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VODA OHROŽOVALA POLIČKU,
VELKOU ŠANCI NIČIT VŠAK NEMĚLA
V pátek 18. března od ranních hodin začala
Poličku a integrované obce Lezník a Střítež ohrožovat voda, která vznikla táním velikého množství
sněhu a deště. V pátek byl v osm hodin ráno vy-

Původní koryto bylo vyčištěno od sněhu a ledu, aby
se do něj mohla voda vrátit. Po těchto opatřeních
krize v tomto místě pominula,“ uvedl místostarosta
Jaroslav Martinů.
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i navážení a pytlování pytlů s pískem, které by byly
v případě potřeby navezeny na potřebná místa.
„Chtěl bych poděkovat členům Rybářského sdružení
Vysočina, kteří provedli rozhodující kroky z pátku na
sobotu, to znamená regulace výtoku poldru, výstavbu náhradního poldru, regulace rybníka v Pomezí.
Dále musím poděkovat Ing. Vladimíru Bartošovi
a slečně Jansové z krizového štábu Města Poličky,
Rostislavu Kárskému z vodoprávního úřadu, hasičům, městské policii a pracovníkům Technických
a energetických služeb,“ uvedl místostarosta Jaroslav
Martinů. Podle jeho slov cítí s těmi lidmi, kterým se
do domu dostala voda. „Vím, že to nemají jednoduché. Na druhou stranu nám tato situace dala jasný
signál o tom, že za jistých opatření, když využijeme
všech rezerv na našem území, lze uchránit majetek
lidí bez poškození. I když ta voda byla větší, než
v roce 1997, tak jsme dokázali majetek uchránit. Což
dává trochu naděje a optimizmu, že se od roku 1997
v Poličce něco udělalo a vzali jsme si z toho ponaučení,“ dodal místostarosta Jaroslav Martinů.
„Pan místostarosta, jako zastupující šéf krizového štábu, udělal jedno zásadní rozhodnutí, že se
rozhodl napustit poldr. To znamená, že zreguloval
výtok odhadem snad životním tak,
pokr. na str. 2

Naplněný poldr pomohl - v pozadí první domky v lokalitě Mánesova (foto R. Habrman)
hlášen 3. stupeň ohrožení, 20. března byl tento
stupeň ve 12 hodin snížen na dvojku a téhož dne
v 18.30 na první stupeň.
„Nejhorší situace byla od pátku od osmi hodin
do soboty, kdy se jednalo o to, zda v Poličce udržíme na suchu ulici Družstevní a Penzion, včetně
přilehlých domků. Ráno voda trochu „pozlobila“
v obci Střítež, což v podstatě z pozdějšího pohledu
byla malá záležitost. O půl jedenácté vtrhla voda
z polí směrem naproti marketu Plus Discont, kde
jsou pole Agroney. Zde došlo k nahromadění velkého množství vody, která zde vytvořila jezero a voda
nenašla cestu do svého původního koryta a nečekaně se valila na ulici Hegerova, kde byly zatopeny
asi dva sklepy. Tuto situaci jsme napravili během
dvou hodin s pomocí bagrů firmy Pásek a firmy
VHOS, kdy se vytvořilo za domy náhradní koryto.

Zaplavené území za nádražím (foto S. Sáňka)
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Hlavní nápor vody Poličku ale teprve čekal.
K večeru a v noci z pátku na sobotu se krizový štáb
rozhodoval, zda bude možné vodu, která tekla směrem od pily, pustit městem, aniž by došlo k případnému zaplavení ulic Hegerova, Družstevní a DPS
Penzion. „Tato voda měla daleko větší intenzitu,
než tomu bylo v roce 1997, protože není pamětníka,
který by si pamatoval, že by nestačilo koryto a voda
tekla celý den nad komunikací u vlakového nádraží.
Nejhorší vlna se valila od rybníka Troubný,“ dodal
místostarosta. V nočních hodinách z pátku na sobotu bylo nutné regulovat výtok ze suchého poldru,
který se zaplnil za devět hodin. Zároveň došlo k budování druhého náhradního poldru u vlečky, která
vede k Poličským strojírnám. Dále došlo k určitému
zbrzdění vody z rybníka z Pomezí, protože by soutok všech potoků nemohl bezpečně propustit vodu
kolem Penzionu.
„Dnes můžeme prokazatelně tvrdit, že na Poličku se za čtyřiadvacet hodin valilo 800 až 900 tisíc
kubíků vody. Z toho, když se maximálně využije
průtok Bílého potoka, lze propustit městem 600 tisíc
kubíků vody za 24 hodin, což je na hranici průtočnosti. Těch 250 tisíc kubíků vody bylo nutné zadržet
ve vyšší krajině. To znamená, že jsme 150 tisíc kubíků zadrželi v rybníku v Pomezí, další vodu zadržel
suchý poldr , asi 10 tisíc kubíků vytvořený poldr
u vlečky a zhruba 30 tisíc kubíků vrchní rybníky.
Toto všechno rozhodlo o tom, že jsme v podstatě udrželi vodu v korytech a lokalita hlavně v okolí Penzionu nebyla zatopena,“ dodal místostarosta.
Mezi další protipovodňová opatření patřilo

VODA OHROŽOVALA POLIČKU
pokr. ze str. 1
že odtékalo maximální množství
vody s tím, že to byla voda, kterou stačilo pojmout
potrubí, které je v ulici Hálkova. Bílý potok byl na
hraně, ale nikde se nevylil. Začal se plnit poldr,
a tím, že místostarosta Jaroslav Martinů neustále
reguloval odtok rybníku v Pomezí a kontroloval
Modřec, tak došlo k tomu, že poldr se naplnil a voda
nezpůsobila žádnou škodu. Myslím si, že to byla
obrovská odvaha poldr naplnit, protože se jedná
o nezkolaudovanou stavbu, ale nebýt toho, tak Polička by byla pod vodou,“ uvedl Ing. Vladimír Bartoš,
z oddělení krizového řízení městského úřadu.

Penzion. „Kdo nezažil povodně před osmi lety (v červenci 1997), neuvěří, jaké krušné chvíle opět prožili
tehdy postižení občané v nedávných dnech při prudkém tání sněhu z pátku (18. 3. 2005) na sobotu.“
Tajemník bezpečnostní rady města Ing. Vladimír
Bartoš vyzdvihl podíl místostarosty a zastupujícího
předsedy krizového štábu Jaroslava Martinů. „Jeho
rychlým zhodnocením situace, rozhodnutím využití
stavby nedokončeného suchého poldru a přesným
odhadem regulace jeho odtoku do Bílého potoka
tak bylo zabráněno rozsáhlé povodni a následným
škodám na území města. Dále bych chtěl poděko-

POLDR?!
Poličkou se prohnala velká voda – a pomohl
i poldr, o kterém se vloni v červnu dosti bouřlivě
diskutovalo, zejména díky kritice z naší strany.
Chtěl bych zde uvést, že jsme nikdy nebyli proti
protipovodňovým opatřením, ale proti formě, jakým způsobem se poldr budoval, kritizovali jsme
projektovou dokumentaci, neboť zde byla řada
zásadních chyb.
Co nám hodně vadilo, bylo to, že díky nadsazené ceně, by se za stejné peníze mohly postavit
dva či tři poldry nebo jiné protipovodňové opatření
– stejné peníze tedy mohly zachránit třeba mnohem
víc. Naší kritikou jsme tehdy např. dosáhli toho, že
se poldr staví aspoň podle pravdivého projektu.
Dalo by se napsat mnohem více - dočtete se v některé z dalších Jitřenek.
René Habrman – A21 Polička

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
VÝSTAVBA GARÁŽÍ

Zatopená Hegerova ulice v pátek odpoledne (foto I. Janeček)
A jak se voda dotkla některých občanů?
Spokojenost s postupem města při této situaci
vyslovil Oldřich Báča, který bydlí v Družstevní
ulici. Podle jeho slov byl několikrát v kontaktu
s místostarostou Jaroslavem Martinů, který jej informoval o situaci v této části města. „Samozřejmě jsme
měli obavy, jak se vše vyvine. Proto jsem si nechal
dovézt k domu z firmy pytle s pískem. V sobotu o půl
třetí ráno jsem byl vzbuzen a v ulici byli pracovníci
T.E.S.u a členové rybářského sdružení, kteří zde připravovali další pytle s pískem,“ uvedl Oldřich Báča.
Jak se nám svěřil, velkou měrou se podle něj na
zachycení vody podílel poldr. „Díky němu se voda
zvládla. Já bych chtěl tímto poděkovat místostarostovi Jaroslavu Martinů, rybářům, T.E.S.u a všem, kteří
se na zvládnutí velké vody podíleli,“ dodal Oldřich
Báča. Mezi další ohrožené vodou v ulici Družstevní
patřila i paní Věra Švejdová. „Nebýt vybudovaného
poldru, určitě by nás voda zezadu zatopila. Chci
touto cestou poděkovat panu místostarostovi Jaroslavu Martinů, rybářům a pracovníkům T.E.S.u, kteří
se na zvládnutí situace podíleli. Děkujeme, že plně
problému s vodou věnovali svůj čas a nasazení,“
řekla nám Věra Švejdová.
Své poděkování všem zúčastněným zaslal do
Jitřenky také ředitel DPS Pavel Brandejs, ředitel DPS

Voda hrozila i ve Stříteži (foto S. Sáňka)

vat všem, kteří se podíleli na záchranných pracích,
a to zejména pracovníkům krizového štábu města,
hasičům HZS Polička, jednotce sboru dobrovolných hasičů JPO II Polička, hasičským jednotkám
z Bystrého a Pomezí, rybářům sdružení Vysočina,
pracovníkům T. E. S., s. r. o. Polička, panu Jiřímu
Hrubému za poskytnutí pytlů a všem, kteří nabízeli
svoji pomoc.“
„Rád bych touto cestou poděkoval panu mís-

Při regulaci odtoku z poldru výrazně pomohli
rybáři (foto S. Sáňka)
tostarostovi J. Martinů, hasičům a dalším lidem,
kteří pomáhali při zvládnutí krizové situace, která
nastala z důvodu rychlého tání sněhu. A směrem
k odpůrcům poldru a tzv. “ochráncům přírody“
posílám tento vzkaz: Zamyslete se prosím nad svými
názory ohledně poldru. A zkuste si představit, jak to
mohlo dopadnout, kdyby ho nebylo a byli byste to vy,
kdo bydlí u potoka.“ napsal B. Procházka.
Za odvedenou práci v kritické situaci s velkou
vodou vyjádřil poděkování místostarostovi Jaroslavu Martinů, krizovému štábu, hasičům, členům
rybářského sdružení, pracovníkům Technických
a energetických služeb a městské policii také starosta města Miroslav Popelka.
-sáň-, -jan-

Na základě přibývajících požadavků obyvatel
Poličky na stavbu garáží vytipovalo město v průběhu roku 2004 ve spolupráci s projektantem
vhodné místo pro tento záměr. Tímto místem se
jeví lokalita sídliště Boženy Němcové, za Policií
ČR mezi dvorem T.E.S. a stávajícími garážemi.
Zároveň byla zhotovena jednoduchá zastavovací
studie a zpracována kalkulace nákladů na přípravu tohoto území pro výstavbu. Z této studie
vyplynulo, že by se jednalo celkem o 42 řadových
garáží o ploše 20 m 2 , které by mohli stavebníci
realizovat podle svých finančních možností dodavatelsky stavební firmou nebo svépomocí.
Prozkoumáním tohoto území po technické
stránce bylo zjištěno, že před zahájením výstavby
jednotlivých garáží bude nutné provést přeložku
kabelů nízkého a vysokého napětí. Kromě přeložení těchto sítí bude nutné vybudování nové dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch
a vody ze střech garáží a vybudování asfaltové
zpevněné plochy před garážemi s napojením na
stávající komunikace. Výsledné investiční náklady
na tyto práce by byly kupní cenou za pozemek,
která byla zkalkulována na 59.000,-Kč / 1 garáž
a zahrnuje pouze výše uvedené investiční náklady vyvolané nebo nutné pro výstavbu.
Cílem této akce není zisk pro město, ale výstavbou garáží odlehčit na stáních u komunikací
a před domy na tomto sídlišti a zároveň vyjít
vstříc občanům v jejich požadavcích na garážování jejich automobilů v centru města. Město se
bude na tomto záměru podílet pomocí při legislativní a technické přípravě území pro výstavbu,
tzn. že zajistí vypracování projektové dokumentace, která bude podkladem pro zahájení stavebního řízení a uhradí práce spojené s vypracováním
geometrického plánu na zaměření tohoto území.
Kromě této pomoci město zdarma poskytne pro
výstavbu garáží pozemky o celkové rozloze cca
2000 metrů čtverečních. Jednotlivé garáže bude
tedy možné stavět podle schválené projektové
dokumentace, kterou každý stavebník obdrží
od města po úhradě kupní ceny za pozemek na
garáž.
Bližší informace lze získat na majetkoprávním
odboru Městského úřadu Polička (Ing. Sonja
Škrabalová – tel. 461 723 810), kde bude možné
zadávat rezervace pozemků na garáže (slečna
Martina Bednářová - tel. 461 723 812).
-sáň-

VŠIMLI JSME SI
V Nové ulici byl otevřen bazar
spotřebního zboží a second hand.
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OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Co přinesl uplynulý měsíc
Řidič osobního motorového vozidla se 2. 2. při
řešení vcelku běžného dopravního přestupku choval tak mile a vstřícně, až u strážníků, přivyklých
spíše na nadávky a urážky, vzbudil podezření, že
se snaží zakrýt něco závažnějšího. Podezření se posléze potvrdilo. Řidič z Březové nad Svitavou nikdy
nevlastnil řidičské oprávnění. Přivolaní policisté
jeho kousek ocenili blokovou pokutou.
Usednout za volant po požití alkoholu a riskovat, že nebude kontrolován policejní hlídkou,
se nevyplatilo 20. 2. v časných ranních hodinách
mladému muži z Dlouhé Loučky. U Tylova domu
nedal přednost vozidlu jedoucímu po hlavní silnici
a téměř způsobil dopravní nehodu. K dovršení
smůly vozidlo, které málem „sestřelil“ ze silnice,
bylo služební vozidlo městské policie. Mladík svoji
vinu nepopíral a policisté mu při dechové zkoušce
naměřili 1,04 promile alkoholu.
Když 23. 2. hodinu po poledni přijali strážníci
oznámení o ležícím podnapilém muži u Tylova
domu, domnívali se, že půjde o běžnou rutinní
záležitost, jakých řešili stovky. Muž z Bořin, který
ležel ve sněhu, měl ale epileptický záchvat. Strážníci mu poskytli první pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu, která jej odvezla do nemocnice.
Zvýšený příjem vitamínů v období chřipek tělo
jistě uvítá. Doporučujeme ale vitamíny kupovat
a neuchylovat se ke krádeži pomerančů, jak to učinila 25. 2. odpoledne sedmapadesátiletá důchodkyně z Poličky v prodejně zeleniny na Palackého
náměstí. Uložená pokuta nebyla nikterak vysoká,
protože největším trestem je v malém městě lidský
jazyk, který je rychlejší než samotná chřipka a zprávu o krádeži spolehlivě rozšíří.
Po návratu studentek z vycházek na internát
místního učiliště 28. 2. vychovatelka zjistila, že dvě
šestnáctileté dívky požily alkohol v herně v ulici
Masarykova. Dívky byly potrestány kázeňskými
tresty a číšníkovi byla uložena sankce městskou
policií. Společně s vychovatelkami si klademe i my
otázku, zda by číšník podal alkohol i své šestnáctileté dceři.
Protialkoholní záchytná stanice v Pardubicích
má svoji stálou klientelu i z řad občanů Poličky. Patří k nim i sedmačtyřicetiletý muž z Poličky, který
1. 3. odpoledne přišel do restaurace hotelu Opus
v podnapilém stavu a mezi hosty budil veřejné pohoršení. S přivolanými strážníky chtěl poměřit síly,
ale množství zkonzumovaného alkoholu vykonalo
své a muž nebyl schopen stát na nohou, natož zápasit s dvojicí strážníků. Nakonec se však dočkal vítězství - drží primát v tom, že byl prvním občanem
Poličky, kterého policisté přivezli na „záchytku“
v takovém stavu, že nebyl schopen ani dýchnout do
přístroje na změření hodnoty hladiny alkoholu.
Dvě barové stoličky a jeden dřevěný věšák
provokovaly 10. 3. v podvečer devětadvacetiletého muže z Poličky v herně na ulici Masarykova
tak dlouho, až se rozzuřil a stoličky i s věšákem
ztrestal. Majiteli herny tak způsobil škodu šest tisíc
pět set korun. Policie České republiky případ řeší
jako podezření ze spáchání trestného činu.
Nelze udělat nic jiného, než-li smeknout klobouk před vandalem, který v noci 10. 3. rozbil
okno obytného domu v Kostelní ulici. Chce to velkou dávku odvahy a osobní statečnosti, postavit se
tváří v tvář okenní tabuli, praštit do ní a dokázat si,
že je nepřemožitelný silák. Hrdinům zdar!
Pavel Lahodný, velitel městské policie

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Město Polička a Masarykova základní škola Vás
u příležitosti 60. výročí ukončení II. světové války
zvou na LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S OHŇOSTROJEM, který se koná v pátek 6. května 2005
20.30 hod. - lampiónový průvod (sraz na nábřeží)
21.00 hod. - ohňostroj
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM MĚSTEM POLIČKA
V rozpočtu Města Poličky je pro rok 2005
zařazena částka pro finanční příspěvky ve výši
960.000 Kč. Pro podávání žádostí o finanční příspěvky, jejich náležitosti a pro režim přidělování
pro rok 2005 jsou schválena tato pravidla:
Částka k rozdělení:
1. kolo – 810.000 Kč z toho:
a) komise sportovní
365.000 Kč
b) komise kulturní
165.000 Kč
c) komise zdravotně sociální 210.000 Kč
d) komise dítě a volný čas 50.000 Kč
e) zájmové organizace
20.000 Kč
(nezařazené, přímo rada, zastupitelstvo)
2. kolo – 150.000 Kč
Harmonogram projednávání a schvalování:
• do 30. 4. 2005 předložení žádostí o finanční
příspěvek – 1. kolo na adrese: Městský úřad Polička,
odbor finanční a plánovací - příjmová pokladna
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
• v měsíci květnu 2005 - projednání žádostí
v komisích města a radě města
• následně - projednání žádostí v zastupitelstvu
města
• do 30. 9. 2005 předložení žádostí o finanční
příspěvek - 2. kolo
• na stejné adrese, jejich následné projednání
v komisích, radě, případně v zastupitelstvu města.
Budou upřednostněny žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.
Žádosti
O finanční příspěvek mohou požádat všechny
neziskové organizace, občanská sdružení, spolky
a kluby a fyzické osoby působící na území Města
Poličky, které splní stanovené náležitosti a nemají
závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu Polička
z minulého období.
Žádost o finanční příspěvek na formuláři, který
je k dispozici v podatelně, v příjmové pokladně
MěÚ a na internetové adrese www.policka-město.cz musí obsahovat:
a) název žadatele včetně jeho identifikačních
údajů (IČO, datum narození), kontaktní osobu,
adresu, telefonní a bankovní spojení
b) předmět činnosti
c) popis předmětu (akce, činností) na který je
příspěvek žádán
d) výše požadovaného finančního příspěvku
Právnická osoba přiloží k žádosti doklad
o právní formě (například zřizovací listinu a výpis z obchodního rejstříku, registraci Ministerstva
vnitra ČR …)
Finanční příspěvky do výše 20 000 Kč pro
jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada
města, finanční příspěvky ve výši nad 20 000 Kč
pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje na
doporučení rady města zastupitelstvo města. V případě schválení bude uzavřena s žadatelem Smlouva
o poskytnutí finančního příspěvku.
Žadatel, kterému Město Polička poskytuje
finanční příspěvek je povinen:
a) do 30 dnů po skončení akce, nejpozději však
do 15. 12. daného roku zaslat nebo předat finančnímu a plánovacímu odboru městského úřadu vyúčtování poskytnutého příspěvku, včetně doložení
uhrazených faktur nebo účetních dokladů
b) nevyužité finanční prostředky vrátit na účet
Města Poličky s vyúčtováním nejpozději do 15. 12.
2005
V případě, že žadatel o finanční příspěvek není
dosud registrován v databázi Informačního centra
při městském úřadu, je třeba, aby tak učinil.
Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města a finanční a plánovací odbor MěÚ je kdykoliv

oprávněn zkontrolovat, zda využití finančních prostředků je v souladu s účelem, na který byl finanční
příspěvek poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku, bude příjemce povinen
tyto prostředky vrátit zpět do rozpočtu města.
Uvedená pravidla byla schválena na jednání
zastupitelstva města dne 24. 2. 2005.
Odbor finanční a plánovací

STŘÍPKY Z DOPRAVY…
Spěch a hlava plná starostí byla příčinou kuriózní dopravní nehody na parkovišti u pošty. Řidič
Felicie přehlédl „botičku“ i výrazné upozornění na
skle dveří vozidla a nic netušíc se rozjel s úmyslem
opustit parkoviště. Podivnému drhnutí z místa levého předního kola nejdříve nevěnoval pozornost
v domnění, že se jedná o nános sněhu na blatníku,
který během jízdy odpadne. Teprve, když více
sešlápl plynový pedál a uslyšel charakteristický
zvuk ohýbaného plechu, pochopil, že by zledovatělý sníh nekladl tak houževnatý odpor. Přestože si
způsobil škodu na vozidle, nehodu vzal sportovně
a s úsměvem.

