sázavou a zúčastnilo se jí devět ústavů a stacionářů. Kromě nás, Denního stacionáře Polička, zastoupeného desíti klienty s doprovodem tvořeným
ředitelkou Farní charity Mgr. Markétou Šafářovou,
vedoucí DS Bc. Ludmilou Chadimovou a řidičem
p. Josefem Hanusem, se dostavily k soutěžím ÚSP
Háj, Fokus Chotěboř, ÚSP Zboží, Stacionář Petrklíč
Ledeč nad Sázavou, ÚSP Červený Hrádek, ÚSP Bystré u Poličky, ÚSP Skřivany, ÚSP Slatiňany, vždy po
jednom až třech soutěžících.
Celou akci uváděl Roman Vávra, asistent tamního DS a DJ Karel Hrůša. Naše výkony hodnotila
porota ve složení: místopředseda Poslanecké sněmovny pan Jan Kasal, poradkyně ministra průmyslu
p. Běla Hejná, ředitelka OCH Havlíčkův Brod Bc.
Anna Blažková a starosta města Ledče nad Sázavou
p. Stanislav Vrba. Soutěžilo se v kategorii chlapecké
a dívčí s písněmi dle vlastního výběru a někteří si

přizvali ke své produkci jako oporu i kamaráda.
Mezi chlapci zvítězil Zdeněk Štancl z ÚSP Zboží
s písní „Zvonky štěstí“. Náš Dan Kaderka s písní
„Kdyby tady byla taková panenka“, obsadil sedmé
místo. V dívčí kategorii zvítězila Katka Vomáčková
ze Stacionáře v Ledči nad Sázavou, na krásném druhém místě se umístila naše Zlatka Berkovcová s písní „Nezacházej slunce“. Další naše zpěvačky Slávka
Jirušová obsadila páté místo a Ilona Sodomková (to
jsem já :o) ) s Aničkou Leflerovou sedmé místo.
Radost nám všem soutěžícím udělaly krásné
ceny a diplomy, které nám na závěr soutěže byly
předány.
Přes veškeré zážitky ze soutěžení jsme si dále
pochutnali na obědě pro nás připraveném, abychom po krátkém odpočinku načerpali síly na
přátelskou diskotéku, která začala asi ve 14 hod.
Písničky, při nichž jsme si mohli zatancovat dle
libosti, pro nás pouštěl DJ Karel Hrůša.
Odpoledne rychle uteklo, ale naše zážitky nás
budou provázet nejen ve vzpomínkách každého
z nás, ale budeme se k nim vracet i v činnosti
celého našeho společenství Denního stacionáře
pro zdravotně postižené děti a mládež v Poličce,
jehož jménem děkujeme všem, kteří nelitovali úsilí
a zasloužili se o přípravu a pořádání tak náročné
a rozsáhlé společenské akce.
Za denní stacionář v Poličce
Ilona Sodomková

PIRÁTSKÉ STANOVÁNÍ NA HASIČSKÉ ZAHRADĚ

Mladší žáci z Oddílu mladých hasičů SDH Polička se na dva dny proměnili v piráty. Soutěžili
o poklad korábu Ohnivá čára.
Lodní deník: Ve čtvrtek 26. srpna se všichni
pokladuchtiví mladší žáci sešli na hasičské zahradě.
Odtud jsme se přesunuli na vlakové nádraží a tam
to všechno začalo. Děti byly rozděleny do dvou
skupin a vydaly se na cestu. Vlakem jsme dojeli
do Sádku a vylodili se. Vyprávěli jsme si příběhy
z lodního deníku Ohnivé čáry a pluli jsme východně směrem k Poličce. Při několika zastávkách jsme
soutěžili o cenné kusy mapy pokladu. Dozvěděli
jsme se totiž, že topič Ohnivé čáry zakopal poklad
na zatím neznámém místě a že během naší dvoudenní plavby získáme celou mapu. Šlo o to, kdo
ji dříve sestaví. Po příchodu na hasičárnu jsme si
vyrobili lodní vlajky a museli jsme představit celou
posádku. Abychom vypadali jako praví mořští vlci,
nabatikovali jsme si namodro trička. Po průtrži
mračen nás čekal další nelehký úkol. Sami si připravit základnu pro požární útok. Naši vedoucí totiž
dočista ztratili hlas a odmítali nám jakkoli poradit.
Po úporném snažení jsme je nakonec zavolali, že
už můžeme startovat. Základnu jsme připravili bez

