PŘEČTĚTE SI ...

Noviny občanů města Poličky a okolí
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PODĚKOVÁNÍ, KTERÉ POTĚŠILO
V předvečer ukončení školního roku 2004/2005
v reprezentačních prostorách galerie v historické
radnici poděkoval starosta města pan Miroslav
Popelka 56 žákům a 6 pedagogickým pracovníkům
poličských školských zařízení za vzornou reprezentaci města Poličky. Ocenění žáci velmi úspěšně
reprezentovali v okresních, krajských, celostátních
i mezinárodních soutěžích, projektech či přehlídkách. Nezapomnělo se ani na hlavní organizátory
Majálesu. V případě pedagogických pracovníků
byla oceněna celoživotní zodpovědná pedagogická
činnost či příprava a realizace náročných projektů.
Velmi příjemnou a důstojnou atmosféru setkání
navodilo hudební vystoupení žáků ZUŠ B. Martinů
v Poličce.
J. Kacálek

Starosta s nejúspěšnějšími žáky

NA TRESTANÉ DOHLÉDNOU STRÁŽNÍCI
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ZA LIBOHÁJ KRÁSNĚJŠÍ

Ocenění pedagogičtí pracovníci

Jednou z možností, jak si odpykat trest za méně závažné trestné činy jsou tzv. alternativní tresty
- odsouzení vykonávají veřejně prospěšné práce.
Do nedávna tito lidé pracovali v Technických a energetických službách, ale byli s nimi často potíže.
„Snažíme se výkon alternativních trestů zajistit, ale
narážejí tu na sebe dva rozdílné světy. Našim zaměstnancům se už několikrát stalo, že po nich odsouzení
chtěli vykázat více hodin, než skutečně odpracovali.
Také se tu ztratily nějaké věci ze šaten,“ uvedl ředitel
Technických a energetických služeb v Poličce Vladimír Ostatek.
Podle vzoru z jiných měst se rozhodli pomoci vyřešit tento problém městští strážníci. Nabídli, že na odsouzené k alternativním trestům budou dohlížet sami.
„Našim zaměstnancům to rozhodně usnadní situaci.
S odsouzenými vůbec nepřijdou do styku. Pouze

Úpravy v parku
.................
Soutěž
.................
Ještě k dopravě
.................
Festival Polička *555
.................
Zájmové kroužky DDM
.................
Šetření za každou cenu?
.................
Jak prasata v žitě?
.................
Sport
.................

jim připraví práci, nářadí a pomůcky. Dozor zajistí
strážníci a hotovou práci i zkontrolují,“ řekl Ostatek.
Městská rada již vyslovila s tímto řešením souhlas.
„Považuji to za velmi dobrý nápad. Předpokládám, že na strážníka v uniformě by si nikdo žádné
výhrůžky nedovolil, protože by měl na krku obvinění
z napadení veřejného činitele,“ řekl místostarosta Poličky Jaroslav Martinů.
Efektivní a důstojný výkon alternativních trestů
s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity
a prevenci kriminality má jako státní orgán ve své
působnosti Probační a mediační služba ČR. „S ní
jsme se již na všem dohodli, a tak první odsouzení nastoupí začátkem podzimu. Měli by pracovat převážně
na úklidu centra města. Budou tady na očích a je to
záležitost náročná na ruční práci - zvlášť v zimním
období,“ řekl Pavel Lahodný, velitel městské policie.

Liboháj v současnosti připomíná spíš prales než
lesopark. V brzké době by se to mělo však mělo
alespoň částečně změnit.
Lidé, kteří si tam zvykli chodit na procházky,
se dočkají pohodlné pěšiny, upravených stromů
a keřů i nových laviček. Děti se zase mohou těšit
na dřevěné sochy zvířátek, na kterých si budou
moci hrát.
První etapa proměny Liboháje začne v nejbližších dnech a bude hotová do konce léta.
„Letos vybudujeme v lesoparku rybníček
za 560 tisíc korun. To bude první část úprav. Další
ji budou následovat podle toho, jak se nám bude
dařit získávat dotace,“ řekl místostarosta Poličky
Jaroslav Martinů.
Za nové jezírko v lesoparku městská pokladna
zaplatí pouze 310 tisíc korun. Zbývající čtvrt milion Polička získala od Pivovarů Staropramen díky
vítězství v soutěži.
Celý projekt obnovy Liboháje počítá i s opravou
cest a vybudováním některých nových pěšin, úpravou a výsadbou stromů i keřů. V lesoparku přibudou nové lavičky, osvětlení a odpadkové koše.

ÚPRAVY V PARKU
V minulých týdnech proběhlo několik jednání
o úpravách v parku, některých jsem se zúčastnil
i já. Ozývají se hlasy proti úpravám, proti městské
policii, ...
Podle mého toto nejvíce pramení z nedostatečné
informovanosti o této problematice. Proto zveřejňuji své poznatky z uvedených schůzek. Abych byl
upřímný, ze začátku mě myšlenka úprav v parku také
děsila. Dnes už tolik ne - zejména pokud to zůstane
v odborných rukou a v přiměřené míře.
Podle městské policie se v parku nekontrolovatelně scházejí lidé za účelem fetování, různá zákoutí
se využívají jako WC, zloději zde místy mají ideální
místo pro lup či jeho přebírání. Navíc je park místy až nevzhledný. Na tom něco jistě je. Úpravami

parku se problém asi nevyřeší, ale například dětem
se fetování zkomplikuje a další věcí je fakt, že lidi by
od procházek v parku neměly odstrašovat výše zmíněné negativním „živly“. Pokusím se uvést všechna
kritická místa.
Komise stavební a životního prostředí doporučila zásahy rozdělit na dvě skupiny. První jsou menší
zásahy formou úprav. V podstatě se jedná o údržbu
parku v určitých mezích. Druhá skupina znamená
kácení a náhradu dřevin. K tomu by se mělo přikročit až po schválení v klasickém řízení s vyjádřením
odborníků.
První palčivé místo se nachází za sochou Svatopluka Čecha. Přerostlé túje zarůstají sochu také
se zde vytvořila jakási „místnost“. Takových zákoutí je

v parku celá řada a jsou prý hojně využívána k mnoha neřestem, neboť člověk zevnitř vidí ven, ale z venku není vidět dovnitř. Proto je zde městská policie
bezmocná - „hříšníci“ mají velký časový prostor pro
schování svého „nádobíčka“ a nebo spíše včas utečou.
Zde je navrženo přerostlé túje vykácet a nahradit novými a udržovat je nižší.
Druhý návrh je, aby se snížil živý plot okolo parku
a kolem cesty ke gymnáziu na výšku cca 140 - 150 cm
(t.j. snížit ho o 30-50 cm). Tento živý plot přes sezónu
vyroste o 20 - 30 cm a musí se sestříhávat. Sestřihl by
se tedy jen o něco více. Snížením se dosáhne toho,
že se park stane přehlednější a bude do něj vidět
zvenčí, což by i zlepšilo vzhled města, ale na druhou
stranu je fakt, že se o něco sníží schopnost pohlcení
hluku a prachu ze silnice. To je tedy něco za něco.
Kolem živého plotu okolo parku roste z vnitřní
strany další řada keřů. Tyto keře vytvářejí skrýš podél celého parku, neboť vytváří jakýsi neprůhledný
tunel. Tyto vnitřní keře by se měly zmladit a udržovat
nízké.
U bistra je návrh pokácet staré túje a vysadit nové.
Túje jsou zde přerostlé, svázané lany a postupně se lámou. Já bych je nechal, ale z odborného hlediska by
se asi opravdu měly vyměnit.
Pro skupinu smrků u bistra je navrženo prořezání.
Podle mě by ale určitě měly zůstat bez zásahu. Kácením vnějších stromů by se narušil vzhled a vykácením
vnitřních stromů by vznikla další skrýš. V současnosti
je porost natolik hustý, že to nemůže být vyhledávaný
cíl.
V okolí památníku 3. odboje rostou nepříliš
pohledné borovice, které navíc památník společně
s nádhernými keři úplně zakrývají. Navrhuje se borovice skácet a keře snížit.
Levý břeh podél Bílého potoka v parku je zarostlý
vysokými keři, které zakrývají zdejší stromy i výhled
na vodu (který často kvůli nepořádku není nijak
pěkný). Keře jsou navrženy zmladit a udržovat nízké. Vyniknou tím zejména stromy, které dnes takřka
nejsou vidět.
Za sochou Bohuslava Martinů se rozrůstá jalovec.
Je navrženo jej vykácet a nahradit.

MĚSTO POLIČKA, Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu

NA PRODEJ BYTU Č. 9,
VELIKOSTI 1+0, I. KATEGORIE,
V DOMĚ Č. P. 218 UL. STŘÍTEŽSKÁ V POLIČCE
Veřejná dražba se uskuteční ve středu 17. srpna 2005 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu v Poličce (I. poschodí).

Vyvolávací cena: 175.000,- Kč
Dražební jistota: 17.500,- Kč
Každému dražiteli bude z dražební jistoty odečten účastnický poplatek ve výši Kč 200,-.
Prohlídka uvedeného bytu se uskuteční:
ve středu 10. 8. 2005 v 15.00 hod.
v pondělí 15. 8. 2005 v 15.00 hod.
Stručná charakteristika bytu:
Jedná se o byt sestávající z jednoho pokoje o výměře 16,95 m2, komory o výměře 2,40 m2, předsíně,
koupelny, WC. K bytu náleží i dřevník nacházející se ve dvoře domu.
Zájemci o koupi se mohou přihlásit v den konání dražby nejpozději do 14.00 hod. na Městském úřadě v Poličce, majetkoprávní odbor (dveře č. 19), kde současně předloží doklad o zaplacení dražební jistoty na účet Města
Poličky, č. 19-1283399369/0800, VS 2123. Dražební jistotu je možno uhradit v příjmové pokladně v přízemí budovy MěÚ.
Upozornění pro účastníky dražby:
Před zahájením dražby bude každý zájemce povinen podepsat prohlášení, v němž se zaváže splnit podmínky
dražby, s nimiž je možno se seznámit na majetkoprávním odboru městského úřadu, dveře č. 19 (tel. 461723810,
461723812).

Na louce za sochou B. Martinů je krásný vzrostlý
smrk. Větve má husté až k zemi. I zde je dokonalá
skrýš, dovnitř není zvenku prakticky vidět. Je navrženo prořezat nejnižší větve smrku, aby tím nebyl
poškozen vzhled stromu, ale aby bylo vidět dovnitř
aspoň těsně při zemi.
U dětského hřiště je polámaná túje, navrženo skácet a vysadit novou.
U sochy vdovy s dítětem je navrženo zmlazení
keřů a udržování v nižší výšce se zprůhledněním
na sochu zepředu.
Dále je navrženo prořezání šeříku u kapličky.
A to je zhruba vše. Je fakt, že městský park není
les. Ve Svitavách se lidé proti úpravě parku bránili, ale
dnes jsou spokojeni. Je pravda, že tam šlo o rozsáhlý
odborný projekt, ale většina zásahů v našem parku
by se měla zařadit spíše do běžné údržby. K nějakým
úpravám určitě dojde. A s čím nesouhlasíme, tak to
se můžeme pokusit ovlivnit. Opatření s charakterem
údržby budou prováděny průběžně zahradníkem
firmy TES, opatření zasahující do koncepce parku
budou projednány s odbornou firmou.
René Habrman
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SOUTĚŽ!

OKÉNKO MĚSTSKÉ POLICIE
Modře blikající majáky a spuštěné houkačky
vyděsily 12. 6. krátce po půlnoci obyvatele Horního
předměstí a přilehlého Pomezí , když policejní vozidla stíhala riskantně jedoucí neosvětlenou škodovku.
Stíhací jízdu vyprovokoval sedmnáctiletý mladík
z Poličky, kterého lákala noční projížďka. Nečekal
však, že vjede do cesty strážníkům. Vědom si toho,
že nevlastní řidičské oprávnění, sešlápl plynový pedál k podlaze a řítil se bez zapnutých světel Poličkou.
Stíhací jízdu po chvíli převzala hlídka dopravní policie a sledovala škodovku až do Brněnce, kde mladík
havaroval v příkopu. Nehodu „odnesla“ pouze škodovka a jisté je to, že do městské kasy přibude pár
tisíc korun za pokutu.
Blahem se tetelil 20. 6. večer třiatřicetiletý muž
ze Stříteže se dvěma kanystry nelegálně nabyté nafty
při představě, kolik najezdí kilometrů, než ji spotřebuje, ale jeho radost byla předčasná. Strážníci jej
zadrželi mezi garážemi u plotu továrny THT ve chvíli, kdy chtěl kanystry naložit svého vozidla. Přiznal,
že naftu vyšetřil jeho bratránek a poté putoval k výslechu na obvodní oddělení Policie České republiky.
Oblíbené rčení řidičů „když piji, řídím lépe“,
neplatí vždy a u každého. Přesvědčil se o tom 24. 6.
v noci třiadvacetiletý muž z Korouhve. V alkoholovém opojení ujížděl v neosvětleném vozidle před
hlídkou strážníků a svoji rallye zakončil v plotu
zimního stadionu u Plus discontu. Nehoda se naštěstí
obešla bez zranění, ale přesto závodník může počítat
s tím, že správní orgán notně odlehčí jeho peněžence
a auto může již teď v klidu zazimovat.
Zdolávání skalních masivů patří k adrenalinovým
sportům. Není-li žádná skála v dohledu, postačí začínajícím horolezcům i jiná vysoká překážka, jako
například komín u kotelny na ulici Svépomoc. K pokoření jeho vrcholu se odhodlal 29. 6. odpoledne
šestnáctiletý komínolezec z Poličky. Občané v obavě
o mladíkův život přivolali strážníky, kteří dohlédli
na bezpečný sestup alpinisty.
Odpadkové koše v parku přitahují vandaly jako
magnet. Naposledy popustili uzdu svojí zálibě vyhazovači odpadků 3. 7. v ranních hodinách Na Valech,
kde zlikvidovali všechny koše, které jim stály v cestě.
Firmy na odvoz odpadků jistě nebudou mít v budoucnu nouzi při výběru uchazečů o zaměstnání,
neboť se ukazuje, že v Poličce je dost lidí, kterým
toto povolání bude i koníčkem.
Smažený sýr, hranolky, pivečko a pár kalíšků
černého šviháka z palírny v Plzni Božkově. Takto
se nechal pohostit 7. 7. večer jednapadesátiletý recidivista z Bořin v útulném prostředí restaurace nedaleko
centra města a potom užaslému personálu oznámil,
že ztratil peníze a nemá tedy na útratu. Jeho vrozený
smysl pro poctivost dokládá i skutečnost, že o dvě
hodiny později jej strážníci zadrželi na silnici vedoucí
do Bořin se zeleninou, kterou sklidil na cizím políčku v zahrádkářské kolonii pod koupalištěm. Oba
případy jsou v šetření.
Polička se může pochlubit dalším udatným
kouskem neznámých hrdinů. V noci 13. 7. napnuli
neznámí reci ostnatý drát přes ulici mezi plotem Ponasu a rodinným domem. Do ostnatého drátu ráno
najela pětačtyřicetiletá cyklistka z Poličky, způsobila
si zranění na krku, ruce a při pádu si roztrhla blůzu.
Neznámí hrdinové mohou být opravdu pyšní na svůj
výkon!
Slibům podvodníka zřejmě naletěl pětačtyřicetiletý muž z Chrudimi. Nejdříve neznámému muži půjčil
mobilní telefon a peníze, které měl zrovna při sobě.
Za ochotu jej podvodník pozval na svoji smyšlenou
svatbu do Poličky. Důvěřivec se 18. 7. dostavil na ulici V. Hálka bílém obleku s elegantním motýlkem
a způsobil menší šok obyvatelům domu, ve kterém
se měla údajná svatba konat. Když pochopil, že mu
na mobilní telefon a peníze zůstane jenom nostalgická vzpomínka, poničil na oplátku alespoň karosérii
zaparkovaného vozidla před domem. Větší pomstě
zabránili přivolaní strážníci a případem se dále zabývá Policie České republiky.
Pavel Lahodný,
velitel městské policie Polička
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SLAVNOSTI MĚSTA
Ve dnech 2. – 4. září 2005
se budou konat
slavnosti k 740. výročí založení města
Poličky.
Na Palackého náměstí a do Tylova domu je připravován bohatý společenský
a kulturní program.
Součástí oslav bude
i staročeský dobový jarmark.

