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PRACOVNÍ LÉTO V POLIČCE
V těchto dnech byla zahájena 2. etapa rekonstrukce náměstí. Dláždí se silnice z původních
velkých kostek, parkoviště bude dlážděno z malých
původních kostek a chodníky o šířce 5-6 m budou
z nové velkoplošné betonové dlažby. Vše by mělo
být hotovo do konce roku včetně výměny vodovodu, kabelů a dílčích oprav kanalizace.
Po několikaletém jednání opravilo Ředitelství
silnic a dálnic ČR vozovku na nábřeží a díky nutnosti odvodnění, které je pod chodníkem, se do-

umožnilo opravu střešních vazníků a kompletní
výměnu podhledu nad bazénovou halou včetně
svítidel. Dále se kompletně mění původní vzduchotechnika a nově se instaluje vzduchotechnika do
části mezistřešního prostoru. Dokončení se plánuje
koncem října 2010.
V polovině prázdnin bylo dokončeno vydláždění chodníků po obou stranách Husovy ulice
a s opravou se bude pokračovat i v Hegerově ulici
od kruhového objezdu až po Sídliště Hegerova

Rekonstrukce náměstí

Nový chodík v Husově ulici

Oprava vozovky na nábřeží

Budova ratejny na Svojanově
Budova bývalé ratejny či myslivny na hradě Svojanov v současnosti slouží jako pokladna a prodejna upomínkových předmětů, provozně-technické
zázemí hradu a v části nově vzniká pamětní síň
malíře a bývalého kastelána Aloise Živného. Akce
obnovy spočívá ve výměně okenních a dveřních
výplní, provedení nových fasád a výměně střešní
krytiny. Novodobý zadní přístavek bude obložen
dřevěnými deskami. Všechny práce probíhají tak,
aby budově navrátily původní historickou podobu
z 2. poloviny 19. století a aby setřely nevhodné novodobé úpravy z 2. poloviny 20. století. Pro další
opravy areálu hradu očekává město dotaci z EU ve
výši 35 mil.

Nezvyklý pohled na plavecký bazén
stalo i na nový povrch chodníku. Město této situace
využilo a vyměnilo sloupy veřejného osvětlení. Pro
příští rok bude město usilovat o opravu původního
zábradlí.
Velmi nezvyklý pohled skýtal o prázdninách
poličský krytý bazén. Byl zaplněn lešením, které
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INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

INFORMACE PRO
PODNIKATELE
Ani letošní rok není výjimkou a živnostenský zákon je opět několikrát novelizován. Níže jsem pro vás,
podnikatele, připravila shrnutí nejzásadnějších změn
živnostenského zákona:
Zákon č. 155/2010 Sb.
Tento zákon nabyl účinnosti 1. srpna a znění
živnostenského zákona mění v části šesté. Mezi nejdůležitější změny patří:
- datum vzniku volné, řemeslné i vázané živnosti je
vždy dnem ohlášení, již nelze ohlásit živnost s datem
vzniku živnostenského oprávnění do budoucnosti
(výjimkou jsou případy, kdy živnost vzniká zápisem
osoby do obchodního rejstříku)
- doba platnosti oprávnění je výhradně na dobu
neurčitou (výjimku tvoří doba platnosti oprávnění
zahraničních fyzických osob a pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele)
- je zrušena povinnost podnikatele mít na provozovně pro účely kontroly doklady prokazující způsob
nabytí prodávaného zboží nebo materiálu používaného k poskytování služeb
- je odstraněna povinnost podnikatele dokládat
výpisy z obchodního rejstříku
- podnikatel není povinen oznamovat změny již
zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel
(pokud je podnikatel státním občanem ČR) anebo
v informačním systému cizinců (pokud je podnikatel
cizincem), zásadně je změněno ustanovení o bezúonnosti ohlašovatele živnosti či žadatele o koncesi
(pokr. na str. 2)

INFORMACE PRO PODNIKATELE
(pokr. ze str. 1)
- právnická osoba neuvádí při
ohlášení živnosti či žádosti o koncesi státní občanství
osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho
členy
- ruší se povinnost podnikatele oznamovat přerušení provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců,
je pouze na jeho uvážení, zda přerušení provozování
živnosti oznámí
- podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení
činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky a zároveň je podnikatel povinen ohlásit i každou
změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení
činnosti v provozovně (doposud tuto povinnost podnikatele řešil zákon na ochranu spotřebitele)
- další zásadní změny se týkají příloh živnostenského zákona, většinou v požadované odborné
způsobilosti
Zákon č. 227/2009 Sb.
Tento zákon nabyl účinnosti 1. července 2010
a živnostenský zákon je novelizován v části dvacáté
první mimo jiné, následovně:
- podnikatel, který oznámil provozování živnosti
v provozovně, je povinen mít označení provozovny

doplněno o identifikační číslo provozovny, které mu
příslušný živnostenský úřad přidělil
- provozovně zřízené před 01. 07. 2010 přidělí
příslušný živnostenský úřad identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru
osob nejpozději do 30. 06. 2011 a v téže lhůtě o tom
podnikatele vyrozumí – takto přidělené identifikační
číslo provozovny je podnikatel povinen užívat (i doplnit označení na provozovně) nejpozději po uplynutí
1 měsíce po uplynutí citované lhůty – k tomuto doplním, že na našem úřadě je vámi do data účinnosti
novely oznámeno 1070 provozoven, kterým budeme
přidělovat identifikační číslo provozovny a vždy vás
o přidělení písemně vyrozumíme doporučenou zásilkou poštou nebo do datové schránky.
Zákon č. 160/2010 Sb.
Tento zákon nabyl účinnosti 7. června 2010. Mění
některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách a v části šesté je změněn i živnostenský zákon.
Od uvedeného data činnost ratingových agentur
již není živností.
Eva Zindulková
odbor obecní živnostenský úřad
MěÚ Polička

PROHLÁŠENÍ HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE
Reakce hejtmana Pardubického kraje a 1. místo- jeme, že prostřednictvím ROP čerpají prostředky
předsedy Rady Asociace krajů Mgr. Radko Martínka
v největší míře obce, města, nestátní neziskové orna rozhodnutí Vlády ČR o přerušení kofinancování
ganizace a podnikatelé a tak toto opatření dopadne
Regionálních operačních programů
především na tyto subjekty. Kraje se na čerpání
Nečasova vláda na svém středečním zasedání
z těchto programů podílí pouze cca 25 – 30 %.
krajům od roku 2011 škrtla 7,5 procentní kofiNárodní strategický referenční rámec, který byl
nancování projektů z Regionálních operačních
schválen Evropskou komisí, uvádí, že „MF pravidelprogramů státem. Vláda ČR tento krok udělala bez
ně analyzuje schopnost veřejných rozpočtů zajistit
předcházejícího varování či diskuze s kraji.
dostatek prostředků na spolufinancování SF a FS.
S tímto usnesením zásadně nesouhlasím a při- Na základě takové analýzy rozhodla vláda dne 14.
pomínám několik faktů.
prosince 2005 (usnesení vlády č. 1618), že spolufiRegionální operační programy jsou nelépe
nancování je prioritou při přípravě rozpočtů.“
čerpající programy ze strukturálních fondů, jejichž
Rozhodnutí Vlády ČR lze tedy považovat i za
prostřednictvím se investují prostředky do rozvoje
nedodržení přístupu, ke kterému se České republiměst, obcí, silniční sítě, ale i cestovního ruchu.
ka Evropské komisi v tomto dokumentu zavázala se
Díky těmto investičním aktivitám dochází
všemi důsledky, které z toho mohou vyplývat.
bezprostředně k menšímu útlumu hospodářské
činnosti, je podporována stavební činnost a s ní
spojené subdodavatelské vztahy. Dochází také ke
POLIČSKÉ POVĚSTI
zmírnění nárůstu nezaměstnanosti. Zároveň jde
V
INFORMAČNÍM
CENTRU
o aktivity, které podporují budoucí rozvoj celého
území a bez nichž bude příští růst ekonomiky podvázán a omezen.
Novinkou měsíce září je opětovně vydaná broRegionální operační programy disponují „Rám- žurka „Poličské pověsti“, které v roce 1926 napsal
covým rozhodnutím o poskytování dotací v období
a sebral Jan Al. Cupal. V brožurce o 36 stranách
2007 – 2013“, které podepsal tehdejší ministr pro
ve velikosti formátu A6 jsou sepsány následující
místní rozvoj Jiří Čunek. Stát by tak měl být za- pověsti: „O původu města Poličky“, „Škrkavka“,
vázán, že poskytne prostředky na kofinancování „Zrádce“, „Obětavé měšťanky“, „O Šibeničním
projektů každý rok v tomto programovém období
vrchu“, „Poslední poprava na Šibeničním vrchu“
ve výši 7,5%.
a „O propadnutí města Poličky“. Poličské pověsti
Rozhodnutí Vlády ČR je tak neseriózní využití
jsou mj. doplněny dvěma kresbami barokní Poličmožnosti modifikace tohoto rozhodnutí, které
ky od Josefa Šembery a šesti reprinty historických
může mít nedozírné následky. Smlouvy na projekty
pohlednic. Poličské pověsti vydal opět po mnoha
z ROP jsou totiž již podepsány a příjemci tak mají
letech vlastním nákladem Bedřich Vincenc. V insmluvně zajištěno, že po realizaci svého projektu
formačním centru jsou v prodeji od poloviny měsídostanou částku, která zahrnuje i 7,5 % ze státního
ce srpna za 15,- Kč.
rozpočtu. Pro příští rok se jedná o částky, které se
Mgr. Jan Matouš
mohou pohybovat na hranici 0,5 mld. Kč za region
Informační centrum
soudržnosti (pro představu - odhadujeme, že pro
Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj se
jedná o částku 442,5 mil. Kč). Tyto peníze buď
budou muset zaplatit sami žadatelé (obce, města,
neziskový sektor i podnikatelé), nebo by ji museStanislava Wondráková
ly pokrýt kraje, které však takovými částkami ve
klasická pedikúra (mokrá),
svých rozpočtech nedisponují. Vláda ČR tak ponese
přístrojová pedikúra (suchá), kombinovaná pedikúra
plnou zodpovědnost za případné zpomalení či zaTyršova 166, 572 01 Polička, tel: 723 015 902,
stavení čerpání prostředků ze strukturálních fondů
724 715 800, e-mail: swpedikura@email.cz,
prostřednictvím ROP, které doposud bylo rychlé
www.swpedikura.webnode.cz
a přinášelo do území žádoucí efekty. Upozorňu-

PROJEKT ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ
HRAJE VŠEMI BARVAMI
Nové propagační materiály
Novinkou letošní sezóny v propagaci turistických možností a atraktivit naší oblasti se stala sada
nových propagačních materiálů Českomoravského
pomezí rozdělená do několika titulů. První dva,
které prezentovaly nejvýznamnější atraktivity
regionu a tradiční akce, byly představeny již na
veletrzích cestovního ruchu v zimním období. Před
hlavní prázdninovou turistickou sezónou byly dokončeny další propagační skládačky zaměřené na
tipy na pěší výlety, výlety pro cyklisty a výlety pro
motoristy. Letáčky vyšly v desetitisícových nákladech a dosud jsou, i přes velký zájem turistů v letním období, stále k dispozici v informačním centru
pro další návštěvníky našeho města a oblasti. Na
přípravě letáčků, se kromě manažera Českomoravského pomezí a členů výkonného výboru, podíleli
také pracovníci informačních center z jednotlivých
měst.
Filmový spot v kinech
Počátkem letošního roku byl dokončen 5 minutový film o naší oblasti a na jaře následně
dva třicetivteřinové spoty lákající na dovolenou
do oblasti Českomoravského pomezí. V červnu
byly filmové spoty po dobu dvou týdnů promítány
před všemi filmy v multikinech Cinestar v Praze,
Ostravě, Olomouci, Liberci, Jihlavě a ve Zlíně a po
dobu jednoho týdne v Brně ve dvou multikinech
Palace Cinema. Filmové spoty vidělo více než 100
tisíc diváků.
Projekt „Českomoravské pomezí hraje všemi
barvami“ je financován z Regionálního operačního
programu NUTSII Severovýchod, oblast podpory
Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.
Mgr. Jan Matouš
výkonný výbor Českomoravského pomezí