chyby! Požární útok se povedl, a tak jsme žadonili
ještě o jeden. Na pozvánce ale bylo napsáno, že budeme dělat NETRADIČNÍ požární útok. A ten taky
přišel. Tři z nás měli zavázané oči a všichni jsme si
museli obléknout dres a vzít přilbu. Potom vzít každý jen jednu hadici, podlézt laťku a napojit hadice
postupně. To všechno nám trvalo čtyři minuty. Náš
rekord! Vždyť jsme takhle útok ještě necvičili! I přesto jsme chtěli čas vylepšit, tak jsme si sami smotali
a připravili hadice. Při druhém pokusu jsme už byli
mazaní, a tak jsme se zlepšili o celou minutu!
Protože všichni piráti musí umět plavat, naučili
jsme se pirátský taneček s plaváním, lyžováním
i horolezením. Večer jsme zapálili signální oheň,
na kterém jsme si opekli buřtíky. Pirát nesmí přestat dávat pozor ani v noci, museli jsme absolvovat
závod s různými nástrahami. Potmě se špatně hraje
tenis a špatně se drží rovnováha…
Potom jsme už museli do kajut do spacáků.
Ráno nás vzbudilo jižní slunce, spustili jsme kotvy
a vylodili se. Po soutěži Mořský risk už byly všechny útržky rozdány. Zbývalo jen sestavit mapu a začít
kopat poklad. Oba týmy byly vyrovnané, a tak se
ani jednomu nepodařilo najít cestu. Potom nás ale
napadlo spojit své síly dohromady a za chvíli už
na stole ležela celá mapa pokladu. Vykopali jsme
čokoládové mořské plody a málem bychom se s tím
spokojili, kdyby něčí „rýč“ nezaduněl o jakousi plechovou krabici. Tam se skrývalo celé jmění Ohnivé
čáry! Každý ještě dostal na památku kartičku s podpisy ostatních. Na závěr stanování se dražila trička.
Vyvolávací cena byla krásný úsměv. Nakonec jsme
všichni zvedli kotvy a vydali se zpátky domů.
Posádky lodí Krvavá perla,
VoKrKuLuZu a Spálená bárka

MĚSTO POLIČKA HLEDÁ ZÁJEMCE
O HRANÍ NA ELEKTRONICKÉ VARHANY
PŘI SVATEBNÍCH OBŘADECH KONANÝCH
NA RADNICI V POLIČCE.
POŽADUJEME SPOLEHLIVOST!
KONTAKT NA TEL.Č. 461723883 - MATRIKA,
P. ZAHRADNÍČEK, P. ŠVECOVÁ.

"DŮRAZ KLADEME NA KVALITU"
Jednatele firmy PONAS pana RNDr. Ladislava
Scheiba jsme se zeptali, jak hodnotí hospodářské
výsledky za uplynulá tři čtvrtletí a jaké jsou jeho
prognózy do konce roku.
„Naším cílem je stát se trvalým členem klubu
dodavatelů automobilového průmyslu. Jde o výrazné množství součástek, které se trvale uplatňují ve
všech automobilkách, což nám umožňuje zefektivnit výrobu a dodávat součástky do celé Evropy,
případně světa. Od začátku roku jsme se potýkali
s řadou technických problémů, souvisejících s naší
snahou vyrábět výrobky na hranici technické
vyrobitelnosti. Vyvodili jsme si z toho závěr, že
k tomu bude nezbytné v nejbližších týdnech či
měsících klimatizovat špičkové výrobní prostory,
což nám umožní dodržovat požadované technické
parametry.
Ve finanční oblasti nám dělají problémy dlouhé doby splatnosti u některých našich odběratelů
(zhruba 90 dní a více), takže musíme spolupracovat s bankami. Abychom toho „Černého Petra“
neměli sami, snažíme se, aby delší doby splatnosti
byli ochotni akceptovat naši dodavatelé, aby finanční tok byl plynulý a bezproblémový. Musím
říci, že s některými dodavateli máme opravdu
velmi nadstandardní vztahy.
Naše obchodní politika je taková, že do budoucna plánujeme brát větší projekty, to znamená větší
množství nástrojů, které nám umožní distribuovat
jednotlivou výrobu buď do Poličky nebo do naší
pobočky v Linharticích. V divizi lisování plastů

máme trošičku specifický problém, snažíme se ji
převést na větší stupeň samostatnosti, aby její hospodaření bylo maximálně průhledné.
Uvítali jsme vstup ČR do Evropské unie. Pro
nás to velká změna nebyla, protože se zahraničím
spolupracujeme už desítky let. Vítáme množství
projektů, které evropské společenství nabízí, aby
podpořilo ať už střední nebo větší podniky při
investování a začleňování do evropského regionu.
Náš podnik počítá v desetiletém horizontu s podporou EU při vytváření nového strojního parku,
výstavbě nových budov a investování.
Samozřejmým požadavkem dnes už je být plně
certifikovaný, pokud jde o veškeré normy, které automobilový průmysl žádá. Proto jsme letos vytvořili
podmínky, abychom byli certifikovaní v současnosti nejvyšší dostupnou normou TS 16949 (smíšená norma pro automobilový průmysl Německa
a USA).
Aby byli naši zaměstnanci spokojení a práce se
jim dařila, pořádáme pro ně řadu různých akcí.
V srpnu to byl tenisový turnaj, na říjen chystáme
oblíbený turnaj v bowlingu. Podporujeme turistické aktivity, v těchto dnech se chystá výprava do Tater. Věříme, že dobrá atmosféra mimopracovních
vztahů se promítne i v pracovní atmosféře. Víme,
že situace na trhu vyžaduje umět se přizpůsobit
požadavkům zákazníků - není to lehké, ale věříme, že svou pozici udržíme a budeme i nadále
pevným zaměstnavatelem v regionu.“
-vra-