LINKA 158
Neznámý pachatel se 7. července, ve večerních
hodinách, v jedné restauraci v Poličce nejprve vloupal do jednoho z výherních automatů, ze kterého
odcizil nezjištěnou finanční hotovost. Tu poté použil k navýšení kreditu, který si nechal následně
vyplatit jako výhru. Celková způsobená škoda přesahuje 10 tisíc korun. Z toho škoda na výherním automatu činí tisíc korun. Škoda nezaplacením útraty
dělá 500 korun. Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro trestné činy krádeže a podvodu.
npor. Stanislav Dobeš
tiskový mluvčí Okresního ředitelství
Policie České republiky Svitavy

Červencového kola soutěže o Poličce se zúčastnilo celkem 24 soutěžících. 2 odpovědi byly
nesprávné, u tří chybělo telefonické spojení, takže
byly vyřazeny.
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 červencovou otázku
Letos slavíme sté výročí vybudování původního
altánu na břehu Synského rybníka. Správná odpověď je tedy rok 1905. Již v roce 1904 se za 10 haléřů
půjčovaly dvě loďky Vlasta a Libuše.
Vítězové
Redakční rada vylosovala tyto výherce:
1. Petr Mohelník
500 Kč
2. Tomáš Štefka
300 Kč
3. Tomáš Peterka
100 Kč

NÁLEZ JÍZDNÍHO KOLA
Dne 23. 6. bylo nalezeno v ulici Nádražní za budou MěÚ pánské jízdní kolo modré barvy. Majitel si
může jízdní kolo vyzvednout na služebně městské
policie.
Pavel Lahodný
velitel městské policie Polička

ZELENÁ LINKA VHOS
S účinností od 1. 7. 2005 zřídila společnost
VHOS a.s. tzv. „zelenou linku“ pro bezplatné volání
odběratelů na čísle 800 101 194.
Zelená linka slouží především pro nahlášení
poruch na vodovodní nebo kanalizační síti, nahlášení havárií, vyřizování reklamací a řešení kvality
pitných a odpadních vod.
Hovory jsou přesměrovány na vrátnici provozu
VHOS v Moravské Třebové, kde je držena nepřetržitá pohotovost.

Vítězem červencové soutěže se stal pravidelný
účastník Petr Mohelník. V době uzávěrky byl na táboře, takže jsme s ním nemohli udělat rozhovor.
Zadání na srpen
Určete objekt, na kterém se nachází tento
nápis:

„Oni dali životy, vy dejte lásku“

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 14. schůzi Rady města Poličky
dne 22. 6. 2005
RM bere na vědomí prázdninový provoz škol
a školských zařízení zřizovaných městem v měsíci červenci a srpnu 2005 dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí přehled o naplněnosti tříd
mateřských škol v Poličce od nového školního
roku 2005/2006.
RM bere na vědomí závěry z inspekční zprávy
z inspekce v Domě dětí mládeže, Polička, kterou
provedla Česká školní inspekce v měsíci březnu
2005.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy
s Pivovary Staropramen a.s., jejímž předmětem
je poskytnutí daru Městu Polička ve výši dle
důvodové zprávy na stavbu rybníčku v Liboháji
v rámci realizace projektu „Regenerace zeleně
lokality Liboháj“.
RM schvaluje návrh plánu odpadového hospodářství města Poličky, zpracovaný firmou ISES,
s.r.o..
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s AQUEKO, spol. s r.o., jejímž předmětem je realizace stavby Rybníček v lesoparku Liboháj.
RM schvaluje uzavření Dohody o provedení
záchranného archeologického výzkumu pro stavbu „Vodovodní přípojka pro starý hřbitov - Polička“ s Národním památkovým ústavem.
RM pověřuje Městskou policii Polička dohledem nad výkonem trestu obecně prospěšných
prací odsouzenými, včetně všech administrativních úkonů s tímto spojených.
- přijatá na 15. schůzi Rady města Poličky
dne 11. 7. 2005
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s PÁSEK - stavební firma, spol. s r.o., Polička, jejímž
předmětem je realizace stavby „Vodovodní přípojka pro starý hřbitov - Polička“.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
na „Zpracování energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení Města Polička“ dle
návrhu.
- ze 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaného dne 23. 6. 2005
ZM ukládá RM vyhodnotit stavební akci „Suchý poldr“ pro ZM v 9/05, pojmenovat nedostatky
s cílem zvýšit účinnost řídících i kontrolních systémů včetně akceschopnosti kontrolního výboru
ZM.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2005.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Sportovní klub Masokombinát Polička, ve výši
43.000 Kč na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička - oddíl
lyžařský, ve výši 15.000 Kč na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička - ASPV,
ve výši 4.000 Kč na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička - oddíl
ledního hokeje, ve výši 75.000 Kč na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička - oddíl
stolního tenisu, ve výši 20.000 Kč na činnost
Tělovýchovná jednota Spartak Polička - oddíl
odbíjené, ve výši 55.000 Kč na činnost
Atletika Polička, ve výši 42.000 Kč na činnost
SK D.A.S. KOMETA Polička, ve výši 25.000 Kč
na činnost
Divadelní spolek TYL Polička, ve výši
10.000 Kč na nastudování dvou her
Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek, Polička, ve výši 15.000 Kč na činnost
Farní charita Polička, ve výši 138.000 Kč
na činnost a provoz

Junák - svaz skautů a skautek České republiky
středisko Polička, ve výši 15.000 Kč na činnost
a drobné opravy střediska.
ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků pro:
Tělovýchovná jednota Spartak Polička - oddíl
tenisový, ve výši 50.000 Kč na činnost
Aeroklub Polička, ve výši 180.000 Kč na investice do nemovitostí.
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/
2005, kterou se mění Obecně závazná vyhláška
Města Poličky č. 1/2003, o Fondu rozvoje bydlení
Města Poličky.
ZM schvaluje navržené půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Poličky dle Obecně závazné
vyhlášky Města Poličky č. 1/2003 ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2005, o Fondu rozvoje
bydlení Města Poličky těmto žadatelům na určený
účel a ve výši dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje Závěrečný účet Města Poličky
za rok 2004 bez výhrad.
ZM ruší v čl. II. Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Kulturní služby města Poličky název
organizace Kulturní služby města Poličky.
ZM schvaluje v čl. II. Zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní služby města Poličky
nový název organizace, který zní: Tylův dům
s účinností od 1. 7. 2005.
ZM schvaluje nový název ulice pro průmyslovou zónu na ul. T. Novákové v Poličce - Na Vyšehradě.
ZM schvaluje prodej bytu č. 9, velikosti 1+0,
I. kat., v domě č.p. 218 na ul. Střítežská v Poličce
formou veřejné dražby s tím, že vyvolávací cena
bude činit Kč 175.000.
ZM schvaluje uzavření smluv o budoucích
kupních smlouvách s jednotlivými žadateli o koupi pozemku na výstavbu řadové garáže v lokalitě
sídliště B. Němcové v Poličce dle seznamu žadatelů v důvodové zprávě. Kupní cena pozemku pro
výstavbu 1 garáže činí Kč 59.000.
ZM schvaluje změnu termínu jednání zastupitelstva následovně: původně schválený termín
8. 9. 2005 se přesouvá na den 15. 9. 2005
a původní termín 15. 12. 2005 se přesouvá
na 8. 12. 2005.
ZM souhlasí se změnou názvu ve zřizovací
listině Speciální školy, Polička takto: původní název „Speciální školy, Polička“ se mění a nahrazuje názvem organizace „Základní škola praktická
a základní škola speciální, Polička“ s účinností
od 1. 10. 2005.
Kompletní usnesení a ZM je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátě starosty MěÚ.

OPRAVY VE ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍCH
Prázdninové měsíce jsou v Poličce využívány
i k nutným opravám v některých školských a dalších zařízeních.
V současné době se pokračuje ve výstavbě tělocvičny u ZŠ Masarykova, ve školní jídelně Rumunská a v domu dětí a mládeže řemeslníci provádějí
sanaci vlhkého zdiva.
Stavební úpravy neminuly ani mateřskou školu
v Hegerově ulici, kde se provádějí stavební úpravy
výdejny jídel a na sociálním zařízení. Další práce
se provádějí i v MŠ Luční, MŠ Rozmarýnek a v Základní umělecké škole Bohuslava Martinů.
-sáň-

BOROVÁ - VESNICE ROKU
Do soutěže Vesnice roku 2005 se v Pardubickém kraji přihlásilo 23 obcí, z nichž 18 postoupilo
do krajského kola. Největší zastoupení měl okres
Svitavy, naopak nejmenší okres Chrudim, kde přihlášku poslala pouze jedna jediná obec – Vinary.
Hodnotící komise posuzovala obce podle několika kritérií - obec a její koncepční dokumenty;
společenský život; aktivity občanů; podnikání;
obraz vesnice; infrastruktura; veřejná prostranství;
péče o krajinu; knihovna.
Vítězem krajského kola se v Pardubickém kraji
stala obec Borová (Svitavsko), na druhém místě
je Lubná (Svitavsko) a na třetím Výprachtice (Ústí
nad Orlicí).
Kromě toho byly uděleny i stuhy – modrá
za společenský život náleží Svinčanům na Pardubicku, bílá stuha za činnost mládeže Kamenci
u Poličky a zelená stuha za péči o zeleň a životní
prostředí obci Vinary na Chrudimsku.
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny byl
udělen obci Vítějeves na Svitavsku, diplom za rozvíjení lidových tradic obci Veselí na Pardubicku, diplom za vzorné vedení kroniky obci Voleč na Pardubicku a diplom za kvalitní květinovou výzdobu
opět obci Vítějeves na Svitavsku.
„Titul Vesnice roku je především oceněním dlouhodobé práce starostek a starostů, které si nesmírně
vážím,“ řekl člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a rozvoj
venkova Petr Šilar s tím, že slavnostní vyhlášení
výsledků se tradičně uskuteční na podzim ve vítězné obci.

Kemp v Borové

V POLIČCE SE PŘIPRAVUJE
NAUČNÁ STEZKA
O naučné stezce u Poličky už bylo napsáno
několik diplomových prací a dlouho byla snem
mnoha lidí z Poličky.
Naučná stezka je možnost, jak zpřístupnit
a ukázat zajímavá místa v okolí Poličky a uvědomit si jejich hodnoty. Může posloužit výletníkům,
turistům, sportovcům i školám. A prostřednictvím
vzájemných vztahů může naučná stezka pomoct
samotné přírodě i lidem.
V současnosti se na naučné stezce horlivě
pracuje. Trasa stezky povede od Tylova domu
přes Královskou alej, Libohájem na Šibeniční vrch
a poté kolem tůňky a „salaše“ a dál podél rybníků
a Jánského potoka. Předvedeny budou zajímavosti
přírodní, ale i historické a současné. Chceme, aby
stezka probouzela v návštěvnících aktivitu a otevírala v lidech nové obzory.
A21 Polička na stezku získala grant od Pardubického kraje ve výši 62 000,- Kč, od Města Poličky
zatím 3 000,- Kč. Peníze budou muset být již letos
proúčtované, naučná stezka by se měla otevřít
příští jaro.
Na provedení naučné stezky pracuje stále
se rozrůstající tým lidí z A21 Polička, Klubu přátel
Poličska, poličského Ekocentra Skřítek, AŠSK ZŠ
Na Lukách a další jednotlivci.
René Habrman – A21 Polička
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DĚTSKÝ DEN V LEZNÍKU
Mezinárodní den dětí – den, který s velkým
nadšením očekává mnoho dětí, nejen leznických.
U příležitosti tohoto dne „někdo“ připraví a zorganizuje odpoledne plné soutěží, her a překvapení
se spoustou sladkých odměn. Tento den s velkým
„D“ připadl letos v Lezníku na neděli 12. června
a ten „někdo“ bylo SDH Lezník, za přispění OV
Lezník, MěÚ a dalších drobných sponzorů.
To nedělní odpoledne, po delší době nepršelo, dokonce občas vysvitlo i sluníčko, přilákalo
na hřiště více než 50 dětí spolu s rodiči a dalšími,
nejen z Lezníka. Celé odpoledne bylo plné tradičních soutěží pro všechny dětské věkové kategorie.
Skákalo se v pytlích, běhalo do kopce, kopalo
na branku, chodilo na chůdách a dokonce jezdilo
na trakaři (tady se ukázali i tatínkové).