POLIČSKÉ NÁMĚSTÍ UVÍTÁ
NEJKRÁSNĚJŠÍ DÍVKY SVĚTA
Ve středu 29. září přijedou
do Poličky finalistky soutěže „MISS PRINCESS OF THE
WORLD“. Naše město v tento
den přivítá 40 nejkrásnějších juniorských miss z celého světa.
V loňském roce tato akce
proběhla na hradě Svojanově
a poté v Tylově domě. Tentokrát se dívky představí na
poličském náměstí. Očekávaný začátek programu před poličskou radnicí je
v 16.00 hod.
Nejkrásnější dívka získá titul „PRINCEZNA
KRÁLOVSKÉHO MĚSTA POLIČKY“. Vyhlášení
vítězky proběhne v 19.30 v Tylově domě. Zde se
zároveň dívky představí ve volných disciplínách
a porota rozhodne o „MISS TALENT“. Přijďte
obdivovat ženskou krásu, vtip i talent, přijďte se
pobavit a tipnout si svoji vítězku.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

-PEDIKÚRA-
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OSLAVY NA SVOJANOVĚ
Město Polička zakoupilo před 100 lety hrad Svojanov, oslava proběhne 4. – 5. září
V letošním roce uplynulo 100 let od doby, kdy
se město Polička rozhodlo zakoupit hrad Svojanov
od jeho posledního soukromého majitele Antonína
Haascheho. K podpisu kupní smlouvy došlo již
28. června 1910, k fyzickému předání hradu však
až na konci srpna a 4. září proběhla velká lidová
oslava. Nyní se bude konat na hradě ve stejné datum oslava zakoupení hradu městem po 100 letech.
Bude probíhat po celý víkend, tedy v sobotu i v neděli 4. – 5. září 2010. Na hradě bude císařsko-královská armáda, proběhne módní přehlídka počátku
20. stol., poslechnout si budete moci hudbu z této
doby či zhlédnout loutkové divadlo. Mezi jednotlivými představeními vystoupí významné osobnosti
spojené se současností hradu Svojanova.
Je velmi symbolické, že přesně po 100 letech
od zakoupení hradu městem, vzniká velká šance
na provedení kompletní a citlivé obnovy podstatné
části hradního areálu.
Program v sobotu i v neděli:
10.00 - Ranní verbování - Ukázky výcviku, pořadové cvičení, pochodování K. und K. armády (horští myslivci, pěchota, dělostřelci a hraničáři)
11.00 – Písně pouličních zpěváků – písně z počátku století (harmoniky, housle, písně prvoválečné,
písně Karla Hašlera atd.)
12.00 - Móda 20. let minulého století
12.20 – Pohádky nejen pro nejmenší – loutkové
divadlo
13.00 - K. und K. vojenské jednotky - vysvětleni
pojmů, taktiky, ustrojení, ukázky nabíjení, střelba
a možnost nabíjení na povely pro diváky - střelba
(myslivci, pěchota, dělostřelci a hraničáři)
14.00 – Jak se tančil charleston
14.20 – Písně 20. let minulého století
15.00 – Ukázka spodního prádla tehdejší doby
15.20 – Pohádky nejen pro nejmenší – loutkové
divadlo
16.00 – Bitevní ukázka – dobývání příkopu či
brány, několik útočných vln
16.40 – Písně 20. let minulého století
17.10 – Rozloučení s kankánem
Po oba dny bude na hradě dobové ležení
K. und K. infanterie a artilerie.
Hradní restaurace připravuje staročeskou kuchyni. Přijďte ochutnat pokrmy, které jedli naši
předkové před 100 lety!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Činnost výjezdové jednotky a dorostenek
v měsíci červenci
Dne 5. července jednotka provedla výcvik na
vodě. Navečer dne 17. července po přívalovém
dešti jednotka zasahovala při čerpání vody ze
sklepa na ulici Družstevní, současně ještě umývala
silnici za penzionem od nánosu bahna. V neděli
18. července dorostenky soutěžily na okresní postupové soutěži v požárním sportu, která se konala
v Kamenci u Poličky. Počasí zde sice nepřálo, ale
3. místo je pro družstvo velký úspěch. Dalšího dne,
19. července, jednotka provedla ukázku techniky
na letním táboře v Jedlové. Dne 29. července došlo
vlivem prudkého deště k zatopení silnic Dvořákova
a Modřecká. Následky deště společně odstraňovaly
jednotky profesionálních a dobrovolných hasičů
z Poličky, Technické služby města Poličky zajistily
pytle s pískem.
Proč vznikají požáry vozidel a jak jim můžeme předcházet?
Nejčastěji se jedná o technické závady na elektroinstalaci vozidla, netěsnosti palivové soustavy,
a to i u vozidel na alternativní pohon LPG. V neposlední řadě se jedná také o nedbalost provozovatelů vozidel při vlastní jízdě, údržbě a opravách
vozidla. K dalším příčinám můžeme zařadit požáry
způsobené dopravními nehodami, ale také mohou

být příčinou i úmyslná zapálení. Mezi nejčastější
a nejtypičtější příčiny vzniku požáru u motorových
vozidel je tedy netěsnost palivové soustavy. K požárům v tomto případě dochází především při jízdě.
Vypadnutí nátrubku nebo benzinové hadičky je již
téměř notoricky známé u vozidel řady Š 100, 110,
120 a Favorit. Ale toto se může přihodit i u ostatních
vozidel, pokud bude zanedbána jejich údržba. Již
poměrně dlouhou dobu jsou do vozidel montovány
alternativní pohony na LPG a i u těchto po letech
používání může dojít k únikům LPG do motorového prostoru, kde je mnoho iniciačních zdrojů.
Samozřejmě, s postupem času se mění i vozidla
a jejich vybavení. Většina prvků v nových vozech je
ovládána elektronicky a právě poškozená elektroinstalace je další možnou příčinou vzniku požáru.
K požáru od elektrické instalace vozidla může dojít
jak při jízdě, tak i u vozidla odstaveného, nejčastěji
bezprostředně po jízdě. Základním problémem je
poškození izolace elektrických vodičů a následně
jejich kontakt s kovovými částmi vozidla. Elektroinstalaci v poslední době často narušují kuny či jiní
hlodavci. Požár může způsobit i špatně upevněný
akumulátor nebo jeho závada. Rovněž dobíjení
akumulátoru v garážích může být příčinou vzniku
požáru. Mnoho požárů vzniká i při údržbě a opravách vozidel, přičemž to v řadě případů nekončí jen

u vozidel, ale požárem jsou zničeny i garáže a dílny.
Mezi zajímavé, ale méně časté příčiny požáru můžeme zařadit například nedbalost řidiče či osádky
vozidla při kouření. Odhozený nedopalek cigarety,
který zapadne mezi sedadla, je skvělým iniciátorem
hoření. Může se také do vozidla vrátit otevřeným
zadním oknem nebo může skončit v nákladu
vozidla. V letních měsících není dobré nechávat
na palubní desce ani v příruční schránce plynový
zapalovač, neboť teplota ve vozidle se vyšplhá až
k 60 °C a rozpínající plyn může způsobit roztržení
zapalovače, přičemž v mnoha případech dojde i ke
vznícení a následnému požáru.
Jak můžeme požárům vozidel předcházet?
Požárům můžeme předcházet zejména řádnou
a včasnou údržbou vozidla. Je nutno průběžně
kontrolovat těsnost palivové soustavy tzn. jestli jsou
hadičky řádně připevněné a zda nejsou prasklé či
zpuchřelé. Ani u alternativního pohonu na LPG nesmíme zapomínat na kontrolu těsnosti, ale také bychom měli nechat provést pravidelnou kontrolu zařízení odbornou firmou. Co se týká elektroinstalace
vozidla, i zde je nutno provádět kontrolu vodičů zda
nejsou poškozeny, zaměřit bychom se měli i na průchody vodičů kovovými konstrukcemi vozidla. Pozor na chybějící nebo zpuchřelé krytky průchodů.
Ostré hrany mohou velice rychle poškodit izolaci a
ke zkratu a následnému požáru je jen krůček. Akumulátor vždy ve vozidle řádně upevníme, a to platí
i o jeho řádném připojení k elektrickému rozvodu
vozidla. Dobíjení akumulátoru provádíme raději
mimo vozidlo. Neměli bychom šetřit na správných
náplních do vozidla. Opravy a větší údržbu raději
necháme na odborníky v autoservisech. Zásahy do
vozidla, kterými ho chceme vylepšit, nejprve řádně
zkonzultujeme s odborníky nebo jim tuto práci raději přenecháme. Pokud budeme ve vozidle kouřit,
je nutné si uvědomit, že nedopalek dokáže zapálit
potah nebo čalounění, ale pokud ho vyhodíme
z okénka, může zase zapálit trávu nebo obilí okolo
silnice. Obilí, slámu a seno na poli může zapálit
horký výfuk vozidla, které na poli pracuje nebo se
tam třeba i nedovoleně vyskytuje.
Co dělat, když k požáru vozidla dojde?
Pokud máte své vozidlo vybavené hasicím přístrojem nebo alespoň hasicím sprejem, použijte jej
dle návodu na něm uvedeném. Hasit požár v jeho
zárodku je nejlepší, nejsnadnější, nejrychlejší a především nevznikne mnoho škod. Při hašení malého
požáru můžeme improvizovat, poslouží nám i PET
láhev s vodou, někdy k „udušení“ malého požáru
postačí deka. V zimě si můžeme vypomoci třeba
i sněhem. Požár vozidla se obvykle velice rychle
rozšiřuje. U vznikajícího požáru od elektroinstalace
někdy pomůže i jednoduché odpojení akumulátoru.
Nejsme-li schopni požár sami uhasit, okamžitě přivoláme hasiče. Po jejich příjezdu je dobré je upozornit, že se jedná o vozidlo s alternativním pohonem
na LPG, že se ve vozidle nachází propan-butanová
láhev, nebo že se ve vozidle nachází větší množství
hořlavých kapalin.
Alena Cejpová

Komunální volby 2010
Webové stránky
MO ČSSD Polička
www.cssdpolicka.cz
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23. srpna v 16.10 zasáhl Poličku
desetiminutový prudký liják. Takhle to
vypadalo v Husově ulici. Foto A. Klein

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady města
Poličky konané dne 2. srpna 2010
RM schvaluje oficiální partnerství Města Poličky
v soutěži Miss Europe & World Junior 2010, převzetí
záštity nad touto soutěží a užití znaku města v propagačních materiálech.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č.
41574/2010 na přípravu a konání oslav 100 let od
zakoupení hradu Svojanov městem Poličkou, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č.
41579/2010 na přípravu a konání Divadelní pouti 2010
na hradě Svojanově, dle důvodové zprávy.
RM podporuje a bude podporovat v míře, kterou
jí umožňují její kompetence, existenci a naplňování
prvního ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia
v Poličce.
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
č. 159710 s firmou PÁSEK – stavební firma spol. s r.
o., Polička, na zakázku „Stavební úpravy sociálního
zařízení v Mateřské škole Čtyřlístek Polička“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zhotovitele akce „Oprava části chodníku na ul. Hegerova v Poličce“ společnost T. E. S. s. r.
o., Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností T.E.S. s. r. o., Polička na akci „Oprava části

chodníku na ul. Hegerova v Poličce“, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu
veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se
společností CITELUM, a. s. pro rok 2010, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dohody o podmínkách
využití
areálu
hasičské
nádrže
ve Stříteži za účelem konání benefičního koncertu
rockové a punkové hudby dne 4. 9. 2010.
RM neschvaluje pronájem domu č. p. 63 v Poličce
- Stříteži za účelem zachování stávající provozovny
keramické dílny.
RM neschvaluje pronájem domu č. p. 63 v Poličce
- Stříteži za účelem zřízení fotografického a malířského
studia.
RM schvaluje stanovení náhradního termínu k vyklizení a předání domu č. p. 63 v Poličce - Stříteži na
den 31. 8. 2010.
RM schvaluje pronájem domu č. p. 63 v Poličce
- Stříteži za účelem zřízení kanceláře pro zemědělsko-podnikatelskou firmu, dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátě starosty města.