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ZAHÁJILA
Dům s pečovatelskou službou-Penzion Polička
připravil pro seniory Univerzitu třetího věku. Pro
studium jsou připraveny dva tématické okruhy.
První má název Zdravý životní styl seniora, druhý Poznávání historie a kultury Poličky a okolí.
Slavnostní zahájení prvního semestru Univerzity
třetího věku se uskutečnilo ve čtvrtek 23. září
v jídelně DPS Penzionu. Pro studium zdravého

životního stylu se celkem přihlásilo 27 uchazečů,
historii bude studovat 53 posluchačů. V úvodu
slavnostního zahájení promluvil ředitel penzionu
Pavel Brandejs. „Naše zařízení se nezabývá pouze
poskytováním pečovatelských služeb, ale také naplňováním volného času seniorů. Proto jsme se po
zkušenostech z jiných domovů a penzionů rozhodli
připravit i naši univerzitu,“ uvedl Brandejs. Podle
jeho slov se jedná o méně náročnou formu studia,
bez zkoušení, ale hlavně s možností být co nejvíce
přístupné pro seniory z Poličky a okolí. Účelem
otevření univerzity je možnost dalšího vzdělávání
starších lidí, rozvíjení aktivit, rozšiřování vědomostí a také navazování nových přátelství.
Během slavnostního zahájení se přítomní
seznámili se studijním plánem a lektory, kteří
je budou vyučovat. Studium je rozděleno na tři
semestry, každý má délku pět měsíců. I když se
na studium přihlásilo větší množství lidí než se
předpokládalo, nikdo nebyl odmítnut.
Obornými garanty jsou pro téma Zdravý životní styl PhDr. Pražanová a Mgr. Junek pro Poznávání historie a kultury Poličky a okolí.

HIT
Vlasta Tošovská, Riegrova 23, Polička

si Vás dovolují pozvat na módní přehlídku
v malém sále Tylova domu v Poličce
15.října 2004 od 18. hodin

PODZIM - ZIMA 2004-2005
Kolekci svatebních šatů a kytic Vám představí:
Svatební salón L+F, Polička a květinářství Fantazie,
Polička
Předprodej vstupenek v prodejně HIT, Riegrova
23, Polička (vstupenky jsou slosovatelné)
Vstupné 95 Kč

SPORTOVNÍ DEN V MODŘECI
V sobotu 21.8.2004 se sešly před místním obchodem modřecké děti, aby po celý den mezi sebou
soutěžily. Celkem se sportovního klání zúčastnilo
40 dětí rozdělených do tří kategorií. V tradičních
disciplínách jako např. střelba ze vzduchovky, skákání v pytlích, házení kroužků, překážková dráha,
nechyběla zábava, hry, ani tvořivá a poznávací
soutěž.
Zpestřením programu byla jízda na koni, kterou
pro děti ochotně zajistili manželé Jandlovi z Poličky.
Sportovní klání trvalo až do pozdních odpoledních
hodin. Odměnou všem dětem byl dárkový balíček.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům a pořadatelům.
Věra Bidmonová

TEREZKA LÁKÁ

Bývalý areál
Forest

Kardio klub Svitavy připravuje podzimní vycházku do obce Paseky, kde byla otevřena nová
dvacetimetrová vyhlídková rozhledna „Terezka“.
Zájemci všech věkových skupin se sejdou v sobotu
16. října na vlakovém nádraží v Poličce, odjezd vlaku do Borové 8:29 hod.
Trasa pěší kondiční vycházky Borová – vrch
Skalka vede 6 km do obce Paseky. V areálu pod
rozhlednou nám její pracovníci připraví příjemné
posezení s občerstvením u ohýnku – možnost opékání, grilování a drobného občerstvení.
Na vycházku jsou zváni všichni milovníci podzimní přírody.
Jan Pokorný
Kardio klub Svitavy
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Hlavní kanceláø: Lidická 77, 602 00 Brno rs@realspektrum.cz
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www.realspektrum.cz

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

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

POZOR NOVINKA!
V ulici Nová byl otevřen
obchod KORUNKA.
Nabízíme kvalitní, moderní značkové oblečení
z druhé ruky.
Otevírací doba
Po-Pá 8-12 a 13-16,30, So 8-10,30.
Těšíme se na vaši návštěvu.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
OBCHODNÍ A OŠ SČMSD,
POLIČKA, SPOL. S R.O.,
náměstí B.Martinů 95, 572 01 Polička

Oznamujeme občanům, že od 1.9.2004
bylo přemístěno školní kadeřnictví z domova mládeže SOU obchodního v Liboháji
do přízemí budovy polikliniky v Poličce,
Smetanova ul. 55.
Zájemci o služby kadeřnictví a holičství mohou využít našich služeb denně v době od 7.00
do 15.30 hodin.
Na stejném místě v kosmetickém salonu poskytujeme i služby kosmetické a pedikérské. Je
možné i telefonické objednání.