Mladí karatisté předvedli něco málo ze svého
sportovního umění. Z jejich ukázky bylo patrné,
že příslušné chvaty opravdu ovládají a určitě by
nebylo příjemné, kdyby si je vyzkoušeli na někom
„nepřipraveném“. Svým uměním nás přijel potěšit
mladý kouzelník z Lubné. Přesto, že netahal králíky z klobouku, u všech přítomných sklidil velký
aplaus a ani při opakovaných pokusech se nikomu
z přítomných diváků nepodařilo zopakovat žádný
jeho mistrovský kouzelnický kousek.
O vpravdě kulturní vložku se postarali ochotníci z Horního Újezdu. Sehráli jednu z Krkonošských
pohádek – Jak Trautenberk otrávil strakatou kozu.
Trautenberk, Anče, Kuba, hajný, ale i Krakonoš
byli opravdu takoví, jaké je známe z televize. Jen
živá strakatá koza tentokrát chyběla. Nádherné
představení rozesmálo všechny děti i dospělé. Vyvrcholením celého odpoledne byla volba miss dětského odpoledne. Z deseti odvážných přihlášených
malých slečen (nejmladší účastnice měla dva roky!)
vybírala odborná porota tu nejlepší. Soutěžilo
se v recitaci básničky nebo zpěvu písničky a důležitý byl rovněž úvodní pohovor. Výkony všech
malých slečen byly hodně dobré a vyrovnané. Dle
slov porotců nebylo vůbec jednoduché vybrat tu
nejlepší. Nakonec zvítězila šestiletá Olinka Kuttelwascherová z Lezníka.
Co říct závěrem? Podařilo se. Prožili jsme krásné nedělní odpoledne. Rozzářené a spokojené
dětské tvářičky, občas s trochou smutku, protože
ne každý může vyhrát, toho byly nejlepším důkazem. Obnovili jsme tradici leznických Dětských
dnů, kterou si pamatují rodiče dnešních dětí, dnů,
na které se scházeli desítky lidí z Lezníka a okolí,
aby se pobavili, povzbudili své ratolesti v soutěžním klání a strávili příjemné nedělní odpoledne.
Na shledanou příští rok.
Marie Kučerová, Lezník

OZNÁMENÍ
Uvítám jakékoli informace o rodině Emanuela
Kristla, zemřelého v Poličce 5. 8. 1936 a jeho potomcích. Děkuji.
Josef Christel, 1. máje 1666, 753 01 HRANICE,
tel.: 603 582 187, e-mail: vestar@seznam.cz.
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JEŠTĚ K DOPRAVĚ
Chtěla bych reagovat na článek pana Jiřího
Brabce o dopravě v Poličce z jiného úhlu. Nejsem
totiž přesvědčena o tom, že rozvoj podnikání závisí
na otevření města dopravě. To se podle mého názoru týká převážně cukráren, restaurací a prodejen
suvenýrů a to jen v letních měsících.
Nesouhlasím s názorem, že nás místní obyvatelé nemohou uživit, protože ve většině obchodů
se spotřebním zbožím nakupují převážně tito místní zákazníci. Turisté, kteří přijedou na výlet, si jistě
nepůjdou koupit lednici, šaty či obuv. Takových je
minimum.
Když jsem obešla obchodníky v Masarykově
ulici a zeptala se‚ zda se jim otevřením města
zvedly tržby, tak pouze ve dvou obchodech nezaznamenali rozdíl. V ostatních tržby spíše klesly
a ubylo zákazníků. Já osobně zastávám názor,
že by se lidé měli mezi obchůdky procházet, tak,
jak to dnes funguje ve velkých nákupních centrech.
Místo toho kličkují mezi auty, která ve velké míře
pouze projíždí. Pokud byste chvíli sledovali provoz
ve městě, uvidíte, kolik aut zaparkuje za účelem
(plánovaného) nákupu a kolik jich jenom projede.
Těch druhých je rozhodně víc.
Nápad s květináči v ulicích se mi sice velmi líbí
(sama ho před obchodem mám); pokud ho ovšem
chci ráno najít v pořádku a nevyndávat jej z rozbité
výlohy, musím ho se zavírací dobou uklidit...
Další myšlenka pana Brabce už se mi tolik nezamlouvá. Zaparkované automobily v postranních
ulicích, „nalepené“ téměř až na výlohách a před
dveřmi obchodů, spíše zákazníky odradí. O věčně
nastartovaných autech v ulicích se raději ani nezmiňuji. Idylická představa jistého rakouského městečka je sice hezká, ale podle mého laického názoru je
nutné vycházet z toho, co máme k dispozici právě
a konkrétně zde, a to s ohledem na všechny faktory. Nemusíme chodit tak daleko, abychom vysledovali, jak si s dopravou v historickém centru poradili
v jiných městech. Příkladem jsou Jižní Čechy, ale
i velmi blízká Litomyšl, nebo Svitavy. Tato města
sice jsou přístupná dopravě, ale jejich urbanistická
koncepce je zcela jiná, tudíž na náměstí zaparkuje
mnohonásobně více aut. Druhým neodmyslitelným
faktem je, že tam drtivá většina obchodů a tedy
i nakupujících najde své potřebné zázemí v prostorném podloubí.
Závěrem bych chtěla říct, že nepociťuji, že by
se mi nyní vedlo výrazně lépe, než např. před
deseti lety, kdy město autům přístupné nebylo.

Uvědomuji si složitost tohoto problému a vím, že jej
nelze vyřešit tak, aby byl spokojen úplně každý.
Vím také, že vjezd do centra je v určitých případech
nutný. Myslím si však, že na misku vah by se mělo
přiložit také zdraví a bezpečnost lidí oproti pohodlí
či spíše pohodlnosti...
Cachová B.

DOPIS ČTENÁŘE
Vážená redakce,
jako poličský rodák, mající i po šedesáti letech
trvalé vazby na město, sleduji v Jitřence diskuzi
o uspořádání dopravy v centru města. Mé zkušenosti z cest po „západní Evropě“ jasně podporují
názor, že města vznikla z potřeb jejich obyvatel
tak, aby jim trvale a dobře (i prakticky) sloužila.
Tedy první byli občané a jejich představy o dalším
společném životě ve městě. Ve městě trvale nebydlím a proto se nemohu vyjadřovat k systému jednosměrných ulic a parkování v nich.
Nutno však dodat, že v řadě španělských i rakouských měst a městeček je ponecháno na motoristech, jak se v úzkých (na jedno auto) uličkách
domluví. A oni se domluví velice dobře, že i cizinec
brzo pochopí systém případného zacouvání do boční ulice. To jsem si vyzkoušel v autě z půjčovny - nikdo nevěděl, že jsem cizinec. Moje úvodní rozpaky
nevyvolaly v protistraně nervózní či nevrlé reakce.
Proto zkusme více nechat na občanech, méně organizovat a vycházet z toho, co jsem napsal v úvodu
- že první byl občan a pak teprve město.
Ing. Bořivoj Župa

VEČER S DECHOVKOU
POLIČANKOU
Dechová hudba Poličanka zve všechny
příznivce dechové hudby na posezení s dechovkou, které se uskuteční v sobotu 13. srpna 2005 v 17.00 hodin v Poličce před Restaurací na Chalupě (u Šestáků - směr Pomezí).
Občerstvení zajištěno, těšíme se na vás.
Eduard Cacek, kapelník

STANOVISKO RADY PARDUBICKÉHO KRAJE K AKTUÁLNÍ SITUACI
V PŘÍPRAVĚ PROJEKTU ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ (EVO)
Pardubický kraj předložil projekt EVO Opatovice na základě schváleného Plánu odpadového
hospodářství Pardubického kraje (POH Pk), jehož
pořízení je zákonnou povinností krajů. Tento
plán je závazný pro nakládání s odpady jak pro
orgány kraje, tak především pro města a obce.
Pardubický kraj jako účastník komunálního projektu EVO Opatovice je předkladatelem
záměru k získání rozhodující finanční dotace
z prostředků Fondu soudržnosti EU (1,5 mld. Kč).
Tímto by se umožnilo obcím a městům dlouhodobě vyřešit likvidaci zbytkového komunálního
odpadu (po vytřídění a recyklaci) za výhodných
podmínek a v souladu s předpisy platnými v EU
od roku 2010. Pokud nevznikne nebo se oddálí
založení komunální společnosti EVO Opatovice,
ztratí se možnost získání rozhodujících financí
z EU pro obce za současných atraktivních podmínek.
Projekt EVO považujeme za dobře technicky
i odborně připravený. To dokládá i návrh kladného stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR
podle procesu posuzování stavby z pohledu vlivu na životní prostředí (EIA), jehož se účastnily
všechny přímo dotčené obce.

Červnové jednání krajského zastupitelstva
schválilo (41 pro, 3 se zdrželi, 0 proti) výzvu pro
všechna města kraje ke vstupu do tohoto komunálního projektu, který v případě realizace ovlivní cenu za odpad po roce 2010 a stane se příjmovým zdrojem rozpočtu měst i krajů.
Rada Pardubického kraje projednala informaci
o jednání městského zastupitelstva Pardubic dne
21. 6. 2005, kde pod bodem č. 6 Zastupitelstvo
města Pardubic nepřijalo návrh usnesení o „Záměru vstupu města Pardubic do společnosti
EVO Opatovice“, které zastupitelstvu předložila
a doporučila rada města. Rozhodnutím zastupitelstva města Pardubice se realizace oddálila
a zkomplikovala.
Projekt EVO Opatovice je možné realizovat
i s účastí privátních partnerů, ale ne za již tak výhodných podmínek a předpokládané zisky pak
nebudou příjmy veřejných rozpočtů, ale zisky
soukromých investorů.
Rada Pardubického kraje konstatuje, že na základě usnesení Zastupitelstva Pardubického kraje
bude pokračovat v jednání s městy a obcemi
Pardubického kraje.
Tiskový odbor Pardubického kraje

POLI�KA 555
festival
14. ro �ník

KLASICKÁ HUDBA/CLASSICAL MUSIC, JAZZ, ROCK

pod zátitou hejtmana Pardubického kraje Ing. Michala Rabase.

SOBOTA 20.sr pna

Pátek 19.sr pna

Palackého nám�stí

17.00 - 18.15 hodin

10.00  11.30 hodin

ZAHAJOVACÍ KONCERT
Shakespearovy sonety

ROZMARÝNKA

malá slovácká dechovka

Tyl�v d�m Poli�ka-malý sál

Kate�ina Englichová-harfa
Ond�ej Kepka- recitace

14.00  15.30 hodin

Cymbelin

vstupné 70,- K�

ve sloení: Kristýna enky�íková, Tom en,
Pavel Rajmic, Ji�í Rohel, Martin �ech

18.30  20.00 hodin

15.30  17.00 hodin

Blue Effect

Poutníci

Palackého nám�stí

Po patnácti letech se vrací na koncertní podia kapela Blue Effect.

17.00  18.30 hodin

Bobo & Frozen Dozen

20.30  21.00 hodin

V�ní hudba

18.30  20.00 hodin

V� kostela sv.Jakuba
Litomylský es�ový orchestr

Ji�í Bílý a Band

21.00  22.30 hodin

The Beatles Revival

20.00 hodin

Palackého nám�stí

Koncert, který vás vrátí o �ty�icet let zpátky do anglického Liverpoolu

22.30 hodin

22.00  23.30 hodin

WALDA&GANGS

FLERET a Jarmila uláková

crazy projekt Slávka Jandy

Václav Hude�ek

CIMBÁLOVÁ MUZIKA SLAVI�AN

Rocková hudba slou�ená s klasickou lidovkou a královnou lidovek zp�va�ka

Jarmila uláková

N E D�LE 21.sr pna

10.30 hodin, kostel sv.Jakuba, vstupné 100,- K�

Doprovodné akce:
17. srpna, 19.00 hodin
Malý sál Tylova domu

Poli�anka

14.00-16.00 hodin, Palackého nám�stí

Vyhlídkové lety

Koncert Mezinárodních houslových kurz�

sobota 9.00  18.30 hodin
ned�le 9.00  17.00 hodin

Tyl�v d�m - Sál B. Martin�

sobota 16.00 hodin

Výstava obraz� Václava Hradeckého
(kreslený humor)

Historický erm
Park u hradeb

Festival 555 po�ádá Tyl�v d�m Poli�ka, za finan�ní podpory m�sta Poli�ka a Pardubického kraje.
Mediálními partnery jsou : Rádio OK �eský rozhlas Pardubice, Fakta Press , CMS TV, Jit�enka
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KURZY V KNIHOVNĚ
Vzdělávací středisko při Městské knihovně v Poličce připravuje pro školní rok 2005-2006 výuku
v kurzech:
Jazykové kurzy
Angličtiny pro předškolní děti
Angličtiny pro začátečníky
Angličtiny pro mírně pokročilé
Angličtiny pro pokročilé
Angličtiny pro pokročilé – konverzační kurz
Němčiny pro předškolní děti
Němčiny pro děti základních škol
Němčiny pro začátečníky
Němčiny pro mírně pokročilé
Němčiny pro pokročilé
Kurzy jsou rozděleny podle stupně znalostí
Jednotlivé lekce obsahují:
1) gramatická cvičení
2) základní konverzační témata
3) procvičování a rozšiřování slovní zásoby
Zájemci o jednotlivé kurzy (40 vyučovacích
hodin) si mohou vyzvednout přihlášku v Městské
knihovně, Palackého náměstí 64, Polička, v termínu
od 1. srpna do 20. září. Součástí závazné přihlášky je úhrada zálohy na kurz ve výši 300,-Kč.
Zahájení kurzů je podmíněno dostatečným počtem zájemců.

ARGO PŘIVÁŽÍ
VÝJIMEČNÉ KNIHY
Na palubě lodi Argó pluli bájní hrdinové za pokladem nedozírné ceny…
Nakladatelství, které nese stejné jméno, sleduje podobnou vizi: Nalézat v záplavě více či méně
průměrných knižních titulů „zlaté rouno“ – knihy
ojedinělé obsahem, zpracováním, … - a v netuctové
výpravě je předkládat čtenářům.