JAK SE VÁM LÍBÍ?
Nemám na mysli známou divadelní hru
W. Shakespeara se stejným názvem, ale naše nové
Palackého náměstí v Poličce. Odpověď na tuto
otázku není snadná. Mně se náměstí líbí a nejsem
jediný. Někdo jiný také řekne ano, jiný ale ne. Někdo má připomínku k jednomu architektonickému
prvku, druhý k jinému, třetí nesouhlasí s povrchem
atd. Stavba svým rozsahem, významem a umístěním je výjimečná. A z toho pohledu je jí třeba
hodnotit.
Je třeba se vrátit na samotný počátek této
investiční akce. V minulém volebním období byl
vypracován náročný, moderní a finančně nákladný
projekt na rekonstrukci náměstí. Tento byl poté, co
vyhrál ve výběrovém řešení, upraven na možnosti
města. Zde je první vysvětlení. I doma kupujete jen
to, na co máte nebo na co seženete peníze. Tedy
kompromis mezi vysněným a možným. Za další
bylo nutné zajistit potřebné finanční prostředky.
Hlavní podíl vytvořily peníze od EU. Poté nastoupila neméně důležitá fáze – vybrat vhodného realizátora díla. Zde už byla otázka jednodušší. Svoji
maturitu si v Poličce odbyla firma Dlažba p. Dudychy z Vysokého Mýta na starém hřbitově. Jejich pracovníci nastoupili letos na jaře na náměstí v době,
kdy bylo toto celé ještě pod sněhem a místy stály
vysoké hromady shrabaného sněhu. Dělníci začali
odklízením sněhu, tzv. přípravou staveniště. Krátce
nato nastoupili na náměstí historici, kteří svými vrtanými sondami zkoumali povrch a podloží. Teprve
až stavba od nich dostala zelenou, mohlo se začít.
Nejprve sejmutím asfaltového povrchu, který nám,
dříve narozeným, více připomínal vojenské nástupiště kasárenského dvora, než historické náměstí.
A tak bych mohl pokračovat dál o tom, že hlavní
slovo na této stavbě měla členka rodiny p. Dudychy
ve funkci stavbyvedoucího. Tu bylo možné denně
vídat na náměstí mezi svými pracovníky. Jejich pracovní nasazení a kázeň byla nevídaná. Stejně tak
i kvalita doslova mravenčí práce při dláždění této
velké plochy nepravidelnými štípanými žulovými
kostkami v dlouhých pravidelných liniích. Nelze
ani přehlédnout dokonalé vysvahování tak velké
plochy.
Dílo je před svým dokončením. Již dnes přijíždějící návštěvníci Poličky naše nové náměstí obdivují, pochvalují si i trhovci. Ještě bych chtěl upo-

zornit na jeden zajímavý prvek stavby, a to, že se
zde odkrývá stará žulová dlažba, a ta se po vyjmutí
vrací na nové jiné místo podle projektu. Nemusím
snad dodávat, že se tím stavba poněkud zlevní, než
kdyby byla dovážená dlažba nová.
Všichni se těšíme, až bude celá stavba včetně
vozovek a chodníků dokončena.
Neodpustím si poznámku na závěr.
15 - 16. října půjdeme opět k volbám, ze kterých
vzejde nové 21 členné zastupitelstvo města, nový
starosta a místostarosta a nová rada města.
Pro ty, kteří se mně v těchto dnech často ptají na
způsob voleb, dovolím si toto znovu připomenout.
Každý občan dostane jeden volební lístek, na
kterém budou všechny strany a jejich kandidáti
uvedeni společně. Nyní nastanou tři možnosti
volby.
1) Volit 1 politickou stranu nebo uskupení
a v něm je možné ještě dát svůj preferenční hlas
některému z kandidátů.
2) Volit 1 politickou stranu nebo uskupení
a vedle toho dát svůj hlas ještě kandidátovi z jiné
strany. Potom se sníží počet hlasů pro zvolenou
stranu o počet vybraných kandidátů z jiných stran.
3) Volit osoby a ne strany. Dát 21 hlasů kandidátům ze všech stran na volebním listu.
V závěru si vás dovoluji pozvat 15. a 16. října
k volebním urnám a přeji vám zralé uvážení a dobrou volbu. Rozhodnete o tom, kdo bude řídit naše
město do roku 2014. A to není málo. Nebudou to
mít lehké.
Zdeněk Šmejkal

Občanské sdružení na ochranu zvířat
OPUŠTĚNÉ KOČKY POLIČKA
děkuje za sponzorský dar
v podobě krmení
společnosti Plaček s.r.o
Opuštěné kočky Polička
www.opustenekocky.estranky.cz
e-mail: lifunk@seznam.cz
tel.č. 607 256 672

PERMANENTKY NA ZÁPASY
NEJVYŠŠÍ BASKETBALOVÉ LIGY
Ve Svitavách se letos poprvé v historii basketbalu bude hrát nejvyšší basketbalová liga (Mattoni NBL). Letošní ročník tak nabídne ojedinělou
možnost zhlédnout nejlepší české basketbalové
týmy takřka za humny našeho města. Poličské
informační centrum má v prodeji permanentky na
15 špičkových zápasů letošního ročníku Matonni
národní basketbalové ligy ve Svitavách. Cena jedné
permanentky je 900,- Kč.
Permanentka zahrnuje:
Volný vstup na 15 domácích zápasů v MNBL i
případné zápasy play-off. Dosud známé termíny
základní části jsou:
16.10. Bk Prostějov
23. 10. BK B&W Opava
30. 10. BC Kolín
6. 11. BK Děčín
20.11. Lokomotiva Plzeň
4. 12. BK Pardubice
18. 12. USK Praha
15.1. Nový Jičín
29. 1. NH Ostrava
12.2. Basketball Brno
Volný vstup na všechny přípravné zápasy týmu
mužů A, vč. atraktivních zahraničních týmů. Na
začátku sezony to budou:
31. 8. RUDUPISU (7. TÝM LITVY)
3. 9. JINDŘICHŮV HRADEC (1. LIGA)
4. 9. CHEMOSVIT SVIT (SLOVENSKO)
17. 9. SPIŠSKÁ NOVÁ VES (4. TÝM SLOVENSKA)
21. 9. BASKETBALL BRNO (MNBL)
Volný vstup na všechny domácí zápasy mužů
B v II. lize. Volný vstup na všechny domácí zápasy
mužů C ve Východočeské lize.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum

BYLINÁŘ VÁŇA OPĚT
V POLIČCE
Na žádost mnoha účastníků, kteří navštívili v prosinci
minulého roku besedu se
známým
bylinářem,
jsme
Pavla Váňu do Poličky pozvali
znovu. Přednáška v rámci
cyklu Na zelenou s názvem
Léčivé rostliny základem zdraví se uskuteční ve
středu 15. září 2010 v 18.00 hodin v Divadelním
klubu v Poličce.
Na co se můžete těšit?
Tentokrát bude přednáška doplněna ukázkou
čerstvých bylin, samozřejmě i promítáním obrázků,
prodejem knih, léčivých bylin a produktů z nich.
Ochutnáme jeden z regeneračních čajů Pavla Váni.
Pochopitelně si budeme povídat o bylinách, jejich
druzích a účincích na lidský organismus a dozvíte
se rady, jak na které neduhy pomocí léčivých bylin
i léčivé stravy a dalších přírodních produktů, které
mohou nasměrovat náš život k lepšímu zdraví.
Asi nemusím zdůrazňovat fakt, že Pavel Váňa je
znám z televizních a rozhlasových pořadů (Sama
doma, Barvy života, Prima jízda, Host do domu,
Kolotoč) a jako autor řady knih, v nichž shrnuje své
poznatky, rady a doporučení (Rady bylináře Pavla,
Průvodce bylináře Pavla celým rokem, S bylinářem
Pavlem v kuchyni, Léčivé houby podle bylináře
Pavla, Léčení zvířat podle bylináře Pavla). V měsíčníku Regenerace vede pravidelnou bylinářskou
poradnu a kalendárium.
Přijďte posedět nad šálkem dobrého čaje a dozvědět se spoustu nového.
Srdečně všechny zveme.
Cyklus Na zelenou je finančně podpořen SFŽP,
MŽP a městem Polička.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková
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POČÍTAČE A ANGLIČTINA
PRO SENIORY
Výuka - počítače pro seniory v DPS-Penzion
Od 30. 9. začínáme opět další nový kurz výuky
základních prací na počítačích pro seniory v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička, ve
kterém ukážeme seniorům různé možnosti využití
počítačů v každodenní praxi.
Jde nám o to, aby se senioři seznámili s počítačem a jeho základním ovládáním, osvojili si
jeho využití v každodenní praxi a naučili se, jak
najít různé informace přes internet. Jedná se např.
o zjištění informací v jízdních řádech, kultuře,
zdravotnictví, nahlédnutí do stránek městského
úřadu, zpracování fotografií, apod. Naučí se, jak
si založit svou e-mailovou schránku a spoustu dalších užitečných informací, které se hodí pro jejich
běžný život. Rozhodně není třeba mít z toho strach,
mohou přijít i ti, co ještě na počítačích nic nedělali
a mají zájem se s ním seznámit. Zájemci o výuku
se mohou informovat, případně přihlásit, ihned
po vydání „Jitřenky“. Výuka bude probíhat každý
čtvrtek od 30. 9. 2010 do 16. 12. 2010, vždy po hodině v rozmezí od 8.00 do 14.00 hod.; na přednášce
jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující.
Kurz obsahuje 11 výukových hodin a stojí celkem
550,-Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se
bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Po telefonu
nebo i osobně vám sdělíme před zahájením kurzu
na základě vašich přihlášek, zda jste byli do kurzu
zařazeni a na jakou konkrétní hodinu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná nebo
Pavel Brandejs osobně nebo po telefonu číslo
461 753 111, 126.
Výuka anglického jazyka pro seniory
bude probíhat opět v DPS „Penzion“ Polička
každé úterý od 5. 10. 2010 dopoledne od 9.00 do
10.30 hod. převážně volnou formou dle požadavků
účastníků. Kurzovné na 4 měsíce bude činit dle počtu účastníků (8 -10), 500,-Kč/os. Na obsazení kurzu bude mít vliv pořadí přihlášek a před zahájením
výuky budete informováni telefonicky. U účastníků
se předpokládá alespoň základní znalosti AJ. Kurz
vede paní MVDr. Zemanová.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná nebo
Pavel Brandejs osobně nebo po telefonu číslo
461 753 111, 126.
Pavel Brandejs
ředitel DPS-Penzion Polička

NOVÁ NEZISKOVKA
SE PŘEDSTAVUJE
KOMUNIKÉ, o. p. s., tak se jmenuje nově vytvořená nezisková organizace se sídlem v Litomyšli. Společným cílem všech osob, které se na zrodu a kojeneckém
věku vzdělávací společnosti Komuniké, o. p. s. podílely a podílejí, je osobnostní rozvoj a rozvoj pracovních
kompetencí zaměstnanců. Získaná jistota při poskytování různých druhů služeb podpoří sebevědomí a pohodu zaměstnanců a zaměstnavatelů v každodenním
pracovním nasazení, a tím přispěje ke zvýšení kvality
poskytovaných služeb. Společnost Komuniké, o.p.s.
se zaměřuje především na vzdělávání pracovníků
v pomáhajících profesích, ale realizuje např. i školení
manažerských dovedností, soft skills, odborná školení,
školení vyplývající ze Zákoníku práce, jazykové kurzy, akreditované kurzy pro zdravotnické pracovníky
atd. Nabízíme též spolupráci při zapojení do projektu
MPSV „Vzdělávejte se“ pro podniky čelící dlouhodobé
hospodářské krizi. Zisk z realizovaných vzdělávacích
aktivit bude využit pro rozvoj sociálních služeb (na
podporu vzdělávání a zvyšování pracovních kompetencí pracovníků v pomáhajících profesích). Děkujeme,
že tyto peníze mohou pomáhat dvakrát.
Pro získání dalších informací o společnosti
Komuniké, o. p. s navštivte naše webové stránky
www.komunike.eu, nebo nás kontaktujte na mailu
komunike@email.cz.
Vendula Renzová
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ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTI NAHLÍŽENÍ
DO NÁVRHU KONCEPCE
Zveřejnění informace o možnosti nahlížení do
návrhu koncepce s názvem:
Posuzování vlivů na životní prostředí podle §
14b zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně
vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
s názvem Změny územního plánování Dolnoslezského vojvodství
Město Polička, jako dotčená obec s rozšířenou
působností, obdrželo od Ministerstva životního
prostředí ČR, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, informaci o zveřejnění návrhu výše uvedené koncepce
v souladu s § 14b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, s názvem:
„Změny územního plánování Dolnoslezského
vojvodství“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí

Předkladatel návrhu koncepce:
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne (Dolnoslezské vojvodství, Polská republika)
Do výše uvedeného návrhu koncepce je možné
nahlížet v Informačním systému SEA, kód koncepce MZP019M (http://eia.cenia.cz/sea/mezistatni/
prehled.php), případně na Městském úřadu Polička,
odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí, č. dv. 41, a to v úřední dny (pondělí,
středa – 8.00-17.00 hod.) nebo mimo úřední dny po
telefonické domluvě a to na tel. č.: 461723816.
Kapitola věnovaná přeshraničním vlivům návrhu koncepce na životní prostředí je přeložena do
českého jazyka.
Písemná vyjádření veřejnosti k návrhu koncepce jsou možná zaslat ministerstvu na adresu: Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování
vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
Vršovická 65, 100 10 Praha 10, ve lhůtě do 30 dnů
ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce,
tj. do 13. 9. 2010.
Ing. Marta Mastná, vedoucí odboru ÚPR a ŽP

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Září 2010
KINO POLIČKA
čtvrtek velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
2. září CHLUPATÁ ODPLATA
Skvělá rodinná komedie plná neodolatelných gagů vás naučí, že pokoušet se
bojovat proti matce přírodě, je předem
prohraná bitva.
Rodinná komedie, USA, 2010, 92 minut,
český dabing, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
pondělí velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
6. září TWILIGHT SÁGA: ZATMĚNÍ
Seattlem otřásá série záhadných vražd
a Belle znovu hrozí nebezpečí od záludné
upírky, jež stále touží ji zabít.
Fantasy, horor, thriller, USA, 2010, 135 minut, titulky, do 12 let nevhodné
Vstupné: 65,- Kč
úterý
7. září

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
ČARODĚJŮV UČEŇ
Balthazar Blake je čarodějným mistrem,
který se v současném Manhattanu snaží
ubránit město před svým úhlavním nepřítelem Maximem Horvathem.
Dobrodružný, USA, 2010, 110 minut, titulky, mládeži přístupný
Vstupné: 70,- Kč

čtvrtek velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
16. září AGORA
AGORA je výletem do starověkého Egypta,
do mýtického města Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení
nejvýznamnější knihovny své doby.
Historický/Dobrodružný, Španělsko, USA,
127 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
Výstava:
BAREVNÉ DOTEKY
Zveme vás na mezinárodní putovní výstavu obrázků osob s mentálním postižením
z Diecézní charity Würzburg-Eisinger (Německo) a z Oblastní charity Polička.
Výstava bude zahájena vernisáží 1. září
v 16.00 hodin a potrvá do 30. září v sálku
B. Martinů v Tylově domě v Poličce. Výstava bude volně přístupna pondělí a středa
8.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00
-15.30 hodin (polední pauza 11.30-12.00
hodin) a v době akcí konaných v Tylově
domě.

Kadeřnictví Lena
Lenka Vondrová
oznamuje, že od 4. 6.

opět zahajuje svoji činnost.
Družstevní 970, Polička (DPS Penzion)
Tel. 461 753 144, 603 869 299

TYLŮV DŮM
čtvrtek malý sál Tylova domu v 16.30 hodin
16. září ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
pátek velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
17. září KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Zahájení letošního podzimního běhu. Celým kurzem Vás provedou taneční mistři
z taneční školy ELLIS Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
středa velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
22. září Travesti show SCREAMERS
Travesti show známé skupiny, která do Poličky zajíždí každým rokem. Letošní její vystoupení nese název „Screamers naruby“.
Vstupné: 190,- Kč (v předprodeji), 250,- Kč
(v den show)
pátek velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
24. září KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
středa velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
29. září PRINCEZNY SVĚTA
Do Poličky opět zavítají finalistky soutěže
Miss Europe & World Junior. Nejdříve se
princezny představí od 15.00 hodin na
poličském náměstí, kde proběhne volba
Princezny města Poličky a poté se přesunou do prostor Tylova domu, kde se krátce
všechny dívky představí a dojde ke slavnostnímu vyhlášení soutěže o Princeznu
města Poličky. Celý program bude ve stylu
„country“, moderovat bude Olda Tamáš
(Frekvence 1), zahraje svitavská country
kapela REZ. Volný vstup

LITOMYŠL
10. 9 od 20.00 hod. / Klášterní zahrady
Jan Smigmator & Swinging Trio
Koncert - pocta Franku Sinatrovi v předvečer oslav 10. výročí otevření Klášterních
zahrad
11. 9. od 14.00 hod. / Klášterní zahrady
Odhalení bronzové rybky ministrem kultury – při příležitosti oslav 10. výročí otevření Klášterních zahrad (ozvěna festivalu Jazz
Goes to Town – tentokrát v Litomyšli)
17. – 19. 9. / různá místa ve městě
Mladá Smetnova Litomyšl
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
25. 9. 2010 od 10.00 hod. / nám. T. G. Masaryka
Oslavy - 75 let vojenského školství v Moravské Třebové
koncert Posádkové hudby a Hradní stráže,
vystoupení legionářů, show program - přelet vrtulníků, letounů apod.
17. - 23. 9. 2010 / dvorana městského muzea
Dny česko - německé kultury
Bohatý týdenní program, koncerty, přednášky, exkurze, výstavy
10. 9. 2010 od 15.30 hod. / kaple františkánského
kláštera
Dny evropského kulturního dědictví 2010
Výstava fotografií, vlastivědné odpoledne
SVITAVY
5. 9. / náměstí Míru a další místa ve městě
Pouť ke sv. Jiljí
pouť se staročeským jarmarkem a bohatým
kulturním programem
19. 9. od 13.00 – 17.00 hod. / městské památky
Dny evropského dědictví
Letos s názvem „Duše památek“. Vstup
zdarma
18. 9. od 15.00 hod. / Fabrika
Majda s Františkem na cestách
Pořad pro děti. Tématem je cestování po
všech světových kontinentech.
29. 9. od 19.00 hod. / Fabrika
Katapult - koncert rockové skupiny
VYSOKÉ MÝTO
10. – 11. 9. / nám. Přemysla Otakara II., Šemberovo
divadlo
Mezinárodní partnerské dny
Festival s účastí hostů ze zemí EU - koncerty a výstavy, 11. 9. ve 20.30 vystoupí
skupina NO NAME
10. 9. – 10. 10. / Regionální muzeum
Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové
nebe
Výstava o „národním pokladu“ českého
a německého národa.
25. 9. od 20.00 hod. / Městský klub
Zdeněk Bína – Acoustic Project
Koncert bývalého frontmana kapely -123
min. Po koncertě velká jam session.
Mgr. Jan Matouš, VV Českomoravské pomezí

KADEŘNICTVÍ „L“

DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ
Lenka Loskotová
Tel: 739 469 069
Eimova 39, Polička

Prodej vlasové kosmetiky
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INFORMACE Z KNIHOVNY

PODZIMNÍ ABONENTNÍ CYKLUS TYLOVA DOMU

Výstava 6. září – 2. října
Předkládáme Vám nabídku divadelních her
William Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Milan Nestrojil a Zdeněk
uvedených v rámci divadelního abonentního cyklu
(bonusová hra)
Štajnc – Alchymáže, koláže – podzim 2010.
Raná, snad první komedie tohoto známého anglica kresby
Přehodnotili jsme názory diváků abonentních
kého dramatika; zdařilá, dramaticky a divácky efektní
Dva přátelé, členové legen- cyklů a požádali některé z nich o spolupráci při
syntéza různých žánrů, slovesných a divadelních tradární třebíčské Skupiny 4, po
výběru divadelních souborů a her. Při Tylově domě
dic, nastolujících tematiku vztahu zdání a skutečnosti,
čtyřech letech opět vystavují
se vytvořil šestičlenný poradní spolek, který se sešel
iluze a reality.
v Poličce.
poprvé v květnu 2010.
Ochotnický soubor Jaroslav Luže
pátek 3. září od 20.00 na dvorku muzea
Letní kino - MĚ PŘINESL ČÁP
Karel Čapek: VĚC MAKROPULOS
Voskovec & Werich: TĚŽKÁ BARBORA (boAutorský studentský film o fotografování
Komedie o třech dějstvích uvedená poprvé v ronusová hra)
a výtvarném umění s nahlédnutím pod
ce 1922 na scéně Vinohradského divadla. Podnětem
Děj hry se odehrává ve středověku. Je varováním
pokličku autistického světa. Námět, scénář, k jejímu vzniku byla teorie profesora Mečnikova, že
před hrozbou domácího i zahraničního fašismu. Jako
režie, kamera: Dan Zezula alias Denny
stárnutí je autointoxikace organismu. Dlouhověkost
hlavní hrdina zde vystupuje prostý, statečný lid, jež
Ellis.
líčí, slovy autora, jako „stav velmi málo ideální a do- je odhodlán bojovat proti fašistické agresi i těm, kteří
Vstupné 20,- Kč
konce velmi málo žádaný“.
zaprodávali republiku.
neděle 12. září od 16.00 v Centru Bohuslava MarKlicperovo divadlo Hradec Králové
Ochotnický spolek Tyl Polička
tinů
Divadlo pro děti – Když zvířátka hrají
Wolfgang Spier – Pit Fischer: ČISTÍRNA
DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU (titul hry
divadlo
Současná německá dramatika tentokrát v groteskupřesníme)
…a tak to hloupoučká zvířátka všechno
ním žánru. Dva zlodějíčci a jeden trezor. Fikaný plán,
Divadlo Husa na provázku je divadlo v Brně na
popletla - kačena, jakožto vlk, se zamilo- nežádoucí svědci, spousta nečekaných komplikací
Zelném trhu. Funguje od roku 1967, kdy začala skuvala do šakala (myslivce), takže neměl kdo
a hlavně nešikovností, kopanců a bot. A taky poně- pina amatérských divadelníků z JAMU pod vedením
sežrat prasátko, jakožto babičku, a proto
kud všetečný policista, který do všeho strká nos…
Bořivoje Srby. Později působilo pod vedením Domu
mu nezbývalo, než se kamarádit. Hrají
Východočeské divadlo Pardubice
umění města Brna.
Johana Vaňousová a Jana Kollertová.
Divadlo Husa na provázku Brno
Vstupné 30,- Kč
pátek 17. září od 20.00 v Divadelním klubu
Zbyšek Pantůček: TO BYL TEDA SILVESTR!
Večer slovenské poezie
V celé řadě vtipných situací poznáme, že nic neJAZYKOVÉ KURZY S PONTOPOLIS
Petr Štengl, Jan Těsnohlídek a časopis Psí
musí být takové, jaké se to na první pohled jeví, a že
víno uvádí další porci současné poezie,
když ve vztahu vymizí prvotní zamilovanost a dostaví
tentokrát exluzivně od našich východních
se všední stereotypy, stává se tím nejdůležitějším fakObčanské sdružení Pontopolis pořádá jazykové
sousedů. Číst budou Vlado Šimek, Domitorem tolerance.
kurzy.
nik Želivský a Boris Lilov, hudebně večer
Divadelní spolek HÁTA Praha
osvěží Pavel Novotný a Mr.D.
Angličtina s rodilými mluvčími - konverVstupné 30,-/50,- Kč.
Doufáme, že nová nabídka pozvaných divadel
zace
čtvrtek 23. září od 19.00 v Centru Bohuslava Marupoutá Vaši pozornost.
lektoři: Emily Heimerle (Austrálie)
tinů
Přejeme Vám mnoho nevšedních divadelních záDalton Stansbury (USA)
Pojďme na Martinů – Opery I.
žitků v druhé polovině roku 2010.
max. 8 účastníků
První přednáška o operní tvorbě B. MarTylův dům
tinů, která bude věnována méně známým
Angličtina s českým učitelem
operám Voják a tanečnice, Slzy nože a Tři
Ceny abonentních vstupenek:
- gramatika, důraz na zvládnutí běžných situací
přání aneb Vrtkavosti života. Skladatel je
I. cenové pásmo… 640,- Kč (1. - 6. řada)
začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
napsal v letech 1926 až 1929, tedy v době,
II. cenové pásmo… 560,- Kč (7. -11. řada)
lektoři: Lenka Řebíčková
která přála nejrůznějším experimentům,
III. cenové pásmo…
a poličský rodák nebyl v tomto směru žád480,- Kč (12., 13. řada + čelní balkón)
Francouzština
nou výjimkou. Je libo poslechnout si zpěv
- mírně pokročilí
sochy, měsíce, lucerny a dalších neobvykINFORMACE O PŘEDPLATNÉM:
lektorka: Jiřina Boušková
lých postav? Strpíte na scéně oběšence,
Abonentní průkaz si můžete zakoupit, vyměnit,
lidojedku, kritika nebo filmaře samotné
popřípadě zamluvit v kanceláři Tylova domu v PoNěmčina
hry anebo třeba hasičský zásah? Máte rádi
ličce od 1. září do 23. září 2010 (pondělí a středa
- začátečníci, mírně pokročilí
jazz? A co legraci a dobrou zábavu? Pak se
8.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00-15.30 hodin
lektorka: Lucie Vargová
určitě objevte, ať o tato vpravdě senzační
– polední přestávka 11.30-12.00 hodin).
díla nepřijdete!
Stálým abonentům rezervujeme jejich místa do
Španělština
Vstupné 20,- Kč
20. září 2010.
– začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Po tomto termínu budou nevyzvednuté průkazky
lektorka: Michala Žabová
postoupeny pro další zájemce.
- pouze OD LEDNA! cena kurzu 1250,- (25 vyučovacích hodin)
• cena kurzů: 2500,• kurzy probíhají od začátku října 2010 do května 2011 na ZŠ Masarykova
• celkem 50 vyučovacích hodin, 1x týdně 2 vyuč.
hodiny, max. 10 účastníků
Přihlášku si můžete vyzvednout v Centru Bohuslava Martinů nebo ji vyplnit přímo na stránkách
o.s. Pontopolis, kde také najdete další informace
o kurzech.
www.pontopolis.cz kontakt: T: 739 568 896
Finanční výtěžek z kurzů bude použit na kulturní akce pořádané sdružením.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

4. – 5. 9.

MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
11. – 12. 9. MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
18. – 19. 9. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
25. – 26. 9. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
28. 9.
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
2. – 3. 10. MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Zájmové kroužky pro děti a mládež
ŠIKULOVÉ - 7 - 9 let
500,J. Teplá
HRÁTKY S PEDIGEM - 3.- 9. třída začátečníci
750,Z. Švecová
PLETKY S OPLETKY - pokročilí
750,Z. Švecová
PLSTĚNÍ - 5 – 15 let
500,H. Smolková
DOVEDNÉ RUCE - 7. - 9. třída
500,MUDr. H. Vltavská
VÝTVARNÝ KROUŽEK - 1. stupeň ZŠ
500,Mgr. Hana Maděrová
TUDY Z NUDY - 5. – 9. třída i SŠ
500,T. Sejkorová DiS.
KERAMIKA ZAČÁTEČNÍCI DĚTI - 1. – 3. třída
500,Mgr. Hana Maděrová
KERAMIKA MÍRNĚ POKROČILÉ - od 2.třídy
650,R. Sobolová
KERAMIKA POKROČILÉ DĚTI - od 4.třídy
650,R. Sobolová
FRANCOUZŠTINA - 7.- 9. třída, SŠ
500,L. Havlíková
KYTARA - začátečníci,pokročlí
500,FLÉTNIČKA - 5 - 12 let
500,K. Mlejnková
TANEČNÍ KROUŽEK - 4 - 6 let ,1.- 5. třída
500,B. Tumová
STEPMÁNIE - 6 – 15 let
500,T. Popelková
DISKO HIP - HOP- 14 - 18 let
500,L. Fendrychová
TANEČNÍ HRÁTKY- 2. - 4. třída
500,Ž. Teplá
MALÉ ROZTLESKÁVAČKY - 1. – 7. třída
500,Š. Tumová
MAŽORETKY - 3. – 5. třída
500,E. Došlá
AEROBIC A STEP AEROBIC - začát., pokročilí
500,A. Groulíková
HOKEJBAL - 10 - 15 let
150,J. Hejtmánek
FLORBAL CHLAPCI - začátečníci,pokročilí
500,T. Pártl
SOFTBALL - 1.- 9. třída
500,P.Cihlář
KARATE PŘÍPRAVKA - 5 – 9 let
500,Mgr. N. Tobiášová
KARATE - 10 let - dospělí
500,-/1000,- Š.Příhoda
ŠACHY ZAČÁTEČNÍCI - bez omezení
450,D. Schaffer
ŠACHY POKROČILÍ - bez omezení
450,D. Schaffer
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA - pokročilí
500,Mgr. L.Králová
STŘELECKÝ - 3. - 9 . třída
450,R. Brabec
KOPANÁ - ST. PŘÍPRAVKA - ROČ. 2000 - 2001
500,R. Mlynář
KOPANÁ - ML. PŘÍPRAVKA - ROČ. 2002 - 2003
500,R. Lajžner
ZVÍDÁLEK - 1. - 5. třída
450,R. Brabec
JEZDECKÝ KLUB VRANÍK - 6 - 15 let
500,M. Pletichová
LETECKÝCH MODELÁŘŮ - 4. - 9. třída
300,L. Hloušek
MALÝ CYKLISTA - 7 – 10 let
500,J. Štefka
ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ
KUŘÁTKA - 4 - 6 let
500,J. Teplá

KOPANÁ - PŘÍPRAVKA „ŠKOLIČKA“
500,P. Bureš
PŘÍPRAVKA SPORT. GYMNASTIKY 5 - 7 LET
500,V. Zvolenská
RARÁŠEK - CVIČ. ROD. S DĚTMI 2,5 - 4 LET
500,J. Poliačiková
PÍĎALKY - PRO MAM. S DĚTMI 2,5 - 4 LET
500,I. Chroustovská DiS.
BERUŠKY - 5 - 7 let
450,K. Mlejnková
KARATE PŘÍPRAVKA - 5 – 9 let
500,Mgr. N. Tobiášová
ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO STUDENTY
A DOSPĚLÁKY
JÓGA
1000,Mgr. I. Marková
BODYSTYLING
1000,V. Fricová
BŘIŠNÍ TANCE
1000,I. Jindrová
PILATES
1000,H. Hejtmánková
FITBOX
1000,TAI -CHI „24 - FOREM“ - začátečníci,pokročilí
1000,MVDr. V. Poutník
DÁMSKÝ KLUB
500,D. Pachovská
KURZY PRO STUDENTY A DOSPĚLÁKY
ZÁKLADY PRÁCE PC A WINDOWS - DOSPĚLÍ
P. Šenková
MAMINKY U POČÍTAČŮ - POČÍTAČ
A INTERNET PRO MAMINKY
P. Šenková
JITKY KYTKY - ARANŽOVÁNÍ
J. Vápeníková
NÁBORY DO NĚKTEÝCH KROUŽKŮ
SVČ MOZAIKA:
Sportovní gymnastika
Výběrový nábor proběhne 29. 9. 2010
v 16.00 hodin ve sportovní hale gymnázia.
Karate
Nábor nových členů proběhne 8. 9.
a 10. 9. 2010 od 17.00 hodin ZŠ TGM.
Kopaná
Nábor od 2. 9. 2010 každé úterý
a čtvrtek od 16.00 hodin na stadionu
SK Masokombinát Polička.

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Fotografie_Kresba_Malba_Opracování dřev
a další umělecké směry a řemeslnou praxi pro
dospělé a dospívající. Možnost konzultací a přípravy k talentovým zkouškám na umělecké školy.
M. A. Veronika Bromová, Usedlost Chaos, Střítež.
Celoročně individuální dohodou. Tel: 602 315 215,
e-mail verbrom@gmail.com, www.veronikabromova.cz
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od mechu,
nástřik střechy proti mechu. Renovace eternitových a pálených střech tlakovou vodou a jejich nátěr. Opravy a rekonstrukce komínů. Dehtuje váš
komín? Zjištění závady a odstranění. Vše za nízké
ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Kosmetický salon Studio V, obchodní dům
Ponas, nabízí NOVINKU - trvalé odstranění
lokálního tuku, celulitidy a tvarování postavy-neinvazivní liposukce. Nejmodernější technologii
na odstranění vrásek, vypnutí ochablé pokožky
– radiofrekvence. Bezkonkurenční ceny. Dále nabízí
trvalé odstranění chloupků a permanentní makeup.
Leona Voráčová, tel: 773 602 224, studiov@centrum.
cz
•
TAIJI a NEJEN TAIJI. (24 a 88 forem) Od
října začnou 2 kurzy cvičení taiji (taiči). Bližší informace o termínu na tel.: 731 563 819 (případně
e.janeckova@seznam.cz) po 7. září. Povede ing. Eva
Janečková.
•
Oznamujeme možnost sběru ovoce na 50%
destilát z těchto druhů: jablka, hrušky, švestky.
Sběrné místo - Polička, U Liboháje 64 (nad fotbalovým hřištěm). Zahájení ve středu 8. 9. 2010 od 14:
00 – 18:00 hod.
Provozní doba: středa 14:00 – 18:00 hod., sobota 10:00 – 14:00 hod. Provoz do odvolání. Kontakt:
+420 737 940 432
•
Nabízím pěkně rostlý filodendron, vhodný
do haly podniku, zimní zahrady a prostorných
místností Tel. 461 722 795. Mob. 731 823 481
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
•
Přijmeme prodavače pro prodejnu Elektro
Kelvin. Komunikativní, zkušenosti v oboru vítány.
Tel. 461 724 604

POZVÁNKA DPS PENZION

Platba ZK až po výb. náboru.
Kroužky začínají v říjnu, od září je možnost vyzvednutí přihlášky v Mozaice.
Do zájmového kroužku nebo kurzu, se
můžete přihlásit přímo ze svého domova na
www.mozaika-policka.cz, kde naleznete také
podrobné informace.
Na říjen připravujeme
Aranžování – JITKY KYTKY,
výtvarné dílny a pestrý program pro děti na
podzimní prázdniny. Informace v říjnové
Jitřence, na www.mozaika-policka.cz, kde se
můžete na naše akce přihlásit.

1. 9. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenská
místnost
8. 9. Společné muzicírování – 14.00 hod. společenská místnost
14. 9. Šikovné ručičky – 13.30 pracovní místnost
15. 9. Zamykání atria ve 14.00 hod. atrium
penzionu. Zájemci se nahlásí na recepci penzionu
a zaplatí 20,- Kč na občerstvení (uzenina, chleba,
hořčice, pivo).
22. 9. Výlet na Lucký vrch – čeká nás podzimní
krajina, posezení při muzice a dobré jídlo – kuřecí
steak, chleba, zelenina. Cena jídla je kolem 60,- Kč,
pití si můžete zakoupit dle vlastního výběru. Cena
dopravy je 60,- Kč. Zájemci se nahlásí na recepci
penzionu do 17. září, objednají si jídlo a zaplatí
dopravu. Jídlo si bude hradit každý sám. Odjezd od
penzionu ve 13.30 hod.
30. 9. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně penzionu.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

VZPOMÍNÁME
10. září uplyne jeden rok, co
nás navždy opustila paní Květa
Novotná. Všem, kteří jí věnují
tichou vzpomínku a vzpomenou
s námi, upřímně děkujeme.
Manžel, dcera, syn a sestra
Věra s rodinami
Dne 25. září si připomeneme
nedožité 65. narozeniny naší
maminky, babičky, sestry, tety a
kamarádky, paní Marii Pražanové.
Všem, kteří vzpomenou s námi,
děkujeme.
Michal a Vojtěch s rodinami

BLAHOPŘEJEME
Dne 24. září 2010 oslaví naše
maminka, paní Libuše Borovská z
Modřece významné životní jubileum 85 let.
Milá maminko, děkujeme za
Tvoji Lásku a obětavost a přejeme do dalších let dobré zdraví a
pohodu.
syn František, dcery Marie
a Alena