ZAPLATÍM MIN. 300 KČ
ZA LÍSTEK, OBÁLKU, APOD.
ODESLANÉ Z NACISTICKÉHO
KONCENTRAČNÍHO TÁBORA.
TEL. 608 420 808

Nabízím pronájem
zavedené restaurace

„NA PARKÁNECH“
včetně penzionu.
Bližší informace při osobním jednání tel.
602755371.

Kosmetické studio
MARTINA
Nově otevřeno od 4. 10. 2004
Tyršova 161, Polička
Pracovní doba: 8 – 16 hod.
Provádíme:
• regenerační a relaxační ošetření vhodné
pro všechny typy pletí
• efektní liftingové ošetření
• individuální poradenství + líčení
• depilace

- KONĚ > výuka základů jízdy na koni <
> rekondiční ježdění <
> jízdárna pro pokročilé <
> vyjížďky do přírody <
> svezení nejmenších dětí <
JK – Polička
Telefon: 461 729 290
(7-8 hod. a 19-20 hod.)
Mobil: 724 629 292
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HOKEJISTÉ SE DOČKALI

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY
SOBOTA 28. 8.
Mladší žáci: FKAS PARDUBICE „B“ - K Masokombinát POLIČKA 1:9 (0:3)Branky: Bednář 2, Švec 2,
Štěpánek 2, Dostál, Vaško, Křivý, Sestava: Slaný - Mach
P., Bednář, Křivý, Dao Dinh, Vaško, Houska, Dostál, Kovář, Švec, Buben (Štěpánek, Mach R., Vápeník, Buchta,
Zavadil)
Starší žáci: FKAS PARDUBICE „B“ - K Masokombinát POLIČKA 2:1 (0:1)Branka: Jakub MužíkMuži „A“:
SK Masokombinát POLIČKA -SK Holcim PRACHOVICE
2:1 (0:1)Branky: 56. Adamča, 90. Král L. - 6. Deutsch

24. září začala montáž střechy zimního stadionu.

PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST
500 X 100M
Agentura Sprint, spol. s r. o., Informační středisko
sportu pro všechny a TE.S. s.r.o. Plavecký bazén, Plavecká škola Polička Vás zvou do poličského plaveckého bazénu, kde se ve středu 6. října 2004 koná od
6.00 hod. - 20.00 hod. 13. ročník Plavecké soutěže
měst 500 x 100m.
Na „Plaveckou soutěž měst na 500 x 100m“ jsou
srdečně zváni všichni občané města Poličky a okolí
a školní mládež. Zájemci všech věkových kategorií
se mohou přihlásit ve středu od 6.00 do 20.00 hod.,
vstup je zdarma. Každý příchozí si libovolným způsobem zaplave trat‘ dlouhou 100m. Věříme, že se soutěže zúčastní nejen školní mládež, ale i veřejnost. Při
vstupu do plaveckého bazénu si každý účastník vyplní hůlkovým písmem účastnický lístek, který odevzdá
organizátorům. Po vyplnění změřeného času za trat‘
dlouhou 100 m obdrží diplom a malé překvapení.
Naše město je přihlášeno v kategorii A - do
15.000 obyvatel. Každý čas za uplavanou vzdálenost
100m v různé věkové kategorii muži a ženy je ohodnocen body 0-25. Jak se naše město umístí, záleží na
součtu bodů za uplavané nejlepší časy.
KONTAKT:
Plavecký bazén, Nádražní 775, 572 01 Polička,
Kmošková Jitka, tel. 461 725 63631, 737 867 342

TURISTICKÉ AKCE V ŘÍJNU
Sobota 9. října - Slováckými vinohrady
Autobusový zájezd do oblasti Hodonína na
turistický pochod.
Sobota 16. října – Pivnice
34. ročník oblíbené turistické vycházky do
oblasti Toulovcových Maštalí a Pivnického kaňonu. Trasa asi 25 km. Sraz účastníků v 8.00 hod
na nádraží ČD, odjezd vlakem do Borové. Trasa:
Borová – Zimka – Budislav – Toulovcovy Maštale
– Zderaz – Pivnice – Předhradí a vlakem do Poličky.
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