Prestižní nakladatelství bylo založeno roku 1991
a až do roku 2001 mělo sídlo v Poličce. V „rodném
městě“, konkrétně ve vestibulu městského muzea,
představuje ARGO až do 18. září tohoto roku část
své produkce, reprezentanty oblíbených edičních
řad, originální ilustrace,…
Tituly vydávané ARGEM pravidelně získávají
prestižní ocenění. „Příběhy z parní lázně“ byly
vyhlášeny nejkrásnější knihou světa.
Výtvarník Pavel Růt, kurátor poličské přehlídky, konstatoval při instalaci, že „kniha je objekt
na koukání do ruky, ne na vystavení…“ . Nelze
s ním úplně souhlasit. I za sklem vydávají knihy
nakladatelství ARGO působivé svědectví o cestě,
která směřuje, přes mnohá protivenství, za pokladem nedozírné ceny…
-kaz-

PROGRAM MĚSTSKÉHO
MUZEA
2. 7. – 18. 9. HORÁCKÉ SKLO
Vernisáž proběhla v sobotu 2. července.
Na vernisáži vystoupil s hrou na sklenice student JAMU Ladislav Šiška, úvodní slovo pronesl
Mgr. Ivo Křen kurátor sbírky skla ve Východočeském muzeu v Pardubicích
9. 7. – 18. 9. Výstava knih nakladatelství Argo
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Rád poznával jsem jiné kraje
a šťasten vracel se zas k nám.
Teď se mohu opět vracet
jen díky vašim vzpomínkám.
18. srpna uplyne 15 let od náhlého úmrtí našeho drahého a milovaného manžela
a tatínka pana Františka Dostála. Všichni, kdo jste ho znali a měli ho rádi, věnujte,
prosím, tichou vzpomínku jeho památce.
Manželka a děti

21. června 2005 jsme si připomněli první výročí, kdy nás navždy opustila naše
maminka a babička paní Štěpánka Kunhartová.
Stále vzpomíná syn s rodinou

BLAHOPŘEJEME
Miroslav a Květa Komínkovi oslavili 23. července 50 let společného soužití. Mnoho zdraví a lásky do dalších let jim přejí dcery
s rodinami.

TRSTĚNICKÉ DOŽÍNKY A DIVADELNÍ LÉTO
V pátek dne 19. 8. a v sobotu 20. 8.
v 19.30 hod. proběhne představení divadelní hry
Julia Zeyera „RADŮZ A MAHULENA“ v provedení
divadelního souboru Vojnarka Trstěnice
V neděli 21. srpna 2005 se budou konat
dnes již tradiční Trstěnické dožínky se staročeskou svatbou. Dožínkový průvod vyjde již ve
13.00 hod. od Obecního úřadu.
V pestrém krojovaném průvodu uvidíte moravskou dechovku, mažoretky, trstěnické selky
v krojích, koníčky v sedlech i kočárech i staré
„ševrolety“. Nenechte si ujít tuto nádhernou podívanou!!!
Hlavní program začne ve 14 hod. v přírodním
areálu za školou. Účinkovat budou: krojovaná
dechovka z Moravy „BOJANÉ“, mažoretky od
Hodonína, Divadelní soubor Vojnarka, Sbor paní

a dívek z Litomyšle, Litomyšlská jedenáctka „BEKRAS“.
Akce se uskuteční pod záštitou Pardubického
kraje.
Srdečně zvou pořadatelé

VÝSTAVA ZVÍŘECTVA
ZO ČSCH Polička pořádá ve dnech
13. a 14. srpna
výstavu drobného hospodářského zvířectva
ve svém areálu „Pod pivovarem“.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005 – 2006
Oddělení tělovýchovy a sportu
Házená
2. – 4. třída
400,M. Pazlar
Šachy
začátečníci bez omezení
300,pátek 13,30-15,30
DDM
F. Houška
Šachy pokročilí
300,14,00-16,00
DDM
K. Stodolová
Cvičení rodičů s dětmi
3-5 let
400,úterý 17,00-18,00
ZŠ TGM
Z. Novotná
Jóga pro dospělé
650,středa 18,00-20,00
ZŠ Na Lukách
L. Vápeníková (pro pokročilé – již obsazen)
Jóga pro dospělé
650,úterý 17,30-19,30
DDM
M. Fritchová
Jóga pro dospělé
650,pondělí 17,30-19,30 DDM
M. Hrstková
(pro pokročilé)
středa 17,30-19,30
DDM
M. Hrstková
Jóga pro mládež 7.-9.tř ZŠ –SŠ
300,čtvrtek 15,00-16,30 DDM
M. Hrstková
Karate
13-99 let
1500,středa 17,00-19,00
Š. Příhoda
pátek 17,00-19,00
hala Na Lukách
Nábor nových členů do ZK karate proběhne 14.a 16.září 2005 ve sportovní hale ZŠ
Na Lukách od 17,00 hodin.
Karate pro pokročilé členy MSKA
1700,středa 17,00-19,00
R. Andrle
pátek 17,00-19,00 hala Na Lukách
sobota 17,00-19,00
neděle 17,00-19,00
ZŠ TGM
Florbal
chlapci 6.-9.tř
500,úterý 16,00-17,00
Sportovní gymnastika 4-9 let
400,středa 16,00-17,30
Gymnáziu
L. Korábová, M. Jakubcová, G. Bártová
Nábor proběhne 21. září ve sportovní hale
Gymnázia od 16,00 hodin.
Country tance - děti ZŠ
300,úterý 16,00-17,30
DDM
R. Zezulová
Berušky
6-7 let
300,středa 15,00-16,00
DDM
Z. Novotná
Mažoretky pokročilí
500,středa 16,00-17,30
Gymnázium
E. Kuklová
Mažoretky předškolní – 2.tř.
400,E. Kuklová
Mažoretky 3.-5.tř
400,úterý 17,00-18,00
ZŠ Masarykova
Z. Nečasová
Mažoretky pokročilé
400,středa 16,00-17,30
E. Kuklová
Mažoretky 6.-9.tř
400,E. Kuklová
Aerobic 2.-9.třída
500,- (700,-)
Z. Dostálová
Nábor a rozdělení do skupin podle výkonnosti proběhne 27.9. 2005 v tělocvičně ZŠ
Masarykova od 16,45 hodin. Cvičební úbor
a boty s sebou.
Vodácko turistický 11-99 let
1000,V. Fila, M. Kadlec
Kopaná ročník 1995-1996
podzim a jaro - úterý a čtvrtek 16,00-17,30
stadion SK
zima - úterý 18,00-20,00 - čtvrtek 17,0018,00 hala Na Lukách
cena 500,L. Staněk

Kopaná-přípravka ročník 1997-1998
podzim a jaro- úterý a čtvrtek 16,00-18,00
stadion SK
zima - pondělí 17,30-19,00 Gymnázium
středa 16,00-17,00 hala Na Lukách
V. Dittrich a R. Chvojka
cena 500,Kopaná přípravka ročník 1999 a mladší
podzim a jaro- úterý a čtvrtek 16,00-18,00
stadion
zima - pondělí 17,30-19,00 Gymnázium
čtrvtek 16,00–17,00 ZŠ Na Lukách
R. Lajžner a M. Kozel
cena 500,Nábor od 30.8.2004 každé úterý a čtvrtek
od 16,00 na stadioně SK Masokombinát
Polička.
Oddělení estetiky a společenských věd
„Na slovíčko“ mládež 12 – 15 let
pátek 14,30-16,00
DDM
Z. Kašparová
Keramika pokročilé děti
pondělí 15,30-17,00 DDM
R. Sobolová
Keramika začátečníci děti
úterý 13,30-15,00 DDM
M. Svíbová
Keramika pokročilé děti
úterý 15,30-17,00
DDM
M. Svíbová
Keramika pokročilé děti
pátek 14,00-15,30
DDM
L. Šmejdířová
Keramika pokročilí dospělí
pondělí 17,30-19,00 DDM
MUDr. D. Findejsová
Keramika pokročilí dospělí
středa 17,30-19,00
DDM
Z. Gapová
Keramika začátek. dospělí
úterý 17,30-19,00
DDM
M. Svíbová
Dle zájmu točení na kruhu.
Dovedné ruce 1.-3. tř.
pondělí 13,30-14,30 DDM
Z. Pechancová
Dovedné ruce 4.-6. tř.
úterý 14,30- 16,30
DDM
Z. Pechancová
Dovedné ruce 7.-9.tř.
pondělí 15,30- 17,00 DDM
MUDr. H. Vltavská
Paličkování zač. i pokročilí
středa 15,00- 17,00 DDM
MUDr. D. Findejsová
Korálkování 3.-7.tř
pondělí 15,00-17,00 DDM
Z. Pechancová
Vesele s písničkou od 3.tř
úterý 13,30-14,30
J. Macháček
Klubíčko
2,5-5 let
úterý 10,00-11,00 DDM
R. Křivá
Dámský klub dospělí
úterý 17,00-19,00
Z. Pechancová
Angličtina 1.-3.tř
Sádek
L. Červená
Angličtina 4.-5.tř
Sádek
L. Červená
Výtvarný
Oddělení přírodovědy, turistiky a techniky
Rybářský pro začátečníky
3.-9.tř
pondělí 14,00-15,00 DDM
M. Zlevor
„Mopík“
2.-7.tř

300,-

1450,-

1350,-

1450,-

1450,-

2400,-

středa 14,00-15,00
DDM
R. Brabec
Přírodovědný „Brontík“
100,Pomezí
B. Králíček
Střelecký pro začátečníky 3.-9.tř
300,pondělí 16,00-17,00 tělocv. Liboháj
R. Brabec
Střelecký pro pokročilé 3.-9.tř
300,čtvrtek 16,00-17,00 tělocv. Liboháj
J. Štefka
Leteckých modelářů 4.-9.tř
300,sobota 14,00-17,00 Svazarm
J. Hrdlička
Základy práce na PC 1.-4.tř
350,pátek 15,00-16,30
ZŠ Na Lukách
K. Poliačik
Práce na PC 5.-9.tř
350,pátek 16,30-18,00
ZŠ Na Lukách
R. Pechanec
Klub přátel magie 4.-9.tř
400,DDM
J. Krejčí
Jezdecký klub DDM 1.-9.tř.
300,úterý 15,00-17,00
Jezdecký areál Stanov M. Pletichová
Otevření kroužku je podmíněno určitým
minimálním počtem účastníků. Počty
účastníků se u jednotlivých kroužků liší.
U kroužků s chybějícím údaji bude vše upřesněno v září.

Přihlášky do zájmových kroužků a kurzů si vyzvedněte v Domě dětí a mládeže od 29. 8. 2005.

NABÍDKA KURZŮ PRO ŠKOLNÍ
ROK 2005-2006

2600,-

250,-

Kurz práce na PC pro vyšší věkovou kategorii
– začátek 20.9.2005
pro starší generaci až do 99 let 450,- Kč
úterý 17,30 -19,00
J. Hrstka
Šest lekcí s možností pokračování podle
zájmu účastníků.
Základy práce v operačním systému
Microsoft Windows XP, práce s internetem
a kancelářským balíkem Microsoft Office
(MS Word, MS Excel). Účastníci se budou
věnovat tématům, která je budou zajímat,
sami si mohou zvolit nové téma. Samozřejmostí bude rada v oblasti PC, volba
konfigurace, software, atd.
Kurz břišních tanců
začátek 2. září 2005 – listopad
A. Morávková
SŠ a dospělí
1000,-Kč
pátek 15,30 začátečnice
pátek 17,00 pokročilé
DDM, 10 lekcí / 1,5 hodiny
Kurz šití pro mírně pokročilé
leden-březen
M. Hromádková
SŠ a dospělí
700,-Kč
DDM, pondělí 17,00-19,00
Kurz richelieu pro začátečníky
leden-březen
Z. Pechancová
SŠ a dospělí
700,-Kč
DDM, středa 17,00-19,00
Kurz-ručně šitý patchwork pro začátečníky
září-listopad
Z. Pechancová
SŠ a dospělí
700,DDM, středa 17,00-19,00
1.schůzka 14.9. 2005
Na všechny nabízené kurzy se hlaste již v září (poplatek
bude placen vždy při začátku kurzu).

350,-

DDM, nám. B. Martinů 85, tel. 461 725 352,
mobil: 736 664 229, e-mail: ddm@unet.cz

2500,-

550,-

550,-

500,-

500,-

500,-

300,-

300,-

1000,-

100,-

100,-
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Dům dětí a mládeže v Poličce
oddělení estetiky a spol. věd pořádá
výtvarnou dílnu pro studenty a dospělé

PLETENÍ
Z PEDIGOVÉHO PROUTÍ
upletete si ošatku netradiční technikou
v sobotu 24. ZÁŘÍ 2005
od 9.00 hod v DDM
Kurz povede pan Zdeněk Luňák z Lanškrouna
CENA : 100,- Kč (zahrnuje kursovné a materiál, možnost dokoupení pedigu k dalšímu
tvoření)
POMŮCKY :
ostrý nůž, zahradnické nůžky, šídlo nebo
malý šroubovák, dno podnosu ze sololitu
nebo slabé překližky podle návodu z DDM
a velká svačina
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE OSOBNĚ OD
29. 8. 2005 V DDM NEBO TELEFONICKY
U ZUZANY DOSTÁLOVÉ DO 21. 9. 2005
tel.: 461 725 352, mobil: 736 761 281
e-mail:ddm@unet.cz
www.ddmpolicka.unas.cz