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
Služba „Sociální rehabilitace“ Svazku obcí AZA- zdravotního omezení. I zde je zařízení a vybavení
SS jako součást Individuálního projektu Pardubic- upraveno tak, aby bylo možno variabilně koncikého kraje na sociální služby
povat pracovní prostor v jeho dispozici, umístění
Svazek obcí AZASS uzavřel s Pardubickým kra- a výšce pracovních ploch a úložných prostorů, jejem smlouvu o poskytování sociální služby Sociální
jich osvětlení a vzájemných vazeb jednotlivých prvrehabilitace, kterou bude v následujících 3 letech
ků. Na pracovišti se také ve spolupráci s rodinnými
zajišťovat v rámci Individuálního projektu Pardu- příslušníky či blízkými dle potřeby a vhodnosti
bického kraje na sociální služby.
vytvářejí návrhy úprav domácího prostředí. PrakKonkrétně se jedná se o poskytování sociální
ticky se zde zkouší uspořádání základních prvků
služby dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
vybavení domácnosti v souladu s individuálními
službách „sociální rehabilitace“ a to zejména pro
potřebami a přáními uživatele. Součástí služby je
klienty s bydlištěm v členských obcích Svazku obcí
i základní sociální poradenství, zprostředkování
AZASS (regionu Poličska). Služba je dle pravidel
kontaktu se společenským prostředím, výchovné,
projektu určena pouze klientům ve věku 16 – 64 let, vzdělávací a aktivizační činnosti a pomoc při uplattedy ne seniorům. Projekt volně navazuje na jednu
ňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
z činností nedávno ukončeného projektu Středisko
osobních záležitostí.
sociální integrace AZASS Polička.
Služba je poskytovaná ambulantní formou a je
Jde především o nácvik činností, které vedou
prováděna bez úhrady.
ke zvýšení celkové samostatnosti a soběstačnosti
V případě zájmu a pro podání dalších informací
klienta při osobní hygieně a péči o vlastní osobu
nás můžete kontaktovat na telefonu: 461 722 700
a při běžných úkonech v domácnosti. K dispozici – Ing. Stráník, Mgr. Češka, L. Makovská nebo e-maije zácvikový byt, vybavený, mimo jiné, elektricky
lem: azass@tiscali.cz.
polohovatelným lůžkem, skříněmi se sklápěcími
Tento projekt je spolufinancován Evropským
mechanismy, polohovatelným psacím a upraveným
sociálním fondem a státním rozpočtem České
jídelním stolem, bezbariérovým kuchyňským kou- republiky.
tem s variabilně polohovatelnou pracovní deskou
Za Svazek obcí AZASS
a úložnými prostory. K bytu patří rovněž bezbariéIng. Libor Stráník
rová koupelna a WC. Součástí prostor je také dílna,
kde probíhá nácvik pracovních činností, zejména
ručních a řemeslných prací, při různých typech

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU ZAHAJUJE
PRODEJ RODINNÉHO DOMU
V DOBROVOLNÉ DRAŽBĚ
Navrhovatel:
JUDr. Jarmila Cindrová,
správce konkursní podstaty úpadce
Milana Erbese, Polička, Husova 65
Dražebník:
Dražební spolek s.r.o., Smetanovo nám. 126, 570
01 Litomyšl, IČO: 259 42 719
Předmět dražby:
Budova č.p. 65 - rodinný dům v části obce Horní Předměstí na stavební parcele č. 597 spolu se
st.p.č. 597 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře
296 m2, pozemkovou parcelou č. 202/2 – zahrada o výměře 494 m2 , zapsané na listu vlastnictví
č. 93 pro obec a katastrální území Polička, a dále
příslušenství budovy č.p. 65, a to přípojka vody,
přípojka kanalizace, přípojka plynu, zpevněná
plocha z betonu, opěrná zeď kamenná, venkovní
schody betonové, záhonové obrubníky, plot, plotová vrata, věšák na prádlo a dále vedlejší stavby, a to
dřevěné kolny a dvě zděné dílny, vše na st.p.č. 597
v kat. úz. Polička.
Datum a místo konání dražby:

13. září 2010 ve 12.00 hod.
ve velké zasedací místnosti
Městského úřadu v Litomyšli, na adrese:
Litomyšl, Bří Šťastných 1000

NEJNIŽŠÍ PODÁNÍ: 2 500 000,- KČ
dražební jistota: 150.000,- Kč
Prohlídky předmětu dražby:
20. 8. 2010 od 13.00 hod. do 13.30 hod.
9. 9. 2010 od 13.45 – 14.15 hod.
před předmětem dražby, dům čp. 65 na ulici
Husova v Poličce
Další informace u dražebníka, tel. 461 618 666
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Poličská univerzita třetího věku otvírá dvě – v Africe a Americe. Posluchači se seznámí i s jestudijní témata zimního semestru
vištní řečí, recitací a režií.
Posluchači se mohou těšit na nový komplex
Veliké DÍKY chci touto cestou vyslovit Ing.
přednášek pod názvem Biologie. Do tohoto pro- Adolfu Kleinovi, lektorovi Poličské U3V, ktegramu zahrneme přednášky o vzniku a geologic- rý připravil a velmi dobře vedl jarní semestr
kém vývoji Země a jejím postavení ve vesmíru, a posluchače provázel tématem Historie, paměvzniku a vývoji života, probereme bakterie, viry, tihodnosti, kultura zemí, měst a příroda očima
rostliny, houby a druhy živočichů. Jedno z témat
Ing. Adolfa Kleina. Posluchačům velmi poutavě
bude věnováno genetice, základům dědičnosti
předal vlastní poznatky z cest, které byly dopla možnostem využití genetiky v praxi. Přednáš- něny videoprojekcí, fotoprojekcí a doprovodnou
ky připravil RNDr. Stanislav Adamec.
literaturou.
Po půlroční přestávce budeme od 7. 9. 2010
Na univerzitu třetího věku je možné se přihlás Ing. Jan Matoušem pokračovat druhým se- sit v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“ Pomestrem v souhrnu přednášek věnovaných
lička, Družstevní 970 nebo po telefonické dohodě
ochotnickému divadlu. Jednosemestrový soubor
na čísle 461 753 122 u paní Ireny Smolkové.
přednášek s názvem „Žijeme divadlem“ zahrnuje
Na spolupráci se těší
přehled o vývoji divadel nejen ve městech, obIrena Smolková,
cích a regionech Čech a Moravy, ale i ve světě
koordinátor U3V

MNOHO SRDCÍ, JEDEN RYTMUS
Dne 02. 12. 2010 se 16 poličských kluků a holek
ze skautského střediska Tilia posílených o dvě dívčiny z Karlových Varů vydalo vlakem do Budapešti,
aby se zúčastnilo středoevropského skautského
setkání, které se konalo na tábořišti budapešťských
skautů hned na okraji pulzující metropole.
Po příjezdu jsme při zahajovací ceremonii s radostí zjistili, že český kontingent je druhý nejsilnější
hned po domácích Maďarech a zcela spontánně si
sborově zaskákali na pořekadlo,, Kdo neskáče, není
Čech“. Hned první den jsme se, zpočátku s rozpaky, rozdělili do mezinárodních skupinek složených
z Maďarů, Čechů, Poláků, Srbů a občas i Francouzů,
Rakušanů, Taiwanců a mnohých dalších. V těchto
skupinkách jsme poté celý tábor trávili společný
program, který v sobě skrýval výpravu do kopců
v okolí Budapešti s rozhlednami shlížejícími na
město na Dunaji, výlet na kánoích po Dunaji, airsoftovou bitvu, všemožné hry a poznávání kultury
a zvyků ostatních národů.

Každý večer jsme vyrazili poslechnout některou
z kapel, které nám hrály na sestaveném pódiu anebo si šli zapařit na diskotéku opodál a v případě
únavy alespoň zašli na kafe nebo čaj do místní
čajovny. Poslední tři dny byly v podstatě věnované
Budapešti, a proto jsme okusili prohlídku centra,
nákupy a noční ruch velkoměsta.
Do Poličky jsme dorazili navečer dne 12. 08.
2010. Celkově se akce, i přes některé nedostatky
v organizaci, vydařila a kromě bezva vzpomínek
jsme si snad všichni alespoň trochu zdokonalili
i svoje komunikační schopnosti v angličtině a získali spoustu nových kamarádů po celé Evropě,
z nichž konkrétně srbské skauty bychom rádi
v příštích letech navštívili. Rozhodně se jednalo
o cennou zkušenost jak pro mladší účastníky, tak
i pro nás dva „dospěláky“, kteří jsme je měli na
starost a za dva roky se určitě vydáme na další
podobný tábor, tentokrát konaný na Slovensku.
Standa Vrabec

*555

Kapela Janis Revival má drive jak se patří
a T. M. Poláčková pěkný chraplák.

Los Chuperos byli se svým rege čiperos.

Annu K jsme viděli obzvláště rádi a stejně
rádi jsme poslouchali její zpěv. Museli jsme si
říci: „Co jsme chtěli slyšet, to jsme uslyšeli“.

Night´s joy hráli rock sedmdesátých let
s výraznou Ivanou Kolářovou. To byl také
poslední páteční pořad. Skončil pozdě v noci.

Sobotní odpoledne zahájily Mažoretky při
Tylově domě a měly spoustu diváků.

Brněnští Poutníci pokračují v dědictví Roberta
Křesťana - 40 let hrají své skladby, z nichž
o mnoha můžeme říci, že jsou už
skladbami našimi.

U hradeb hrálo odpoledne divadélko Mrak
Perníkovou chaloupku.

Dirty way svou „hříšnou cestu“ pop rockem
lemují úspěchy a mladým posluchačům
se líbili.

Klasický závěr je vždy důstojným vyvrcholením festivalu *555. České smyčcové kvarteto M. Nostitz
Quartet zahájilo skladbou J.Haydna – smyčcovým kvartetem d moll. Skladba v chrámovém prostoru
zněla jak v podání celého orchestru – ostatně, tam byla doména autora. Před nedávnem jsme
v těchto prostorách poslouchali Sukovy Meditace na svatováclavský chorál a znovu prožili onu
fascinaci jež tato skladba přináší. Mozartův kvartet C dur „Disonantní“ má tragický začátek, ale pak
nás uchopí typická mozartovská hravost. Ve druhé větě musíme obdivovat zajímavá echa houslí
a cella, aby v třetí větě zazněl hravý menuet, vrcholící ve čtvrté větě lehkostí a romantizující
zpěvností. Mladí muzikanti odehráli celý koncert bez přestávky a vnímavým posluchačům
přidali valčík cis moll Ant. Dvořáka.

Svými fotografiemi vás festivalem provedl Petr Klein a komentář k nim opatřil Adolf Klein
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*555

DOMEČEK POLIČKA

René Lacko je doma nejen doma, ale jeho
bluesový a rock ´n´ rollový projev ocenili
i v zámoří.

Do větru - známá a letitá svitavská skupina,
hrající mladě folk a jazz zahájila festival
a po nich mladí trubači z Litomyšle
rozezvučili náměstí Bohuslava Martinů.

Tvrdá tečka za sobotním večerem byla
napsána Hard rock Kafe Bandem Praha ale
to Hard v jejím názvu až tak hard nebylo.
Skončili v 1 hodinu po půlnoci. A pak se
příznivci POPRASKDu posunuli k hradbám,
aby se znovu nechali okouzlit Gilgamešem.
A bylo jich hodně a vydrželi až do půl třetí
do rána.

Odpolední vystoupení výborně sehrané
sebranické dechovky Pohoranka si nenechal
ujít s mnoha posluchači starosta města
Jaroslav Martinů

Bez působivého ohňostroje by to už ani nešlo.
A když vyjde i počasí…

Luboš Pospíšil okouzloval svými romantickými
textovými a kytarovými kreacemi.

Domeček Polička je neziskovou organizací
zaměřenou na podporu prorodinných aktivit. Organizace byla založena v dubnu 2009 a navázala
na činnost denního centra Domeček, kterou dosud
zabezpečovalo Dětské informační centrum o. s. Důvodem k založení této nové organizace byla potřeba oddělit registrované sociální služby poskytované
DIC o. s. od služeb rodinných.
Domeček Polička nemá žádné zaměstnance.
Jeho činnost je finančně podporovaná ze strany
města Poličky a ze strany firmy Kontrasty M s. r. o.,
která zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. Ty buď pomáhají připravovat aktivity v souladu s požadavky návštěvníků rodinného centra,
nebo jim jsou při jejich aktivitách nápomocny.
Rodinné centrum Domeček Polička se nachází
v Základní škole Na lukách, Švermova 401, Polička.
O letošních prázdninách jsme se přestěhovali do
přízemí školy. Vstup je hlavním vchodem. V první učebně najdete Kontrasty M – paní Schulzová,
Neumeisterová, Břeňová vás uvedou do učebny
druhé, kde je herna pro maminky/tatínky s dětmi.
K dispozici je kuchyňský koutek pro přípravu čaje,
kávy, ohřátí jídla.
Veškeré služby, které byly rodičům nabízeny v předchozích letech, budeme zabezpečovat
i v těchto nových prostorách. Maminky zde naleznou prostor ke scházení s ostatními maminkami,
máme připraveny 2 kroužky – výtvarný a taneční
– vedené maminkami.
Domeček bude otevřen:
pondělí – čtvrtek od 8.00 hod do 15.00 hod
pátek od 8.00 hod do 13.00 hod.
V případě potřeby bude provozní doba upravována dle požadavků rodičů.
Město Polička dlouhodobě podporuje aktivity
zaměřené na děti, rodiny a zdravý způsob života.
I my chceme v tomto směru pomoci. Hlavním
cílem našeho sdružení Domeček Polička je poskytnout rodičům s dětmi prostor k setkávání, k aktivnímu prožívání času stráveného u nás, k seberealizaci
a osobnímu růstu.
Dětské informační centrum o. s.
Poskytuje registrované sociální služby osobní
asistence a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje.
Osobní asistence:
cena za 1 hod. služby osobní asistence je dána
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v max výši 100 Kč/hod., klientům poskytujeme slevy do výše 50% z max. ceny a závisí na nastavení
služby (počet souvislých hodin, čas poskytování
služby, místo) a možnostech klienta.
SAS pro rodiny s dětmi – pomoc rodičům řešícím problémy – tato služba je bezplatná.
V současné době dokončujeme zpravodaj s tématikou této služby, bude k dispozici v Informačním centru Polička, na Městském úřadě v Poličce
– odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Obě námi poskytované služby jsou terénní.
Schůzku je lépe domluvit si telefonicky předem
na tel. 605 177 027, informace o službách obdržíte
v kanceláři firmy Kontrasty M s.r.o. v Základní škole Na Lukách – 1. učebna v přízemí, v pracovních
dnech od 10 do 13 hod. nebo v Kontaktním centru
Zákrejsova 379, Polička (bytový dům, 3. patro)
v úterý od 9 do 13 hod