SEZONA 2004 POLIČSKÉHO
KOUPALIŠTĚ
V roce 2004 byl provoz koupaliště zahájen
28. června a končil 31. srpna. Začátkům sezony
moc nepřálo počasí, letošní červenec byl podstatně
chladnější než v roce 2003. Nárůst návštěvníků byl zaznamenán až v 2. polovině července. Zdejší prostředí
lákalo především mladé rodiny s dětmi a děti z letních
táborů, které byly v Poličce na prázdninách, k odpočinku a osvěžení. Příjemných teplých dnů využívali
také cyklisté projíždějící poličským krajem, aby si zde
svlažili své tělo. Voda byla osvěžující, příjemná a po
celou sezonu si udržela dobrou kvalitu.
Kmošková Jitka - vedoucí
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NEDĚLE 29. 8.
Mladší dorost: FK ČESKÁ TŘEBOVÁ - SK Masokombinát POLIČKA 1:1
Starší dorost: FK ČESKÁ TŘEBOVÁ - SK Masokombinát POLIČKA 2:0
Muži „B“: FK Agria CHOCEŇ „B“ - SK Masokombinát POLIČKA „B“ 0:0
SOBOTA 4. 9.
Muži „A“: TJ S V I T A V Y - SK Masokombinát POLIČKA 1:0 (1:0) Branka: 6. minuta Šedivý z p.k. Sestava:
Šedivý - Červený, Švec, Neumeister, Král L. - Opina
(47. Kovář), Benko, Kučera, Soukal L. (73. Dittrich) Král V., Zvěřina ŽK: 4:1 ČK: 1:0 (90. Benko) 275 diváků
Muži „B“: SK Masokombinát POLIČKA „B“- Mezilesí
NAČEŠICE 3:1 (1:0)
Mladší dorost: SK Masokombinát POLIČKA SK TŘEMOŠNICE 3:0 (1:0)
Starší dorost: SK Masokombinát POLIČKA - SK TŘEMOŠNICE 1:4
Mladší žáci: SK Masokombinát POLIČKA AFK CHRUDIM „B“ 1:4 (1:2)branka: Štěpánek. Sestava:
Slaný - Mach P., Holeš, Dostál, Dao Dinh, Buben, Houska, Vaško, Kovář, Švec F., Štěpánek (střídali: Buchta,
mach, Vápeník)
Starší žáci: SK Masokombinát POLIČKA AFK CHRUDIM „B“ 1:3
11. a 12. září
Smíšení elévové: POLIČKA - SEBRANICE 0:0,
POLIČKA - HORNÍ ÚJEZD 0:0POLIČKA - BYSTRÉ 0:
2 Mladší elévové:POLIČKA - JABLONNĚ NAD ORLICÍ
3:1POLIČKA - MFK PARDUBICE 0:4POLIČKA - TESLA
PARDUBICE 2:2 Starší elévové:POLIČKA - JABLONNÉ NAD ORLICÍ 2:4 (Groulík, Nespěšný)POLIČKA
- MFK PARDUBICE 4:3 (Staněk, Groulík, Nespěšný)POLIČKA - TESLA PARDUBICE 0:6Mladší žáci:SK Masokombinát POLIČKA - SK HOLICE 4:0 Branky: Bednář
2, Kovář, ŠvecSestava: Slaný - Scheib, Holeš, Křivý, Dao
Dinh, Vaško, Houska, Dostál, Buben, Švec, Bednář (Vápeník, Kovář, Zavadil, Krejsek, Buchta)
Starší žáci: SK Masokombinát POLIČKA - SK HOLICE 3:2 Branky: Šlosr 3Mladší dorost: SK HOLICE
- SK Masokombinát POLIČKA 1:0
Starší dorost: SK HOLICE - SK Masokombinát POLIČKA 1:1
Muži „B“: TJ SVITAVY „B“ - SK Masokombinát
POLIČKA „B“ 1:2 (0:1)Branky: 20.V. Král, 86. Mauer. Sestava: Dittrich O. - Stoklásek, Zahoran, Mihulka, Roušar
(65. Dittrich st.), Čípa, Kovář, V. Král, Maurer, Nikl,
Kavan
Muži „A“: „ Vysoké Mýto vyfasovalo v Poličce po
fotbalovém galapředstavení bůro!“SK Masokombinát
POLIČKA - SK VYSOKÉ MÝTO 5:1 (2:1)Branky:
5. a 25. ZVĚŘINA, 63. ADAMČA, 68. SOUKAL L.,
73. KRÁL L. - 35. Mikan z p.k.Sestavy:POLIČKA: Šedivý
- Červený (81. Kovář), Zahoran (60. Neumeister), Benko, Král L. - Král V., Švec, Kučera, Soukal L. - Adamča
(65. Nikl), ZvěřinaVYSOKÉ MÝTO: Matoušek - Bartoš,
Karela, Jeníček, Zahradník, Ropek (72. Pilný), Kolčava, Svoboda,(31. Jílek), Podmajerský, Matula, Mikan
(65. Dobr) Fakta: Rozhodčí: CACH, LUKÁŠEK, VAŠEK 110 diváků ŽK: 2:0 (Kučera, Soukal L.)
SOBOTA 18. 9.
Mladší elévové: TURNAJ KRAJSKÉ LIGY VE SVITAVÁCH:POLIČKA - LETOHRAD 1:4 (Stodola Daniel)POLIČKA - SVITAVY 1:6 (Stodola Daniel)POLIČKA
- FK PARDUBICE 1899 0:3