Koncert účastníků
14. mezinárodního hudebního
festivalu MLADÁ PRAHA

ÚSPĚŠNÝ VÝTVARNÍK
Chtěli bychom naše čtenáře seznamovat s lidmi, kteří prorazili ve svém oboru a kteří pocházejí
z Poličky nebo v ní působí. Jedním z nich je výtvarník Vladimír Gracias.
V jakém výtvarném oboru působíte?
Začínal jsem s keramikou, ale v poslední době
se věnuji převážně sklu. Dělám vitráže Tiffanyho
technikou, maluji na sklo s výpalem v peci při
teplotě 650 oC, pískuji na skla i zrcadla, tvaruji
a spékám sklo. Práci se sklem se věnuje hodně výtvarníků, ale málokdo může všechny tyto techniky
kombinovat navzájem.
Většina lidí asi zná vitráže jen jako velká
barevná okna v kostelích. Kde všude najdeme
vaše práce.
Vitráž může být maličký obrázek na zdi, ale
hlavně se hodí všude tam, kde prochází světlo.
Dělám je převážně do soukromých firem nebo bytů
jako okna, výplně dveří, ale i další objekty jako
např. různá svítidla, stínidla lamp, lustrů a řadu
dalších dekoračních předmětů.
Mými zákazníky jsou soukromé osoby i firmy.
Převážná většina není z Poličky ale z různých koutů republiky – Praha, Brno (tam jsem dělal i vitráže
s náboženskými motivy), Lanškroun, Svitavy. Pro
jednu firmu z České Třebové jsem dělal letos velkou
vitráž do vstupní haly vedení firmy.
Ve veřejných prostorách v Poličce mám své
práce v Tylově domě a malou vitráž v obřadní síni
v barokní radnici.
A kdo si může vaše díla dovolit?
Dovolit si je může v podstatě každý. Cena
se u vitráží odvíjí od počtu dílů a je pro běžného
člověka přijatelná. Když přijde nějaký zájemce, tak

se koná

28. srpna v 19.30 hodin
v Tylově domě
Účinkují:
Yusuke Kikuchi - klavír (Japonsko)
Corvinus Quartet (Maďarsko)
Valeria Toth, housle
Gulyas Emese, housle
Eniko Magyar, viola
Andrea Pákolitz, violoncelloGu
Václav Vonášek – fagot
Miloslava Machová - klavír

Detail zakázky pro Techplast

Vitrážové hodiny, samonosné, dva stroje
si napřed povídáme o tom, co a kam by potřeboval,
jestli má nějakou představu o motivu, barevném
ladění a samozřejmě také kolik peněz chce investovat. Podle toho pro něj připravím návrh.
Jaký je zájem o vaše díla.
Poptávka je, ale samozřejmě někdy je práce dost
a jindy je to horší. Dnes už se při troše skromnosti
mohu svou prací uživit, ale jenom pro peníze se to
dělat nedá. Než jsem se v roce 1996 začal naplno
věnovat keramice a sklu, pracoval jsem jako technik
pro jednu zahraniční firmu. Kdybych u ní zůstal,
měl bych dnes sice podstatně víc peněz, ale takhle
jsem spokojenější, protože dělám práci, která mě
těší a vidím za sebou výsledek.
Děkujeme za rozhovor a přejeme vám do další
práce mnoho úspěchů a spokojených zákazníků
a v neposlední řadě dobré zdraví.

NOVINKY V TYLOVĚ DOMĚ
Oznamujeme změnu názvu Kulturních služeb
města Polička na Tylův dům Polička a zároveň
i novou e-mail adresu : tyluvdum@tyluvdum.cz
xxx
Upozorňujeme návštěvníky divadla, že prodej
abonentek na divadelní cyklus, dětský Pohádkový
svět, Kruh přátel hudby bude zahájen 29. srpna
2005 v 10.00 hodin v kanceláři Tylova domu.

SÍŇ ŘEMESEL
U tetiček paliček pokračuje výstava ručních prací
„Příroda zakletá do nití“ s předváděním tvorby podle přání návštěvníků. Otevřeno je v úterý, ve středu
a ve čtvrtek odpoledne. Na jiný termín je možné se
domluvit na telefonu 461 722 084 a 732 432 708.
xxx
Další radostná zábava je pro vás přichystaná na
víkend 19. - 21. srpna, kdy v Poličce probíhá festival
„POLIČKA 555“ Rozhodně si nenechte ujít ukázku
řemeslníků při práci a čeká vás i veselé a vtipné
překvapení.
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Zakázka pro Techplast Česká Třebová, sedmidílná vitráž - motiv galaxie

ŠETŘENÍ ZA KAŽDOU CENU, AŤ TO STOJÍ, CO TO STOJÍ
Je léto, člověk si chce užívat letní počasí v přírodě. Mnoho lidí vyráží na houby. I já ráda chodím
do lesa na houby nebo i jen tak na procházku či
kvůli přípravě programů v ekocentru. Nejblíže je
to v Poličce do Liboháje. Kus čisté přírody, nádhera
– avšak do nedávna.

Vyšla jsem od stadionu v Liboháji na vrchol
kopce na kraj lesa a šla jsem po cestě směrem
k Jelínku. Kochám se přírodou, jak je vše krásně
zelené či občas barevné květy. Ale ouha najednou
je v pravém příkopu až moc barevno! Leží tam
pytel a z něj koukají prázdné plechovky od barev.
Zanadávám na neznámého chuligána a říkám si,
že až se vybavím rukavicemi a dopravním prostředkem, pokusím se to odvézt. To bylo asi v první
půlce července.
Jenže o čtrnáct dní později už nějaký chytrák
celý obsah pytle vysypal do trávy. Opravdu úžasný
nápad! Pokračuji dál po cestě a asi po 500 m tentokrát vlevo narazím na pás čerstvě podupané trávy
a v příkopě další odpad – starý sušák na prádlo,
motocyklová přilba, koberec, elektrická trouba,
kus velkého plechu apod. Takže někdo se rozhodl
systematicky po několika dnech vyvážet svůj odpad do přírody!! Skvělé. Tak co s tím? Sama to asi
nevyřeším.
Nahlásila jsem své postupné objevy na městskou policii, kde mě ochotně přislíbili řešení
problému. Pátrala jsem po dalším postupu. Policie
vše postoupí městskému úřadu, odboru životního
prostředí a ten bude muset objednat odvoz u TESu,
ale to už se bude muset platit.
Když se nad tím všichni zamyslíme prostým rozumem, dojdeme k pozoruhodným výsledkům.
Občan může svůj odpad odvézt na recyklační čili sběrný dvůr zadarmo – tato služba je
již zahrnuta v poplatku, který každý občan platí
městu za likvidaci odpadu. V Poličce je otevřeno

v recyklačním dvoře ve středu od 13 do 17 hodin
a v sobotu od 8 do 11.30. V nejhorším případě
se v mimopracovní době dá odpad složit před vrata. Pokud by se jednalo o velmi naléhavou věc, dá
se telefonicky spojit s vedoucím poličského dvora.
Podnikatelé svůj odpad platí podle daného ceníku,
takže i TES bude muset platit za uložení.
Takže závěrem: dotyčný vandal stejně musí
vzít auto a odvézt odpad. Do lesa je to možná dál
než do dvora, tedy neušetří, spíš projede víc benzínu, zasmradí les a znečistí přírodu. Bude se tím
zabývat policie, úředníci na městském úřadu – lidé,
kteří jsou placeni z peněz daňových poplatníků
tedy našich. Město objedná odvoz u TESu a tomu
bude muset taky zaplatit odhadem 2000,- Kč, zase
z kapsy nás všech.
Týkají se otázky odpadů a znečišťování přírody
jen někoho nebo nás všech? Máme myslet ekologicky nebo ekonomicky či naše jednání má být ekologické a zároveň ekonomické? Ekocentrum Skřítek
se zabývá hlavně ekologickou výchovou mládeže.
A toto není zrovna dobrý příklad chování, které by
přispívalo k trvale udržitelnému rozvoji lidstva.
Proto vás vyzývám, šetřete svoji kapsu i přírodu
a všímejte si svého okolí i těch, kdo ho ničí a utrácí
vaše peníze!
ing. Eva Janečková
Ekocentrum Skřítek

Provoz DiC je přizpůsoben prázdninám. Některé
aktivity (např. biofeedback, angličtina) jsou utlumeny,
další běží normálně (asistence v rodinách), ale některé jsou speciálně prázdninové.
Na každý všední den je připravován program pro
děti, které nemá doma kdo hlídat, nebo by se doma
zbytečně nudily. „Pravidelně chodí přibližně deset dětí
ve věku od pěti do dvanácti let, program stojí 35 Kč.“
řekla Radka Vrabcová. „Snažíme se vytvářet dětem
program i podle jejich přání, teď jsme se samy od dětí
učily plést z bužírek. Program samozřejmě přizpůsobujeme i počasí.“
Program na srpen
1. 8. Milovy - soutěže, hry , opékání buřtů
2. 8. Cvičení pro chytré hlavičky, hlavolamy, hry
3. 8. Damašek - celodenní návštěva tábora
4. 8. Zpíváme si, hrajeme, čteme dobrodružné
a zajímavé knížky
5. 8. Golf, hry v Liboháji
8. 8. Cvičíme s úsměvem a pro zdraví - s míčem,
jóga, tanec
9. 8. Skuteč - koupaliště
10. 8. Šikovné ruce - vyrábíme, kreslíme, modelujeme
11. 8. Přehrada - hry, soutěže, táborák
12. 8. Golf, hry v Liboháji
15. 8. Toulovcovi maštale
16. 8. Cvičení pro chytré hlavičky, hlavolamy,
křížovky, hry
17. 8. Minizoo, světnička B. Martinů, muzeum
18. 8. Zpíváme si, čteme zajímavé knížky
19. 8. Golf, hry v Liboháji
22. 8. Šikovné ruce - výroba masek na karneval
23. 8. Polička - koupaliště
24. 8. Šikovné ruce - výroba masek na karneval
25. 8. Karneval
26. 8. Golf, hry v Liboháji
29. 8. Polička - koupaliště
30. 8. Cvičení pro chytré hlavičky, hlavolamy,
křížovky, hry
31. 8. Golfový turnaj
Změna programu vyhrazena, při nepříznivém
počasí bude zajištěn náhradní program. Bližší informace vám poskytnou naše asistentky v Domečku
v Šaffově ulici nebo na tel. č. 605 177 027 v době
od 8 do 17 hod.

POZVÁNKA DPS PENZION

Z ČINNOSTI DPS PENZION
1. 6. vystoupila v Penzionu dětská dechovka
ze základní umělecké školy pod vedením pana Jindry. Poslechové odpoledne diváky chytilo u srdíčka
a také si zazpívali.
8. 6. proběhl v Penzionu „Den s pohádkou“.
Děti z mateřské školy Pomezí I. (dolní) potěšily naše
babičky pěkným pohádkovým vystoupením, které
doplňovaly papírové kulisy. Děti babičkám rozdaly
perníčky a rozloučily se písničkou.
14. 6. se v Penzionu konala Beseda o první pomoci spojená s názorným nácvikem na jednotlivých
stanovištích. Besedu vedla paní PhDr. Zlata Pražanová ve spolupráci se studenty Střední zdravotnické
školy ve Svitavách. Obyvatelé Penzionu i veřejnost
měli možnost projít stanovišti, které obsluhovali studenti. Na výběr byla stanoviště: krvácení, rány, tepelná poranění, poruchy vědomí, obvazová technika,
náhlé příhody, zlomeniny, šok a test první pomoci.
Studenti byli dobře připraveni, vše názorně ukázali
a vysvětlili. Na závěr si prohlédli několik bytů a prostory Penzionu.

PRÁZDNINY V DiC

16. 6. pořádal Penzion zájezd do Olomouce
a na Svatý Kopeček u Olomouce. Dopoledne jsme
navštívili seniory Penzionu v Olomouci. Pobesedovali jsme u koláčků a kafíčka a prohlédli si Penzion.
Pokračovali jsme na olomoucké náměstí a ve 12.00
hod. sledovali orloj. Na náměstí se nám nejvíce líbila
radnice a morový sloup. Po obědě jsme odjeli na Svatý Kopeček. Po prohlídce kostela jsme se kochali
nádherným výhledem na Olomouc. Počasí nám přálo
a výlet se líbil.
28. 6. připravil Penzion letní hrátky v atriu. Na odpoledne plné her a zábavy pozval obyvatele Domova
s pečovatelskou službou ze Skutče. V atriu se sešli
hosté ze Skutče s obyvateli našeho Penzionu. Postupně procházeli pěti soutěžními disciplínami, které
plnili na jedničku. Po soutěži přešli do jídelny, kde
pro ně bylo připraveno pohoštění. Vystoupili pěvecké
kroužky z obou Penzionů. O pobavení a pěknou
zábavu se postaral pan F. Hladík, který hrál na harmoniku a zpíval. Na závěr si hosté prohlédli Penzion
a spokojeni odjížděli domů.

10. 8. Drátkování a zdobení květináčů, 14.00
hod., jídelna
17. 8. Dokončení výrobků z látky, sena, keramiky, papíru aj, 14.00 hod., jídelna
23. 8. Zájezd Slatiňany zámek a hřebčín, Chrudim – Dům s pečovatelskou službou, odjezd v 8.00
hod. od Penzionu
31. 8. Prodejní akce výrobků proběhne ve vestibulu Penzionu v Poličce. Srdečně je zvána i veřejnost. Doufáme, že přijdete a výrobky Vás zaujmou
natolik, že si je zakoupíte. Výtěžek z prodeje bude
věnován seniorům denního centra. Prodej se koná
od 10.00 hod. do 15.00 hod. ve vestibulu Penzionu.