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
Kdo chtěl udělat dobrý skutek, složil takového
origamového jeřábka.
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Na úplný závěr potěšilo divadlo Mrak veselou
hříčkou Vodnická pohádka nejen děti.

e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

CHARITATIVNÍ SBÍRKA NA KŘÍDLECH JEŘÁBA
Předposlední srpnový víkend byla v rámci Festivalu 555 zahájena charitativní sbírka Na křídlech
jeřába, kterou uspořádalo poličské občanské sdružení MaTami, centrum pro rodinu. Výtěžek sbírky
je určen pro Dětský domov v Poličce, konkrétně
pro tři mladé lidi, kteří v letošním roce domov
opustí a vydají se do samostatného života.
Myšlenka a název sbírky Na křídlech jeřába
jsou odvozeny z pojetí tvořivé výstavy Papírový
svět - origami, papírové modely a vystřihovánky,
která se koná v Centru Bohuslava Martinů v Poličce od 31. července do 3. října 2010. Ústředním motivem celé výstavy je tradiční japonská
skládanka jeřába, japonsky orizuri. Jeřáb je totiž
v Japonsku považován za posvátného ptáka,
symbolizuje dlouhý spokojený život a příznivou
šťastnou budoucnost. Japonci dokonce věří, že
poskládají-li tisíc jeřábů, splní se jim tajné přání.
Naším společným přáním je, aby Filip, Markéta a
Zdeněk z dětského domova, šťastně odstartovali
novou životní etapu a na samostatné cestě se jim
dařilo co nejlépe.
Charitativní sbírka trvá do 17. září 2010. Lidé
proto mají ještě necelý měsíc možnost buď zaslat
svůj finanční příspěvek na účet 43-7509310257/

0100, který byl pro tento účel zřízen nebo přijít na
výstavu Papírový svět, kde mohou obdivovat nejen krásu papírového umění a zručnost těch, kteří
vystavené modely vytvořili, ale také poskládat
papírového jeřába a přispět tak ke splnění našeho
přání. Během festivalových dnů zavítaly do Centra
Bohuslava Martinů desítky návštěvníků, kteří společně poskládali 478 papírových jeřábů. Podaří se
nám společnými silami složit tisíc jeřábů, aby se
naše přání stalo skutečnosti?

Z DENÍKU STAROMILCE
– aneb: to (festival) není k Bohoušovi, Polička je 555 metrů nad mořem (Facebook,
19. 8.)
20. 8. 18.00 Po dopoledni naplněném vibracemi a jinými doprovodnými stavebními efekty,
se centru města dostalo jen kratičkého oddechu.
Začíná multižánrový festival. Z pohledu od parku vypadá plocha zaplněná pódiem a stánky až
nečekaně dobře, z ostatních stran je to prostě
staveniště. Příchozí komentují novinky. Vesměs:
dlažba dobrá, některé doplňky otřesné. Dalších
komentářů netřeba.
20. 8. 19.30 Jasným favoritem festivalu je pro
mě litomyšlský Žesťový kvintet Jana Pohorského. Muzikanti na vlastní nebezpečí vyšplhali na
ochoz kostela, zahráli v naprosto nepřijatelných
podmínkách a zahráli výtečně. Neptám se, kdo
řídil rogalo, které po část koncertu kroužilo
kolem věže jako neodbytná masařka. Ptám se,
při vědomí nesčetněkrát (jak často alibisticky?)
zdůrazňované skutečnosti, že chrám sv. Jakuba
není městským majetkem, zda opravdu neexistují ze strany města – které se ke geniálnímu
a nadčasovému muži mnohdy chová s přemrštěnou sousedskou žoviálností – páky, které by
urychlily zprovoznění místa, které je jedinečným
lákadlem pro turisty a magickou a duchovní
záležitostí pro většinu (nejen křesťansky smýšlejících) usedlíků.
20. 8. 20.15 Centrum žije. První odpadnuvší
se mísí s uklizeči odpadků, blikajícími (kouzelná
hůlka za 50,- Kč) dětmi, psy, korzujícími skupinkami a páry minulými, současnými i budoucími.
Měsíc sebevědomě jiskří, ze stánků stoupají rozličné vůně, skříňka s úmrtními oznámeními je
v permanentním obležení, přetížená elektro síť
kolabuje. Los Chuperos jsou odhodláni roztančit
i odpočívající bagr. Pro někoho možná krapet
divoké, ale – proč ne?
20. 8. 21.45 Pro ty, kdo se snad přišli podívat,
jak moc je Anna K zkříslá nemocí, má zpěvačka
jasnou odpověď. Vypadá skvěle, zpívá skvěle.
Publikum je oprávněně nadšené.
20. 8. 23.15 Pecky ze sedmdesátých let jsou
spíše už jen kulisou k popíjení, klábosení a užívání atmosféry.
21. 8. 9.15 Jarmark pomalu ožívá, před stánky
s občerstvením se tvoří první hloučky. V klidové
zóně pozoruje zmožený konzument skupinku
vietnamských dětí, které z obelisku (pítka) zručně čepují vodu do obřích plastových kbelíků. Nejen v této souvislosti mne napadá – kdo to platí?
Turisté nadšeně fotí a jeden z nich mne zastavuje
s otázkou, zda v Poličce probíhá pivní festival.
Ignorant. Rodné město Bohouška Martinů žije
hudbou! Festival má před sebou druhý den.
-kaz-

KARDIACI V ZÁŘÍ
Svaz postižených civilizačními chorobami.
Kardio klub Svitavy pořádá pro příznivce kondičních vycházek v sobotu 11. září 2010 zájezd na
zámek KUKS, na přehradu LES KRÁLOVSTVÍ a na
hrad PECKA. Info. a přihlášky: Svitavy paní Zd.
Chvojsíková. Odjezd bus. nádr. 7.15 hod., Polička
paní Eva Navrátilová, odjezd bus nádr. 7.00hod.
Další akcí kardio klubu bude kondiční vycházka do oblasti Vysočiny. V sobotu 25. záři 2010 odjezd v 8,21 hod. vlakem do obce BOROVÁ. Účastníci z Poličky odjezd v 9, 16 hod. Dále busem do
rekreační obce Pustá Rybná, pěší vycházkou na
známý skalní útvar Rybenské Perníčky. Délka vycházky 6 km bude zakončena v obci Borová.
Na všechny se těší Kardio Klub
Za výbor Jan Pokorný
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PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE NA MĚSÍC ZÁŘÍ
Program Centra Bohuslava
Martinů v Poličce na měsíc ZÁŘÍ
připravilo Městské muzeum a galerie Polička a Centrum Bohuslava
Martinů ve spolupráci s o. s Náš
Martinů, Městskou knihovnou Polička, o. s. MaTami a Oblastní charitou Polička
VÝSTAVY
Papírový svět – origami, papírové modely,
vystřihovánky
31. července – 3. října 2010 – ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů
Na závěr léta jsme pro vás připravili výstavu
Papírový svět, na jejíž organizaci se podílí Česká
origami společnost a Centrum papírových modelů o. s. Výstavní sály Centra Bohuslava Martinů
budou proto po zbytek prázdnin věnovány skládání, tvoření a kreativní práci s papírem. Výstava
je rozdělena na dvě tematické části. Ve velkém
výstavním sále se představí neobyčejné origami,
tj. tradiční japonské umění skládání rozličných
motivů z papíru – velkoformátové masky, sbírka
papírových brouků, závěs tisíce jeřábů, popínavé rostliny, květinové girlandy i drobné šperky.
Výstava představí průřez tvorbou origami podle
použití různých technik skládání, ale i vývoj
origami od tradičních modelů až po ty moderní.
Kromě zajímavých knih o origami, bude k vidění
i ukázka tradičních origami papírů různých vzorů
a způsobu provedení.
Malé výstavní sály jsou věnovány historii, ale
i současnosti vystřihovánek a papírových modelů.
Na bezmála dvou stech vystavených exponátech
– modelech lodí, letadel, aut i historických staveb,
lze spatřit, jak se formoval přístup k papíru – nejdostupnějšímu modelářskému materiálu. Ukázky
doplňují i modely v neslepené podobě. Mnohdy
jde o vzácné rarity, které se do dnešních dob
dochovaly téměř zázrakem. Vždyť vystřihovánky
jsou určené především k vystřihování, skládání
a lepení. Pro ty, kteří se nejen rádi dívají, ale současně i vyrábějí, je připravený hravý koutek,
kde si vyzkouší nejen svou zručnost, ale i pečlivost a trpělivost.
PAPÍROVÉ TVOŘENÍ – tvořivé dílny pro
malé i velké v rámci výstavy Papírový svět
Výtvarné dílny se ve školním roce konají vždy
v sobotu. Na tvořivé dílny je omezený počet
účastníků – 35 osob. Neobjednává se předem, kdo
přijde dříve a obsadí židli, ten má své místečko
jisté…: o) Určeno pro děti od 7 let a dospělé.
Cena: jednotlivec 30,- Kč, rodinné vstupné 60,- Kč
zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré potřebné
pomůcky, materiály a výtvarné potřeby. Při opakované návštěvě je cena 10,- Kč/za osobu.
ORIGAMI ŠPERKY – sobota 4. září od 14.00
do 16.00 hod.
Určeno pro ty, kteří s oblibou nosí šperky nebo
jimi rádi obdarují a potěší někoho blízkého. Ze
vzorovaných a mramorovaných papírů si skládáním, rolováním a přehýbáním vyrobíte rozmanité
šperky – náušnice, náhrdelníky nebo náramky,
které si dozdobíte barevnými korálky.
TRADIČNÍ ČESKÉ ORIGAMI – sobota
11. září od 14.00 do 16.00 hod.
Výtvarnou dílnu povede zkušená lektorka skládání origami – paní Milada Bláhová, která tvoří
nejen podle tradičních vzorů, ale dokonce vymýšlí
své vlastní nové papírové skládanky, a právě některé z nich nás během odpoledne naučí skládat.
Přání, blahopřání, OBÁLKY – sobota
18. září od 14.00 do 16.00 hod.
Chcete někoho potěšit originálním přáníčkem?
Pokud ano, přijďte se naučit jak zajímavě poskládat arch papíru a vytvořit tak rozmanitá přání
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a drobná blahopřání k narozeninám i jiným výjimečným příležitostem. Naučíte se ale také skládat
obálky podle tradičních japonských vzorů, abyste
svým známým mohli zaslat neobvyklý dopis.
Obaly, tašky, sáčky, pouzdra – sobota
25. září od 14.00 do 16.00 hod.
V rámci tvořivého odpoledne si z různobarevných vzorovaných papírů vyrobíte malé či velké
tašky, kabelky, košíky, ale i ozdobné a dárkové
sáčky a načerpáte inspiraci pro balení nejen vánočních dárků.
Lampy, stínidla, svícny, svítidla – sobota
2. října 2010 od 14.00 do 16.00 hod.
Chcete-li si zkrášlit svou domácnost, přijďte se
naučit, jak vyrobit z průsvitného papíru jednoduché stínítko na svíčku. Nebo si zkusíte vyřezáváním zajímavých ornamentů z kartonu a lepenky
vytvořit půvabné lampióny a stínidla.
ROZLOUČENÍ S PAPÍROVÝM SVĚTEM – neděle 3. října 2010 od 9.00 do 16.00 hod.
Na poslední závěrečný den výstavy Papírový
svět je pro vás připravena celodenní tvořivá dílna,
kde se z tenkého či silného papíru, čtvrtky nebo
kartonu naučíte skládat rozmanité tvary a předměty, které vám budou k užitku i potěšení…
Kterak pan učitel ku vzdělání a dobrým
mravům svá dítka vedl…
25. května – výstava prodloužena do 26. září
2010 – ve třídě Bohuslava Martinů
Drobná tematická výstava vás zavede do školní
výuky před více jak sto lety. Seznámíte se nejen
s průběhem vyučování, ale také s Komenského
mravoučným desaterem, které např. říká: Buď
skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoliv mluvný! Když kdo mluví, mlč; když tobě co praví,
poslouchej… Ve třídě chlapecké měšťanské školy
zasednete do školních škamen a možná poprvé
budete mít příležitost psát na školní břidlicové
tabulky a podepsat se úhledným krasopisem. Pro
zajímavost budou k vidění vyučovací pomůcky
z kabinetu měšťanské školy – Kolumbovo vejce,
Faradayova klec, camera obscura, Morseův telegraf, ale např. také vysvědčení poličského rodáka
V. E. Šaffa a mnoho jiných zajímavých předmětů.
V závěru prohlídky obdržíte vysvědčení za své
snažení a píli během vyučování.
František Bukáček
19. června – 3. října 2010 ve výstavních sálech
městské galerie v radnici
Již začátkem října končí výstava z díla Františka Bukáčka. Proto neváhejte a využijte poslední
možnost zavítat mezi květinové obrazy, které
dovedou do interiéru vnášet krásu a vytvářejí
atmosféru příjemného uměleckého zážitku. František Bukáček obdivoval louky kolem řeky Svratky,
zalesněné kopce, kamenité stráně, ale především
mikrosvět květin a kytic. Využíval své schopnosti
vidět a charakterizovat výtvarnými prostředky
vlastnosti předmětů a přirozeně dělil svoji pozornost mezi portrét, krajinomalbu, zátiší a květiny.
Posléze však největší díl pozornosti věnoval zátiším a hlavně květinám, jež ho uchvacovaly nekonečným bohatstvím barev a tvarů. Zejména proto
se na instalaci výstavy podílí také Střední škola
zahradnická Litomyšl, která výstavní sály vyzdobila květinovými vazbami podle motivů obrazů
Františka Bukáčka.
Otevírací doba: září: úterý – neděle 9.00-12.00,
12.30-16.00 hod.
Vstupenky je nutné zakoupit v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice.
Stěna pro jedno dílo je v září věnována fotografu Jiřímu Urbánkovi. Výběr z tvorby je k vidění
při návštěvě centra od 1. do 30. září 2010. Vstup
volný.