Starší elévové: POLIČKA - SVITAVY 1:1 (Opina) POLIČKA - LETOHRAD 0:0 POLIČKA - FK PARDUBICE
1899 7:0 Staněk, Opina, Dvořák 2, Groulík, Škraňka,
NespěšnýMladší žáci: SK TŘEMOŠNICE - SK Masokombinát POLIČKA 0:6 (0:3) Branky: BEDNÁŘ J. 3, ŠVEC F.,
MACH P., SCHEIB J.Sestava: SLANÝ - MACH P., HOLEŠ,
SCHEIB J., DAO DINH - VAŠKO, HOUSKA, DOSTÁL,
KOVÁŘ - ŠVEC F., BEDNÁŘ (MACH R., ZAVADIL,
PUCHÝŘ)
Starší žáci: SK TŘEMOŠNICE - SK Masokombinát
POLIČKA 1:0 (0:0)
Mladší dorost: SK MK POLIČKA - MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ 5:0 (2:0)Branky: 13. a 17. DOBIAŠ, 48. FINDEJS L., 62. ŠVEC T., 72. FINDEJS O.
Starší dorost: SK MK POLIČKA - MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ 7:1 (6:0)Branky: 11., 27., 37. a 40. PUTNAR,
33. VONDRA, 45. STODOLA, 60. VRABEC - 77.Řehoř
Muži „B“: SK Masokombinát POLIČKA „B“ - Sokol
MORAVANY 2:1 (1:1)Branky: 8. NIKL, 85. JÍLEK - 29. Fišer T.POLIČKA „B“: Dittrich O. - Stoklásek, Jílek, Mihulka, Kovář - Čípa, Opina, Neumeister, Mauer (76. Roušar)
- Kavan (55. Hofman), NiklMORAVANY: Svoboda
- Bažant, Fišer T., Čermák, Hynek, Kulhánek, Kubík,
Imramovský, Kříž T., Pulpán, KoutníkRozhodčí: VALENTA /Letohrad/ 100 diváků ŽK: 5:5, ČK: 1:1 (88.Kovář - 45.Bažant)
NEDĚLE 19. 09. 2004
Smíšená přípravka: TURNAJ OKRESNÍHO PŘEBORU V POLIČCE:POLIČKA - BYSTRÉ 0:5POLIČKA - SEBRANICE 0:3POLIČKA - HORNÍ ÚJEZD 1:6 (Chvojka)
Muži „A“: Přepisujte dějiny! Vstřelili jsme M. Třebové gól a dokonce ji porazili! SKP Slovan MORAVSKÁ
TŘEBOVÁ - SK Masokombinát P O L I Č K A 0 : 1 (0:
0)Branka: 53. Jan BENKO Sestava: ŠEDIVÝ - ČERVENÝ, ZAHORAN, BENKO, KRÁL L. - KRÁL V., ŠVEC,
KUČERA, SOUKAL L. (OPINA) - ZVĚŘINA, ADAMČA
(74.DITTRICH st.) Rozhodčí: KNOLL (Jaroměřice)
400 diváků ŽK: 2:2

3RD SHOTOKAN CUP
proběhl 11. září v Rychnově nad Kněžnou.
Výsledky:
- Milan Lorenc 3. místo
kumite junioři 18-20 let do 70 kg
- Jaroslav Roušar 3. místo
kumite junioři 18-20 let do 80 kg
- Jaroslav Roušar 3.místo
kumite muži do 80 kg
- team DDM Polička 2. místo
kumite team 18-20 let
Turnaj s mezinárodní účastí (Polsko, Chorvatsko,
Slovensko, Slovinsko)
POZOR: V minulém čísle byly chybně uvedeny
termíny náboru nových členů. Nábor proběhne v tělocvičně ZŠ Na Lukách dne 6. a 8. října 2004 od 16:30 do
17:00 h, první trénink potom bude od 17:00 do 19:00 h.
Cvičební úbor s sebou.

Na snímku reprezentanti Moderního
sportovního karate z celé ČR, v horní řadě
z leva Milan Lorenc a Jaroslav Roušar
členové oddílu DDM Polička.