LETNÍ TÁBOR NAVŠTÍVILI
STRÁŽNÍCI A POLICISTÉ
V červenci pobývali na letním táboře na Baldě pionýři z Českého Těšína. S tímto táborem tři
roky spolupracuje také Městská policie v Poličce.
Strážníci dětem představují svoji činnost, vybavení
služebního automobilu a další věci, které potřebují
ke své práci. V letošním roce zajistili i ukázku práce psovodů ze svitavské republikové policie, kteří
předvedli zadržení pachatele pomocí psa nebo vyhledávání osob. Děti se také seznámily se členem
policejní pořádkové jednotky, který představil svoji
výstroj a výzbroj, nechyběla ani ukázka při zásahu,
děti si mohly vyzkoušet i role útočníků.
-sáň-
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SENIOŘI Z POLIČKY A OKOLÍ
ÚSPĚŠNĚ STUDUJÍ
Když byl září roku 2004 zahájen projekt Poličské univerzity třetího věku, vznikla pro seniory
nová možnost, jak trávit volný čas. Než jsme v září studium zahájili, navštívili jsme města, kde již
univerzita třetího věku běží několikátým rokem
a má zde velký úspěch.
Z jejich zkušeností jsme čerpali a sestavili
projekt, kterého se účastní 81 posluchačů. Nedoufali jsme v takový zájem a mrzí nás, že jsme
nemohli vyhovět všem uchazečům o studium.
Zájem seniorů nás velice těší.
Během již proběhlých dvou semestrů měli
posluchači možnost v rámci přednášek navštívit
památky v Poličce a jejím okolí za doprovodu
lektorů Mgr. Davida Junka a Mgr. Stanislava Konečného - provázeli posluchače historií našeho
města.
Posluchači Zdravého životního stylu si měli
možnost udělat náhled na život po stránce
psychické i fyzické v seniorském věku. Věříme,
že lektoři Mgr. Petr Zaal, PhDr. Zlata Pražanová, MUDr. Milan Provazník, Jitka Spálenková
a MUDr. Jiří Toman poskytli nepostradatelné
informace, které seniorům usnadní vyrovnat
se s přibývajícími léty. Všem lektorům tímto
mnohokrát děkuji za jejich obětavou práci a čas,
který univerzitě věnují.
Posluchači obou témat využili možnosti zájezdů do Nových Hradů, Bystrého, Kačiny a Žlebů,
městečka Luže, navštívili Hlinsko, v Proseči rozhlednu Terezka, prohlédli si kostely v Baníně,
Svojanově, Jedlové, Luži a Bystrém.
Nyní je již připraven třetí semestr studia obou
témat. Posluchači historie naváží na minulé přednášky ve čtvrtek 1. 9. 2005 přednáškou Mgr. Davida Junka na téma Staré umění na Poličsku.
Během třetího semestru chystáme poznávací
zájezd na Veselý Kopec a prohlédneme si DPS
v Předhradí.
Další plánovaný zájezd je do Chvaletic. Zde
si prohlédneme elektrárnu a DPS. I v třetím semestru připravujeme cvičení na bazénu a potrvá
pravidelné cvičení jógy každé pondělí od 17:00
hod. v DPS „Penzion“.
23. 6. 2005 byl slavnostně zakončen druhý
semestr, posluchači si za doprovodu harmoniky
společně zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus Igitur a nejednomu se při tom vlily slzy dojetí do očí. Obdrželi osvědčení o absolvování semestru a pak se již jen zpívalo, tančilo a slavilo.
Na závěr chci všem posluchačům poděkovat
za reklamu, kterou univerzitě dělají tím, že svým
přátelům a blízkým vyprávějí o zážitcích spojených se studiem a přeji jim do nového semestru
hodně zdraví a studijních úspěchů.
Věřím, že i třetí semestr se bude těšit stejnému zájmu jako ty předchozí. Poličská univerzita
je projekt, který se daří a věřím, že se bude i nadále rozvíjet.
Irena Smolková – koordinátor univerzity
DPS-Penzion

ROZHOVOR S VELITELEM MĚSTSKÉ POLICIE
Pavel Lahodný v letošním roce oslavil deset let
práce u městské policie. Od podzimu 1998 zastává
funkci velitele. Proto jsme jej do srpnové Jitřenky
požádali o krátký rozhovor.
Proč jste si vybral práci u městské policie?
V podstatě od doby, kdy jsem přišel z vojny,
jsem se zajímal o práci u bezpečnostních nebo
ozbrojených složek. Ale v řadách policie byly tehdy tabulkově naplněné stavy, navíc jim vadilo i to,
že nosím brýle a vlastně ta cestička se mi otevřela
až poté, co jsem se odstěhoval do Poličky. Shodou
okolností se zde u městské policie obměňoval stávající kádr, proto jsem této příležitosti využil a byl
jsem přijat.

KAPKA V NAŠEM REGIONU
I v letošním roce proběhla humanitární akce
nazvaná Kapka, kterou již po sedmé pořádala Nadace pro transplantace kostní dřeně ve spolupráci
s Junákem - svazem skautů a skautek ČR. Akce
probíhala na více než 150 čerpacích stanicích po
celé republice a jejím cílem bylo upozornit na
problémy lidí postižených nemocemi krvetvorby,
na možnost přihlásit se do Českého národního
registru dárců dřeně a v neposlední řadě získat
finanční prostředky na uskutečňování programu
nadace.

V Poličce se ve dnech 15. - 17. června do akce
s nadšením a pod dohledem organizátorky Radky
vrhly členky skautského oddílu Tilia - Evee, Snížek, Aťka, Marcelka a Áňa. Oslovovaly přijíždějící

Oblast Litomyšl - Polička
6.-7. 8.
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řidiče, vysvětlily jim smysl akce a v případě jejich
zájmu umyly přední sklo automobilu. Řidiči pak
na oplátku mohli věnovat libovolnou finanční
částku do zapečetěné kasičky. Podařilo se tak
nastřádat částku 6.736,50 Kč, za kterou chtějí
účastnice všem řidičům ještě jednou poděkovat.
Velký dík patří také ředitelům škol Gymnázia
a ZŠ Na Lukách za uvolnění děvčat ze školní výuky a samozřejmě také Benzině a. s. v Poličce za

- financování vstupních vyšetření nových
dárců, které je velice nákladné (asi 4.000,-Kč)
a v současné době není hrazeno pojišťovnami ani
na ně nepřispívá stát,
- podpora postgraduálního vzdělávání lékařů
a zdravotnického personálu,
- podpora pacientů,
- podpora technického vybavení pracovišť,
- podpora v oblasti vědy a výzkumu.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST

Posluchači s lektorkou PhDr. Zlatou Pražanovou na rozhledně Terezka

Čím je toto zaměstnání zajímavé, co Vám
dalo a naopak vzalo?
Řekl bych, že se nejedná o jednotvárnou práci.
Tato práce se neustále vyvíjí, podle toho jak se vyvíjí zákonné normy, chování lidí, potažmo celá
společnost, takže nás to vede k tomu, že se neustále učíme, přizpůsobujeme situaci jaká je. Není to
o tom, že se naučíme pár úkonů, které donekonečna opakujeme.
Nevím, jestli se dá říct, že mi zaměstnání něco
vzalo. Ale vlastně v posledních letech je to určitá
ztráta soukromí. Lidé si nás všechny spojují s uniformou i v době volna, když jsme v civilu. Takže
se vlastně stále obracejí se svými problémy, chodí
za mnou domů nebo při návštěvě restaurace,
na rybách. Nemůžu ale jednoznačně říci, že mi
tato práce něco vzala, ale je to i tento aspekt tohoto
povolání.
Jak nabíráte síly ve svém volném čase?
Já jsem dost velký lenoch, rád lenoším (smích).
Hodně jsem si oblíbil rybolov, takže hodně relaxuji
na rybách, rád houbařím a čtu. Nejsem rozhodně
žádný domácí kutil, že bych prostě volný čas trávil
vylepšováním bytu a podobně.
Vaše přání do budoucna?
Jako každý člověk si přeji, aby sloužilo zdravíčko. Od toho se odvíjí vše ostatní.
-sáň-

MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. Máje 607, 461724423
13.-14 8.
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461614614
20.-21 8.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461615402
27.-28 8.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461724635
3.-4. 9.
MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461613827
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.

umožnění konání akce.
V letošním roce proběhla Kapka ve dnech 17. 19. června také na Benzině a. s. ve Svitavách, kde
dobrovolnice Hanka, Helča, Eva a Jana vybraly
částku 17.107,50 Kč.
Co dodat na závěr?
Rádi bychom získali další aktivní spolupracovníky a rozšířili tak do budoucna Kapku i do
ostatních okolních měst. Dáme společně šanci
nemocným, mnohdy dětem, jichž každoročně
přibývá více než 2.000? Přihlaste se každý, kdo
máte trochu času a ochoty pomoci druhým lidem
v nouzi. Vaše pomoc nemusí být jen finanční či
organizační, můžete se podílet např. na distribuci
letáků, zajišťovat překlady z cizích jazyků, možná
ovládáte počítačovou grafiku nebo znáte kontakt
na nějakou tiskárnu či média, nadace uvítá cokoli. Více informací získáte na kterékoli transfůzní
stanici, na www.kostnidren.cz, případně na tel.
377 521 753, 602 685 768.
Radka Dušková
Hanka Vraspírová

POZNÁMKA KE DNI: JAK PRASATA V ŽITĚ?
Při rozhovorech se známými a přáteli se občas
dostaneme i na téma: jak se dnes u nás lidem žije.
Nechci se pouštět do nějakých hlubokomyslných
ekonomických rozborů, protože jak se komu vede
ví každý nejlíp sám, ale troufám si tvrdit, že obecně to není žádná sláva. O tom by mohli vyprávět
třeba důchodci, matky s dětmi a další nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. K napsání této poznámky mne vyprovokovala tvrzení některých
debatérů, že se naši občané mají „jak prasata žitě“.
Argumentují tím, že zákazníků jsou stále plné obchody a nakupují jako o závod. (Jedna známá mě
dokonce přesvědčovala, že nejlépe jsou na tom
naši důchodci - musím dodat, že právě od ní to
znělo dost falešně, protože sama nemusí na nějaký
ten milión koukat).
A jak je to s tím nakupováním? Vedle těch,
kteří přicházejí k pokladně s několika rohlíky,
chlebem, mlékem... jsou pochopitelně i tací, kteří
před sebou valí narvaný vozík, jakoby svému okolí chtěli ukázat, že oni na to prostě mají. A mají.
A pak je tady třetí sorta lidí, kteří také velkoryse
nakupují, ale na dluh. Na tento způsob života si,
bohužel, zvyká stále více Čechů. Loni se české
domácnosti zadlužily o dalších 77,5 miliardy korun a celkem už dluží bankám 315 miliard Kč. Ale
řekněte: copak je možné odolat lákavým nabídkám bank, splátkových společností a prodejců,
kteří vám peníze přímo cpou? Leckdo při tom však
nemyslí na to, že nesplácení dluhů může skončit
i zabavením majetku.

Za rok za dva budou podstatnou část dluhů
tvořit nesplácené spotřebitelské úvěry. Někteří
lidé patrně přecenili své schopnosti splácet úvěr
a navštíví je exekutor. Podle statistik počet neplatičů roste. A tak se nedivme, že v roce 2004 bylo
nařízeno 155 156 exekucí, z nichž proběhlo 30 712
(zdroj: Exekutorská komora ČR). Nejsem přesvědčen, že se všechny dlužné částky podaří vydobýt,
ale jedno vím jistě: ani tito občané se „jako prasata
v žitě“ cítit nebudou.
Podle Asociace občanských poraden mají největší problém s předlužováním ti nejzranitelnější
- lidé ze sociálně slabších vrstev obyvatel, nezaměstnaní, lidé s nízkými příjmy, nízkým vzděláním, rodiny s více dětmi, rodiče samoživitelé
a senioři - ti jsou ohrožováni především různými
spotřebitelskými předváděcími akcemi.
Faktorů, které tuto situaci umožňují, je několik.
Velký vliv má agresívní reklama a tlak konzumní
společnosti, který v lidech vyvolává pocit, že pokud si koupí nějaký předmět, budou šťastnější
a uznávanější, neboť mohou mít všechno a hned.
Svou roli hraje i snadná dostupnost půjček, které
kladou minimální podmínky pro získání financí.
Druhým faktorem je malá schopnost některých
občanů reálně odhadnout dopad půjčky a následných splátek a určitá lehkomyslnost - nepočítají
s tím, že mohou přijít o zaměstnání nebo dlouhodobě onemocnět. Třetí příčinou je neetické jednání některých úvěry poskytujících společností a to,
že podávají informace neúplné či zkreslené. -vra-

MATES: 2004/2005
Mates je matematická korespondenční soutěž
pořádaná studenty Gymnázia v Poličce již několik let. Je určena pro žáky šestých a sedmých tříd
základních škol a studenty odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Připravují ji studenti spolu
s pedagogy ve svém volném čase.
Každý ročník soutěže se skládá ze čtyř sérií
po čtyřech příkladech. Tyto příklady jsou začleněny do napínavého příběhu, jehož nynějšími
hlavními hrdiny jsou Mat a Tes. Pro letošní sérii
se stala námětem dobrodružná krajina afrického
safari.
Začátkem března proběhlo tradiční matematické dopoledne v budově školy. Program byl rozdělen do dvou částí. V první části si mladí matematici vyslechli zajímavé přednášky a naučili se něco
nového či si prohloubili svoje znalosti v oblasti
matematiky. Ve druhé části se pobavili a zahráli si
společně několik her. Pro třicet nejlepších řešitelů
čekalo na závěr celého ročníku, 8.-10. června, matematické soustředění na Baldě. Letošní téma bylo
velmi přitažlivé a tajemné – Mafie.
Mafie (někdy nazývaná La Cosa Nostra neboli
„naše věc“) byla původně bezejmenná organizace
osob na Sicílii, která vznikla za účelem ochrany
a vymáhání práva, později se stávala čím dál více
zaneprázdněna organizovaným zločinem. Členem
mafie je tzv. „mafioso“ neboli „muž cti“.