Řidič Formana zaparkoval u prodejny Plus discontu na místě vyhrazeném pro tělesně postižené
občany. Že se jedná o závažný dopravní přestupek
napovídá i to, že takovému řidiči lze na místě uložit
blokovou pokutu až do výše 5.000,- Kč. O tom, jak
je pro tělesně handicapované občany důležité mít
volné místo k zaparkování co nejblíže nákupního
střediska, nemusíme snad ani diskutovat. Stejně
tak nemusíme ani diskutovat o lidské lhostejnosti
k osudem zkoušeným lidem.
Povahu onoho řidiče názorně dokresluje i způsob jeho jednání se strážníky při řešení přestupku.
Ačkoliv se uložená sankce pohybovala ve spodní
polovině sazby, choval se vulgárně a počastoval
strážníky několika velmi hrubými výrazy. Bohužel v jeho slovním projevu ani jednou nezazněla
omluva za to, co učinil, ani náznak pochopení,
nebo soucitu s tělesně postiženými občany.Přesto
všechno přejeme řidiči z celého srdce pevné zdraví,
zvláště aby nikdy nemusel řešit problémy,jaké mají
ti, které tak bezohledně omezil.
Pavel Lahodný
velitel městské policie

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 5. schůzi Rady města Poličky
konané dne 21. 2. 2005
RM jmenuje ředitelkou Kulturních služeb města Poličky, Vrchlického 53, Polička s účinností od
1. 3. 2005 paní Alenu Báčovou a schvaluje její
platové zařazení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě č.
38/2001/0 o nakládání s komunálním odpadem
uzavřené mezi Městem Polička a LIKO Svitavy a.s.
dne 21. 2. 2002.
RM schvaluje vybudování odpočinkového
zákoutí pod hradbami se vstupem z ulice Šaffova
a jeho zapojení v projektu „Turistická odpočívadla
a odpočinková místa v Kraji Smetany a Martinů“
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit použití státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ pro
rok 2005 na akci: Památník B. Martinů – celková
stavební obnova domů čp. 112, 113, 114 a přiznává
finanční podíl na obnově kulturní památky.
RM souhlasí s vydáním stavebního povolení
na provozovnu pro sběr a výkup odpadů firmy
Recycling – kovové odpady a.s., Chotěboř na pozemku Českých drah a.s. p.č. 6277/1 v k.ú. Polička
dle předložené dokumentace za těchto podmínek
• před vydáním stavebního povolení budou
v projektu dořešeny přípojky
• před vydáním stavebního povolení bude
prokázána statická únosnost zatrubnění
• potoka z důvodu zátěže stavbou a následným provozem
• provozovna bude oplocena plným dřevěným
plotem barevně sladěným se sousedním Dřevozávodem Pražan s.r.o. Polička.
- z 1. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 24. 2. 2005
ZM: I. schvaluje rozpočet Města Poličky na rok
2005 dle přiloženého návrhu (viz. rozpis na str. 5)
II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše
100 tis. Kč

EVIDENCE ZEMĚDĚLSKÝCH
PODNIKATELŮ
V návaznosti na zákon č. 85/2004 Sb., kterým
se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
upozorňujeme občany, kteří podnikají jako samostatně hospodařící rolníci (SHR) a hodlají i nadále
provozovat zemědělskou výrobu, že je nutné se
ve lhůtě do 1. 5. 2005 zaevidovat jako zemědělský
podnikatel podle tohoto zákona.
K žádosti o zápis do evidence zemědělského
podnikatele je třeba doložit:
• výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
• odbornou způsobilost (zemědělské vzdělání) nebo praxi v zemědělství nejméně po dobu
5 let.
Osoby zapsané do evidence SHR, které se zaevidují jako zemědělský podnikatel do 1. 5. 2005
jsou osvobozeny od správního poplatku.
Dříve vydaná osvědčení SHR podle zákona č.
105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve
znění pozdějších předpisů, platí do 1. 5. 2009. Držitel tohoto osvědčení se pro účely nemocenského
a důchodového a zdravotního pojištění považuje
za osobu podnikající v zemědělství.
Agendu týkající se zemědělských podnikatelů
vyřizuje Městský úřad Polička, odbor obecní živnostenský úřad, pracoviště Nádražní ulice 304, tel.
46172386l, 461723860.
Marie Hegrová, ved. OŽÚ

b) k provádění rozpočtových opatření bez
omezení u účelově přidělených finančních
prostředků z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně fondů EU.
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám
Městem Polička v roce 2005.
ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města průběžnou kontrolou využití
finančních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám Městem
Polička a dodržování schválených Pravidel pro
poskytování těchto příspěvků.
ZM neschvaluje navýšení měsíčních odměn
členům RM, ZM, komisí RM a výborů RM oproti
roku 2004.
ZM neschvaluje výši měsíčních odměn členům
RM, ZM, komisí RM a výborů ZM dle návrhu rady
města.
ZM bere na vědomí vyúčtování festivalů pořádaných Městem Polička a Kulturními službami
města Poličky v roce 2004.
ZM schvaluje záměr vybudování skateparku
v prostorách zimního stadionu v Poličce.
ZM schvaluje prodej bytů č.1 - 24 v domě čp.
932 na Sídlišti Hegerova, bytů č. 1 - 16 v domě
čp. 933 na Sídlišti Hegerova a bytů č. 1 - 11 v domě čp. 218 na ul. Střítežská v Poličce dle návrhu
obecných zásad 1) až 5) a podmínek prodeje 1a),
2a), 3 b), 4 a), 5 a) , 6 a) 7 a), 8 a) obsažených
v důvodové zprávě.
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva
města Poličky na rok 2005 dle předloženého
návrhu.
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
v Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2005
na akci: Památník B. Martinů – celková stavební
obnova domů čp. 112, 113, 114 a přiznává finanční podíl na obnově kulturní památky.
- přijatá na 7. schůzi Rady města Poličky
dne 7. 3. 2005
RM ukládá OD:
a) vyhodnotit dopravní situaci v centru města
ke dni 30. 6. 2005.
b) předložit návrh na zvýšení počtu vyhrazených parkovacích míst (pro majitele objektů
nebo provozoven) v jednosměrných ulicích do
31. 3. 2005.
c) ve spolupráci s IC provést a zpracovat
průzkum veřejného mínění ke stávající dopravní
situaci v centru města do 30. 6. 2005.
RM bere na vědomí navrhovaný postup přípravy oslav výročí 740 let města Poličky dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM v souladu se stanoviskem
Komise stavební a ŽP pro sídliště RD v lokalitě
Mánesova ke schválení tyto názvy ulic: Troubná,
Baldecká, Modřecká, Polní a U Vlečky.
RM odvolává paní Alenu Báčovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Městská knihovna
Polička ke dni 8. 3. 2005.
RM pověřuje paní Alenu Báčovou vedením
příspěvkové organizace Městská knihovna Polička a přípravou protokolárního předání příspěvkové organizace v termínu od 9. 3. 2005 do 31.
5. 2005.
RM pověřuje paní Květuši Ouřetskou převzetím příspěvkové organizace Městská knihovna
Polička a jejím řízením s účinností od 1. 6. 2005
na dobu do jmenování nového ředitele.

BESEDA O SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH
V úterý 15. března se v Domově důchodců v Poličce uskutečnila beseda, zaměřená na sociální služby ve městě. Účastnilo se jí kolem padesáti občanů,
které zajímala současnost a budoucnost sociálních
služeb ve městě. Na besedě byli přítomni zástupci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu a zařízení, která tyto služby poskytují
a zajišťují. Nejčastější dotazy se týkaly fungování
Penzionu, zda v tomto zařízení mohou klienti
dožít, jaké služby jsou zde poskytovány a stranou
nezůstal ani Domov důchodců. Další otázky byly
směrovány tak, jak vycházely z dotazníkové akce,
která se nedávno zabývala sociálními službami. Na
ty odpovídali zástupci jednotlivých zařízení. „Lidé
byli také informováni o současné péči v léčebně
dlouhodobě nemocných, protože někteří občané
by zde chtěli hospic. Bylo jim vysvětleno, že hospic
je úzce specializovaná péče, která by nebyla v Poličce využita. Kvalitní péči zde zajišťuje právě LDN,“
uvedla Vlasta Štaudová, vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví městského úřadu. Na besedě se
také hovořilo o připravovaném katalogu sociálních
služeb, který bude vydán v měsíci září. „Lidé v něm
naleznou všechny služby. Budou si moci vybrat,
kterou v případě nutnosti potřebují. Dozvědí
se také, že tyto služby jsou pro všechny věkové
skupiny, například i pro rodiče, kteří mají děti se
zdravotními problémy,“ uvedla Vlasta Štaudová.
Na besedě se také hovořilo o bariérách ve městě.
Objevila se kritika, že se imobilní občané například
nedostanou do Tylova domu a na městský úřad na
Palackého náměstí se dostanou jen do přízemí. Do
budoucna bude i na tento problém pamatováno.
-sáň-

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA
Setkáváte se v Poličce s bariérami?
Pokud máte zajímavý námět na anketu, neváhejte a sdělte nám ho také.
Pište: e-mail: jitrenka@policka.cz, písemně do
Informačního centra, telefonujte: 603 526 243.

ANKETA ANKETA ANKETA ANKETA

SMĚROVKY K TURISTICKÝM CÍLŮM
V jarních měsících budou v obcích Kraje Smetany a Martinů osazeny směrovky k turistickým
zajímavostem, sportovištím a dalším objektům.
Celkem bude v oblasti umístěno více než 130 hnědých informativních značek. Na každé značce bude
šipka s nápisem. Cílem značení je usnadnit turistům
a návštěvníkům oblasti orientaci v obcích, které
značení dosud nemají a usnadnit jim cestu k místu
jejich zájmu. Prostředky ve výši 49% celkového
rozpočtu na tuto aktivitu poskytl Pardubický kraj
v rámci programu Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji.
Mgr. Jan Matouš, ředitel svazku obcí KSM
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ROZPOČET MĚSTA POLIČKY NA ROK 2005
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám rozpočet Města Poličky na
rok 2005, který byl schválen na zasedání Zastupitelstva města Poličky dne 24. 2. 2005.
Celkové příjmy včetně financování činí
216.692,7 tis. Kč, z toho jsou běžné příjmy 122.948,0
tis. Kč, běžné dotace 46.024,4 tis.Kč, kapitálové příjmy 26.239,0 tis. Kč, kapitálové dotace 1.519,0 tis.Kč,
zůstatky fondů 7.693,5 tis. Kč a zdroje z minulých
let 12.268,8 tis. Kč.
Celkové výdaje včetně financování a rezervy
činí 216.692,7 tis. Kč, z toho jsou běžné výdaje
117.740,0 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi
47.330,0 tis.Kč, kapitálové výdaje 30.352,0 tis. Kč,
kapitálové výdaje kryté dotacemi 170,0 tis. Kč,
splátky jistin úvěrů 13.910,0 tis. Kč a rezerva běžného roku ve výši 7.190,7 tis. Kč.
Příjmy běžné a kapitálové
196 730,4 tis. Kč
Daně sdílené a výlučné
74 200,0 tis. Kč
Správní poplatky, poplatky dle
vyhlášek (ze psů, za odpady,
veřejné prostranství, provozování
hracích automatů atd.)
9 980,0 tis.Kč
Dotace běžné a kapitálové
47 543,4 tis. Kč
Lesní hospodářství
15 860,0 tis. Kč
Informační centrum
835,0 tis.Kč
Školství – nájemné,
odvody z fondů
2 364,0 tis. Kč
Kultura a sport (Kulturní služby
– nájemné a odvody z fondů,
T.E.S.,s.r.o. Sport.
služby – nájemné, Jitřenka)
1 240,0 tis. Kč
Pronájmy bytů, nebytových prostor,
pozemků, kanalizace
10 394,0 tis. Kč
Prodeje pozemků a splátky bytů,
privatizace bytů
25 235,0 tis. Kč
Splátky půjček (FRB, Povodňový
fond, nezisk.organizace)
1 357,0 tis. Kč
Ostatní příjmy (příjmy od obyvatel
Domova důchodců, úroky, hrací
automaty, za třídění odpadu)
7 722,0 tis. Kč
Financování
Zůstatky fondů
Zdroje z minulých let

19 962,3 tis. Kč
7 693,5 tis. Kč
12 268,8 tis. Kč

Výdaje běžné a kapitálové
195 592,0 tis. Kč
Životní prostředí
Svoz komunálního odpadu
4 467,0 tis. Kč
Odbahňování rybníků
1 000,0 tis. Kč
Energetický audit
710,0 tis. Kč
Sběrný dvůr
417,0 tis. Kč
Ostatní výdaje na živ. prostředí
1 970,0 tis. Kč
Požární ochrana, krizové řízení
Sbory dobrovolných hasičů
429,0 tis. Kč
Automobilová cisterna pro SDH Polička 2 800,0 tis. Kč
Informační záchranný systém
658,0 tis. Kč
Osadní výbory
Části obcí Lezník, Modřec, Střítež
660,0 tis. Kč
Lesní hospodářství
Výdaje na těžbu a činnost odboru 10 656,0 tis. Kč
Informační centrum a cestovní ruch
Výdaje spojené s činností informačního centra a
cestovní ruch
1 923,0 tis. Kč
Školství
Mateřské školy a školní jídelny
3 997,0 tis. Kč
Základní školy, školní jídelny
8 598,0 tis. Kč
Dům dětí a mládeže
630,0 tis. Kč
Základní umělecká škola BM
269,0 tis. Kč
Speciální školy
585,0 tis. Kč
Rekonstrukce budovy SOŠ a SOU
303,0 tis. Kč
Rekonstrukce školských zařízení
8 712,0 tis. Kč
Kultura a sport
Festival 555, Polička Jazz,
Martinů Fest, Rockoupání
865,0 tis. Kč
Výročí založení města
400,0 tis. Kč
Regenerace památek (Památník B.M.,
hradby)
5 210,0 tis. Kč
Opravy křížů, památníčků, radnice,
kronika
450,0 tis. Kč
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Jitřenka, ročenka
550,0 tis. Kč
Městská knihovna Polička
2 187,0 tis.Kč
Kulturní služby Města Poličky
3 700,0 tis. Kč
Městské muzeum a galerie
2 100,0 tis. Kč
T.E.S. s.r.o. – příspěvek
pro Sportovní služby
5 300,0 tis. Kč
Hrad Svojanov
1 050,0 tis. Kč
Činnost městského úřadu
Zahraniční spolupráce města
150,0 tis. Kč
Opravy a udržování budovy
městského úřadu
1 440,0 tis. Kč
Správa a obnova počítačové sítě
městského úřadu
2 100,0 tis. Kč
Místní zastupitelské orgány
2 100,0 tis. Kč
Výdaje na místní správu
26 347,0 tis. Kč
Ostatní výdaje spojené
s činností městského úřadu
3 036,0 tis. Kč
Městská policie
Výdaje spojené s činností
2 217,0 tis. Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
Sociální dávky,
komunitní plánování
22 650,0 tis. Kč
„DPS“ Penzion
3 500,0 tis. Kč
Domov důchodců – příspěvek
krytý dotacemi a obyvateli DD
6 467,0 tis. Kč
Bydlení
Údržba bytového fondu
4 795,0 tis. Kč
Výkupy pozemků
1 342,0 tis. Kč
Služby související s výkupy
pozemků a prodejem bytů
400,0 tis.Kč
Výdaje na nebytové prostory,
na parkovací automaty, na veřejné WC 815,0 tis. Kč
Komunikace a investiční výstavba
Čistota města a údržba komunikací 2 387,0 tis. Kč
Provoz a opravy veřejného osvětlení 2 400,0 tis. Kč
Správa hřbitovů a likvidace odpadů 2 271,0 tis. Kč
Udržování veřejné zeleně
1 844,0 tis. Kč
Opravy a rekonstrukce komunikací 2 335,0 tis. Kč
„RD Mánesova“
2 769,0 tis. Kč
Průmyslová zóna ul. T. Novákové
3 469,0 tis. Kč
Ostatní výdaje spojené s investiční
výstavbou
160,0 tis. Kč
Rekonstrukce Zimního stadionu
2 860,0 tis. Kč
Ostatní výdaje
Příspěvek na městskou dopravu
210,0 tis. Kč
Příspěvky neziskovým organizacím
a občanským sdružením
2 400,0 tis. Kč
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení,
z Povodňového fondu
1 808,0 tis. Kč
Daň placená za obce
13 000,0 tis. Kč
Daň z převodu nemovitosti
a z nemovitosti
900,0 tis. Kč
Úroky z úvěrů a hypoték
3 634,0 tis. Kč
Vyúčtování se státním rozpočtem
4 100,0 tis. Kč
Ostatní výdaje (bankovní poplatky,
konzultační a poradenské služby)
1 090,0 tis. Kč
Financování – splátky jistin úvěrů 13 910,0 tis. Kč
Rezerva běžná

7 190,7 tis. Kč
odbor finanční a plánovací

POLOVIČATÉ ŘEŠENÍ
Po tři dny v březnu přijímali v Poličce pracovníci
Finančního úřadu daňová přiznání k dani z příjmů
fyzických osob. Byl to chvályhodný počin a já jsem měl
pocit, že se postupně naplňují proklamace o přibližování státní správy lidem. Osoby samostatně výdělečně
činné to samozřejmě přivítaly a využívaly, aniž by se
tvořily fronty, jaké jsou obvyklé ve Svitavách.
Jenom škoda, že když už bylo řečeno A, nebylo
řečeno i B a zůstalo u polovičatého řešení - záležitosti,
týkající se sociálního a zdravotního zabezpečení nebylo možné na místě vyřídit. Poplatníci tudíž museli
s přehledem o příjmech a výdajích nakonec přece jen
cestovat do Svitav, pokud se nerozhodli poslat tyto
důležité dokumenty poštou.
-vra-

SOUTĚŽ!
Březnového kola poznávací soutěže o Poličce
se zúčastnilo celkem 37 soutěžících. Dvě odpovědi
byly špatně, a tři nesplnily všechny náležitosti (chyběl telefonický kontakt). Těší mě, že počet soutěžících vzrostl na více než dvojnásobek. Podle písma se
zdá, že se jedná většinou o děti – dospělí si nechtějí
hrát? Nebo se jim nechce pátrat po informacích?
Pravidla soutěže
V každém čísle uveřejníme novou otázku. Do
15. každého měsíce doručí soutěžící písemnou odpověď do speciální schránky v Informačním centru na
Palackého náměstí. Každá odpověď musí obsahovat
jméno, příjmení a adresu soutěžícího a telefonický
kontakt. Každý soutěžící se může soutěže v jednom
kole zúčastnit pouze jednou. Ze soutěže jsou vyloučeni členové redakční rady a šéfredaktor Jitřenky.
Redakční rada poté vyhodnotí správné odpovědi
a z nich vylosuje tři výherce, kteří obdrží poukázky
na zboží v hodnotě 500, 300 a 100 Kč. Výherce bude
zveřejněn s fotografií v dalším čísle Jitřenky spolu
se zadáním pro následující měsíc. Na konci roku
budou poté ze všech správných odpovědí v jednotlivých kolech vylosováni výherci poukázek v hodnotě
10 tisíc, 5 tisíc a 2 tisíce korun.
Správná odpověď na březnovou otázku
Prampouchy se v Poličce nacházejí v ulicích Hradební a Kostelní. Za správnou byla považována odpověď, ve které bylo uvedeno alespoň jedno místo.
Prampouchy jsou zděné, většinou stříškou opatřené, rozpěrné oblouky mezi dvěma budovami.

Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1. Marie Dvořáková
500 Kč
2. Zdeněk Pohl
300 Kč
3. Zuzana Mohelníková
100 Kč
Zadání na duben
Ve kterém domě (ulice a číslo popisné) se narodil spisovatel a básník Miloslav Bureš?
Skladby z jeho knihy Utkáno z pramenů zhudebnil Bohuslav Martinů – nejznámější z nich je jistě
Otvírání studánek.
Březnová vítězka Maruška Dvořáková chodí do
Mateřské školy Čtyřlístek.
„Co je prampouch, našel
taťka v encyklopedii a potom jsme chodili po Poličce
a hledali je. Za výhru si asi
koupím panenku,“ řekla
nám Maruška.

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:

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Duben 2005
KULTURNÍ SLUŽBY MĚSTA
POLIČKY - TYLŮV DŮM
4. dubna
Donald Churchil:
Velký sál TD CHVILKOVÁ SLABOST
19.00 hod. abonentní cyklus A
Současná anglická hra na téma manželství
se spoustou komických situací.
Hrají: RADEK BRZOBOHATÝ a HANA
MACIUCHOVÁ
Prodej přístavků v IC: 150,- Kč
5. dubna
NÁHLOVSKÝ – MLADÝ
Velký sál TD Zájezdový pořad Josefa Náhlovského,
19. hod.
Josefa Mladého a doprovodu
v pořadu PEPŠOU.
Předprodej v IC: vstupné 120,- Kč, studenti 60,- Kč
12. dubna KONCERT PRO DVA KLAVÍRY
– v podání studentů PARDUBICKÉ KONZERVATOŘE
16. dubna DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Velký sál TD PRINCEZNA S DLOUHÝM NOSEM
16.00 hod. vstupné pro děti 35,- Kč, doprovod dospělého 25,- Kč
Princeznu postihne nejedna pohroma,
narostou jí uši jako lopušáky a nos 40 m
dlouhý.
14. dubna MORAVĚNKA
Velký sál TD nový estrádní pořad, kromě oblíbených
18.00 hod. písniček a průvodního slova
zpěváků Vás pobaví humoristé Libor
Pantůček nebo strýc Cyril z Kyjova.
Předprodej v IC: vstupné 60,- Kč
20. dubna Véronique Olmi: MATHILDA
Velký sál TD abonentní cyklus B
19.00 hod. Bolestně očistný příběh spisovatelky
a lékaře, kteří se po letech setkávají
v prázdném bytě, ve kterém spolu prožili
kus života.
Hrají: JIŘÍ BARTOŠKA a ZUZANA BYDŽOVSKÁ
Prodej přístavků v IC: 150,- Kč
21. dubna NÁPADY MYŠKY TEREZKY
Velký sál
Představení pro MŠ i veřejnost
8.30 a 10.00 vstupné 35,- Kč
hodin
21. dubna ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Malá sál TD POLIČKY
17.00 hod
JAZZOVÝ FESTIVAL
PÁTEK
PETRA ERNYEI & VOJTĚCH ECKERT &
22. dubna
CO, P..RYBA MIND &THE STEP
Divad. klub YVONNE SANCHEZ & BRAZILIAN
20.00 hod. MOOD
Předprodej vstupenek v IC: 120,- Kč a na
místě 150,- Kč
SOBOTA
TRIO: D. Jurkovi, F. Uhlíř, J. Helešic
23. dubna
0-58 /PL/: K. Stańko, M. Grzywacz,
Velký sál TD C. Paciorek, P. Lamańczyk, M.Jahr
19.00 hod. VASIL HADŽIMANOV BAND /Srbsko/
KAREN CARROLL /USA/
Předprodej v IC: k sezení 150,- Kč a na
místě 190,- Kč, na stání 120,- Kč a na místě
150,- Kč
26. dubna VEČER V THEATRE Á LA SKALA
Velký sál TD Průřez slavnými operními a operetními
19.hod.
melodiemi netradičním způsobem.