ATLETICKÉ NOVINKY
Poličtí atleti předpokládali v září ukončení
soutěží družstev, kde měli přihlášeny čtyři soutěžní týmy do krajských přeborů, ale mimořádně
úspěšné vystoupení družstva mužů v obnovené
premiéře ve společných přeborech Pardubického
a Královéhradeckého kraje si sezónu prodloužilo,
když překvapivě zvítězilo, čímž se probojovalo
do kvalifikace o druhou ligu. Několik pamětníků

Družstvo starších žáků, kterému patří bronzové meile v KPD
slavné éry poličské mužské atletiky doplněných
o nadějné dorostence a starší žáky ve dvou kolech
zvítězilo a ve dvou kolech bylo druhé vždy za
Hvězdou SKP Pardubice B, která již před zahájením soutěže sebevědomě prohlašovala, že postup
do druhé ligy je samozřejmostí vzhledem k vybudování zcela nového atletického stadionu s osmi
dráhami na oválu, který byl slavnostně otevřen
5.září 2004. Právě v tento den proběhlo ve Svitavách 3.kolo, kde atleti Hvězdy zvítězili a vytvořili
si značný náskok před našimi sportovci, kdy i největší optimisté nedoufali v celkové vítězství, ale
poslední kolo 19.září v Týništi nad Orlicí přineslo
překvapení, jediný oddíl v České republice, který
nemá atletický stadion ani základní vybavení, zvítězil s takovým náskokem, že se stal na pomocné
body celkovým vítězem těchto společných přeborů. Všem patří uznání, neboť i jediný vybojovaný
bod měl v konečném součtu mimořádnou váhu,
ale výkony Ladi Krále a Lukáše Kvapila byly zcela
mimořádné. Velká škoda, že se k družstvu nepřipojil Jarda Štaud, neboť za něho tým nenalezl
ekvivalentní náhradu.
Ve stejný den, kdy se konalo poslední kolo
soutěže mužů, vyvrcholila v Chrudimi soutěž
družstev mladších žáků finálovým kolem, kam se
družstvo poličských mladších žáků probojovalo ze
skupiny B, kterou s přehledem vyhrálo. Do finále
postoupilo 6 nejlepších družstev z Pardubického
kraje. Již výkony v základní skupině naznačovaly,
že poličské družstvo mladých atletů má naději na
zisk medaile, ale vlastní výsledek byl milým překvapením, neboť se chlapcům podařilo ve velmi
vyrovnaném boji zvítězit a rok se mohou pyšnit
titulem Krajského přeborníka Pardubického kraje. Nejvýraznějšími osobnostmi týmu byli David
Beneš a Mirek Propper, ale opět se potvrdilo, jak
důležitý je i jeden jediný bod, neboť od druhého
týmu ŠAK Chrudim dělil naše chlapce 1,5 bodu.
Konečné pořadí : 1.Atletika Polička 113,5 bodu,
2. ŠAK Chrudim 102, 3. Jiskra Ústí nad Orlicí 98,
4. TJ Spartak Slatiňany 89, 5. ŠAK Pardubice
a 6. AK Moravská Třebová.
Družstvo starších žáků ukončilo svoji soutěž
již 5.září čtvrtým kolem v Moravské Třebové, i tito
starší chlapci získali medaile za 3.místo v rámci
Pardubického kraje, ale přesto se nad výsledkem
vznášel stín zklamání, neboť v tomto kole družstvo
starších žáků po skvělém výkonu s přehledem zvítězilo, ale v konečném součtu při rovnosti hlavních
bodů, byli chlapci odsouzeni na pomocné body ke

třetímu místu, čímž se jim uzavřela cesta do semifinále mistrovství republiky družstev. Stačilo tak
málo, aby například neonemocněl Vojta Bednář
nebo s družstvem odjel Honza Chvála.
Konečné pořadí : 1. Hvězda SKP Pardubice
21 bodů, 2. ŠAK Chrudim 19, Atletika Polička
19, 4. Jiskra Ústí nad Orlicí 12, 5. Jiskra Litomyšl
9 a 6. AK Moravská Třebová 4.
11.září ukončilo soutěž družstvo dorostenců,
které obsadilo ve společných přeborech v konkurenci 8 týmu slušné 5.místo, když tým s výjimkou
Radka Kvapila tvořili mladší dorostenci či žáci,
z tohoto pohledu je třeba hodnotit vystoupení. Konečné pořadí : 1. Hvězda SKP Pardubice 24 bodů,
2. TJ Sokol Hradec Králové 20, 3. ŠAK Chrudim
19, 4. AC Pardubice 13, 5. Atletika Polička 10, 6. TJ
Dobruška 9, 7. Jiskra Ústí nad Orlicí 8 a 8. TJ Dvůr
Králové nad Labem.
Ve dnech 11. a 12.září se konalo v Ostravě
Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze, kam se na
základě splnění náročných limitů kvalifikovalo
5 chlapců : Milan Češka, Jakub Červ, Martin Koutný, Tomáš Švec a Tomáš Večeře. Tomáš Švec se
účasti vzdal, ale ostatní nominovaní se zúčastnili
této přehlídky atletických nadějí.
Celkové výsledky jsou více než potěšitelné, přesto vystoupení borců bylo provázeno zajímavými
momenty. Při běhu na 3 000 metrů přecenil své síly
Martin, kdy ve snaze držet krok s nejlepšími ze závodu nakonec po pádu z vyčerpání odstoupil, ještě
větším smolařem byl Milan, který ve stejném běhu
si spletl kola a předčasně začal finišovat, ale po
oznámení, že musí běžet ještě jedno kolo tj. 400 m,
nenašel v sobě již síly k dokončení běhu na krásném 7.místě. Přehled výsledků : 1 500 m 10.místo
Jakub Červ 4:34,07; 3 000 m 6. Tomáš Večeře 9:
46,76; 1 500 m překážek 5. Tomáš Večeře 4:42,20,
7. Jakub Červ 4:48,02 a 12. Milan Češka 5:01,42
jarka