Famiglie Corleone: organizátoři soutěže

Na tři dny se část studentů kvinty a sexty stalo
mafiány, členy famiglie Corleone: Don Vito Corleone (Štěpán Vlček), Francesco Corleone (Tomáš
Paclík), Santino Corleone (David Hesoun), Angela
Corleone (Aneta Klepárníková), Ginger Corleone
(Adéla Pokorná), Vincenzo Barzini (Martin Basovník), Maria Mancini (Hana Jílková), Margareta
Mancini (Kristýna Michlová), Dolores Valenti
(Lenka Fajmonová), Rocco Lampone (Lukáš Pruška), Carlo Rizzi (Jiří Holomek) a Fabrizzio Molinari (Michal Janoušek). Účelem soustředění bylo
otestovat adepty a těm nejlepším z nich prokázat
velkou čest a nabídnout jim spolupráci s famiglií
Corleone.
Na začátku byli mladí „mafioso“ rozřazeni
do čtyř družstev, rozdělených podle barev. Po celou dobu pak soutěžili za svůj tým a na konci soustředění jim byly rozdány věcné ceny. Děti se tedy
rozhodně nenudily.
Naučily se pár základních pojmů a informací
vztahujících se k mafii, zahrály si spoustu různých
her – matematických i pohybových, zazpívaly si
u ohně, poměřily své síly s ostatními v Matboji
– počítání příkladů na čas, vyslechly si přednášky,
zahrály si scénky na motivy života Ala Caponeho
a absolvovaly noční hru.
Pedagogický dozor tohoto soustředění zajistili profesoři poličského gymnázia Mgr. Jan Sigl
a Mgr. Miroslav Jílek.
Jako každá soutěž, ani ta naše se neobešla
bez sponzorů, kterým bychom rádi poděkovali.
Letošní ročník náš matematický korespondenční seminář sponzorovali: Agricol Polička, Agro
Bystré, Bylinářství a kořenářství B. Jukl, ČMSS,
Elektro Kelvin, Enter Polička, Galerie Vysočina,
GE Money Bank, Halamkovi – Parti, Heso Polička,
Intratech, Knihkupectví M. Dolejš, Komerční banka, Level Hlinsko, Medesa, MiP, MUDr. D. Jílková,
Orfast, Papírnictví V. Kořínková, Pekárna Borová,
Pivovar Polička, Ponas, P. Švanda – Prima stavebniny, Ravesburger Karton, Rek plus, Revi, T.H.T.
Polička, Vitamín D, Z. Vlčková, J. Hudec – „Zdraví
z přírody“.
Mates team 2005

VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ
RYCHLOSTI
Strážníci Městské policie měli půjčený od specializované firmy radar na měření rychlosti. Celkem
bylo měřeno 452 vozidel, z toho 127 překročilo
stanovenou rychlost v obci. „Měli jsme poznatky, že
automobily jezdí rychleji než povolenou padesátikilometrovou rychlostí. Zaměřili jsme se na příjezdové
komunikace do Poličky a na prostor v blízkosti přechodů pro chodce a škol. Z průzkumu nám vyšlo,
že každé čtvrté auto překročilo rychlost. Většina
řidičů jezdí tak, jako když byla povolena šedesátikilometrová rychlost. Nejvyšší naměřená rychlost byla
116 kilometrů v hodině,“ uvedl k průzkumu velitel
městské policie Pavel Lahodný. „Dáme vedení a zastupitelstvu města podklady na zvážení, zda radar

zakoupit.“ Během zkušebního měření se však na
místních zpravodajských webových stránkách objevil i názor, že jde o další „šikanování“ občanů
od městské policie. „Každý by si měl uvědomit,
že když dojde k dopravní nehodě, jejíž obětí bude
někdo blízký, rozhodně si myslím, že nebude říkat,
že policie šikanuje občany tím, když měří rychlost.
Naopak, spíše si myslím, že se bude ptát, proč policie
tyto problémy neřeší dříve, než dojde k nehodě,“ dodal velitel. Radar, který měli strážníci v Poličce zapůjčený, stojů půl milionu korun. Jiných modifikací
radarů je na trhu více, záleží na požadavcích, které
uživatelé od těchto zařízení potřebují. „Tento radar,
který jsme měli zapůjčený, udělá ihned na místě
fotodokumentaci a zpracovává i data potřebná
pro správní řízení na odboru dopravy,“ uvedl Pavel
Lahodný.
-sáň-

LUPIČI V BANKÁCH A NA POŠTĚ

Ne, nelekejte se, k žádnému přepadení banky
ani pošty v našem regionu, pokud vím, v této době
nedošlo. Spíše se chci na celou záležitost podívat
v obráceném gardu. Před pár dny jsem šel na poštu
zaplatit složenkou 10,50 Kč. Když po mně pracovnice u přepážky chtěla 30,50 Kč, domníval jsem se,
já naivní člověk, že se přeřekla. Ale nepřeřekla. Tu
dvacku prý dělá manipulační poplatek. Tak jsem byl
rád, že jsem neposílal třeba padesátník, to bych měl
pocit okrádání ještě silnější. Jen jsem si řekl, že by
asi neměl být tak velký problém odstupňovat manipulační poplatek podle výše zasílané částky. Ale to
už bych asi chtěl moc, třeba by to mohlo nabourat
stabilitu této instituce, i když už notně zdražila například poštovné...
A pojďme do banky. Už se vám někdy stalo, že by
poděkovali, když jste si tam přišli uložit peníze? Mně
ne. Zato když si jdete nějaký obnos vybrat, zacvaknete si to. Všimli jste si, kolik vám strhávají za vedení
účtu a kolik připisují úroků? Jsou to velice rozdílné
částky, pochopitelně ve váš neprospěch. Vždycky si
při té příležitosti vzpomenu na maminku, jak pro
rodinu a nás děti založila spořitelní knížky se 4 %
úrokem, aby se skrovné úspory aspoň malinko
zhodnocovaly... Copak by asi řekla dnešní realitě,
kdy by jí těžce vydělané peníze, svěřené bance, spíše
ubývaly?
Proč bychom se tedy měli divit, že naše banky
patří mezi nejziskovější instituce v zemi, a že na neúměrnou výši stanovených poplatků se už poukazuje nejen doma, ale i v zahraničí?
-vra-
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Vás zve na

PRÁZDNINOVOU AKCI
Snížená cena bowlingu 130,- hod.
v době od 10:00 do 16:00 hod. !!!!!
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Otevřeno denně od 10:00 do 24:00 hod.!
Dále Vás zveme na turnaje bowlingu,
šipek, fotbálku, přenosy všech sportovních utkání na velkoplošné projekci,
možnost pořádání firemních oslav
a večírků, přes léto posezení na zahrádce, můžete si vsadit na sportovní zápasy
s Fortunou…
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Těšíme se na Vaši návštěvu !!!
Tel. pro rezervace: 605 373 330
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SEMINÁŘ MODERNÍHO SPORTOVNÍHO KARATE V LETOVICÍCH
Tak jako každý rok i letos se konal ve dnech
2. - 9. července letní seminář moderního sportovního karate v Letovicích. Oproti běžným seminářům
trvá letní škola celý týden, a také jsme měli, spo-

TEXTOVÁ INZERCE
Koupím akcie HPH v likvidaci. Info na tel.
737 879 008.
***
Údržba vaší střechy, oprava komínu, nátěry.
Tel. 737 879 008.
***
Provádíme výkup sušených hub: Směs hřibovitých 300 Kč za 1 kg, Hřib pravý sušený 400 Kč za 1 kg,
liška sušená 300 Kč za 1 kg. Tel 603 379 142.
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lečně s karatisty ze Slovinska, možnost učit se pod
vedením Prof. Rudolfa Jakhela, držitele VIII. Danu.
Každý den začínal od 6 hodin ranním venkovním tréninkem, jehož hlavní náplní bylo cvičení
forem, před snídaní jsme si pro zdraví na čtvrt
hodinky zaběhali a čekala nás dopolední pauza.
Druhý dvouhodinový trénink začínal v 10:30 a poslední v 16.30. Výhodou letní školy bývá každoročně hodně volného času určeného k regeneraci
po náročných trénincích. Tak jsme se mohli podívat na pouť, do cukrárny nebo na koupaliště. Ale
u konce semináře jsme vlastně únavou jen cvičili,
jedli a spali :-).
Seminář byl v sobotu 9. července zakončen
testovacím turnajem, poličští karatisté zaznamenali
několik výborných výsledků:
Petra Hromádková
3. místo
Forma SET

Petr Hromádková
3. místo
Forma Quinta
Jaroslav Roušar
4. místo
Forma Quarta
Jindřich Pevný
2. místo
Forma Secunda
Michaela Uhlířová
3. místo
Boje ženy GREEN
Roman Tulis
3. místo
Boje muži pod 16 let
Závěrem je třeba zmínit, že 3 karatisté složili
zkoušku na vyšší pás:
Petr Hromádka ml. 9. kyu
Jaroslav Najbert 4. kyu
Petra Hromádková 1. kyu !!! Petra se ziskem
1. kyu stala kandidátkou na mistrovský pás a my
se už můžeme těšit na Dan promoci, která se koná
příští rok v Chorvatsku.

TRIATLON MIP POLIČKA
Po velice úspěšné loňské sezóně, kdy se Lukáš
Tomášek stal mistrem republiky v duatlonu, vedou
si závodníci Triatlonového oddílu MIP Polička
v celorepublikovém měřítku úspěšně i letos. Český
pohár duatlonu pokračoval 3. závěrečným závodem
v Plzni, kde všichni tři poličtí závodníci obsadili
přední umístění. Zuzana Vlčková získala bronzovou
medailovou příčku, Lukáš Tomášek skončil na 4.
místě, Petr Mohelník rovněž na 4. místě se ztrátou
pouhých 20 sekund na favorizovaného Fialu z Kovosvitu Tábor. Petr zvládl trať, skládající se ze 2 km
běhu, 10 km jízdy na kole a dalšího běhu na 2 km,
v čase 36 min. 49,5 s.
Celkově se v závěrečném bodovém pořadí
Českého duatlonového poháru umístil Petr Mohelník v kategorii mladších žáků na 7. místě, Zuzka
Vlčková v kategorii starších žákyň na 3. místě
a Lukáš Tomášek v dorostenecké kategorii na 6.
místě. V konkurenci dvou až tří desítek závodníků
v každé kategorii to je jistě úspěšné završení letošní
sezóny.

V triatlonovém poháru pokračuje v úspěšném
tažení letošní sezonou Zuzana, která v Poděbradech získala bronz a Lukáš obsadil 5. místo.
V dalším závodě v Holicích Zuzana rozšířila svou
medailovou sbírku o stříbro. Rovněž další stříbro
přidala v 5. závodě ČP v Plzni, kde trať složenou
ze 400 m plavání, 12 km jízdy na kole a 3 km běhu
zvládla za 41 min. 17,8 s. Lukáš se zde umístil na 5.
místě. V průběžném bodovém pořadí triatlonového
poháru je Zuzka na 2. , Lukáš na 5. a Petr na 12.
místě.
Další velký úspěch pro Poličku přidala Zuzana
na II. Dětské olympiádě v Brně, kde porazila svou
největší soupeřku Veroniku Karlovou z Triatlonu
Nový Věk a získala stříbrnou medaili. Svými výkony si zajistila nominaci na Závod olympijských nadějí – FADD DOMDORI, který proběhne ve dnech
30. – 31. 7. v Maďarsku.
V současné době se všichni připravují na Mistrovství republiky.
P. Mohelník

POLIČSKÝ BLOK
V sobotu 25. 6. se na antukových kurtech
U Javoru uskutečnil již II. ročník volejbalového
turnaje neregistrovaných Poličský blok. Zúčastnilo se ho pouze 5 družstev, tím byl určen systém
soutěže. Družstva hrála v jedné skupině, každý
s každým.
Čtyři místní družstva Kantoři, Volejbalky, Lachtani a All Stars Team svedla boje s Pomezáky.
Za parného počasí byly k vidění zajímavé výkony a volejbalové kreace. O vítězství se bojovalo
až do posledního zápasu. Štěstěna se přiklonila
k družstvu Kantorů, kteří prošli turnajem bez
jediné porážky. Druhou příčku obsadili favorité
soutěže All Stars Team a třetí bylo tradiční družstvo Lachtanů.
Svým bojovným výkonem na sebe upozornily
tři starší žákyně Hanča, Domča a Petra z družstva
Pomezáků.
Soutěž o nejlepšího blokaře a nejužitečnějšího
hráče letos vyhrál jednoznačně Pavel Švejda taktéž z družstva Pomezáků.
Za svůj výkon byla všechna družstva odměněna věcnými cenami, chlazeným pivkem a výborným gulášem.
-har-

NA SJEZDOVCE JE RUŠNO
I V LÉTĚ
Členové lyžařského oddílu v Poličce ve spolupráci s TJ Spartak Polička a městem připravují
novinky na poličské sjezdovce pro zpříjemnění
tamějšího pobytu hlavně v zimních měsících.
A to jak lyžařům, tak i pouze procházejícím turistům.
Asi největší změna je vidět přímo na svahu.
Naši závodníci v akci

POLIČSKÁ ATLETIKA PŘEDSTAVUJE
Nejen džentlmen by začal s představování
úspěšných poličských atletů právě u Lenky Schauerové, neboť tato dnes historicky nejúspěšnější
poličské atletka, která drží bezpočet oddílových
rekordů, patří již třetím rokem k nejlepším atletkám
republiky.

Je držitelkou mnoha titulů „Krajský přeborník“,
ale k největším úspěchům patří 6. místa na MR
v krosu z Mladé Boleslavy 2003 a na 1 500 m
překážek z Pardubic 2005 a 9. místo z MR v hale
na 3 000 m ze Stromovky 2005.
V letošním roce dokázala úspěšně ve dvou
startech vést i družstvo mladších žáků v krajských
přeborech a při trénincích dokáže metodicky řídit
mladší atlety. Mezi její sportovní cíle patří vytvoření nových oddílových rekordů v ženské kategorii.
Od prázdnin se bude snažit úspěšně zvládnout
učivo 3. ročníku Gymnázia v Poličce.
-JarKa-

BĚH TERRYHO FOXE 2005
Maratón naděje odstartuje 25. září ve 14 hodin na
Palackého náměstí v Poličce.
Prezentace od 12 hodin na místě startu.

Lenka má dar od Boha, neboť může začít s kterýmkoliv sportem a snad s výjimkou šachu bude
vždy patřit k nejlepším. Možná pro kolektivní sporty měla lepší předpoklady, ale prozatím zaprodala
duši právě atletice, kde se velmi systematicky a poctivě věnuje běhům na dlouhé tratě, ale medaile má
i z vícebojů, což jen dokazuje její všestrannost. Jako
mladší žákyni ji mrzelo, že spolužačky Veronika
s Pavlou byly lepší a učitelé ji nevybírali na závody.
Snad proto byla vždy k sobě náročnější, aby ostatním dokázala, že je také „dobrá“. Mezi sportovci je
velmi oblíbená a má zde mnoho dobrých kamarádů
a kamarádek.