27. dubna
17.00 hod.

Zazní árie a písně z děl Oskara Nedbala,
Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho,
Andrewa Lloyd Webera ad.
Předprodej v IC: vstupné 70,- Kč
SPOLEČNÝ KONCERT ZUŠ UNIČOV
A POLIČKA

Připravujeme:
6. května
11. května

Jakub Smolík
Žalman

KINO POLIČKA
STŘEDA
6. dubna
19.00 hod.
60,- Kč

ŽIVOT JE ZÁZRAK
komedie, romantický film
Další šílená jízda Balkánem
Jugoslávie, Francie, 155 minut
Ocenění: César 2005, nejlepší evropský
snímek
Přístupné od 12 let
PÁTEK
HLAS MOŘE
8. dubna
drama
19.00 hod. Život je právo – ne povinnost.
60,- Kč
Minimalistický, sentimentu zbavený
pohled na téma eutanazie.
Španělsko, Francie, Itálie, 125 min
Ocenění : 2005, Goya, nejlepší film
Přístupné od 11 let
PONDĚLÍ ZAHULÍME, UVIDÍME
11. dubna komedie, Harold a Kumar zažijí
19.00 hod. nejbláznivější noc svého života v této
40,- Kč
svižné a originální teenagerské komedii.
USA, Kanada, Německo, 88 minut
Přístupné od 12 let
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ
STŘEDA
SHREK 2
13. dubna komedie, dobrodružný, rodinný,
17.30 hod.
animovaný, mysteriozní
30,- Kč
Bylo, ale možná nebylo …
Nový animovaný film Shrek 2 navazuje na
děj Oskarem ověnčeného prvního Shreka.
USA, 92 minut
PÁTEK
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
15. dubna drama, příběh plný kouzel a fantazie
19.00 hod. inspirovaný životem Jamese Barrie,
60,- Kč
autora dětského hrdiny Petera Pana.
Velká Británie, USA, 106 minut
Přístupný
PONDĚLÍ MILUJ MĚ! …PROSÍM
18. dubna Romantický příběh s lehce záhadnou
19.00 hod. zápletkou o nalezení, ztracení
55,- Kč
a znovuobjevení. Můžete ukrást identitu,
polibek i sex, ale ne lásku.
USA, 115 minut
PONDĚLÍ 5 x 2
25. dubna psychologické drama
19.00 hod. Jak se dá žít ve dvou? Štěstí, neštěstí, láska,
55,- Kč
manželství, naděje…
Francie, 90 minut
Mládeži do 18 let nepřístupno.
ČTVRTEK NA DOTEK
28. dubna drama, romantický film
19.00 hod
Věříte-li v lásku na první pohled, nikdy se
65,- Kč
nepřestaňte dívat.
USA, 104 minut
Přístupno od 12 let

PTÁČCI Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
- dílna pro studenty a dospělé
Termín:
15. 4. od 17.00 hod.
Místo:
DDM
Cena:
80,- Kč
Informace: Zuzana Dostálová
OBLASTNÍ KOLO „POZNÁVÁNÍ ŽIVOČICHŮ“
- přírodovědná soutěž, propozice budou
včas zaslány školám
Termín:
13. 4. od 9.00 hod.
Místo :
DDM
Informace : Richard Brabec
JARNÍ POLIČSKÝ MASTER CLASS V AEROBIKU
Pořadatel :
DDM a ZŠ Masarykova
Termín:
16. 4. v 9,00 hodin
Místo:
ZŠ Masarykova
Kategorie:
6 – 9 let
10 – 12 let
13 – 15 let
Informace: Zdeňka Novotná
ZVÍŘÁTKA Z BAMBULÍ
- výtvarná dílna pro děti
Termín:
18. 4. od 13.30 hod.
Místo:
DDM
Cena:
25,- Kč
Informace: Zuzana Dostálová
TÝDEN DNE ZEMĚ PRO ŠKOLY
- aktivity pro školní kolektivy v rámci Dne
Země
- podrobné informace budou včas zaslány
všem školám
Termín :
18. 4. – 22. 4.
Místo :
DDM Polička
Informace : Richard Brabec
ČARODĚJNICKÝ SLET
- odpoledne plné soutěží, her a tancování
- děti vstup v kostýmech čarodějnic a čarodějů všech kategorií
Termín:
pátek 29. 4. 2005 v 16.00 hod.
Místo:
Tylův dům
Informace: Marie Hrstková

POMOC PROVOZU KOUTKU
ŽIVÉ EXOTIKY
Při oddělení přírodovědy, turistiky a techniky
Domu dětí a mládeže v Poličce vzniká Ekocentrum
se zaměřením na výukové a výchovné programy
pro mateřské školy, základní školy a střední školy
poličské oblasti.
Příprava a organizace programů je pro vedoucího oddělení časově náročná a proto Dům dětí
a mládeže hledá externího pracovníka na pomoc
při zabezpečení provozu Koutku živé exotiky.
Jedná se o časově nenáročnou práci v odpoledních
hodinách na základě dohody o činnosti.
Předpoklady pro tuto práci: kladný vztah ke
zvířatům, částečné znalosti z oboru teraristiky,
akvaristiky (zaučím), spolehlivost, zodpovědnost
a chuť pomoci dobré věci.
Zájemci se mohou kdykoliv přihlásit v Domě
dětí a mládeže, kde získají bližší informace a mohou se seznámit s provozem Koutku živé exotiky.
Zároveň přivítám jakoukoliv možnost odborné
pomoci při přípravě nebo průběhu ekologických
výukových a výchovných programů.
Richard Brabec, vedoucí oddělení DDM
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LETNÍ TÁBORY 2005
DDM vás zve na letní tábory
KRKONOŠE – pobyt pro rodiče s dětmi i bez dětí
Termín :
2. - 6. červenec 2005
Cena :
2 300,- Kč až 2 500,- Kč
(cena bude upřesněna na základě počtu
došlých přihlášek)
Informace : Zdeňka Novotná
LETNÍ TÁBOR S AEROBIKEM
- pro holky a kluky od 2. – 8. tř. ZŠ
Místo:
táborová základna v Pusté Rybné
Termín:
2. – 10. července 2005
Cena:
2 500,- Kč
Program:
cvičení 2x denně, pro kluky náhradní
program (sportovní hry), diskotéky, táboráky, výlety, bojovky, tetování Henou,
práce s keramikou,...
Informace: Zuzana Dostálová
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
-pro děti od 1. do 3. třídy ZŠ
Místo:
DDM Polička
l. běh:
4. – 7. července 2005 – bez noclehu
cena: 590,- Kč
2. běh:
11. – 15. července 2005 – s noclehem na
DDM cena: 850,- Kč
Program:
v celotáborové hře budeme kamarádit
a pomáhat strašidlům z hradu Svojanova.
Budou nás čekat výlety, hry, soutěže,
dílničky a spousta dalších aktivit.
Informace: Marie Hrstková
LETNÍ TÁBOR PUSTÁ RYBNÁ
-pro děti 1. -9. třídy ZŠ
Místo:
Pustá Rybná
Termín:
12. 7. - 23. 7.
Cena:
2 250,- Kč
Program:
Dobrodružná výprava za Hobitem cestou
tam a zpátky
Informace: Milan Matouš,
tel. 461 721 198
VODÁCKÝ
Věk:
Místo:
Termín:
Cena:

Informace:

12 – 99 let
SLOVENSKO – HRON
24. -31. 7. 2005
3950,- Kč
Tábor vedou zkušení instruktoři, kteří
vlastní licenci Palackého univerzity v Olomouci.
Mgr. Vítězslav Fila 777 917 131,
vita.fila@seznam.cz

LETNÍ PŘÍRODOVĚDNÝ TÁBOR
- pro děti od 2. do 7. třídy ZŠ
Místo:
táborová základna na hájovně v Pusté
Rybné
Termín:
1. až 12. srpna 2005
Cena:
2. 500,- Kč
Program:
vycházky, výlety, přírodovědné soutěže
a hry, rekreační pobyt v přírodě a vše co
ke správnému táboru patří
Informace: Richard Brabec
SPORTOVNÍ TÁBOR
-pro děti od 2. do 9. třídy ZŠ
Místo:
tábor Sluníčko – Trhová Kamenice
Termín:
13. -21. srpna 2005
Cena:
2370,- Kč
sourozenecká sleva 100,- Kč
Program:
nabitý sporty známými i neznámými,
soutěže, hry, výlety.
Informace: Cihlář Petr
tel. 461 742 804-5, 602 423 259
Bartoš Miroslav
461 721 549, 461 619 616, 602 526 666
Přihlášku na tábor si můžete vyzvednou v Domě dětí
a mládeže v Poličce každý den od 8,00 do 16,30 hodin
v kanceláři v prvním patře.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 15. února vzpomínáme 4.
výročí, kdy nás opustila naše drahá
milovaná maminka, babička a prababička paní Oldřiška Schauerová.
Dne 22. února by slavila 85 let.
Vzpomínáme a děkujeme za
všechnu lásku, kterou nám dala.
Stále nám chybíš, stále tě máme
v srdci a nezapomeneme na tebe.
Dcera Ola, vnučka Lucie,
vnuk Roman, pravnuk Patrik.

Dne 15. dubna uplyne 17 let
od úmrtí mojí maminky Josefy
Beranové.
Vzpomíná dcera Věra

23. března tomu bylo 60 let, co
byl v koncentračním táboře Dachau popraven její syn a můj bratr
Vilém Beran ve svých nedožitých
18 letech.
Vzpomíná dcera Věra

Těžko se s tebou loučilo, těžší
je bez tebe žít. Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu a zas.
Ty věčný spánek spíš a k nám se
nikdy nevrátíš.
Dne 29. března jsme vzpomněli 2. výročí úmrtí našeho drahého
a milovaného manžela, tatínka
a dědečka pana Josefa Vojáčka.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Manželka, dcera, syn a vnuk

Dne 19. 4. 2005 vzpomeneme
3. výročí úmrtí našeho tatínka
a dědečka pana Aloise Mrňáka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Syn s rodinou

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům
a známým za vyjádření spoluúčasti při úmrtí našeho milovaného
syna ing. Vítězslava Novotného.
zarmoucení rodiče
a ostatní příbuzní

Chtěla bych poděkovat primáři LDN v Poličce
MUDr. Milanu Provazníkovi a všem zaměstnancům tohoto zařízení za péči, kterou věnovali
mému manželovi panu Zbyňku Stachovi, a za
usnadnění jeho dlouhého boje s těžkou nemocí.
Moc děkuji. A ještě jedno vřelé poděkování bych
ráda vyjádřila všem, kdo mého manžela na poslední cestě doprovodili i těm, kdo na něho rádi
vzpomenou.
Tisíceré díky všem manželka Alice Stachová

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz

PÁTEK 1. 4. - od 19:00 KLUBOVÉ KINO
Během večera budou promítnuty tři filmy zastupující jak
českou tak zahraniční tvorbu.
Vstupné 20 Kč
SOBOTA 2. 4. - od 20 :00 POLIČSKÝ HUDEBNÍ
VEČÍREK
SEN PANA OTTY - Poličská formace po
dlouhé době opět v klubu. Skupina má
svůj specifický zvuk , stylově nezaškatulkovatelný. Někdy je to folk, jindy zase
pubrock.
POSLEDNÍ KONFLIKT - Jedno ze skřivanovských překvapení, které se rozhodně
neztratí. Trocha poličského HC.
PRVNÍ POMOC – Před Rockoupáním je
třeba tuto partičku z Lubné maličko prověřit. Vstupné 50 Kč
SOBOTA 9. 4. - od 20:00 HUDEBNÍ VEČER
LOW - Poličsko, litomyšlsko, pardubicko,
pražská formace hrající šťavnatý kytarový
rock.
BLUE BOX - Brněnská kapela ubírající se
podle svých slov cestou mimoproudého
popu.
BANANA – Ostravská skupina, jejíž druhé
album právě vychází, je zajímavá nejen
dravým rockem, ale také úplně ujetými
texty. Pokud si někdo vzpomene na Rockoupání 2:003 a holku běhající s patníkem

místo kytary po pódiu, už ví o co jde.
Vstupné 90 Kč / 70 KčS
SOBOTA 16. 4. – od 20:00 FOLKOVÝ VEČER
JAMEKI - Poličská folková kapela a další
z folkových večírků v jejich režii.
MORUŠE - Pražská pop – folk - rocková
partička hrající vlastní tvorbu.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 22. 4. – od 20:00 POLIČKA JAZZ 2:005
viz strana 10
PÁTEK 29. 4. – od 20:00 dříve asyrologický nyní
MAŠKARNÍ PLES DOSTu
RED HOT CHILLI PEPPERS revival
skvělá revivalová kapela z Jindřichova
Hradce, která byla založena v roce 1999.
V dnešní době má za sebou velký počet
koncertů a hodně spokojených posluchačů. V repertoáru této partičky je více
než 30 skladeb skupiny RED HOT CHILI
PEPPERS. Dokonalá souhra hudebníků.
KMOTRA ROCK revival
R.E.M.,Nirvana, Alkehol, Oasis, Krausberry,
Deep Purple, Pink Floid , Kabát a mnoho
dalších vystoupí v podání chlapíků z HK.
Vstupné v masce 70 Kč, bez masky 1:00 Kč
„bohatá tombola“, občerstvení, hudba,
soutěže, ženy, muži, deskové hry, volba
nejlepší masky.
*KčS - korun českých studentských

VALNÁ HROMADA DIVADELNÍHO SPOLKU TYL
DOBRÝ ZAČÁTEK

NOVINKY V TYLOVĚ DOMĚ

Pokud jde o hospodaření Divadelního klubu,
bude tamní „hospoda“ předána od března 2005 do
pronájmu, protože její provozování je pro spolek
neúnosné.
Valná hromada pak pokračovala vystoupením
Lukáše Zrůsta (o provozu klubu a jeho kulturních
aktivitách) a J. Kleinbauera (kroky ke zprovoznění
loutkového divadla vlastními silami. Hovořilo se též
o vzácném loutkovém fundusu, který není majetkem
DST, ale s laskavým svolením vlastníků zde bude
ponechán s podmínkou lepšího uskladnění). Zprávu
o hospodaření v uplynulém roce přednesla Lenka
Briolová (nebyly shledány žádné závady). MUDr. Jiří Toman připomněl rozpočet města na rok 2005,
ocenil přízeň, kterou město ochotníkům projevuje
a upozornil na možnost získání grantů na činnost od
Pardubického kraje.
Poté se hovořilo o plánu činnosti na tento rok.
Uvažuje se, mimo jiné, o uvedení dvou divadelních
her - jedna (veselohra Milostné dostaveníčko) se začíná realizovat, druhá (patrně komedie Jak je důležité
mít Filipa) bude uvedena na podzim.
Trvá problém s uskladněním divadelního fundusu, který byl kvůli rekonstrukci TD vystěhován a dosud se nachází na několika místech v Poličce. Zdá se
však, že se blýská na lepší časy a řešení bude nalezeno. Vydechnou si jak divadelníci, tak organizace, které
prostory k uskladnění velkoryse poskytly.
- Ing. L. Vrabec -

HRDÝ BUDŽES
V únoru se mělo konat abonentní divadelní
představení HRDÝ BUDŽES, pro nemoc Báry Hrzánové bylo toto představení zrušeno a byl přislíben
první volný termín v měsíci září. Představení bude
uvedeno, bohužel, se značným zpožděním a je
stále zařazeno do abonentního cyklu. Omlouváme
se tímto divákům, ale tento přesun termínu nebyl
způsoben naší vinou.

PŘÍPRAVY NA ROCKOUPÁNÍ NABÍRAJÍ OBRÁTKY

TYLŮV DŮM NABÍZÍ:
Pro Vaši informovanost nabízíme zasílání
přehledu kulturních pořadů a kina internetovou
poštou.
Pokud máte zájem o zaslání přehledu (vždy
jednou měsíčně), napište svoji mailovou adresu na
tyluv.dum@policka.net, můžete zaslat i své připomínky a návrhy ke kulturním pořadům, rádi vám
vyjdeme vstříc.

Ve středu 23. února se v Tylově domě uskutečnila valná hromada Divadelního spolku Tyl (DST).
Ochotníci se sešli nejprve v Divadelním klubu, kde
začala jakási exkurze po nově vybudovaných prostorách, pokračovala v loutkovém divadle Studánka
a skončila ve velkém sále. Tady krátce a vtipně promluvil předseda spolku Petr Erbes, načež následovalo
překvapení: po jeho „kouzelném zaříkadle“ se opona
roztáhla a za ní se zjevily stoly s občerstvením. Pro
ochotníky jej připravily Kulturní služby města Poličky
v čele s novou ředitelkou paní Alenou Báčovou, kterou přítomní mezi sebou srdečně přivítali a vyjádřili
uspokojení nad jejím ustavením do funkce.
Zprávu o činnosti v uplynulém roce přednesl
P. Erbes. Konstatoval, že činnost Divadelního klubu
se hned po jeho otevření utěšeně rozjela - funguje
denně a nabízí bohatý, pestrý program, z něhož si
může vybrat každý. Tomu odpovídá i velká návštěvnost. Přes péči, která byla jejich přípravě věnována,
skončily však některé akce ztrátou (např. Rockoupání), což bylo vzhledem k finanční situaci DST dosti
nepříjemné. K aktivitám DST patří i činnost známého
Kočovného divadla, které během svého pravidelného
prázdninového týdenního putování opět zavítalo do
řady obcí a představilo se i na festivalu Polička 555.
Po prázdninách klub díky Jakubu Kleinbauerovi obnovil činnost loutkového divadla. Než se však podaří
„dát všechno dohromady“, žije zatím Studánka „dováženými“ inscenacemi.

P: Tak co, jak to vypadá letos s Rockoupáním?
E: Ale, člověče díky za optání, doufám, že dobře.
P: Nějaké změny od loňského roku?
E: Nemyslím nijak zásadní, trochu jiné kapely,
trochu jiní pořadatelé, trochu jiné jídlo, zvukaři stejní,
pořádá opět Divadelní spolek Tyl.
P: Co sponzoři, hrnou se?
E: No, to bys nevěřil - nehrnou. Zatím jako vždy
Město Polička, doufejme kraj a pak tu cosi a tam
cosi.
P: Jak vůbec dopadlo loňské Rockoupání?
E: Myslím, že na tu hrůzu s počasím docela
dobře. Tedy až na finance, neboť jsme zhruba 50 tis.
provařili.
P: Fakt, jo?
E: Jo.
P: Co jste s tím udělali?
E: To se zeptej Páji Pražana, kterému ještě pořád
dlužíme za stavbu klubu.
P: To se ho tedy raději ptát nebudu. Spíš mi řekni,
kdo tam letos bude vystupovat.
E: Dramaturgie už je snad definitivně hotová.
Všechno můžeš najít na www.rockoupani.cz nebo
www.divadelniklub.cz . Alespoň ve zkratce: z oblastních kapel tam budou postupující ze soutěže
„Poličský skřivan“ pořádané v únoru v klubu a pak
další, které vymyslel dramaturgický tým. V rychlosti
je všechny vyjmenuji. Pátek: PRVNÍ POMOC, KRYŠTOFOVY STARÉ VĚCI, MIMORYTMUS, TRABAND,
KRUCIPÜSK, SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY,
PŮVODNÍ BUREŠ, INDY a WICH . Sobota: BIONAF-

TA, MOTOREST BAND, TOČKOLOTOČ, JOLLY JOKER a PBU, ZÁVIŠ, RUFUS, TORNADO LUE, ANETA
LANGEROVÁ a KAPELA, BORON, ELECTRIC MANN,
ZNOUZECNOST. Celkem 19 kapel.
P: Cože, superhvězda Langrová, hmm…
E: Myslím, že málokdo z nás by čekal, že sem
budeme tahat vítěze „Superstar“, ale vcelku jsme se
shodli, že nespadá do kategorie pokleslého popu.
Dokonce ji jako první navrhl Milouš Dorazil, známý
to poličsko-pražský intelektuál.
P: Jo a kdy vůbec Rockoupání bude a za kolik?
E: Moment, mrknu na kalendář…už to mám: 27.29. května, 300 Kč.
P: Co jinak dělá Divadelní spolek Tyl?
E: Program v klubu, Colour Meeting, zdá se, že po
loňském trojpremiérovém roce budou letos dvě premiérové hry, kočování… pořád něco, to by bylo na
dlouho a chtělo by se to zeptat spíš Louleho, Brejláka,
Kuby či Dušana.
Erbese se ptal Petr

Kruhu přátel hudby
Vážení posluchači krásné hudby, od září 2005
chceme obnovit činnost Kruhu přátel hudby při Tylově domě v Poličce dle platných směrnic.
Nabízíme Vám členství v KPH, které je bezplatné, a přináší Vám pouze výhody. Jednou z nich je
sleva na abonentní cyklus KPH v roce 2005. Plánujeme šest koncertů: Wallingerovo kvarteto, Večer
komorní písňové tvorby (Zdena Kloubová, Jitka
Čechová), HOMMAGE A PAGANINI, Adam Skoumal – klavírní recitál, ENSEMBLE TOURBILLON
(komorní hudba baroka), GUARNERI TRIO. Pokud
nejste členem KPH můžete si samozřejmě zakoupit
abonentku. Rada KPH může také zrealizovat zájezd
na koncert do Prahy nebo Brna a na tento zájezd
můžete získat opět slevu jako člen KPH.
Jestliže se rozhodnete stát se členy KPH, přihlaste se do konce května do kanceláře TD.
Těšíme se na další setkání s Vámi.