BUDEME MÍT TENISOVOU HALU
Tenisový výbor TJ Spartak Polička sděluje, že
na dvorcích 1, 2 a 3 u sokolovny bude postavena
nafukovací hala, která bude sloužit k zimnímu provozu na antuce. Umožní výrazně zkvalitnit přípravu
žáků, závodních týmů, všech členů oddílu i pořádání zimních turnajů minimálně na regionální úrovni.
Zkušební provoz bude zahájen v polovině října.
Cenová hladina úhrady hrací doby bude
podstatně nižší než je v současné době v halách
škol. Provoz bude navíc umožněn i v dopoledních
hodinách. Rezervace na tel. č. 604 155 378 (odpoledne), 777 725 072 (hospodář), 602 416 051 (předseda oddílu). Dlouhodobé rezervace (v období od
1. 11. 2004 do 15. 4. 2005) jsou upřednostňovány.
Žádáme členy oddílu o zapsání své rezervace.
Neobsazené hodiny budou nabídnuty nečlenům
a příchozím.
Provozní doba v tenisové hale a ceník:
pondělí až pátek:
9-12 hod. nečlen oddílu 180 Kč/ člen 160 Kč;
12-17 hod. nečlen 250 Kč/ člen 220 Kč; 17 - 21 hod.
nečlen 270 Kč/ člen 250 Kč; 21-23 hod. nečlen
250 Kč/ člen 220 Kč.
Sobota a neděle:
9-23 hod. nečlen 250 Kč/ člen 230 Kč.
-Ladislav Scheib, předseda oddílu-

J. FALTÝNKOVI SE V ZÁVĚRU SEZÓNY DAŘÍ
Minule jsme psali o účasti Jana Faltýnka v závodě
pražskými ulicemi, kde skončil v třetí desítce (ozdobou pelotonu byl legendární Amstrong). Následovaly
další závody - v Žilině obsadil 2. místo, v extralize
v Příbrami 3. místo a v Plzni 9. místo. V závodě Okolo
Slovenska byl ve třetí desítce.
Účast v těchto závodech byla kvalitní přípravou
na září a hlavně na druhý největší český dvouetapový závod Bohemia, kde v 1. etapě obsadil 2. místo
a celkově rovněž 2. místo za Tesařem z ED - system,
třetí byl Kadlec z Mini - Caldirola (italská stáj). Tímto
výsledkem si připsal kolem 100 bodů do světového
žebříčku. Ještě před tímto závodem absolvoval ve
dnech 3. - 5. září prestižní česko-rakousko-německý
etapový závod Linec - Pasov - České Budějovice,
v němž vyhrál 2. etapu (tzv. královskou) a celkově
obsadil 2. místo.
Na otázku, kdy mu skončí letošní sezóna a setrvá-li
v týmu PSK - Whirpool Hr. Králové, odpověděl: „V polovině září se zúčastním posledního závodu extraligy
v Hořicích a pak 3. října Mistrovství ČR v časovce dvojic. Poté oficiální sezóna skončí, ale nevylučuji nějaké
nahodilé starty v soutěži horských kol. Po krátkém odpočinku se zaměřím na individuální přípravu, chybět
pochopitelně nebude oddílové soustředění. V týmu
PSK Whirpool jsem maximálně spokojen, předběžně
jsem se s manažerem dohodl na spolupráci i v příštím
roce. Budu opět patřit mezi závodníky, s nimiž se
počítá na stupně vítězů. Musím dodat, že na mých letošních výsledcích se podílejí dosavadní sponzoři, a to
poličské firmy MiP, MEDESA, Masokombinát, Restaurace Na parkánech a svitavská firma JHJ SVITAP.“

Jan Faltýnek na stupních vítězů po 2. etapě
závodu Pasov – Linec – České Budějovice,
kde obsadil 1. místo.

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
Po prázdninové přestávce se v září sehrály poslední
zápasy letošního ročníku AVL Polička s následujícími
výsledky: 9. 9. Drink team-Zahradníci 2:0, Medesa-Zahradníci 1:1, Atletika-Zahradníci 1:1; 23. 9. Jimdal-Zahradníci 1:1, M6PV-Zahradníci 1:1, Borová-Zahradníci
2:0.
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl.
Za OV AVL Jaroslav K. Dvořák
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