Lze absolvovat:
na kole, kolečkových bruslích, vozíku,
během, procházkou, s kočárkem, se psem
Po ukončení Běhu Terryho Foxe čeká každého
občerstvení.
Těší se na vás pořadatelé:
Křesťanská demokratická unie – Československá
strana lidová (KDU-ČSL)
Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí(SJ)
Za významné podpory Městského úřadu v Poličce
Děkujeme sponzorům BTF:
Foto Jiří Hájek, Město Polička, KDU-ČSL, T.E.S.,
Masokombinát Polička,
Svatojosefská jednota Polička

V minulém měsíci došlo k realizaci 2. etapy
rozšiřování sjezdovky. Nyní se jednalo o její
spodní polovinu, která se rozšířila z původních
asi 30 m na nynějších 60 m. Podél celé sjezdovky
se provádějí výkopové práce pro uložení rozvodů
vody a elektřiny, které slouží pro umělé zasněžování.
Na výrobu umělého sněhu v lyžařské sezóně
2005/2006 pronajme lyžařský oddíl Polička dvě
sněhová děla – tzv. „sprchy“. Voda pro tvorbu
sněhu se na svah přivede z Bílého potoku pomocí čerpadel. Úpravu sjezdovky bude opět zajišťovat firma TES a.s. Polička, která vlastní příslušnou
techniku.
Další změny se týkají rekonstrukce stávajícího
objektu pod sjezdovkou. Jedná se zejména o vybudování přípojky vodovodního řádu a vestavbu
sociálního zařízení.
Bez povšimnutí nezůstalo ani parkoviště pro
osobní automobily pod sjezdovkou, které mohou
lyžaři v sezóně bezplatně využívat. Bude mít větší kapacitu a kvalitnější povrch.
Na závěr nezbývá nic jiného, než poděkovat
členům LO Polička za jejich usilovnou práci při
přípravě sjezdovky na další lyžařskou sezónu
a předsednictvu TJ Spartak Polička i vedení města Poličky, kteří celou akci plně podporují.
Za LO Polička Š. Vlček
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MLÁDEŽ OPĚT SVÁDĚLA VOLEJBALOVÉ BOJE

Dne 23. 7. se uskutečnil volejbalový turnaj
Poličský bagr na pískovém hřišti místního koupaliště. Turnaje se zúčastnilo osm družstev vesměs z Poličky a okolí. Zahráli si také přespolní
ze Svitav a Brna.
Mezi vykonnostně velmi vyrovnanými družstvy se podařilo vyhrát družstvu LEMRY (Vojta
Král, Alena Herníková). Druzí skončili SVITAVÁCI (René Karpeles, Jana Kohlová), třetí SLEDI
(J. K. Dvořák, Hynek Nespěšný) a bramborové
medaile se dočkali STALE (Stanislav Nožka,
Lenka Jelínková). Kompletní pořadí naleznete
na našich www stránkách.
Děkujeme sponzorům bez kterých by se
turnaj neobešel, jmenovitě Bartosh s.r.o. - reklama, Masokombinát Polička, Kovoslužba
Bulva, Tiskárna Polička. Náš dík patří také
městu Polička, které nás podpořilo finančním
příspěvkem.
Za ASPV - Volejbal
J. K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz

Tradiční volejbalový turnaj mládeže, pořádaný
na ukončení sezóny, se uskutečnil 27. 6. na antukových hřištích v areálu U Javoru. Počasí účastníkům
připravilo úmorné vedro a takřka bezvětří. Letošního, již VI. ročníku se zúčastnilo 8 družstev (4
družstva dívek, 3 chlapecká a 1 smíšené).
Atmosféra turnaje byla výtečná, k vidění byly
úporné boje, převážně chlapci, kteří pravidelně
volejbal nehrají se chtěli vytáhnout na trénovaná
děvčata. Pro chlapce hrála i polehčující okolnost
v podobě nižší sítě. Přesto jasně dominovala děvčata. Družstva rozdělená do dvou skupin bojovala
o co nejvýhodnější umístění. Vítězové skupin
se probojovali přímo do finále. Sparťánci a chlapci
z Lubné vytvořili finálovou dvojici. Dlouho se zdálo, že chlapci mají výrazně navrch, ale děvčata si
vynutila tiebreak, kde své rivaly udolala. VI. ročník
má opět nové vítěze, tak jako předcházející neporažená družstva věří Sparťánci, že příští rok obhájí
svou pozici. Sestava vítězného týmu: Hana Dra-

Sparťánci - vítězky mládežnického turnaje

hošová, Petra Nespěšná, Dominika Obrová, Žaneta
Štrofová, Zuzana Schwachová a Edita Klusoňová.
Tabulka turnaje
1. Sparťánci
2. Lubná chlapci
3. Gymnázium dívky
4. Masarykova ZŠ chlapci
5. Masarykova ZŠ dívky
6. Bystré dívky
7. Gymnázium chlapci
8. Na Lukách smíšené družstvo
První tři družstva obdržela diplomy a všichni
účastníci se na závěr občerstvili chlazenými rychlými špunty.
-har-

TURISTI V SRPNU
7. srpna - Cyklovýlet na ANDRLŮV CHLUM.
Polička – Květná –Trstenice – Litomyšl – Sloupnice
– Andrlův chlum – Přívrat – Mendryka – Čistá – Chmelík – Pomezí – Polička.
Trasa celkem: asi 75 km. Odjezd: v 8.00 hod od
Tylova domu. Vedoucí akce: Josef Škorpík
21. srpna – Prosička. Pěší vycházka na Prosičku. Polička – Sádek – Borovnice – Prosička – Kutiny
- Borovnice s možností ukončení v Poličce. Základní
trasa: 15 km. Sraz účastníků: v 8.00 před gymnáziem.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince u Mrštíků v Tyršově
ulici a nebo na internetové adrese
www.policka. cz/kct

SÁBA, PÁJA, LENKA A LAURA OPĚT NEPORAŽENY
Pro volejbalovou minipřípravku uspořádali trenéři závěrečný turnaj v úterý 28. 6.. Hřiště U Javoru
obsadilo 6 družstev.
Děvčata si sama sestavila týmy a určila si úsměvné názvy družstev. A tak se na hřištích pohybovali
Klokani, Berušky, Beanožci, Mrkvičky, Ředkvičky
a MMPačky. Čtyřčlená družstva rozdělená do dvou
skupin hrála na hřištích 7 x 7 m.
I když složení některých družstev napovídalo,
kdo bude favoritem, méně zkušené hráčky právě tato
družstva velmi potrápila. Senzace se sice nekonala,
do finále se dostala dvě družstva favoritek: Mrkvičky
(Sabina Kubátová, Pavlína Martinů, Laura Štěpán-
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ková, Lenka Teplá) a MMP (Markéta Uttendorfská,
Michaela Švandová a Pavlína Martinů).
Finálový duel byl velmi napínavý, každé družstvo
vyhrálo jeden set a šlo se do třetího rozhodujícího
zkráceného setu. Mrkvičky se nakonec radovaly z vítězství 15 : 13 v tiebreaku. Pořadí družstev tentokráte
nebylo prioritou. Daleko důležitější bylo, že děvčata
hrála velmi bojovně, srdcem, nenechala soupeřkám
nic zadarmo. I trenéři byli spokojeni s úrovní hráček,
které s volejbalem teprve začínají. Nejlepší hráčkou
turnaje byla Klára Eltschknerová.
Opravdové boje je čekají v následující sezóně, kde
změří síly s ostatními družstvy Pardubicka. -har-

POJĎTE NA POCHOD
ŽĎÁRSKÝMI VRCHY

ATLETICKÉ NOVINKY
Přelom června a července byl pro poličské
atlety vrcholem sezóny v individuálních startech, neboť se konala Olympiáda dětí a mládeže
v Brně, Mistrovství ČR dorostu a juniorů v Pardubicích a mužů a žen na Kladně. Právě v tomto
období si vybrali naši sportovci smůlu za několik
let zpět a snad i na několik let dopředu, přesto

to Jakub Červ 9:55,20; 3 000 m 11. místo Karel
Sejkora 9:44,05;
MR mužů a žen 2. – 3. 7. Kladno: disk Lukáš
Kvapil DNF
O prázdninách trénují atleti vždy v úterý
a ve čtvrtek od 17 hodin na hřišti Masarykovy

Klub českých turistů Polička pořádá v sobotu 4. června 2005 XXIX. ročník turistického
pochodu Žďárskými vrchy
Presence účastníků a start: Gymnázium v Poličce od 7.30 do 9.30 hod
Cíl pochodu: přehrada Pod kopcem, kde každý
účastník obdrží Pamětní list.
Startovné: dospělí 15,- Kč, mládež do 15 let
10,- Kč
Trasy pochodu:
Pěší:
10 km: Polička - Kamenec - Stará Ves - Jelínek
- přehrada Pod kopcem - Polička.
20 km: Polička - Sádek - Lucký vrch - Telecí - Sádek - Jelínek - přehrada Pod kopcem - Polička
25 km: Polička - Lucký vrch - Telecí -Lačnov- Kateřinky - Korouhev - Jelínek - přehrada Pod
kopcem - Polička
32 km: Polička - Lucký vrch - Pustá Rybná
- Krásné - Telecí - Lačnov - Korouhev - Jelínek přehrada Pod kopcem - Polička.
40 km: Polička - Lucký vrch - Pustá Rybná Krásné - Spělkov - Lačnov - Kateřinky - Korouhev
- Jelínek - přehrada Pod kopcem – Polička
Cyklo:
36 km: Polička - Sádek - Borová - Pustá Rybná Krásné - Borovnice - Lačnov - Korouhev - přehrada
Pod kopcem Polička
46 km: Polička - Sádek - Borová - Pustá Rybná Mílovy - Sněžné - Borovnice - Korouhev - přehrada
Pod kopcem - Polička
70 km: Polička -Mílovy - Svratka -Herálec - Cikháj - Fryšava - Sněžné - Lačnov - Korouhev - přehrada Pod kopcem - Polička
Informace o akci též na www.policka.cz/kct

Kuba a Jarda zdolávají vodní příkop
dosažené výsledky v nejsilnější možné konkurenci nejsou špatné.
Na Olympiádě dětí patřil Tomáš Večeře k jasným favoritům a jen se čekalo na barvu kovu
medaile.
Čtvrteční kvalifikační rozběh vyhrál bez větší
námahy, ale v sobotním finálovém běhu v rozhodující chvíli při strkanici upadl a v cíli z toho bylo
přesto sedmé místo.
Jirka Šlosr potvrdil ve výšce svůj velký talent,
ale bez poctivého tréninku na špičku již nestačí.
Jirka Fajmon na 60 m překážek si vytvořil velmi
kvalitní osobní rekord. Největšího úspěchu dosáhla v triatlonu ziskem stříbrné medaile Zuzka
Vlčková.
Na MR dorostu v Pardubicích byl kandidátem
na medaili na 3 000 m Karel Sejkora, ale snad
příznaky blížící se angíny mu nedovolili udržet
krok s nejlepšími déle jak 2 200 m. Kuba Červ
na 5 000 m chůze po 3 km dostal červený terčík
a musel ze 4. místa odstoupit. Prestiž zachraňovali Lenka Schauerová, Kuba Červ a Jarda Kacálek
na dlouhých překážkách.
Lukáš Kvapil, historicky první poličský atlet
na MR mužů a žen na dráze, završil na Kladně
černou sérii, když nedokázal v přemíře úsilí
umístit disk do výseče ani jedním pokusem.
Přehled výsledků :
Olympiáda dětí a mládeže 22. – 25. 6. Brno:
60 m př. 4. místo v 2. rozběhu Jirka Fajmon 10,17;
1 500 m 7.místo Tomáš Večeře 4:31,21; výška
7.místo Jiří Šlosr 179 cm; triatlon 2.místo Zuzka
Vlčková.
MR dorostu na dráze 24. – 25. 6. Pardubice:
1 500 m př. 6. místo Lenka Schaulerová 5:35,33;
3 000 m 14. místo Lenka Schauerová 10:30,76;
2 000 m 11. místo Jarda Kacálek 6:51,03, 12. mís-

základní školy. Poslední týden v červenci patří
tradičně tréninkovému soustředění. V srpnu prověří formu starty v rámci Východočeského turné
a několik krosů.
-JarKa-

CHCETE INZEROVAT V JITŘENCE?
Není nic jednoduššího.
Pište jitrenka@policka.cz, volejte 603 52 62 43
Do každé schránky v Poličce a okolí.

TENISOVÉ VÝSLEDKY
Po polovině soutěže mladších žáků, jsme si
přáli alespoň jedno vítězství ze zbývajících tří
utkáni a podařilo se. A to hned dvakrát. Polička - Vysoké Mýto 5:4, Chrudim - Polička 7:2,
Polička - Rychnov nad Kněžnou 5:4. V konečné
tabulce patří našim mladším žákům 5. místo ze 7
družstev, což je úspěch. Chtěl bych všem dětem
poděkovat, za jejich přístup jak k tréninkům, tak
i k utkáním a už dnes se těším na příští sezonu.
Věřím, že postavení v tabulce hravě vylepší a pokusí se bojovat o 1. místo a tím o postup do vyšší
soutěže.
Starší žáci doplatili na nekompletnost sestavy při jednotlivých utkáních. Konečné umístění
na 6. místě z 8 družstev, je trošku zklamáním,
protože měli na to, aby skončili na 3. místě.
Stejný osud potkal i družstvo dospělých,
které skončilo na 5. místě ze 7. Při kompletnosti
se mohlo hrát i o 2. místo.
Po soutěžích družstev se v tenisové sezoně
přechází na soutěže jednotlivců, kde každý hráč
hraje sám za sebe.
V Poličce jsme takovýto turnaj pro děti
uspořádali poprvé v historii poličského tenisu
a hned s velkým úspěchem. Líbilo se u nás jak
rodičům, tak hlavně dětem. Těch se zúčastnilo
celkem 27 z toho 15 děvčat a 12 chlapců. Přijeli

k nám z Chocně, Rychnova nad Kněžnou, Ústí
nad Orlicí, Žamberka, Vysokého Mýta, Chrudimi,
České Třebové, Řevnic, Brna, Pardubic, Litomyšle
a Jevíčka. Samozřejmě se turnaje zúčastnily i děti
poličské. A nebýt deštivého počasí mohlo být
dětí ještě více, protože celkem bylo přihlášeno 20
děvčat a 19 chlapců.
Výsledky turnaje HEAD CUP mladších žáků
konaného 9.-10. 7. 2005
Dvouhra děvčata - 1. Novotná Karolína Žamberk 2. Rouhová Dominika Vys. Mýto
Čtyřhra děvčata - 1. Novotná - Josefyová Aneta, Vys. Mýto, 2. Rouhová - Kubešová Veronika
Chrudim
Čtyřhra chlapci - 1. Vápenil Erik - Kadidlo Michal oba Polička, 2. Šilar Luboš - Hübner Kryštof
Rychnov / Ústí n. Orl.
Dvouhra chlapci - pro nepřízeň počasí se dohrávalo ve čtvrtek 21. 7. Ve finále nastoupili proti
sobě Vápeník Erik Polička proti Hanuši Pavlovi
z Chocně. Erik zvítězil 6:1, 6:3.
Chtěl bych poděkovat sponzorům, kteří připravili věcné dary pro všechny hráče. Jsou to: Čokoládovna ORION, Ravensburger karton, Vitamín
D, ZŘuD Masokombinát, THT, Skanska, Agronea,
Ponas, Orfast.
Zdeněk Jílek
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