Abonentní cyklus pro děti
Milé děti, rodiče, babičky a dědečkové,
na podzim roku 2005 připravujeme pohádkový divadelní abonentní cyklus pro děti. Na konci
srpna a začátkem září si bude Vaše dítě moci
zakoupit abonentku na dětská divadelní představení. Plánujeme uvést během roku 2005/2006
osm dětských divadel. Většinou se jedná o hrané
pohádky a názvy budou upřesněny. Představení se
budou konat jednou měsíčně a budeme se snažit,
aby to bylo sobotní odpoledne. Těšíme se na další
setkání s vámi.
Kulturní služby TD Polička

PŘÍRODA ZAKLETÁ DO NITÍ
zveme vás na výstavu Jany
Jonákové a Anny Tumové
„Příroda zakletá do nití“.
POLIČKA - TYLŮV DŮM
od 2. 4. do 28. 4. 2005.
Úvodní vernisáž 2. 4.
ve 14 hod.
Pokračování výstavy od
června do září v SÍNI ŘEMESEL s ukázkami výroby.
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2005
DUBEN
2
2
2–3
9
13
16
16
17
18 – 22
22
22 – 23
23
23 – 24
24
25
25 – 26
27
29
29
30
30

Hudební večer - Poslední konflikt, První
pomoc, Sen pana Otty (Divadelní klub)
Hrad Svojanov - Zahájení sezóny, vernisáž,
hudba, divadlo
Poličská muška 2005, rybářské závody
Hudební večer – Low, Blue box (Divadelní
klub)
Žákovský hudební večírek (Základní umělecká škola)
Oblastní přebor v minigolfu
Poličský master class v aerobiku (Dům dětí
a mládeže)
Prezidentský turnaj v minigolfu
Den Země, ekologická akce, výstava,
přednášky (Dům dětí a mládeže)
Den Země, ekologická akce, výstava,
přednášky (vnitřní město)
Polička Jazz 2005, mezinárodní jazzový
festival
Závody v přívlači, rybářské závody
Moravský zemský turnaj v minigolfu
Čarodějnický slet, zábavná akce (Dům dětí
a mládeže)
Absolventský koncert (Základní umělecká
škola)
Velikonoční sbírka Pomozte dětem (náměstí)
Společný koncert ZUŠ Uničov a Polička
(Tylův dům)
Hudební večer – Red hot chilli peppers
revival (Divadelní klub)
Slet čarodějnic, zábavná akce (Dům dětí
a mládeže)
Taneční rej čarodějnic a ohňostroj, areál
„Na přehradě“
Jarní přehrada, rybářské závody

1 – 22
1 – 31
14 – 31
28 – 31

ČERVEN
1
1
3
3–4
4
4
4
4–5
8
10
15
18
18 – 20

19
20 – 25
22

Výstavy
2 – 28
30
2 – 30
16 – 30

Příroda zakletá do nití (Tylův dům)
Výstava drobného zvířectva (Areál pod
pivovarem)
Osvobození Poličky v květnu 1945 (Městské muzeum)
Ty mrtvý lež a nevstávej, upíři v Čechách
(Městské muzeum)

KVĚTEN
4
6
6
8
8
9
17
19 – 22
21
25
25
27 – 28
29
květen
Výstavy
1
1–9

Žákovský hudební večírek (Základní umělecká škola)
Majáles, studentské oslavy
Hudební večer v Divadelním klubu – Deset
očí
Přírodovědná soutěž Zelený list, akce pro
děti (DDM)
Jarní hrátky pro děti, zábavná akce (v parku)
Absolventský koncert (Základní umělecká
škola)
Slavnostní koncert v podvečer Martinů
Festu 2005 (Základní umělecká škola)
Martinů Fest, tradiční festival vážné hudby,
věnovaný dílu Bohuslava Martinů
Cesta za uměním – Lednicko-valtický
areál, zájezd (Městské muzeum)
Den otevřených dveří v novém denním
stacionáři
Absolventský koncert (Základní umělecká
škola)
Poličské rockoupání, folk-rockový hudební
festival na koupališti
Den dětí, zábavná akce (Dům dětí a mládeže)
Běh dvojic, zábavná akce (Dům dětí a mládeže)
Výstava drobného zvířectva (Areál pod
pivovarem)
Osvobození Poličky v květnu 1945 (Městské muzeum)

Ty mrtvý lež a nevstávej, upíři v Čechách
(Městské muzeum)
Pojďte si hrát do galerie (radnice)
Kostýmové a scénické návrhy jevištních
děl Bohuslava Martinů (Městské muzeum)
Horácké sklo (Městské muzeum)

22 – 24
24
25
25
25 – 26
červen
Výstava
1 – 24
1 – 30
1 – 30
1 – 30

Absolventský koncert (Základní umělecká
škola)
Vystoupení dechového souboru (Základní
umělecká škola)
Taneční zábava, hasičská zahrada
Rybářské taneční večery, areál „Na přehradě“
Hrad Svojanov - Dětský den – zábava,
soutěže, divadelní a výtvarné dílny
Čas pro neobyčejné zážitky, noční prohlídka Poličky
Pochod Žďárskými vrchy, výlet s KČT
Pohár Poličský kapr, rybářské závody
Střelecká soutěž O pohár starosty (Dům
dětí a mládeže)
Hudební večer – Hudba Praha (Divadelní
klub)
Žákovský hudební večírek (Základní umělecká škola)
Zlatá udice, rybářské závody dětí a mládeže
Kapka, humanitární akce pořádaná
Junákem a Nadací pro transplantaci kostní
dřeně
Maraton horských kol, cyklistické závody
(Cyklo-ski klub Polička)
Colour meeting, mezinárodní multikulturní
festival
Kolohrátky na dopravním hřišti, zábavná
akce (Dům dětí a mládeže)
Z pohádky do pohádky, vystoupení tanečního souboru ZUŠ
Diskotéka, hasičská zahrada
Poličská pohárová soutěž v požárním sportu dětí
Den otevřených sklepů v pivovaře
Vyhlídkové lety (Letiště Polička)
Výlet na kolech pro rodiče s dětmi (Dům
dětí a mládeže)

16 – 17
22
29 – 31
30
30
Výstava
1 – 31
1 – 31
1 – 31

Hrad Svojanov - Kralování na Svojanově
Hrad Svojanov - Loutkařská pouť, přehlídka alternativního divadla a hudby
Prázdninový 24 hodinový závod mládeže,
rybářské závody
Diskotéka, hasičská zahrada
Hrad Svojanov - Gypsy Celebration, festival
romské kultury
Letní přehrada, rybářské závody
Rybářská noc, areál „Na přehradě“

12
13 – 14
14

20 – 21
21
26
27
Výstava
13 – 14
1 – 28
1 – 31
1 – 31

Diskotéka, hasičská zahrada
Trstěnický faun - doprovodná akce Mezinárodního festivalu divadla a hudby
Pytlácká noc, areál „Na přehradě“
Celostátní maraton dvojic v minigolfu
Hudební večer – Robert Balcar (Divadelní

klub)
Polička 555, multižánrový prázdninový
festival
Středověké tržiště, předvádění řemesel (Síň
řemesel)
Vyhlídkové lety (Letiště Polička)
Vycházka na Vysočinu, turistický výlet
s KČT
Taneční zábava, hasičská zahrada
Tradiční závod Peklo, rybářské závody

Výstava drobného zvířectva (Areál pod
pivovarem)
Horácké sklo (Městské muzeum)
Kostýmové a scénické návrhy jevištních
děl Bohuslava Martinů (Městské muzeum)
Příroda zakletá do nití (Síň řemesel)

ZÁŘÍ
2-3
2-3

Dny Westerveldu v Poličce
Oslavy 740. výročí založení města Poličky

11
18
září
září

Polička krok za krokem
Časovka na Lucký vrch, cyklistické závody
Přátelské setkání v radnici
Plavecká štafeta měst 500 x 100m, plavecké
závody

Výstava
10 – 30
1 – 30

Umělecký salon v Poličce, současné umění
(Městské muzeum)
Příroda zakletá do nití (Síň řemesel)

ŘÍJEN
1
8–9
14 – 16
15
21
Výstava
1 – 16

říjen

Drakiáda, zábavná akce (Letiště Polička)
Podzimní muška, rybářské závody
Pěvecká soutěž B. Martinů (Základní
umělecká škola)
Pivnice, turistická akce (Klub českých
turistů)
Koncert vítězů Pěvecké soutěže B. Martinů

Umělecký salon v Poličce, současné umění
(Městské muzeum)
Závod v lovu pstruhů a sivenů na přívlač
a umělou mušku, rybářské závody
Adopce na dálku, výstava fotografií (Charita)

LISTOPAD
5
18
Výstava
1 – 30
listopad

Poličský candát, rybářské závody
Country bál pro děti a pro dospělé (Divadelní klub)
Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť (Městské muzeum)
Vánoční výstava (Síň řemesel)

PROSINEC
3–4
23

Horácké sklo (Městské muzeum)
Kostýmové a scénické návrhy jevištních
děl Bohuslava Martinů (Městské muzeum)
Příroda zakletá do nití (Síň řemesel)

SRPEN
5
7

19 – 21

22 – 23
Pojďte si hrát do galerie (radnice)
Kostýmové a scénické návrhy jevištních
děl Bohuslava Martinů (Městské muzeum)
Horácké sklo (Městské muzeum)
Příroda zakletá do nití (Síň řemesel)

ČERVENEC
2 – 10
16 – 17

19 – 21

26
30
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

Zimní Svojanov, turistická akce (Klub
českých turistů)
Rozdávání Betlémské světlo v Informačním
centru, v kostele, Penzion (Junák)
Prosíčka, turistická akce (Klub českých
turistů)
Loučení s rokem, turistická akce (Klub
českých turistů)
Vánoční inspirace (Tylův dům)
Vánoční koncert (Tylův dům)
Vánoční výstava (Síň řemesel)
Vánoce před čajovnou
(Dům dětí a mládeže)

Zpracovalo: IC dle podkladů získaných od organizátorů akcí, platnost k 18. 3. 2005, změny akcí vyhrazeny.

Poli�ka Jazz 2005 PÁTEK
22. 4. 2005, od 20:00 hodin v Divadelním klubu
Petra Ernyei & Vojt�ch Eckert & CO
P. J. Ryba & Mind The Step
Yvonne Sanchez & Brazilian Mood

Poli�ka Jazz 2005 SOBOTA
23. 4. 2004, od 19:00 hodin v Tylov� dom�, velký sál

(CZ)
(CZ)
(PL)

PETRA ERNYEI & VOJT�CH ECKERT & CO

(CZ)

Petra Ernyei  zp�v
Vojt�ch Eckert  piano
Frantiek Tomí�ek  trumpeta,
k�ídlovka
Petr Dvorský  kontrabas
Jan Linhart  bicí nástroje

(CZ)

Pavel Jakub Ryba  basa
Ji�í Kollman  bicí
Petr Albert Venkrbec  alt sax

Mind the Step je trio
progresivních
jazzových
hudebník� z �eské republiky.
Po�átek skupiny sahá do roku
1990, kdy vydala své první CD Mind the Step. Styl skupiny
a její hudební otev�enost oslovily mnoho hostujících hudebník�
z celé Evropy. V r. 2003 za�ala skupina p�ipravovat své
nejnov�jí CD ve spolupráci s kytarovou sv�tovou legendou,
ameri�anem Mikem Sternem. Pavel Jakub Ryba je
exklusivním hrá�em n�meckého výrobce hudebních nástroj�
Warwick. Ji 20 rok� aktivním jazzovým a studiovým
hudebníkem, který nepozbyl svou muzikální identitu. Ji�í
Kollman je p�vodn� jazzový a rockový bubeník, pro n�j se
konven�ní bicí souprava stala p�íli svazující. Jeho originální
p�ístup ke h�e na perkusivní nástroje jej p�ivedl ke spolupráci
s P. J. Rybou. Petr Albert Venkrbec je hrá� na alt saxofon
s unikátním tónem a melodikou. Má iroké zkuenosti s hrou na
dechové nástroje v jazzových, alternativn� rockových
seskupeních i s klasickou hudbou.
YVONNE SANCHEZ & BRAZILIAN MOOD

(Srbsko)
(Chorvatsko, CZ)
(PL)
(USA)

VASIL HADIMANOV BAND

(Srbsko)

Vasil Hadimanov - klavír
Vlada Samardi�  baskytara
Sardan Dunki�  bicí
Bojan Ivkovi� - perkuse

Petra Ernyeiová (1975)
debutovala v 18 letech na jazzovém festivalu v americkém
Sacramentu a hned po návratu se stala zp�va�kou Originálního
Praského Synkopického Orchestru Pavla Klikara, kde strávila
3 roky. Poté nastoupila do Praského Swingového Orchestru
Jana Matouka, kde zpívá dodnes. V r. 1999 nahrála své první
CD Who Loves You, které je lad�no do po�átk� swingových
30 let a v kv�tnu r. 2003 vylo její druhé CD Blue And
Sentimental, kde se posunula ke 40. lét�m. V Praze ji m�eme
slyet v jazzklubu elezná, u Staré paní nebo v hotelu Radisson.
Dr. Vojt�ch Eckert je v Poli�ce znám z �ady vystoupení. P�ed
lety zde hrál se Sandy Lomax, nedávno s Filipem Gondolánem
�i Vesnou Vasco se Caceres. V jeho bohaté karié�e jsou takové
veli�iny jako SHQ K. Velebného, kapely K. Vlacha, G. Broma
�i F. Havlíka.
P. J. RYBA & MIND THE STEP

Vasil Hadimanov Band
Trio
0-58
Karen Carroll

(CZ)

Yvonne Sanchez je polsko 
kubánská zp�va�ka ijící od r. 1994
v Praze, pat�í k naí vokální jazzové
pi�ce. Vybo�ila mimo konven�ní
pojetí jazzu, p�ijala za svou hudbu
svého latinského p�vodu, tedy bossa
novu a sambu. Tento vliv je slyet
i na
jejím
debutovém
albu
Invitation, které nato�ila s Triem Roberta Balzara. Album
bylo v roce 2002 nominováno na cenu �eská Grammy. Na
festivalu se setkáváme s jejím projektem Brazilian Mood 
bossa novou, sambou a latin jazzem.
P�edprodej vstupenek v IC: v p�edprodeji 120, K� a na míst� 150, K�

Mladá srbská skupina, kterou
spojuje jazz, balkánské tradice,
funk, world music, rock,
techno a pop. Líder, klavirista
Vasil Hadimanov (1973), je významná osobnost balkánského jazzu.
Vystudoval klavír na Berklee College Of Music v Bostonu, potom
p�sobil v New Yorku jako hudebník a studiový programátor
klávesových nástroj�. Po návratu dom� sestavil Vasil Hadimanov
Band. Skupina vydala dv� alba a získala domácí prestiní ocen�ní
(nejlepí debut, nejlepí album). Spolupracovala s mnoha významnými
(mj. s houslistou Nigelem
domácími i zahrani�ními hudebníky
Kennedym).

TRIO

(Chorvatsko, CZ)

Darko Jurkovi� - kytara
Frantiek Uhlí� - kontrabas
Jaromír Heleic - bicí
Toto trio pat�í v sou�asnosti
k tomu nejlepímu, co m�ete
dnes v Evrop� slyet. V 15 letech objevil Darko Jurkovi�
hru na kytaru a jazzovou
hudbu, která mu u�arovala. Jeho vzory a inspirací mu byli nap�.
K. Jarrett, P. Metheny, S. Jordan, který ho fascinoval kytarovou
technikou two hand tapping. Tato technika p�ipomíná hru na klavír,
kdy se �lov�k strun na kytarovém hmatníku dotýká ob�ma rukama tak,
jako by hrál na klavír. Frantiek Uhlí� je jeden z nejlepích evropských
hrá�� na kontrabas. Vystupoval na koncertech a festivalech po celé
Evrop�, na Kypru, v Izraeli, Kanad� a ve Vietnamu. Jaromír Heleic
ije od konce 60 let v Praze, kde p�sobil v r�zných jazzových
formacích (Jazz Half Sextet, Jazz Nova) ne zakotvil ve skupin�
kontrabasisty L. Hulana Jazz Sanatorium. V 70. letech se stal jedním
z nejlepích a nejádan�jích hrá�� na bicí nástroje u nás. Vystupoval
s r�znými hudebními projekty po celé Evrop�, Indii a v zámo�í.

0-58

(PL)

Krystyna Sta�ko - zp�v
Maciej Grzywacz  kytara
Cezary Paciorek - akordeon
Piotr Lama�czyk - kontrabas
Maccin Jahr - bicí
Skupina 0-58 byla zaloena
v r. 2000. Své první album
Do_Dziesi�ciu nahrála ji
v roce 2001 a bylo ocen�no
jako Jazzové album roku 2002. Kapela koncertovala mj. v Berlín�,
Hamburku, Bukureti a Stockholmu.

KAREN CARROLL

(USA)

Karen Carroll se narodila v r. 1958 v Chicagu.
Její matka, zp�va�ka a texta�ka Jeanne Carroll,
ji angaovala ve své kapele ji ve 14ti letech
jako kytaristku. V 18ti letech za�ala vystupovat
jako profesionální zp�va�ka a pracovala
s um�lci jako Katie Webster, Albert King, Billy
Branch, Charlie Love a dalí. Zpívá teplým,
silným hlasem nejenom vynikající blues, ale
také gospel, jazz, dixieland a soul.
P�edprodej vstupenek v IC: k sezení 150, K� a na míst� 190, K�
na stání 120, K� a na míst� 150, K�

LDO JE ŠPATNÝ NÁZEV
Chtěl bych touto cestou podpořit Literárně
dramatický obor ZUŠ trvale a nepochopitelně zacházející na úbytě, i jeho učitelku Alenu Aigelovou
a ředitelku ZUŠ Renatu Pechancovou, která obor
představovala v minulé Jitřence. Pochopitelné by
bylo, kdyby tento obor navštěvovala polovina dětí
Poličky, zatím však dochází pár nadšenců.
Jednoduše řečeno, v tomto oboru se děti učí
správně držet tělo, chodit, gestikulovat, správně
mluvit pusou i tělem, poznávat bohatý český jazyk,
přiměřeně řešit určité situace, vycházet s partnerem, s kolektivem. Respektovat jeden druhého, jeho
názory, postoje a reakce a tak dále, jak o tom bylo
odborným jazykem psáno minule. Když si to uvědomíme, zjistíme, že se tyhle dovednosti hodí v mezilidských vztazích téměř každému, v téměř každé
profesi, v obchodě, právu, medicíně, při podnikání
všeho druhu, ve vedoucích pozicích a také třeba
v politice. (Verbální i nonverbální ubohost českých
politiků je proslulá, od komunálních, přes krajské,
až po ty celorepublikové.)
Pamatuji se na první veřejné vystoupení LDO
pod mým vedením. Na večírek v ZUŠ měli někteří
moji žáci za úkol následující: odpozorovat v přírodě
chování brouků, snažit se pochopit jeho souvislosti
a důvody a pokusit se je svými prostředky ztvárnit.
Žádné básničky ani scénky. To panečku rodiče
koukali, byl to začátek práce.
Moc bych přál tomuhle oboru, aby lidé pochopili jeho důležitost a uměli ho ocenit a také pro vývoj
čí rozvoj svých dětí využít. Možná by mu prospěl
i jiný název, literárně dramatický je zavádějící a zastaralé právě proto, že se nejedná jen o básničky
a scénky.
V. Vraspír
P.S. Bohatství lidí se měří různě. Čím dál častěji
je měřeno množstvím peněz. Bohatství je v tomto
případě špatné slovo, čestina zná přesnější – majetek. Když v lednu navštívil ČR nejmajetnější člověk
planety Bill Gates, nepřipadal mi rozhodně nejbohatší, když přednášel svůj spásný program rozvoje
a seděl přitom na židli jako ve čtvrté cenové či
„puberťák v bijáku“. Když se na setkání s českým
prezidentem hrnul v rozepnutém stotisícovém saku,
při podávání pravé ruky měl levou ruku vraženou
v kapse kalhot a žvýkajíc buble gum, nevypadal
jako modla (i když náš pan prezident na něj občas
tak pohlížel), spíše jako pan Buran Prosťoučký.
Ten by potřeboval hodiny paní Aleny Aigelové
na ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce jako prase
drbání.

ZPRÁVY ZE ZUŠ B. MARTINŮ
Přijímací řízení ke studiu na ZUŠ BM Polička.
Vážení rodiče, milí potencionální žáci. Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička pořádá v týdnu od 18. do 22. dubna 2005 přijímací
řízení pro školní rok 2005/2006. Přijímací řízení
je organizováno dle vyhlášky MŠMT ČR č.71 ze
dne 9. února 2005 o základním uměleckém vzdělávání.
Jak jistě víte, na naší škole můžete navštěvovat
čtyři umělecké obory, hudební, taneční, výtvarný
a literárně-dramatický. V jednotlivých oborech je
zřizováno přípravné studium a základní studium
I. a II. stupně.
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání
v jednotlivých oborech. Do základního studia I.
a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě
úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel
školy. Věková hranice pro přijetí do přípravného
studia je dosažení věku 5 let, do I. stupně věku 7
let a do II. stupně věku 14 let. Mimořádně nadaní
uchazeči mohou být výjimečně přijati, i když nedosáhli stanoveného věku.
V týdnu konání přijímacího řízení tj. 18. 4.
– 22. 4. budou pozváni všichni žáci 1. tříd ZŠ
v Poličce a okolí, kteří absolvují všichni základní průzkum nadání a na základě jeho výsledků
dostanou rodiče dětí, u kterých je předpoklad
úspěšného absolvování studia na ZUŠ, přihlášku.
Pokud máte zájem o studium a vaše dítě ještě
nenavštěvuje 1. třídu ZŠ, nebo je starší, máte
možnost v tomto týdnu v odpoledních hodinách
(12,00 – 16,00) navštívit ZUŠ Bohuslava Martinů
Polička na adrese Čsl. armády 347 a vaše dítě
může přijímací zkoušky vykonat individuálně.
Schopnosti ověřované u uchazečů o studium
v jednotlivých oborech jsou následující:
• hudební obor: zpěv jednoduché píseň,
rytmické a intonační předpoklady, sluchové
schopnosti.
• taneční obor: rytmické cítění, taneční
průprava (chůze, poskočný krok, cval stranou
v rytmu apod.), taneční dispozice. Ke zkoušce je
potřeba cvičební úbor.
• výtvarný obor: potřeba přinést 2-3 domácí
práce pokud možno různé výtvarné techniky volného projevu (ne vymalované šablony).
• literárně-dramatický obor: řečové předpoklady, kreativita, pohybové schopnosti.
Další informace můžete získat na tel. č. ZUŠ:

461 725 655, 461 725 196, případně na e-mailové
adrese zus@zusbmpolicka.cz , nebo na www.zusbmpolicka.cz.
Poděkování za skvělou reprezentaci ZUŠ
B. M. i města Poličky.
Dne 1. 3. v Litomyšli a 3. 3. ve Svitavách se konala okresní kola Soutěže ZUŠ v hudebním oboru.
Naše škola vyslala na základě výsledků školního
kola 18 soutěžících. Naši velmi dobře připravení
žáci se v konkurenčním prostředí neztratili a do
krajských kol postoupili tito mladí muzikanti:
• ve hře na klavír - Magdalena Stodolová (vyučující p. Slavíková),
• ve hře na klavír - Marie Nováková (vyučující
p. Komárková),
• v komorní hře akordeonů – Markéta Fedorová a Lenka Přívětivá (vyučující p. Roidlová),
• ve hře na violoncello – Barbora Preisslerová
(vyučující p. Pechancová)
• ve hře na housle – Aneta Ehrenbergerová
(vyučující p. Blajdová).
Všem oceněným i jejich vyučujícím blahopřejeme a přejeme hodně sil a chuti do krajských kol
soutěže i do dalšího muzicírování.
Pozvánky:
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička si dovoluje pozvat své příznivce na Společný koncert ZUŠ Uničov a Polička, který se uskuteční 27. 4. 2005 od
17,00 hod. ve Velkém sále Tylova domu v Poličce.
Hosté z Uničova přivezou mimo jiné svůj vynikající žákovský symfonický orchestr a ZUŠ B. M. Polička Vám připraví to nejlepší z komorních souborů působících na škole v tomto školním roce
a nejlepší sólisty, kteří úspěšně reprezentují ZUŠ
i Poličku.
Na závěr svého studia na Základní umělecké
škole Bohuslava Martinů Polička, se s tím nejlepším co se naučili, již tradičně představují absolventi I. i II. stupně základního studia.
V tomto roce budou absolventské koncerty
čtyři. V rámci výborné spolupráce s vedením
Gymnázia v Poličce se budou dva konat v sále
Gymnázia (25. 4. a 9. 5. od 19,00 hod.) a dva
budou v sále ZUŠ B. M. Polička (25. 5. a 1. 6. od
17,00 hod.). Koncerty budou plakátovány také se
jmény účinkujících, aby si každý zájemce mohl
přijít poslechnout a podpořit toho svého favorita.
Renata Pechancová,
ředitelka ZUŠ B.M.

ŽÁCI MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOBŘE REPREZENTUJÍ
V období přelomu zimy a jara pravidelně vrcholí
vědomostní soutěže a sportovní soutěže v tělocvičně pro žáky základních škol a víceletých gymnázií.
Nejinak tomu je i v tomto školním roce. Jak už se
stalo dobrou tradicí, tak naši žáci potvrzují, že patří
k nejlépe připraveným v rámci okresu či kraje.
26. ledna v okresním kole soutěže ve florbale
chlapců 6. a 7. tříd obsadilo naše družstvo 4. místo,
když pro tento moderní a populární sport nebudeme mít do doby dokončení přístavby nové tělocvičny vyhovující podmínky.
Ve stejný den v okresním kole Matematické
olympiády kategorie Z9 zvítězil Vojta Bednář
s maximálním počtem 24 bodů, o 4. až 9. místo
se dělili sourozenci Martin a Milan Lapáčkovi s 20
body a 12. místo obsadila ještě Magda Stodolová
s 18 body. Mezi prvních 15 soutěžících v konečném
pořadí se nedostal žádný jiný žák základních škol
z okresu, neboť ostatní místa obsadili pouze žáci
víceletých gymnázií.
15. února v okresním kole Dějepisné olympiády
patřilo Milanu Lapáčkovi 4. místo a Vojta Bednář
11.místem začínal druhou desítku. V této olympiádě
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důležitější byla velmi dobrá příprava školní soutěže
kabinetem dějepisu, která byla tradičně zaměřena
především na znalost našeho regionu.
22. února se konalo v Tylově domě obvodní
kolo soutěže „Recitace 2005“, kterému předcházel
výběr ve školním kole, to bylo letos silně poznamenáno nástupem epidemie chřipky, přesto zdecimovaná reprezentace školy svými vystoupeními
i výsledky nezklamala.
Ve svých kategoriích zvítězili Katka Sobolová, Diana Demeterová a Anita Kozáková, druhá místa patřila
Michaele Pospíšilové a Jitce Vosmekové a třetí Vojtěchu Skoumalovi, Pavlíně Martinů a Evě Spilkové.
23. února proběhlo v Pardubicích krajské kolo
Konverzační soutěže v německém jazyce, kde na
8. místě skončil Michal Ehrenberger. Tomuto kolu
předcházelo okresní, kde v kategorii I. A se na
3. místě umístila Alenka Pazlarová a 2.místem v kategorii II. A si vybojoval postup do kraje zmíněný
Michal.
24. února v okresním kole Olympiády z anglického jazyka ve II. kategorii si třetím místem Honza
Onesork vybojoval postup do krajského kola.

2. března v okresním kole Olympiády v českém
jazyce se dělili o 8.místo Karolína Štursová a o 11.
Lukáš Pospíšil.
3. března v okresním kole Chemické olympiády
byli naši žáci jedinými zástupci základních škol
mezi žáky víceletých gymnázií, kteří začínají s výukou chemie o rok dříve. Vojta Bednář se prosadil
na 2. a Martin Lapáček na 4. místo, když Martin se
mohl cítit poškozen nevhodně navrženým hodnocením u nešťastně sestavené praktické úlohy.
17. března v okresním kole Pythagoriády v kategorii 6. tříd se o 5. místo dělila Klárka Šimková
a v kategorii 7. tříd se o 2. místo dělil Lukáš Trnka.
Tato ukázka nepostihuje veškeré aktivity našich dětí, ale dokumentuje přes všechny problémy
úspěšnost vzdělávání na naší škole, což je podmíněno aktivním přístupem dětí, větším výběrem
a zodpovědnou prací našich učitelů. Jsme dnes
jedinou základní školou, která ve vědomostních
soutěžích úspěšně konkurujeme víceletým gymnáziím, kam odchází z klesající populace stále větší
procento talentovaných dětí.
-J. Kacálek-

DOBA SE MĚNÍ A NAŠE ŠKOLA S NÍ
Nedávno orgány Evropské unie zveřejnily
předpoklad demografického vývoje obyvatelstva
v členských zemích unie, který ukazuje na závažný problém spojený s poklesem počtu obyvatel původních národností a nárůstem počtu
běženců a přistěhovalců především z asijských
zemí. To je vhodné prostředí pro xenofobii, která je základem šovinismu a rasismu. Xenofobie
dle naučných slovníků je strach z cizího, odpor
a nedůvěra k cizímu, primitivní nenávist ke všemu cizímu, neznámému.
Nový školský zákon, který platí od 1. ledna
letošního roku, již vytváří lepší legislativní rámec pro vzdělávání cizinců v našem školském
systému.
Cizince dělí na cizince ze zemí EU, kteří mají
naprosto stejné podmínky pro vzdělávání jako
naše děti, samozřejmě v češtině po absolvování
kurzu, který zabezpečuje krajský úřad. Ostatní
cizinci musí doložit povolení k pobytu na našem
území a ostatní podmínky jsou stejné.Již dnes se
na naši škole vzdělává několik dětí cizí státní
příslušnosti, ale rozhodně netvoří problémovou
skupinu, naopak většinou patří k nejlepším ve
třídě.
Obdobně již dlouhou dobu úspěšně integrujeme děti z dětského domova, kde náhradní
výchova nahrazuje nefungující rodinnou výchovu na základě rozhodnutí soudu. Dětskému do-

movu v Poličce se tato výchova velmi daří a jejich
svěřenci mají lépe osvojena pravidla slušného
chování než většina dětí z běžných rodin.
Naši „Marušce“ Nguyen Thi Kim Ngan, a Ládislavu Demeterovi z osmých tříd, kteří již mají na
posouzení dostatek „životních“ zkušeností, jsme
položili několik otázek.
Od které třídy navštěvujete naši školu?
Maruška: „ Bohužel navštěvuji tuto školu
teprve 3 roky. Chodím sem od druhého pololetí
5. třídy.“
Láďa: „Od pololetí druhé třídy.“
Jak vás bere kolektiv vaši třídy?
Maruška: „Chci, aby mě brali takovou jaká
jsem, občas slýchám různé poznámky. Beru to
jako špatný sen, který brzo skončí. Nebudu se
měnit jen proto, že někomu nevyhovuji.
Láďa: „Super kamarádi.“
Máte v kolektivu dětí naší školy problémy
kvůli svému původu?
Maruška: „Ano, jistě. Ale snažím se to brát, jak
to je. V současné době už je to mnohem lepší.“
Láďa: „Myslím, že ne.“
Maruško, v kolika letech jsi přišla do naší
republiky?
Maruška: „Měla jsem možnost přijet v pěti
letech.“
Láďo, výrazně jsi zlepšil prospěch (pozn. pouze dvě trojky), máš čas i na koníčky a záliby?
Láďa: „Ano, mám. Rád sportuji, v současné
době hraji za Poličku fotbal a jsem členem Atletiky Polička. Kromě toho se věnuji dalším sportům
s kamarády pro radost.“
Jaké máte plány po skončení docházky na
Masarykovu školu?
Maruška: „To přesně ještě nevím.“
Láďa: „Studovat.“
Na závěr popřejme „našim“ dětem s podobnými osudy, aby je společnost přijímala lépe než
doposud a aby nebyly hodnoceny na základě
předsudků a podle barvy kůže. Ať je každý hodnocen podle toho, jaký skutečně je.
-J. Kacálek-

ZALOŽENO CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V POLIČCE
EKOCENTRUM „SKŘÍTEK“
V rámci celorepublikového projektu ekologické výchovy vzniklo v Poličce pro místní
i okolní základní školy, mateřské školy i střední
školy občanské sdružení Ekocentrum „Skřítek“
se souhlasem krajského koordinátora ekologické
výchovy - Ekocentrum Paleta z Pardubic. Veškerá
činnost je směřována na ekologickou výchovu
mládeže formou zážitkové pedagogiky, hravými
formami buď provázenými pohádkovými či báj-

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička
2. - 3. 4.

MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 461724401
9. - 10. 4.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461613827
16. - 17. 4.
MUDr. Abed Medhat, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461612733
23. - 24. 4. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461725987
30. 4. - 1. 5. MUDr. Adamec Stanislav, Polička,
Smetanova 55, 461725987
7. - 8. 5.
MUDr. Adamcová Markéta, Polička,
Smetanova 55, 461725987
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

nými bytostmi nebo se modelově přibližujícími
reálnému životu.
Cílem je získávání vědomostí a osvojení
poznatků způsoby, které mohou účastníci sami
prožít, aniž by měli pocit, že se něco učí. Umožnit
jim pochopení problematiky zásad trvale udržitelného rozvoje a jejich aplikaci do běžného života
metodami, které nejsou běžnou součástí školní
výuky.
Většina programů je připravena pro pobyt
v přírodě, ale je nachystána i varianta v objektu
při možné nepřízni počasí nebo na výslovné přání
objednavatele.
Hlavním mottem všech programů je pochopení, že lidé jsou nedílnou součástí přírody a podle
toho by se v ní a k ní měli chovat – nejsme tu sami
a snaha je nebýt ani posledními lidmi na Zemi.
Programy jsou přizpůsobeny věku mládeže (pro
MŠ, 1. a 2. tř. ZŠ, 3. – 5. tř. ZŠ, II. st. ZŠ, střední
školy).
Časová náročnost jednotlivých aktivit se pohybuje od 1,5 hod. až po 4 – 5 hod. celky.
Uvádíme výběr možných programů: Odpady,
třídění, možnost dalšího využití; Jak se chovat
v lese – Rovnováha ekosystémů; Studánka v lese;
Rostliny – byliny v přírodě; Stromy a keře; Ptáci;
Co je to myslivost; Poznáváme přírodu všemi
smysly; Co skrývá půda; Houby v lese; Globální
oteplování; Stavba dálnice – strategická hra.
Za OS Ekocentrum „Skřítek“
ing. Eva Janečková

VELIKONOCE V DDM
S jarem přichází všechno pěkné, milé a příjemné,
na co v mrazivých dnech všichni čekáme - hřejivé
sluneční paprsky, probouzející se příroda, barevný
svět kolem nás a tím i příjemnější nálada a radost
ze života.
Tohle všechno (a ještě více) nás čekalo 20. 3. 2005
v Domě dětí v Poličce, kde šikovní zaměstnanci DDM
s p. ředitelkou Z. Novotnou a s přáteli uspořádali Velikonoce v DDM. Atmosféra na nás dýchla ještě před
vchodem, kde se prodávaly tradiční české výrobky,
nechybělo ani občerstvení a sladkosti. Uvnitř Domu
dětí to bylo jako v úle. Pod jednou střechou zde tvořily šikovné ruce řezbářů, pekly se a zdobily perníčky,
kraslice, vyrábělo se ze šustí, prodávala se keramika,
kamínky, šperky, výrobky z včelího vosku a ještě
spoustu dalších ukázek starých řemesel, které byly
velmi zajímavé. Zkrátka nepřišly ani děti, které táké
mohly vyzkoušet svoji šikovnost a tvořivost. Rodiče
mohli „zahnat žízeň“ a čekání na své ratolesti různými
čaji, které umí v DDM chutně a s láskou připravit.
Ještě než nás úplně pohltily tóny známé skupiny
XˇILT z Litomyšle, navštívili jsme mini ZOO, což byl
výborný nápad organizátorů, protože exempláře obdivivaly nejen děti, ale i rodiče.
Pak už s pěknými zážitky a teplem u srdíčka, že
ještě v této uspěchané době jsou lidé, kteří věnují svůj
čas druhým, jsme nasedli do auta a spokojeni odjížděli domů. Ještě jednou děkuji za pěkné zážitky.
I. Rensová, Lubná u Poličky

ZA JARNÍMI BLEDULEMI
DO „KRÁLOVY ZAHRADY“
Svitavský Kardio klub již tradičně pořádá pro všechny příznivce zdravotní nenáročnou kondiční vycházku
věnovanou našim kamarádům Františkovi Švábovi a Jindřichu Kvasničkovi.
Sraz v sobotu 9. dubna 2005 na svitavském vlakovém nádraží, odjezd do stanice Semanín v 9:05 hod.
Pěší trasy: 1. Semanín – Králova zahrada – Semanín,
délka trasy 3 km. 2. Semanín – Králova zahrada – Psí
kuchyně – Semanín, délka trasy 6 km. 3. . Semanín –
Králova zahrada – Psí kuchyně – U antoníčka – Opatov,
délka trasy 8 km. Pro účastníky z Poličky je sraz na vlakovém nádraží v Poličce – odjezd do Svitav 7:41 hod.
Neseďte doma, zveme všechny na procházku jarní
přírodou. Dále se připravuje vycházka kardio dne 30. 4.
– Pálení čarodějnic v okolí Borové. Informace budou na
plakátech v Nové lékárně a Penzionu.
Za výbor Kardio klubu Svitavy J. Pokorný

KAMEŇÁK
V pátek 4. března se v Tylově domě uskutečnilo
promítání české komedie Kameňák 3. Předtím se však
diváci sešli v malém sále Tylova domu na autogramiádě s tvůrci filmu. Hlavně mladší generace si nenechala
ujít možnost dát si podepsat plakát od režiséra Zdeňka Trošky (zleva) a producenta filmu Jiřího Pomeje.
Nechyběla zde ani představitelka babky Kropáčkové
Anna Vejvodová.
Foto Stanislav Sáňka
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MARTINŮ BODOVAL
V polovině února se v Americe udělovaly ceny
hudební akademie známé pod názvem Grammy.
Ceny se udělují v různých kategoriích a v jedné
z nich, klasické hudbě, měla Polička svého zástupce. V pětici nominovaných se objevila nahrávka
české gramofonové firmy Supraphon, Třetí a Čtvrtá
symfonie Bohuslava Martinů v podání České filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Vítězství si
nakonec připsala domácí Newyorská filharmonie,
nicméně i samotná nominace Čechů Američany je
obrovským úspěchem. Fakt, že mezi pěti nejlepšími deskami vážné hudby na světě jsou skladby
Bohuslava Martinů je nádherný a pro Poličku veliká
čest!
V. Vraspír

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
Učitelská profese je jedním z mnoha náročných
povolání, kde je pedagog neustále konfrontován
s řadou pracovních úkolů, které ho mnohdy staví do
velmi složitých situací náročných na jeho psychiku
i fyzickou kondici.
Na tento fakt už několik let upozorňovala odborová organizace pracovníků ve školství a hledala dlouhodobého partnera pro pomoc a prevenci důsledků
tohoto povolání pro své zaměstnance.
V minulém roce tohoto partnera našla v Zdravotní
pojišťovně ministerstva vnitra. Po vzájemné dohodě
ČMOS PŠ a ZPMV byl vytvořen projekt, v jehož rámci
mají odborově organizovaní pedagogové možnost
účasti na 2 denním kurzu, který se zabývá „Prevencí
stresu a pracovního vyhoření pro pedagogické pracovníky.“ Toto školení je zcela hrazeno zmíněnou ZPMV.
Jeden z prvních kurzů se uskutečnil ve dnech
19. - 20. března 2005 v hotelu Luna v Koutech u Ledče
nad Sázavou. Tohoto kurzu se zúčastnili i 3 pedagogové naší školy. Mohli si vyzkoušet různé metody
obrany proti stresu a stresovým situacím a sami si
mohli zjistit, v jakém stadiu pracovního vyhoření
jsou dnes.
Lektoři Mgr. Jiří Sixta a Mgr. Jana Wills zajistili
výborné podmínky (sauna, bazén, celodenní občerstvení...) a kvalifikovaný přednes jak teoretické, tak
i praktické problematiky. Prožitky skupinky 20 učitelů byly velmi pozitivní a díky práci obou lektorů
v učebně vznikla příjemná atmosféra, která ze všech
přítomných vytvořila dobré kamarády.
Všichni kantoři odjížděli z Koutů velice spokojeni, mile naladěni a nabiti novou energií do své další
náročné práce.
Milan Matouš, učitel ZŠ Na Lukách
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PROGRAM MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE NA DUBEN 2005
2. 4. - 9. 5. Osvobození Poličky v květnu 1945
- Zlá setba 1938, trpká sklizeň 1945, (dva pohledy na osvobození). Muzeum – vestibul, vernisáž ve
14 hod.
16. 4. - 22. 5. Ty mrtvý lež a nevstávej
- Upíři v Čechách. Malé výstavní sály, vernisáž po
setmění v 18 hod.

však vystavena pouze na jeden rok, tedy na rok 2005.
V následujícím roce je ji možné obnovit. Cena je stanovena na dvojnásobek běžného vstupného tj. cena
vstupenky pro dospělé je 40,- Kč a pro děti, studenty,
důchodce a invalidy 20,- Kč. Nevztahuje se na krátkodobé výstavy, besedy a koncerty, které se konají ve
vestibulu nebo výstavních sálech Městského muzea.

Výstava Osvobození Poličky v květnu 1945,
s podtitulem Zlá setba 1938, trpká sklizeň 1945, je
věnována 60. výročí konce 2. světové války. Pojednává o krátkém, ale na události velmi bohatém úseku
z historie města Poličky a okolních vesnic. Na základě
dobových fotografií a vojenských map, písemných
materiálů a dalších exponátů si Vám dovolíme představit město Poličku doby vašich dědů a pradědů.
Stěžejními body výstavy jsou léta 1938 a 1945.
Mnichovský diktát v roce 1938 znamenal rozbití tehdejšího demokratického Československa a přičlenění
rozsáhlých území, osídlených ve větší či menší míře
německy mluvícím obyvatelstvem, k Německu. To
vyvolalo exodus česky hovořícího obyvatelstva do
neobsazených oblastí.
Rok 1945 přinesl osvobození nejen Poličky
a celého Československa, ale i ukončení největšího
válečného konfliktu v dějinách lidstva. Polička byla
osvobozena Rudou armádou, která přinesla konec
německé okupace na většinu území Československa.
Ústup německé armády v druhé polovině války přinesl postupně zesilující proud německých uprchlíků.
Také z území Československa odešlo mnoho obyvatel
německé národnosti spolu s ustupující německou armádou, ale zdaleka ne všichni. Ovšem ti, co zůstali,
pouze oddálili svůj osud, který se naplnil na mezinárodní konferenci v Postupimi, kde bylo rozhodnuto
o jejich odsunu z Československa.
Jedním z cílů výstavy je podat doklad o skutečnosti, že události roku 1945 mají své kořeny v roce
1938 a úzké vazby na současnost.
Výstava se koná ve vestibulu Městského muzea od
2. dubna do 9. května 2005. Zahájena bude panem
Mgr. Stanislavem Konečným v sobotu 2. dubna ve
14 hodin.

OTEVÍRACÍ DOBA MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE V POLIČCE PRO ROK 2005

NOVINKA - CELOROČNÍ VSTUPENKA DO
MĚSTSKÉ GALERIE V POLIČCE
Jedinečná příležitost pro ty, kteří chtějí pravidelně
navštěvovat expozici starého a moderního umění
Městské galerie v barokní radnici. Celoroční vstupenka je vystavena na jméno a platí pouze pro uvedenou
osobu. Počet návštěv je neomezený, vstupenka je

MUZEUM - Památník Bohuslava Martinů a krátkodobé výstavy
duben: Út - Ne 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 h.
květen - srpen:
Út -Ne 9:00 - 17:00 h.
září: Út - Ne 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 h.
říjen - prosinec:
Út - Pá 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 h.,
So 14:00 - 16:00 h.
Případným zájemcům zajistíme vstup také v neděli, školám již od 8 hodin, nutná je však předběžná
objednávka na tel.: 461 721 207.
Světnička Bohuslava Martinů na věži kostela
sv. Jakuba
odchod s průvodcem vždy od budovy muzea
duben: Po - So v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 h.,
v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16 h.
květen - srpen:
Po - So v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 hod.
v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16, 17 h.
září: Po - So v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 h.,
v neděli ve 12, 13, 14, 15, 16 h.
říjen: Po - Pá v 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 h
listopad – březen: zavřeno
Provoz zastaven při církevních obřadech, nepřízni
počasí a technické údržbě. Maximální počet návštěvníků 25 osob (autobusový zájezd nutno rozdělit),
minimálně 5 osob.
RADNICE - Galerie
leden - březen: So 13:30 - 15:30 h.
duben - květen a září:
Út - Ne 9:00 - 12:00, 12:30 - 16:00 h.
červen - srpen: Út - Ne 9:00 - 17:00 h.
říjen - prosinec: So 13:30 - 15:30 h.
Mimo letní sezónu sledujte aktuální otevírací dobu
na vývěskách Městského muzea a www.muzeum.policka.net

RESTAUROVÁNÍ TEXTILU ZE SBÍREK MMG POLIČKA
V ROCE 2004 ZA PODPORY PARDUBICKÉHO KRAJE
V roce 2004 podalo Městské muzeum a galerie
Polička na Pardubický kraj žádost o grant v rámci
programu „Zlepšení péče o sbírkový fond“. Předložilo
projekt „Čištění a restaurování souboru svatebních
šatů z let 1876 - 1907 ze sbírek Městského muzea
a galerie Polička“, který v tom roce zahrnoval dvoje
ženské měšťanské svatební šaty. V dotaci jsme uspěli,
obdrželi jsme 47 000 Kč, čili 90% požadované částky.
Návštěvníci muzea měli v posledním desetiletí
několikrát možnost seznámit se s výběrem exponátů
z bohaté muzejní sbírky odívání a textilu, která zahrnuje přes 1000 kusů. Přibližně polovinou je zastoupen textil městský, polovinou lidový, obojí převážně
z 19. století. Největší sběry probíhaly v 90. letech
19. století, ve 30. a 90. letech 20. stol. Sbírka zahrnuje
také patero svatebních šatů právě z let 1876 – 1907.
Předmětem restaurování byly dvoje bílé (krémové)
šaty nejhonosnější, ale také nejvíce znečištěné. Jsou
známy jejich nositelky – nevěsty, obě z Poličky:
Měšťanská dcera paní Hermína Tichá (rozená ?,
bližší informace bude třeba ještě zjistit) se v roce 1884
vdávala v přiléhavých dvoudílných šatech z polohedvábného saténu. Živůtek je těsný, hladký, jen vpředu
zdoben řaseným sedlem a roztomilými knoflíčky ve

tvaru košíčků naplněných kytičkami nebo ovocem
(korálky). Sukně (obvod pasu 56 cm) je poměrně
úzká, látka je bohatě řasena a prošívána, vzadu se
podkasává do turnýry (honzíku) a má dlouhou vlečku s volánem. Na lemy šatů bylo použito 12 metrů
hedvábné krajky.
Druhou nevěstou byla jedna z dcer slavného poličského purkmistra Josefa Smoly a vdávala se také
v 80. letech 19. století. Bílé hedvábné šaty mají na
první pohled zcela jiný charakter (připomínají dnešní
jednodušší střihy s hladkou sukní). Jsou jednodílné,
vypasované (obvod pasu 60 cm), švy jsou zdůrazněné
všitými paspulemi. Dlouhá a široká sukně s vlečkou
se ovšem také podkasává do turnýry (honzíku). Hluboký úzký výstřih a tříčtvrteční rukávy jsou hladké
lemované prostou širší bavlněnou krajkou.
Závěrem chci poděkovat zastupitelstvu Pardubického kraje za poskytnutou dotaci, bez níž by se
obnova těchto movitých památek nemohla uskutečnit. A věříme, že k nám bude štědré i v dalších letech.
Také děkuji paní restaurátorce Z. Červenkové za trpělivou vynikající práci při čištění a restaurování textilu.
Stanislava Cafourková,
etnografka MMG Polička

DUBEN V DIC POLIČKA
JARNÍ BURZA V DiC POLIČKA
Dětské informační centrum Polička přestěhovalo své denní centrum v Šaffově ulici z I. patra
do přízemí. Otevřeno je v pracovních dnech od
8:30 do 18 hod.. Děti zde najdou koutek s hračkami, dospělí místo k posezení a popovídání.
V sobotu 9. 4. 2005 od 8:30 do 12:30 hod. zde
pořádáme:
Burzu dětského oblečení a sportovních potřeb
Příjem věcí:
pátek 8. 4. od 13 do 17 hod.
Výdej:
sobota 9. 4. od 13 do 15 hod.
Nabízíme
V denním centru si můžete domluvit :
• Asistenci pro děti
• EEG Biofeedback
• Poradenství
• Poradenství pro rodiče experimentátorů
a uživatelů drog (poskytuje každé druhé pondělí
od 15 hod. terapeut z Klubu Hurá kamarád v Pardubicích)
• Doučování
• Výuku práce na PC a s Internetem
Nebo se zúčastnit:
• Angličtina - středa v 17:30 hod.
• Klub Radost - čtvrtek v 16 hod.
Zprostředkujeme pro Vás:
• Zdravotní masáže Jitka Novotná, Eva Portlová
• Lymfatické masáže Eva Portlová
Bližší informace o naší činnosti i připravovaných
aktivitách Vám poskytneme přímo v Šaffově ul. 110,
Polička nebo na tel. 605 177 027, 775 177 027.
za DiC Polička Radka Vrabcová
KLUB RADOST
pro Vás připravil na úterý 12. 4. v 16:30 přednášku
Jak se orientovat v potravinových doplňcích
Nezávazný program klubu v měsíci dubnu:

POZVÁNÍ DO MŠ
Milé maminky,
chcete navštívit s Vaším malým předškoláčkem naši mateřskou školu?
Máte možnost využít tzv. „návštěvní dopoledne“ .
Kdy? Vždy ve středu ( 6. a 20. dubna a 4.
a 18.května ) od 10.00 do 11.00 hod.
na pavilonu „C“.
Kdo? Vy a Vaše dítě.
Co Vás čeká? Přijďte. Uvidíte, vyzkoušíte,
posoudíte.
Kde nás najdete? Na ulici Luční, v blízkosti
ZŠ Na Lukách. (tel. 461 542 905, p.uč. Kopecká, Vomáčková)
Na Vaši návštěvu se těší děti a učitelky
z Mateřské školy Luční, Polička.

• Jarní dekorace
• Jarní recepty
• Večer při svíčkách
• Poslech hudby
Scházíme se pravidelně každý čtvrtek v 16 hod.
v denním centru DiC Polička, Šaffova ul. 110, v přízemí.
Těšíme se na Vás, Hana Skalníková
Tina čeká na jaro
Tina už měla studené zimy dost. Každý den
ráno tiskla nosík na okno a dívala se, jestli už je
sníh pryč.
Ale ten ne a ne zmizet. Kdy už bude konečně
jaro? ptala se maminky. Byla tuze nespokojená
a mrzutá. Chtěla bych si zase hrát venku na trávě
a trhat kytičky.
Maminka se na okamžik zamyslela a pak řekla:
První poslové jara bývají sněženky. Podívej se každý
den do zahrady, jestli se nějaké neobjeví. Co říkáš?
Byl to docela prima nápad.
Tina si rychle oblékla zimníček a vyběhla na
zahradu hledat sněženky.
Zpočátku hledala marně. Ale jednoho dne se pod
keříkem přece jen pár sněženek objevilo. Tina opatrně jeden kvíteček utrhla a běžela za maminkou.
Mami! volala celá rozzářená, poslíčkové jara
jsou tady, teď už zima brzy skončí! Maminka ji
s úsměvem objala a radovala se s ní.
A vida, co se stalo za pár dní: sníh zmizel a svítilo sluníčko. Co na tom, že země je po roztátém
sněhu ještě celá zablácená a mokrá? Tina se spokojeně dívá ven a tichým hláskem pozdraví: Dobré
ráno, jaro!
Tina už ví, jak pozná, že přichází jaro. Umíš to
poznat i ty? Namaluj obrázek, jak jaro vypadá a dones ho do 30. 4. 2005 do DiC Polička, Šaffova 110.
Vylosovaného šikulu odměníme.
Jana Šturcová

SVAZ ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝCH INFORMUJE
Každý první čtvrtek v měsíci máme výborovou
schůzi, kde plánujeme a kontrolujeme naši činnost.
Těchto schůzí se zúčastňuje paní Benešová ze Svitav
nebo její zástupkyně ze Salvie. Při těchto příležitostech k nám docházejí sluchově postižení pro rady
a pro baterie do sluchadel. A nejen oni, ale i ostatní
lidé, kteří potřebují poradit či jinak pomoci.
Při kulatých výročích chodíme přát našim
členům od 70 let každých pět roků s dárkem
a kytičkou. Nemocné navštěvujeme jak doma, tak
i v nemocnici, vždy s nějakou drobností – většinou
ovocem.
Umře-li náš člen, rozloučíme se s ním kyticí
a kondolencí blízkým členům jeho rodiny. Účastníme se i posledního rozloučení.
Během roku máme dvě členské schůze spojené
s přednáškami lékařů, informacemi paní Karlíkové
a paní Štaudové z oblasti sociální a pana Cvrkala
ze Svitav.
Pokud nám to dovolí finance, uděláme pro členy výlet, spojený se zdravotnickou tematikou nebo
prohlídkou lázní a pod.
Eva Rokosová, předsedkyně

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme MUDr. Milanu Provazníkovi, sestře
Andree Křivkové a celému personálu LDN v Poličce za výbornou léčebnou a ošetřovatelskou
péči, kterou poskytli mojí mamince. Díky tomu
se mohla po dlouhém pobytu vrátit domů v dobrém zdravotním stavu.

ing. Antonín Vltavský s rodinou

CO SE DĚLO V KAMÍNKU!
V březnu se v klubu maminek vyráběli ozdoby
na velikonoce, ze suchých květin i z umělých, malované kraslice, papírové ozdoby jak do oken, tak
na jiné zdobení. Naše sdružení opět navštívily děti
ze ZŠ Na Lukách a vyrobily si různé ozdůbky, které
se jim opravdu povedly.
Každé první pondělí opět pokračuje muzikoterapie, nejen pro naše členy, ale i pro širokou
veřejnost.
Od dubna bude probíhat onkoklub. Máte-li
potíže, přijďte mezi ty, kdo jsou na tom podobně
a nechtějí se svým stavem být sami.
Cvičení kalanetiky je pravidelně každé úterý
a čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod. a onko klub bude
každé pondělí ve 14.30 hod.
Kde nás najdete: ZŠ na Lukách vchod od dopravního hřiště. Telefon 603108673.
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí „Kamínek“, Švermova 401 Polička 57201
ZŠ. Na Lukách, vchod od dopravního hřiště.
Za SRPPD „Kamínek“
předsedkyně Eva Jílková.

DĚTSKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM 2005
Leden:

Ruční práce; zdravá výživa; večer při svíčkách;
poslech hudby
Únor:
Ruční práce; o masážích; večer při svíčkách;
poslech hudby
Březen: Jarní dekorace; relaxační cviky; večer při
svíčkách; poslech hudby
Duben:
Jarní dekorace; jarní recepty; večer při svíčkách; poslech hudby
Květen: O fotografování; jak žít s postižením; poezie;
poslech hudby
Červen: Kreslení v přírodě; kosmetika v létě; posezení
na golfu; poslech hudby
Červenec: Setkávání na zahradě; výlety do okolí
Srpen:
Setkávání na zahradě; výlety do okolí
Září:
Malování prsty; brýle nebo čočky; večer při
svíčkách; poslech hudby
Říjen:
Ruční práce; reflexní masáž plosky nohy; večer
při svíčkách; poslech hudby
Listopad: Ruční práce; adventní výzdoba, večer při
svíčkách; poslech hudby; poslech hudby
Prosinec: Ruční práce; vánoční cukroví; večer při svíčkách; poslech hudby

PROGRAM AKCÍ
KAMÍNKU 2005
Duben:
Květen:

Výlet na Veselý Kopec
Dny otevřených dveří s paní Martinou Kociánovou a s dalšími hosty.
Den matek
Putování hradem Svojanov s D.D. Polička
Červen: Den dětí pro malé i věší, přijedou zajímaví hosté
Divadélko Jo Jo
Výlet na Šibeniční kopec s hrami a soutěžemi
Červenec: Výlet do ZOO
Prázdninové putování (tajný výlet s překvapením)
Srpen:
Beseda s Janem Čenským, Radovanem Lukavským, Martinou Kociánovou a dalšími hosty.
Září:
Uvítání školního roku
Loutkové divadlo
Výlet na přehradu s hrami a soutěžemi
Říjen:
Drakiáda
Vázání suchých květin
Prosinec: Mikulášská besídka
Benefiční koncert
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NÁŠ MATURITNÍ PLES
Plesová sezóna je v plném proudu a určitě
nemohu opomenout maturitní plesy. Ten náš se
konal dne 4. února 2005 v Tylově domě v Poličce.
Nikdy jsem netušila, jakou práci nám dá, abychom
ten večer měli vše naplánované a připravené do
posledního detailu. Poslední měsíce jsme věnovali
veškerý čas našemu maturitnímu plesu. Když jsem
byla mladší, snila jsem o tom, až jednou budu mít
ten svůj maturitní ples. Čas uběhl jako voda a já
mám ples za sebou a mohu vzpomínat na to, jaký
byl můj velký večer. Měsíce dřiny a shánění cen do
tomboly se nám určitě vyplatily. Když jsem v pátek
přišla do Tylova domu, byla to nádhera. Měla jsem
na sobě krásné šaty, v kterých jsem si připadala
jako princezna. Atmosféra a vzrušené napětí na mě
dýchalo z každého koutu, tak si říkám, co víc si
můžu přát? Snad jenom to, zůstat Popelkou, vydržet
déle než do půlnoci a prožít tento slavnostní večer
až do úplného konce.
Vím, že na tento večer nikdy nezapomenu,
protože byl opravdu úžasný. Všechna ta nervozita,
která nás provázela před slavnostním šerpováním
a následným proslovem byla úplně přirozenou součástí toho všeho. Při čekání na naši chvíli se nám
všem v hlavách honila spousta myšlenek. V té mojí
panoval i trochu strach a říkala jsem si, jaký bude
asi ohlas publika na náš kankán v pruhovaných
ponožkách? Těch otázek a myšlenek bylo mnoho,
ale s prvními tóny našeho nástupu, jakoby žádných
otázek nikdy nebylo. Nechala jsem se unášet tóny
a čekala na reakci, která měla každou chvíli přijít.
Tóny kankánu zněly v mých uších a já viděla, jak
nám celý sál tleská. Je to krásný pocit. V tu chvíli ze
mě i ta malá nervozita, která se skrývala někde hluboko ve mně, úplně spadla. Od této chvíle jsem si
užívala ples plnými doušky a myslím, že nemluvím
jenom za sebe. Byl to nezapomenutelný zážitek, na
který budeme rádi vzpomínat i za padesát let. Přeji
všem, aby si svůj velký večer užili alespoň tak jako
já, protože já nikdy nezapomenu.
Za třídu 2. AN
Barbora Mastná
Poličské internetové zpravodajství

DEN ZEMĚ - 22. 4. 2005
V minulé Jitřence jsme se mohli v článku
Ing. Vrabce dočíst o společné konferenci více než
dvou set politiků, ekonomů a klimatologů, konající
se pod záštitou britské vlády. Z třídenního jednání
vyplynulo, že riziko klimatických změn je mnohem
horší, než se vědci před léty domnívali.
22. dubna se od sedmdesátých let po celém
světě slaví Den Země, tedy den, kdy se představují
možnosti, jak naší planetě pomáhat, aby zvládala
životní styl, průmysl a další činnosti miliard lidí,
kteří ji obývají.
Den Země v Poličce
Již po šesté se v Poličce uskuteční poměrně
rozsáhlá akce pro veřejnost u příležitosti Dne
Země. Bude reagovat na naše poličské problémy
s životním prostředím, tedy zejména na současné
zaplněné ulice v centru města či na protipovodňová opatření apod. Program se dosud upřesňuje
a upravuje, více se dozvíte z plakátovacích ploch
a v informačním stanu na náměstí 22. 4. 2005. Ve
13.00 hod. začne meziškolní víceboj – soutěž na
ekologické téma pro školní družstva. V 15.00 hod.
víceboj skončí pokusem o překonání rekordu
v počtu najednou sešlápnutých PET lahví, čímž mj.
propagujeme správné třídění odpadů. Den Země
však tímto neskončí. Dál budou pokračovat další
aktivity na náměstí či jinde – rukodělné, výstavky,
prezentace … V 17.00 hod. se uskuteční kulatý stůl
na velmi žhavé téma „doprava v centru Poličky“
- akce bude samozřejmě veřejná. Ke Dni Země
bude dále probíhat tradiční anketa, sázení stromků
a další.
René Habrman – A21 Polička
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ÚSPĚŠNÍ STUDENTI
Milí čtenáři,
opět se Vám chceme připomenout ze Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště v Poličce. Mám velkou radost z toho, že to, čím se dnes
chceme pochlubit, jsou úspěchy našich studentů. Ve
dnech 1. - 3. března se totiž na brněnském výstavišti
konal 11. ročník národní soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie Gastrojunior Nowaco Cup,
do níž postoupili také tři žáci naší školy, a sice cuk-

borná porota; důležité je vymyslet též vhodný název
pokrmu. Potom přichází druhá, praktická část, kde
kuchař a cukrářka v limitu 45 minut připraví 4 porce
zvoleného pokrmu, respektive moučníku a číšník
v limitu 30 minut servíruje hostům vybraný nápoj
a následně před nimi technikou flambování tepelně
upraví kuřecí špíz; jídlo a zvolené víno musí samozřejmě chuťově souznít. Práci soutěžícího sleduje
přísná porota, jež hodnotí nejen vzhled a chuťové

Věra Šmerdová, učitelka odborného výcviku Zdeňka Lněničková, cukrářka Dagmar Šenková, číšník
Martin Fišer, kuchař Tomáš Brzoň, mistr kuchař Václav Šmerda
rářka Dagmar Šenková (3. ročník) a kuchaři - číšníci
Martin Fišer a Tomáš Brzoň (1. ročník nástavbového
studia). Všichni tři dosáhli v soutěži výborných výsledků; Tomáš Brzoň vybojoval zlatý diplom v oboru kuchař, Dagmar Šenková diplom stříbrný v oboru
cukrářka a Martin Fišer bronzový diplom v oboru
číšník. V celkovém hodnocení všech zúčastněných
v jednotlivých oborech se pak umístili na desátém,
dvanáctém a patnáctém místě, což je v celkovém
počtu 47 zúčastněných škol skvělý úspěch.
Zajímá Vás, jak taková soutěž probíhá? Věřte,
není to žádná legrace. První část tvoří teoretická
příprava, v níž musí soutěžící sestavit recepturu obsahující základní a „tajnou surovinu“, kterou určí od-

POZVÁNKA Z DPS
6. 4. Video - život v Penzionu - zavzpomínáme
na programy, které proběhly v roce 1999, společenská
místnost 14.00 hod.
13. 4. Obyvatelé Penzionu si zahrají hru „Člověče
nezlob se“, společenská. místnost 14.00 hod.
19. 4. Soutěžní hry – navštíví nás obyvatelé DPS
Chrudim, přivezou dvě soutěžní družstva a diváky
– jídelna 14.30 hod., občerstvení zajištěno
27. 4. Seniory z Poličky a okolí zveme na Besedu s odborníkem na téma: „V každém věku je třeba
vědět, co s penězi“. Pobesedujeme o nabídkách penzijních fondů, stavebních spořitelen, bank, vytvoříme
plán pro každého seniora, kam investovat vhodně
(i malé) peníze pro sebe, pro svoji rodinu, případně
pro děti a vnoučata. Besedu povede finanční poradce
p. J. Martušinová, společenská místnost 14.00 hod.

kvality pokrmu, ale také profesní vzhled soutěžícího,
estetiku jeho práce, dodržení přihlášené receptury,
hmotnost porcí, cenovou dostupnost pokrmu a celou řadu dalších kritérií souvisejících s moderními
trendy v gastronomii. Přítomní diváci, a bylo jich
požehnaně, mohou jak sledovat soutěžící při práci,
tak obdivovat výsledky jejich snažení na prezentační
výstavě. Řeknu Vám, sbíhaly se mi sliny v puse.
Ještě mám pro Vás, milí čtenáři, jednu perličku.
Kuchaři - číšníci se na naší škole učí také v poslední
době velmi oblíbenému, skoro by se dalo říci exhibicionistickému řemeslu - barmanství. Určitě jste již
viděli polonahé urostlé mladé muže žonglovat šejkrem či lahví džinu nebo krásné dívky s piercingem
v pupíku připravovat lahodné míchané nápoje. Že
ne? Díky našim absolventům to za pár měsíců jistě
nebude žádná zvláštnost ani v Poličce. Viktor Novák
a Pavel Nárožný (oba ze 3. ročníku) totiž reprezentovali naši školu na barmanské soutěži Hanácký pohár
2005 a oba se svěřeného úkolu ujali se ctí. Myslím,
že se Vy, poličští, máte na co těšit.
Všem studentům, kteří dělají čest dobrému jménu
naší školy, patří vřelé díky.
Mgr. Marcela Šplíchalová, učitelka

ZO ČSCH Polička pořádá ve dnech
30.4. – 1. 5. výstavu drobného zvířectva
ve svém areálu. Srdečně zveme
Cukrářka Dagmar Šenková

KLUB ZDRAVÍ NA DUBEN
Vykročte do jarní sezóny s KLUBEM ZDRAVÍ,
uděláte tím dobrý skutek pro sebe i jiné!
Dost bylo sněhu! Letos jsme si zimu opravdu
dosyta užili, lyže, sáňky, brusle – pokud jste pro
sebe našli čas a sportovali, pak vás musím pochválit, nadarmo se neříká, že zimní dovolená je
pro zdraví prospěšnější než letní lenošení u vody.
I stavění sněhuláků a odklízení sněhových závějí je
dobrý sport, protože u toho zhluboka dýcháte a intenzívně se hýbete. Ale přece jen ta sněhová bělost
svou setrvalostí začínala připomínat nemocniční
sterilitu a každý živý tvor musel již před pár dny
pociťovat, jak se to v něm začíná dmout netrpělivostí po změně. A najednou se objevili ptáci (kde
asi byli schovaní v těch vytrvalých mrazech?) a pupeny se viditelně nalévají pod stále silnějšími útoky
slunečních paprsků, přestože zima se nevzdává bez
boje. Sněhy tají, ledy pukají a mění své skupenství
z pevného na zbylá dvě. Všechno se dere a vymaňuje z mrazivého objetí smrti vstříc probuzení do
nového života. Prožíváte také tu každoročně se
opakující úlevnou radost?
Bylo by to málo, kdybychom se radovali jen
jako pouzí pozorovatelé, neboť máme tu báječnou

možnost aktivního vstupu do všeho dění. I když,
žel, ne vždy to děláme smysluplně a k užitku obecnému i svému. V nedávných dnech nás některé
trápila voda vznikající při rychlém tání. Taková
voda je pro člověka opravdovou hrozbou, noční
můrou, děsem. Ale my vás chceme pozvat na
povídání o vodě, která vám může velmi prospět.
Přijďte s námi diskutovat 13. dubna 2005 od 18,00
hodin do hudebního salonku Muzea nad tématem
přednášky „Voda, zázrak s nulovou kalorií“. Jako
přídavek bude videoprojekce 5. a 6. pokračování
hubnoucího seriálu „Jak se zbavit pneumatik“. Připravíme i ukázku zdravých jídel, receptář, novinky
z oblasti zdravého životního stylu. A protože bez
vaší přítomnosti by to celé nemělo žádný smysl, jste
srdečně zváni vy i vaši nejbližší, sousedé, známí.
Než se uvidíme, buďte nejen zdraví, ale i veselí
a aktivně prožívejte nádheru prvních ptačích milostných písniček a mějte trpělivost s těmi, kteří
se ještě nenaladili na jarní vlnu. I příroda se přece
probouzí postupně.
Na každého z vás se moc těšíme. Za o.s. Život
a zdraví,
Hanka Ščigelová, KLUB ZDRAVÍ Polička

OSUDOVÝ ROK 2005?
V minulém čísle Jitřenky jsem se zamýšlel nad
osudy lidstva a Země v souvislosti se znečišťováním
ovzduší a sílícím skleníkovým efektem se všemi jeho
katastrofálními následky. To vše je exaktně změřeno
a vědecky prokázáno. Nebude bez zajímavosti, když
k tomu přidám vyjádření astrologa, numerologa
a kartářky, od nichž očekáváme alespoň malé nahlédnutí do budoucnosti. Na prahu roku se shodují
v jednom: pro lidi i planetu to bude důležitý, možná
osudový rok.
Kartářka a numeroložka Camila Karolinss z Chomutova, autorka nedávno vydané knihy Váš osud, je
přesvědčena: „Rok 2005 bude pro Zemi osudový.
Lidé budou sklízet, co zasejí. Záleží jen na nich, jak
se k Zemi budou chovat, protože právě tak se ona
bude chovat k nim. Nastal čas na vážné úvahy o tom,
jak zastavit globální oteplování planety a její další
ničení. Některé jevy však už žádná opatření nezastaví. Budou pokračovat zemětřesení, lidstvo budou
sužovat další přírodní katastrofy, jako byly vánoční
vlny tsunami.
Očekávám pokračování teroristických útoků, krizovými měsíci budou březen, září a říjen. Nesdílím
optimismus některých svých kolegů. Rozhodně nás
nečeká snadný rok. Vrcholí totiž pro planetu špatné
období, dlouhé devět let. Letošní vzorec osudu není
pro Zemi dobrý, ale příští rok by měl být mnohem
lepší,“ řekla numeroložka Právu. Dodává, že lidstvo
bude ohrožovat nejen příroda, ale lidé budou škodit
sami sobě.

Vědma Věra Šokalová z Frýdku-Místku tvrdí, že
díky poloze ve středu Evropy by se měly České republice velké ničivé katastrofy vyhnout. „Nevylučuji
vichřice - ty vždy byly a budou. Špatně se ale odhaduje konkrétní čas. Mám jen vidění, ale nedá se říci,
který den a v kolik hodin to nastane. Nevylučuji vedra
a lokální povodně, ale nic z toho nedosáhne děsivých
parametrů. Už dva roky mám vidění povodní, vidím,
jak z kanálů vzlíná špinavá voda. Stále mám vidění,
jak v Americe padá socha Svobody.“
Frýdeckomístecká vědma opakovaně poukazuje
i na nedobré vztahy v českých rodinách. „Lidé by se
měli nad sebou zamyslet a konečně začít žít - vždyť
většina rodin je rozhádaná.“ Astrolog a parapsycholog Pavol Karvay říká: „Mezilidské a politické vztahy
nebudou letos o nic lepší než loni. V sociální oblasti
by mělo dojít ke zhoršení, co se týká psychického rozpoložení, bude na lidi působit velký tlak. Podle mne
má v letošním roce vybuchnout podmořská sopka
u pobřeží Kalifornie.“
- Připravil: vra -

PRO CHYSTANÝ KLUB PRO DĚTI VE STŘÍTEŽI
hledáme základní vybavení. Klub by měl být
otevřen počátkem května.
Přivítáme darování staršího nábytku, zejména
židle, stoly, pohovky, koberce. Nábytek může být
i částečně poškozený. Případný kontakt: Ivan Šrek,
tel.: 461 724 130. Dárcům předem děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ SVATOJOSEFSKÉ
JEDNOTĚ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
Svatojosefské jednotě v Poličce za její finanční
příspěvek pro Farní charitu Polička. Z celkové
částky 15.000 Kč, kterou představoval dar Svatojosefské jednoty, byly dvě třetiny věnovány
na nákup speciálních brašen pro ošetřovatelské sestry v terénu. Za zbývající prostředky
bude zakoupen rotoped pro klienty denního
stacionáře.
Této spolupráce si velmi vážíme a těší nás,
že naše práce nachází u našich spoluobčanů
podporu a pochopení.
Mgr. Markéta Šafářová
ředitelka FCH Polička

Z ČINNOSTI DPS PENZION
2. 2. navštívila Penzion paní mistrová R. Lapáčková a žákyně 3. ročníku Středního odborného
učiliště obchodního v Poličce obor kosmetička.
Žákyně se s chutí pustily do práce a podle přání
babiček prováděly masáž rukou, úpravu a lakování
nehtů, masáž obličeje, masku a mikromasáž. Babičky se cítily jako znovuzrozené a nešetřily chválou.
Děkujeme vedení školy, že toto setkání studentů
a seniorů podpořilo.
8. 2. se konaly Masopustní zpívánky. Členky pěveckého kroužku Penzionu Poupata vystoupily se
směsí veselých masopustních písniček za doprovodu harmonikáře pana F. Hladíka. Jejich vystoupení,
jak se na masopust sluší, nepostrádalo kostýmy
a také různé rekvizity např: vozembouch a dítě
v peřince. Po pěkné taškařici se dal do hraní pan
Hladík na klávesy, tančilo se, zpívalo až do večera.
Občerstvení přišlo k chuti, masopustní koblížky
byly k zakousnutí.
16. 2. pěvecký kroužek Penzionu navštívil Domov důchodců v Poličce. Pro obyvatele domova si
připravil Masopustní zpívánky. Zpěvačky oděny do
masopustních kostýmů zpívaly a tančily za doprovodu pana F. Hladíka. Zpívalo se i tančilo. Spokojenost se dala vyčíst ze všech tváří a to členky
pěveckého kroužku potěšilo. Úsměv diváků byl pro
ně velkou odměnou.
16. 2. si pan Ing. A. Klein připravil pro obyvatele Penzionu video - Provence. Zavítali jsme do Nice,
významného francouzského lázeňského města
na Azurovém pobřeží. Do největšího přístavu na
středozemském pobřeží Marseilles. Na ostrově jsme
navštívili Chateau d’ If legendární věznici Hraběte
Monte Christo.
23. 2. zhlédli obyvatelé Penzionu video - Královna věnných měst roku 2004. Naše město úspěšně reprezentovala slečna Irena Smolková. Ve všech
disciplínách si vedla velmi dobře.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Chcete vkusně, elegantně ale i sportovně
obléci vaše děti? Navštivte nás! Obchod s kojeneckým oblečením „MONTY“.
Kde?: ul. Masarykova 192, Polička (naproti knihkupectví „Rippl“; za bývalou prodejnou „Digistyl“)
– přízemí.
V prodeji již letní oblečení!
***
Pronajmu byt 2+1 1. kategorie v Poličce.
Tel. 736143176
***
Vyměním byt 1 + 1 v os. vlastnictví za 2 + 1,
příp. 3 + 1, + doplatek.
Tel. 604 615 906
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NOVINKY
NA TENISOVÝCH KURTECH
Provozní doba a vstupné v tenisovém areálu TJ
Spartak Polička
Tenis:
Po – Pá 9.00 – 12.00 hod. 15.00 – 20.00 hod.
Ne
9.00 – 12.00 hod. 14.00 – 20.00 hod.
Vstupné: 100 Kč za kurt na 1 hodinu
Mini golf:
Po – Pá 9.00 – 12.00 hod. 15.00 – 20.00 hod.
So + Ne 9.00 – 12.00 hod. 14.00 – 20.00 hod.
Vstupné: 1 osoba - 10 Kč za 1 hodinu
Děti do 6 let mají obě sportoviště zdarma, ale pouze
v doprovodu osoby starší 15 let.
Termínová listina turnajů pro rok 2005
tenisové dvorce TJ Spartak Polička
30. 4.
Generační turnaj I.
7. 5.
Veteráni a sponzoři I.
+ od 14,00 hod. ženy dvouhry
14. 5.
Mistrovské utkání 2 x - st. žáci + dospělí
21. 5.
PONAS + od 14,00 hod. prozatím volno
28. 5.
Smíšený turnaj I.
4. 6.
Mistrovské utkání 2 x - st. žáci + dospělí
11. 6.
Veteráni a sponzoři II.
+ od 14,00 hod. prozatím volno
18. 6.
Městský přebor ve čtyřhrách I.
25. 6.
Mistr. utkání dospělí
+ od 13,00 hod. ženy čtyřhry
2. 7.
Mistr. utkání st. žáci
+ od 13,00 hod. veteráni čtyřhry
9. 7.
Republikový turnaj mladších žáků
16. 7.
Smíšený turnaj II.
23. 7.
Republikový turnaj starších žáků
30. 7.
Generační turnaj II.
+ od 14,00 hod. ženy dvouhry
6. 8.
Městský přebor VETERÁNŮ
13. 8.
TTT + od 15,00 hod. prozatím volno
20. 8.
Veteráni a sponzoři III.
+ od 14,00 hod. prozatím volno
27. 8.
Turnaj firmy Daniševský
+ od 14,00 hod. PONAS
3. 9.
Smíšený turnaj III.
10. 9.
Městský přebor ve čtyřhrách II.
17. 9.
Veteráni a sponzoři IV.
+ od 14,00 hod. prozatím volno
24. 9.
Smíšený turnaj IV.
1.10.
Generační turnaj III. + od 13,00 hod.
ženy čtyřhry + opékání prasátka
Tenisová škola nabízí celoroční individuální a skupinový trénink pro začátečníky i pokročilé (děti, dorost,
dospělí). Začít se dá v každém věku.
Kontakt: Jílek Zdeněk tel. 608 725 973 nebo každý
den na tenisových kurtech. Setkání se zájemci ve středu
6. 4. 2005 v 18 hod. v budově na tenisových kurtech.

PODĚKOVÁNÍ HOSPODÁŘI
RS VYSOČINA
Není třeba zdlouhavě povídat o RS Vysočina
Polička. Každý jistě slyšel, četl nebo se dozvěděl
z novin či od samotných rybářů, jak si Poličské
sdružení stojí. Před lety MO Polička vystoupila z rybářského svazu a chtěla jít za lepšími
výsledky svou cestou netušíc, jak to dopadne.
Bude lépe či stejně? Byl to opravdový, a dnes
už víme, že správný, krok kupředu. Začínalo se
takřka od nuly a dnes co všechno „poličští“ mají?
To přece musí každý vidět sám. Pěkné prostředí
Pod kopcem a nejen tam. Vždyť u vody si každý
odpočine a přijde na jiné myšlenky. A komu za
toto vděčíme? Kdo vyšlapal cestičku pro rybáře
našeho sdružení? Kdo byl hnacím motorem všech
společenských akcí, brigád, závodů atd? Nebylo
jednoduché si to, co máme dnes, vybudovat ze
dne na den. Hlavní zásluhu na tom má pan Jaroslav Martinů, kterému bychom chtěli touto cestou
poděkovat za mnoho jeho sil, úsilí, obětavosti na
úkor své rodiny, zaměstnání a volného času, za
všechno to, co pro rybáře vykonal. Do dalších let
přejeme ještě mnoho “Petrova Zdaru“ v hospodaření RS Vysočina.
Rybníkáři RS Vysočina
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ÚSPĚCH SÁLOVÝCH FOTBALISTŮ
Hráči klubu DAS VPS Polička získali titul mistrů České republiky v sálovém fotbale. Titul se jim
podařilo vybojovat na finálovém turnaji extraligy
v Ostravě. O vítězství se zasloužili hráči Benko,
Červený, O. Dittrich, J. Dittrich, Kovář, Kučera,
Šmeral, Švec a Zveřina. Z hlediště své spoluhráče
povzbuzovali Jiří Mužík a Petr Zaal. Podle slov
předsedy klubu Františka Švece získaný titul pro
mužstvo znamená radost a potěšení z vítězství a že
odvedená práce má smysl. „ Můžeme republiku
reprezentovat na poháru mistrů evropských zemí,
je to vlastně obdoba jako ve velkém fotbale, kdy se
vítězové utkávají mezi sebou. My teď máme právo,
které můžeme, ale nemusíme využít. Otázka je, zda
na cestu seženeme finance,“ řekl František Švec. Jak
dále uvedl, jde hlavně o reprezentaci nejen republiky, ale hlavně města Poličky. Sálový fotbal se hraje
ve městě kolem 25 let, v extralize je Polička teprve

druhou sezonu. Fotbalisté mají zázemí ve sportovní
hale gymnázia, která nejvíce odpovídá potřebám
tohoto sportu. „Je zde výborný povrch, zázemí.
Jediné, co nás omezuje, že není prostor pro diváky.
Dokonce se v letošním roce nabízela možnost odehrát play off u nás, ale nesehráli jsme ho jen z toho
důvodu, že nám nebylo uznáno, že se nemohou
přijít podívat sportovní příznivci,“ doplnil předseda
klubu. O hráče mužstvo nouzi nemá. Mužstvo se
muselo posílit, aby bylo schopné konkurence. Když
byly vidět dosavadní výsledky, objevily se signály,
že by se do kolektivu rádi dostali další hráči. Každý
hráč se musí individuálně posuzovat, protože mnohý fotbalista není vhodný pro tento sport. „Sálový
fotbal má svá určitá specifika,“ řekl Švec. Mužstvo
se za dobu své existence pravidelně obměňuje
a o hráče nikdy nebyla nouze.
-sáň-

MLADÍ FOTBALISTÉ NA TURNAJI V HLINSKU
Starší elévové SK Masokombinát Polička se
v sobotu 26. 2. 2005 zúčastnili dalšího zimního
halového turnaje v kopané. Tentokrát zavítali do
sportovní haly v Hlinsku, kde se ve dvou skupinách
představilo celkem 8 týmů.
I přes absenci několika opor se omlazený tým
dostal až do finále. Tam sice ve druhém turnajovém
klání s domácím Hlinskem prohrál nejtěsnějším
rozdílem 0:1, ale rozhodně nezklamal. O tom
svědčí i pouhé tři obdržené góly za celý turnaj (od
domácích) a vyhlášení Veroniky Dlouhé nejlepší
brankařkou turnaje.
Góly Poličky: Opina M.- 4x, Staněk Š. - 2x,
Filipy O. - 1x

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány poslední zápasy VI. ročníku AVL Polička s výsledky:
10. 3. Bukvičky - Borová 2:0
Borová - THT 0:2
Bukvičky - THT 1:1
17. 3. All No Stars - ASPV 0:2
All No Stars - Bukvičky 1:1
ASPV - Bukvičky 2:0
Zajímavostí je, že poslední tři hrané zápasy rozhodly o pořadí na prvních třech místech.
Konečné pořadí družstev:
1. ASPV
(15 bodů)
2. All No Stars (12 bodů)
3. THT
(12 bodů)
4. Bukvičky
5. Drink team
6. M6PV
7. Jimdal
8. Borová
9. Medesa
Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků
proběhne v pátek 15. dubna v salónku Starohradské
restaurace.
Další ročník AVL Polička bude zahájen v září.
Přihlášky družstev do VII. ročníku AVL bude možno podávat do 15. 7. e-mailem na jkd@mail.cz.
Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Děkujeme našim sponzorům i městu Polička za
poskytnutou podporu a těšíme se na dalším ročníku
nashledanou.
Za OV AVL
Jaroslav K. Dvořák

Výsledky Poličky: Polička - Solnice 1:0, Polička
- Třemošnice 1:0, Polička - Chotěboř 3:0, Polička
- Prosetín 0:0, Polička - Hlinsko 2:2, finále: Polička
- Hlinsko 0:1
Sestava Poličky: V. Dlouhá, J. Dvořák, V. Ehremberger, M. Opina, Š. Staněk, P. Kučera, O. Filipi,
B. Štoudek, T. Košek.
Celkové pořadí:
1. Hlinsko
5. Chotěboř
2. Polička
6. Ždírec
3. Třemošnice
7. Přibyslav
4. Prosetín
8. Solnice
Václav Obolecký
Poličské internetové zpravodajství
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STARÉ POHLEDNICE
DO ROKU 1945
(tj. malý formát)
DOBŘE ZAPLATÍM!
Tel.: 608 420 808

WAKIZAŠI CUP 2005
V sobotu 5. března se v Kostomlatech konala
Velká cena Sokola Nymburk - WAKIZAŠI CUP
2005.
Pořádající oddíl Sokola, KARATE NYMBURK
pod záštitou ČESKÉHO SVAZU KARATE, zajistil
již čtvrtý ročník této soutěže a mezi 26 startujících
klubů se zařadil také oddíl MODERNÍHO SPOR-

Zleva: Štěpán Příhoda, Jaroslav Roušar,
Petra Hromádková, Milan Lorenc

TOVNÍHO KARATE POLIČKA, fungující pod DDM
Polička.
Zápasilo se v disciplínách KATA (sled předem daných technik) a KUMITE (sportovní boj) podle pravidel
světové federace karate - WKF. Na této akci porovnali
své dovednosti 4 karatisté z Poličky v soutěžích kumite.
V tomto pro nás nezvyklém prostředí se krom nových
zkušeností podařilo vybojovat 9 medailí z různých věkových a váhových kategorií.
Tento úspěch je další odměnou za naše snažení,
píli a tvrdý trénink.
Výsledky:
PETRA HROMÁDKOVÁ
1. MÍSTO, JUNIORKY -60 KG
2. MÍSTO, ŽENY -60 KG
JAROSLAV ROUŠAR
2. MÍSTO, MUŽI +80 KG
3. MÍSTO, DRUŽSTVA MUŽI
MILAN LORENC
2. MÍSTO, JUNIOŘI -75 KG
3. MÍSTO, MUŽI -75 KG
3. MÍSTO, DRUŽSTVA MUŽI
ŠTĚPÁN PŘÍHODA
3. MÍSTO, MUŽI -75 KG
3. MÍSTO, DRUŽSTVA MUŽI

STŘÍBRNÁ MEDAILE Z MR
ŽACTVA DO POLIČKY
V sobotu 26. února v nafukovací hale v Praze na
Strahově vybojoval ve velmi dramatickém závodě
na 3 000 m stříbrnou medaili Tomáš Večeře (1990).
Tomáš postupoval třetím nejlepším časem, čímž
byl řazen k uchazečům o zisk některého cenného
kovu, ale vlastní průběh závodu tomu neodpovídal,
vždyť ještě 800 m před cílem nebyla v dosahu ani
bronzová medaile. Závěrečný „stříbrný“ Tomášův
finiš byl ukázkou vůle a důkazem velkého srdce
bojovníka. V neděli 4. místem v závodě na 1 500 m,
ke kterému nenastupoval v dobrém fyzickém stavu,
potvrdil, že patří k nejlepším žákovským atletům
republiky. Tyto výsledky zajišťují účast v české reprezentaci do 15 let a silné postavení ve sportovním
centru mládeže.
Tento skromný a slušný chlapec, výborný kamarád, který studuje s vyznamenáním, nám odpověděl na několik otázek.

NOVĚ ZALOŽENÝ SPORTOVNÍ KLUB PRIMA POLIČKA
Sportovní klub PRIMA POLIČKA byl založen v červenci roku 2004 s cílem věnovat se aktivnímu závodnímu, ale i rekreačnímu sportu a podpoře sportovních
aktivit mládeže.
Pro založení klubu jsme se rozhodli po tom, co
nás oslovovali lidé v Poličce a okolí, kteří by nejen rádi
sportovali či závodili, ale byli by také ochotni pomáhat
i při propagaci sportu v našem městě. Již v prvním
necelém roce existence slavil SK PRIMA POLIČKA své
první úspěchy jak v letních, tak i v zimních sportech.
Dovolujeme se pochlubit našimi úspěchy:
CYKLISTIKA
Vladimír Svačina zvítězil v celkovém hodnocení
své kategorie v Moravském poháru v silniční cyklistice. Jitka Hodáňová se umístila na medailových
pozicích v několika závodech horských kol (Maštale,
Náměšťský maratón nebo Hošek motor). Výborné výsledky v silniční cyklistice slavil také Miloš Mayer.
BĚH NA LYŽÍCH
Miloš Mayer zvítězil ve své kategorii v Krajském
poháru v běhu na lyžích. Nejmladší člen našeho klubu
Štěpán Švanda se zúčastnil dvou závodů Krajského poháru v běhu na lyžích a obsadil pěkné 2. a 3. místo.
A co v letošním roce? V lednu se náš oddíl rozšířil o další aktivní sportovce z řad cyklistů a lyžařů
z Poličky a okolí. Dovoluje nám to tedy zúčastnit

BĚH KOLEM
POLIČSKÝCH HRADEB
Všechny příznivce zdravého pohybu i atletické
nadšence zveme na výroční 40. ročník Běhu kolem
poličských hradeb, který se bude konat 1. května
2005 od 10 hodin v městském parku.

se mnohem více závodů než v loňském roce. Rádi
bychom navázali na loňské úspěchy v Moravském poháru v silniční cyklistice, kterého se zúčastní několik
našich borců ve všech vypsaných kategoriích a dále
bychom rádi rozšířili naše aktivity i v závodech horských kol. V zimě se opět zúčastníme Krajského poháru v běhu na lyžích a dalších závodů. Co nás velmi těší
je, že v naší členské základně máme i několik žáků,
kteří se v našich dresech zúčastní několika závodů
v silniční cyklistice.
Zájem mládeže o sport je pro nás velkou výzvou
a budeme se snažit dělat maximum pro to, abychom
co nejvíce dospělých a dětí přivedli na cestu sportu.
V tomto roce chceme uspořádat několik sportovních akcí, kde si bude moci zazávodit každý, kdo
přijde, jak z řad dětí, tak i dospělých. Nadějným sportovcům rádi umožníme s naší pomocí ve sportovních
aktivitách pokračovat nejen na amatérské úrovni.
Naší hlavní snahou v letošním roce bude, aby naše
modro-oranžové dresy a naše klubové barvy vešly
v co největší známost široké sportovní veřejnosti.
Těšíme se na setkání s Vámi na některé ze sportovních akcí a při dalších aktivitách. Výsledky závodů
a činnost oddílu budou prezentovány v oddílové
vývěsce na prodejně PRIMA SPORT v Riegrově ulici
v Poličce.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ V DUBNU
9. dubna - Trpín 2005
Oblíbená pěší akce do oblasti Trpína. Trasa v délce asi 25 km. Návrat linkovým autobusem. Vedoucí
akce: Pavel Leiveber
16. dubna - Vandr skrz Maló Hanó – 38. ročník
Účast na tradičním turistickém pochodu v Moravské Třebové. Pěší trasy v délce 13 – 41 km. Doprava
vlastními auty.
16. dubna - Svrateckou hornatinou – 2. ročník
Alternativní akce do Jimramova na turistický pochod. Trasy 6, 12 a 20 km.
1. května - Krounka.
Prvomájová pěší vycházka vhodná pro rodiny
s dětmi. Trasa 14 km vede z Krouny přes Kutřín
a Šilinkův důl do Předhradí. Sraz na nádraží ČD
v 8,15 hod. Vedoucí akce: Broklovi.
Informace ve skříňce KČT na budově hostince
u Mrštíků v Tyršově ulici a nebo na internetové
adrese www policka. cz/kct .

Tomáši, předně srdečně blahopřeji ke skvělému výsledku. Jak jsi prožíval první okamžiky
po proběhnutí cílem?
„Normálně, jako při každém jiném závodě.“
Dosáhnout takového úspěchu není možné
bez poctivého tréninku, jak často trénuješ?
„Šestkrát týdně.“
Pro představu čtenářů, kolik přibližně naběháš za měsíc?
„Průměrně asi 120 kilometrů.“
Jak dlouho se věnuješ atletice?
„Systematicky asi čtyři roky“
Co rodiče?
„Naši mne podporují finančně, neboť i atletika
dnes vyžaduje speciální vybavení. Otec mě často
vozí na tréninky nebo na závody. Všichni mi hodně
fandí.“
Jaké jsou tvé nejbližší sportovní cíle?
„Uspět v červnu na Olympiádě dětí a mládeže
v Brně a na mistrovství republiky v září v Jablonci.“
Tomáši, končíš 9. třídu, kam chceš jít studovat?
„Na Gymnázium v Poličce.“
Děkujeme a přejeme přijetí na gymnázium,
mnoho dalších sportovních úspěchů a především
pevné zdraví.
Tomáše, další kvalitní sportovce z celé republiky a malé běžecké naděje můžete vidět při
40. ročníku Běhu kolem poličských hradeb, který
se koná v městském parku 1. května na tratích od
80 do 4 400 metrů se startem nejmladší kategorie
v 10 hodin.
-JarKa-
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HODNOCENÍ UPLYNULÉ SEZÓNY POLIČSKÉHO HOKEJE
Hokejový oddíl TJ Spartak Polička měl v sezoně
2004/2005 celkem 367 členů (stav k 31.12.2004),
nárůst o 29 nových členů z řad mládeže.Členská evidence je přesně vedena dle členských průkazů oddílu
vydávaných pro každou sezonu, platných registračních
průkazů a seznamu oddílových příspěvků.Tato evidence je každý rok kontrolována ČSTV Praha.
Hokejový oddíl má v činnosti 8 družstev. Sedm
jich hraje soutěže Východočeského regionu a družstvo
“staré gardy“ hrající turnaje. Celkem odehrála všechna
družstva 278 utkání.
Sezona 2004/2005 byla hrána novým hracím
systémem, který jak se zdá z reakcí ostatních oddílů v kraji, se moc nevydařil. Je velice náročný na
organizátorskou práci (zajišťování zimního stadionu,
dopravy apod.). Nutno podotknout, že tuto práci provádějí dobrovolní neplacení pracovníci na úkor svého
volného času. Za pátek, sobotu a neděli se odehraje
více jak 10 mistrovských utkání. Tato soutěž je velice
náročná i po finanční stránce. Až na družstvo mužů
je rozdělena na 3 části. V první, základní, části hrají
společně družstva starších a mladších žáků. Ostatní
družstva, t.j. muži, dorostenci, elévové a přípravky
hrají každý samostaně, což znamená, že každé družstvo jezdí na mistrovská utkání zvlášť a tím se velmi
zvýšili náklady na dopravu. V sezoně 2003/2004 byly
náklady na dopravu ve výši 191 218,- Kč a v letošní
sezoně o 100 000,- Kč vyšší. Hokej je skutečně vysoce
náročný na peníze a chceme-li u nás v Poličce hokej
nadále provozovat, čeká nás velký úkol v zajištění
financování činnosti v sezoně 2005/2006. My prosím
Vás nebrečíme, chceme jenom poličskou veřejnost
informovat o výši nákladů na tuto činnost, protože
nám nikdo moc nevěří a myslí si, že hokej se hraje
zadarmo. Toto je reakce některých diváků na vybírání
vstupného a jeho výši.
Družstvo mužů hrálo II.Východočeskou ligu,která
měla 12 účastníků (Trutnov, Hronov, Opočno, Nový
Bydžov, Skuteč, Doubravice, Lomnice n/P, Čestice, Semechnice, Police n/M, Lázně Bělohrad, Polička). Hrálo
se dvoukolově 22 mistrovských utkánĺ.Skončili jsme
na 6. místě. Družstvo mužů Poličky má v současnosti
velmi mladý kolektiv. Nyní nemáme na to, abychom
družstvo posílili o cizí hráče jako například v Litomyšli, Třebové nebo Chocni. Hrajeme vlastně jen se svými
odchovanci. Máme za to, že tento kolektiv nehraje na
naše podmínky špatný hokej. Kdyby dokázal proměňovat velké množství brankových příležitostí, byl by
asi podstatně výš a hrál by finálovou část. Družstvo
mužů tuto domněnku prokázalo tím, že 2. mužstvo
tabulky II. Vč. ligy Hronov porazilo 6:1.
Průměrná návštěvnost na utkání byla350 diváků největší ve II.Vč. lize. Celkově bylo odehráno 29 utkání
- 22 mistrovských a 7 přátelských.
Družstvo dorostu hrálo l.Vč. ligu - kraj Pardubice
- 9 účastníků (Chrudim, Choceň, Litomyšl, Moravská
Třebová, Chotěboř, Kutná Hora, Světlá nad Sázavou,
Hlinsko, Polička). Obsadili jsme 4. místo v základní
části (16 utkání -8 vítězství,3x nerozhodně, 5 porážek)
a postoupili do finálové skupiny (Dvůr Králové/
Náchod, Nové Město n/M,Vrchlabí, Jaroměř, Chrudim,
Choceň, Litomyšl, Polička). Odehráno 14 mistrovských
utkání - 4 vítězná, 3 nerozhodná a 7 prohraných.
Průměrná návštěva 160 diváků. Celkově odehráno
33 utkání - 27 mistrovských, 3 turnajová a 3 přátelská.
Družstvo starších žáků hrálo l. Východočeskou
ligu, hrálo 20 účastníků. 10 družstev kraj Hradecký
- 2 skupiny po 5 a 10 družstev kraj Pardubický, opět
2 skupiny po 5 účastnících. Hrací systém měl letos
3 části. Základní část po 5 účastnících dvoukolově,
starší a mladší formou dvojutkání. Úkolem 1. části
je určit pořadí družstev zvlášť v kategorii starší žáci
a mladší žáci pro 2. část soutěže. Každý tým odehrál 8
mistrovských utkání. Starší žáci hráli skupinu “B“ PU
kraj (Chrudim, Choceň, Moravská Třebová, Litomyšl,
Polička). Skončili na 3. místě a postoupili do finálové skupiny PU kraje. Odehráli 8 utkání, 4 vítězná,
1 nerozhodné a 3 prohraná. Finálová skupina měla
6 účastníků (Hlinsko, Skuteč, Chotěboř, Chrudim,
Choceň, Polička) a hrálo se o titul přeborníka Pardubického kraje. Odehráli 10 utkání, 5 vítězných, 1
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nerozhodné a 4 prohrané,z ískali 11 bodů a obsadili
4.místo. 3.část byla společná pro oba kraje. Starší žáci
hráli skupinu o 7. - 12. místo ve východočeské oblasti.
6 družstev dvoukolově, 10 utkání(Jaroměř, Nové Město
n/M, Lomnice n/P, Skuteč, Chotěboř, Polička). V této
skupině neztratili ani bod a s náskokem ji vyhráli. Celkem odehráli za sezonu 37 utkání, 28 mistrovských,
3 přátelská a 6 turnajových.
Družstvo mladších žáků hrálo l. Východočeskou ligu. V základní části se stejně jako starší utkali
s družstvy Chrudimi, Chocně, Litomyšle a Moravské
Třebové. Odehráli 8 zápasů, 4 vítězné a 4 prohrané.
Obsadili ve skupině 4. místo. Ve 2. části se utkali o konečné 7. místo v Pardubickém kraji s družstvy Moravské Třebové, Světlé n/S a Kutné Hory. Sehráli 6 utkání,
všechna vítězně a obsadili tedy 7. místo v kraji. 3.část
společná pro oba kraje. Skupina “C“ o 13. - 20. místo
ve východočeské oblasti. 8 účastníků (Třebechovice,
Jičín, Opočno, Frýdlant, Moravská Třebová, Světlá n/S,
Kutná Hora, Polička). Hráno dvoukolově. Hrána utkání s družstvy z Hradeckého kraje. 8 utkání,všechna vítězná a I .místo ve skupině. Celkem odehráli 31 utkání,
22 mistrovských (18 vítězných a jenom 4 prohraná), 3
přátelská a 6 turnajových.
Družstvo elévů hrálo l. Východočeskou ligu,
25 družstev, 14 Hradecký (2 skupiny po 7) a 11 Pardubický (1 skupina 6 a 1 skupina 5 účastníků). Hráli skupinu “B“ (Choceň, Litomyšl, Pardubice, Moravská Třebová, Polička), hráno dvoukolově, odehráno 8 utkání,
2 vítězná a 6 utkání prohraných. Obsadili 4.místo.Ve
2. části hráli skupinu P2 (Chotěboř, Světlá n/S, Skuteč,
Polička). Odehráli 6 utkání, 5 vítězných, 1 nerozhodné a obsadili 1.místo. Ve 3.části hráli ve skupině o 5.
- 11. místo v Pardubickém kraji (Pardubice, Světlá n/S,
Mor.Třebová, Litomyšl, Skuteč, Chotěboř, Polička).V
této skupině sehráli 12 utkání, z toho 4 vítězná, 2
nerozhodná a 5 prohraných.Obsadili 4. místo. Za
sezonu odehráli 30 utkání, 26 soutěžních, 1 přátelské
a 3 turnajová.
Družstva přípravek hrála 1. Východočeskou ligu,
která měla 24 účastníků rozdělených do
4 skupin. Hrálo se turnajovým způsobem za účasti
3 družstev. V základní části hráli skupinu “B“ Pardubického kraje, 6 účastníků (Choceň, Pardubice, Litomyšl, Moravská Třebová, Hradec Králové, Polička). „A“
družstvo skončilo se ziskem 13 bodů na 4. místě, 6x
vyhráli, 1 remizovali a 13x prohráli. Družstvo obsadilo
také 4. místo se ziskem 15 bodů, když 8x zvítězilo, 1
remizovalo a 9x odešlo poraženo. Ve druhé části hrála
obě družstva ve skupině o 7. - 12. místo v Pardubickém kraji, 6 účastníků (Litomyšl, Moravská Třebová,
Hlinsko, Chotěboř, Světlá n/S, Polička). “A“ družstvo
sehrálo 20 soutěžních utkání, 15 vyhrálo, 2x remizovalo a 3x prohrálo. Obsadili v této skupině 1. místo.

Celkem odehráli za sezonu 2004/2005 56 utkání, 40
mistrovských, 1 přátelské a 15 turnajových.“B“ družstvo sehrálo 12 utkán vítězných, 4 prohraná. Obsadili
1.místo. Celkem za sezonu odehráno 46 utkání, 30
soutěžních, 1 přátelské a 15 turnajových.
U družstva staré grady zatím evidujeme 16 utkání.
Na závěr našeho hodnocení bychom rádi a upřímně jménem výkonného výboru oddílu ledního hokeje
TJ Spartak Polička a hráčů všech kategorií poděkovali
všem poličským sponzorům a dárcům za finanční
a materiálové příspěvky na zastřešení a částečné
opláštění zimního stadionu v Poličce.Splnil se tak sen
několika generací. Největší zásluhu na tomto díle má
MěÚ Polička. Velký dík patří starostovi a místostarostovi města Poličky, kterými jsou pánové Popelka
a Martinů. Dále Radě a Zastupitelstvu města Poličky.
Myslíme si, že se městu Poličce podařilo zbudovat
krásný sportovní stánek, který se návštěvníkům z jiných měst velice líbí. Ještě jednou za tuto práci a finanční podporu všem účastněným vzdáváme veliký
dík. Zastřešením zimního stadionu v letošní sezoně
nemusela být odvolána ani jedna tréninková hodina,
veřejné brusleni a ani jedno utkání nebylo odloženo.
Přejeme tomuto novému sportovnímu stánku hodně
přízně do další výstavby a hodně finančních příspěvků od sponzorů a hlavně od politických a hospodářských činitelů. Snad na nás nezapomene ani “ministerstvo školství a sportu“.
Na úplný závěr bychom rádi v Jitřence poděkovali
všem rodičům mládežnických kolektivů za velkou
sponzorskou pomoc při zajišťování cestovného na mistrovská a turnajová utkání. Bez této pomoci by byly
náklady daleko větší, než bylo uvažováno do rozpočtu
na sezonu 2004/2005.
Adolf Rücker

VYHLÁŠENÍ MĚSTSKÉ LIGY
V pátek 11. března se v v prostorách poličské sokolovny uskutečnilo vyhlášení 6. ročníku městské hokejové ligy o Putovní pohár starosty Poličky. V letošním
ročníku zde bylo zastoupeno čtrnáct mužstev, což je
o dvě více, než v loňském roce. „Všichni zúčastnění byli
spokojeni a na nedávno zastřešeném zimním stadionu
vyly odehrány krásné zápasy. Musím poděkovat všem
hráčům a rozhodčím, že celý turnaj proběhl velice hladce,“ řekl nám předseda oddílu ledního hokeje Miloš
Grubhoffer. Vítězem městské ligy se stalo mužstvo CH +
B Polička. Každé mužstvo získalo podle umístění pohár,
první tři sadu medailí, dále byli vyhodnoceny kategorie
nejlepší střelci, brankař, nejstarší hráči, nejlepší trenéři
a objev sezony.
-sáň-

ATLETICKÉ NOVINKY
Ve dnech 26. a 27. února v Praze v hale na Strahově vyvrcholila letošní halová sezóna mistrovstvím
republiky žactva. Poličská atletika měla tři nominované, ale Martin Koutný byl vyřazen pro nevhodné
chování ve škole, které se neslučovalo se zásadami
poličských atletů. Proto odjeli pouze dva chlapci
Tomáš Večeře a Filip Tománek.
Tomáš měl splněné limity na 3 000 m a 1 500 m
a Filip na 3 000 m. V sobotním podvečeru chlapci
startovali v běhu na 3 000 m, který přinesl po dramatickém boji našim barvám největší úspěch posledních dvou let, neboť Tomáš se stal vicemistrem

16. března v podvečerních hodinách odstartoval
v Srchu u Pardubic poslední pátý závod Zimního
poháru Srchu 2004/2005, po jehož skončení bylo
provedeno vyhlášení celkových výsledků s předáním diplomů a věcných cen. Z pěti závodů se u každého startujícího hodnotily čtyři nejlepší výsledky.
Naši atleti přes malý počet startů výrazně promluvili
do konečných výsledků.
Poslední 5. závod vyhrál „náš“ Karel Sejkora,
který v závodě na pět kol 1800 m dlouhých od
druhého kola běžel v silném protivětru osamocen
v čele, neboť pekelnému tempu, které nasadil, ne-
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15.
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16.
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sobota
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18.

pondělí

19.
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21.
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22.
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23.
24.

sobota
neděle

25.

pondělí

26.

úterý

27.

středa

28.

čtvrtek

Klub českých turistů v Jimramově zve všechny
na 2. ročník turistického pochodu krajinou v okolí
Jimramova

29.

pátek

„SVRATECKOU HORNATINOU“

30.
1.5.

sobota
neděle

Filip, Karel, Lenka a Tomáš s oceněním po Litomšlské dvanáctce
republiky v této disciplíně a Filip doběhl na pěkném
7. místě. V neděli v poledne startoval Tomáš v běhu
na 1 500 m, ale po večerním vypětí a noční nevolnosti nezopakoval výkon například z Jablonce a doběhl „až“ na 4. místě, neboť vlastní závod a výsledné
časy ukázaly, že Tomáš měl i na mistrovský titul.
Přehled výsledků : 3 000 m 2. místo Tomáš
Večeře 9:49,19, 7. místo Filip Tománek 10:52,52;
1 500 m 4. místo Tomáš Večeře 4:39,33.
5. března zahájili běžci letošní dlouhou a náročnou
krosovou sezónu startem v tradičním 14. ročníku Choceňského krosu. Nepřízeň počasí a vysoká nemocnost
poznamenala účast, přesto skromná výprava z Poličky
výrazně promluvila do pořadí na předních místech.
Nejmladší členka výpravy Terezka Vytlačilová (1995)
si při přechodu do starší kategorie doběhla na silně
zasněžené trati pro své první letošní vítězství.
Přehled výsledků : nejmladší žákyně 550 m
1.místo Terezka Vytlačilová; st.žíci 2050 m 1. T. Večeře 11:18, 3. F. Tománek 12:25; dorostenci 3900 m
1. K. Sejkora 15:29, 3. J. Kacálek 15:46, 4. J. Červ 16:
43; muži A 7800m 8. J. Šutera 34:05, 15. M. Brandejs
39:10; muži B 9. J. Tománek 40:29.
12. března pokračoval seriál krosů 2. ročníkem
Litomyšlské dvanáctky, která opět byla poznamenána počasím, neboť přes noc napadlo 30 cm sněhu.
Někteří naši favorité museli oželet start pro nachlazení. Místní atletický oddíl Jiskra Litomyšl ve
spolupráci s Městem Litomyšl připravily v daných
podmínkách velmi kvalitní závody.
Přehled výsledků : ml. žáci 1500 m 5. místo
P. Mohelník 6:54; st. žáci 2700 m 1. T. Večeře 10:11,
2. F.Tománek 11:02; dorostenky 3850 m 1. L. Schauerová 18:15; dorostenci 3850 m 1. K. Sejkora 13:46;
muži A 12 km 9. J. Šutera 46:15.
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měl nikdo šanci stačit. V cíli měl před 2. v pořadí
náskok jedné minuty.
Přehled výsledků : 9 km 1. místo K. Sejkora 29:
43 (2 starty /celkově 3. místo), 6. J. Kacálek 32:22
(3/4), 9. J. Červ 32:57 (1/-), 14. P. Krištof (2/-) .
19. března se konal v Trusnově místním oddílem
Nový věk a obecním úřadem výborně připravený
kros pro všechny věkové kategorie v délkách od
220 m do 10 km.
Ani větrné a chladné počasí neodradilo od startu
vysoký počet startujících. Před zraky čelných představitelů atletiky Pardubického a Královéhradeckého
kraje a starosty nedalekých Holic se prosadili na čelní místa běžci z Poličky.
Přehled výsledků : st. žáci 2 750 m 1. T. Večeře
9:36, 5. P. Mohelník (ml.žák) 12:48; dorostenky
3 300 m 1. L. Schauerová 13:57; dorostenci 3 300 m
1. K. Sejkora 10:43, 3. J. Kacálek 11:11, 4. J. Červ 11:
22; muži A 10 000 m 5. J. Chmelík 35:40.
-JarKa-

který se koná dne 16. dubna 2005
Trasy: 6 km, 12 km, 20 km; CYKLO: 30 a 50 km
Prezentace účastníků: 8.30 -10.00 hod. na fotbalovém
hřišti v Jimramově.
Startovné: dospělí 30,-Kč; děti 15,-Kč
Občerstvení zajištěno.
Účastníci obdrží Pamětní list.

hod.
6.00-7.30 hod.,
12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30h.Aquaer.,
18.30-19.30h. VZP,
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18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
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18.30-19.30h. VZP,
20.00-21.00h. kond.
6.00-7.30 hod.
14.00-15.00 hod.,
16.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30h.VZP,
19.30-21.00h. kond.
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno
6.00-7.30 hod.
18.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
14.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
17.30-18.30 Aquaer.,
18.30-19.30h.VZP,
19.30-21.00h. kond.
6.00-7.30 hod.
14.00-15.00 hod.,
6.00-20.00 hod.
6.00-7.30 hod.
12.00-20.00 hod.
14.00-20.00 hod.
zavřeno

POZOR: Od dubna 2005 vždy ve středu od
18.30 - 19.30hod. mají možnost pojištěnci VZP po
předložení kartičky plavat zdarma. Je to náhrada za
již známé „plavenky“.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem v Poličce.
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