PŘEDNÁŠKY/BESEDY/VÝLETY/FILMY
pátek 3. září 2010 od 21.00 hod. MĚ PŘINESL ČÁP
– letní kino na zahradě Centra Bohuslava Martinů – autorský studentský film o fotografování
a výtvarném umění s nahlédnutím pod pokličku
autistického světa. Námět, scénář, režie, kamera:
Denny Ellis.
úterý 7. září 2010 v 17.00 hod. – Plavání těhotných, kojenců a batolat
čtvrtek 9. září 2010 v 17.00 hod. – Manipulace s miminkem I.
čtvrtek 9. září 2010 v 19.00 hod. – 200. výročí narození Josefa Václava Justina Michla
– Vzpomínkový večer se koná u příležitosti
200. výročí narození českého buditele a kněze
J. V. J. Michla. Beseda bude spojena s ukázkou
originálů rukopisu románu T. Novákové Drašar
a vlastního životopisu J. V. J. Michla, které jsou
uložené ve sbírkách Městského muzea a galerie
Polička.
sobota 11. září 2010 – CESTY ZA UMĚNÍM
– Moravská Třebová – zapomenutá perla renesance a baroka – poslední volná místa na zájezd
za památkami Moravské Třebové. Možné objednat
na tel.: 461 723 855. Odjezd 11. 9. 2010 v 7.00 hod.
od pošty v Poličce, návrat okolo 18. hodiny. Cena
pro dospělé 120,- Kč a pro studenty 100,- Kč. Částku
je třeba uhradit předem v Centru Bohuslava Martinů, Šaffova ulice. Vstupné bude hrazeno individuálně na místě: dospělí 60,- Kč, studenti a důchodci
40,- Kč.
neděle 12. září 2010 v 16.00 hod. – Divadlo
pro děti Když zvířátka hrají divadlo v podání Johany Voňousové a Jany Kollerové
úterý 14. září 2010 v 17.00 hod. – Průběh porodu z pohledu lékařky
čtvrtek 16. září 2010 v 17.00 hod. – Látkové
pleny obecně
úterý 21. září 2010 v 17.00 hod. – Péče o novorozené miminko
čtvrtek 23. září 2010 v 17.00 hod. – Beseda
o kojení
čtvrtek 23. září 2010 od 19.00 hod. Pojďme
na Martinů
– Opery I. Přednáška hudebního cyklu, který vás
přivede k poslechu hudby B. Martinů. První přednáška o operní tvorbě B. Martinů bude věnována méně
známým operám Voják a tanečnice, Slzy nože a Tři
přání aneb Vrtkavosti života. Skladatel je napsal v letech 1926 až 1929, tedy v době, která přála nejrůznějším experimentům, a poličský rodák nebyl v tomto
směru žádnou výjimkou. Je libo poslechnout si zpěv
sochy, měsíce, lucerny a dalších neobvyklých postav?
Strpíte na scéně oběšence, lidojedku, kritika nebo filmaře samotné hry anebo třeba hasičský zásah? Máte
rádi jazz? A co legraci a dobrou zábavu? Pak se určitě
objevte, ať o tato vpravdě senzační díla nepřijdete!
čtvrtek 30. září 2010 v 17.00 hod. – Průběh
porodu z pohledu porodní asistentky
čtvrtek 30. září 2010 v 18.00 hod. – Jak jste
pomohli na Haiti?
Přednáška Oblastní charity Polička o humanitární a rozvojové pomoci charity České republiky na
Haiti, kde došlo 12. ledna 2010 k ničivému zemětřesení. Přednáší Mgr. Pavel Gruber - vedoucí oddělení
humanitární a rozvojové pomoci Charity ČR.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
63. Umělecký salon v Poličce
Vernisáž tradiční přehlídky moderního umění
se koná v sobotu 9. října 2010 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Letošní ročník představí absolventské práce studentů
Akademie výtvarných umění v Praze.

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA ZÁŘIJOVOU PŘEDNÁŠKU
Doufám, že jste se všichni ve zdraví vrátili ze
svých prázdninových cest. Nemusely být až na
konec světa, někdy stačí vyrazit jen na kole s bezva partou do vedlejší vesnic. Každopádně jste si
určitě užívali a plnili své fotoaparáty, videokamery
nebo jen oči obrazy krajin, lidí a staveb, uši nejrůznější změtí jazyků, tónů a zvuků. A váš jazyk
určitě ochutnával jídla a nápoje do sytosti, neboť
léto je vítaným časem pro neformální setkání
s přáteli či rodinou u grilu (začínáme být dobří
kuchaři i v této oblasti) nebo alespoň ohýnku
s buřtíkem na klacku. Ach, ta vůně! Projížděli jste
svými cestami a letním večerem se nesly v mírném
oparu kouřové tóny hořícího dřeva. Ještě i v září
jsou dny, kdy si tyto vzpomínky můžete oživit
v několika reprízách.
V době léta a prázdnin často vyrážíme mimo
své domovy, abychom nejen dodali kůži více
bronzu z jižního sluníčka a prosytili se jódem
z moře, ale hlavně lovíme zážitky, abychom je
proměnili ve vzpomínky, o něž se doma rozdělíme
a tak můžeme prožívat svou radost podruhé. Zážitky je nutno sdílet, jinak se časem jejich mozaika
zakalí a ony vyprchají a nezůstanou v nás.

MATAMI ZVE

Klub zdraví zahajuje další ročník a v něm naPředporodní povídání
vážeme na přerušený cyklus „Být fit je hit“, který
Povídání je určeno nejen těm, kteří miminko
bude pokračovat tématy „Bylinková lékárna“, „Ra- čekají, ale i těm, které tato témata zajímají…
dost z pohybu“ a „Hydroterapie.“ Připraven bude
receptář i ochutnávka. A také malé překvapení,
Plavání těhotných, kojenců a batolat
které si sami můžete vyrobit a odnést domů. Místo
7. 9. 2010 (úterý) v 17.00 v přednáškovém sálkonání je SVČ Mozaika (za kostelem sv. Jakuba), ku Centra Bohuslava Martinů (poličské muzeum)
začínáme 8. září 2010 v 17.30 v horní místnosti
Přínos plavání v těhotenství. Kdy je vhodné
nebo v útulné kuchyňce. Přineste si s sebou své
začít plavat s kojenci? Je v této oblasti pravdivé
vzpomínky na prázdninové zážitky a navzájem se
tvrzení „čím dříve, tím, lépe“?
o ně rozdělíme. Fotografie a suvenýry jsou vítány.
Přednášející: Jitka Kmošková (vedoucí plavec„Být člověkem znamená být na cestě.“ řekl
kého bazénu v Poličce)
A. Längle a my s vámi také chceme být na cestě.
A doufáme, že to není slepá ulička a že i v tomto
Manipulace s miminkem I.
klubovém školním roce budeme mít co a komu
9. 9. 2010 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
nabídnout. Možná se náš tým mírně pozmění, ale
sálku CBM (poličské muzeum)
o tom až jindy.
Jak správně ovlivnit psychomotorický vývoj
„Pohled na šťastného člověka uklidňuje. Skuteč- děťátka při nošení, otáčení a přebalování.
nost, že jsme jej šťastným učinili my, oblažuje.“ je
Přednášející: Soňa Kováčová, Dis. (fyzioteradochovaná myšlenka Theodora G. Hippela. Přijďte
peutka, absolventka kurzu Něžná náruč rodičů
nás tedy oblažit a na oplátku se pohledem na nás – o manipulaci s dítětem metodikou Evy Kiedmůžete skvěle uklidnit. Budeme se na vás těšit. roňové)
A do té doby buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička, Hanka Ščigelová
Průběh porodu z pohledu lékařky
14. 9. 2010 (úterý) v 17.00 v přednáškovém
sálku CBM (poličské muzeum)
Povídání o období kolem porodu i o porodu
samotném.
Přednášející: MUDr. Martina Mojhová (lékařka gynekologicko-porodnického oddělení ve
hrát k poslechu i tanci a spolu s Poupaty si
Svitavách)
opět můžete zazpívat. Nebude chybět drobné
občerstvení.
Látkové pleny obecně
Čtvrtek 7. října – Pozvání na čaj o druhé
16. 9. 2010 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
Od 14.00 hod se v jídelně DPS „Penzion“ sálku CBM (poličské muzeum)
uskuteční beseda se zdravotní tématikou s RNDr.
Proč a jak používat látkové plenky - zdraví,
R. Tomanovou.
životní prostředí, finance.
Pátek 8.října – Podzimní Balda - výlet na
Přednášející: Lucie Harnošová (společnost
kolech
Brána k dětem)
Po cyklostezce na Baldu a přes Pomezí domů.
Zájemci se nahlásí na recepci DPS „Penzion“ tel.
Péče o novorozené miminko
č. 461 753 111. Odjezd od Penzionu ve 13.00
21. 9. 2010 (úterý) v 17.00 v přednáškovém
hod.
sálku CBM (poličské muzeum)
Povídání o tom, co může maminka očekávat
Na stárnutí není čas
po narození děťátka.
Ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička
Přednášející: MUDr. Daniela Dobiášová
jsme pro vás připravili výstavu „Na stárnutí není
(lékařka na novorozeneckém oddělení ve Svičas.“ Uvidíte výtvarné práce seniorů a fotografie
tavách)
ze života v DPS „Penzion.“ Výstava potrvá od
4. 10. do 29. 10. v prostorách Městské knihovny
Beseda o kojení
v Poličce.
23. 9. 2010 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
sálku CBM (poličské muzeum)
Význam kojení, jeho správná technika a řešení problémů, které mohou při kojení nastat.
Přednášející: Ivana Dvořáková (laktační poradkyně)

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ministerstvo práce a sociálních věcí a Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky vyhlašují druhý ročník TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR.
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička se k této akci opět připojil a zve vás na:
Pondělí 4. října – Jak žít bezpečněji -14.00
hod. jídelna
Beseda s představiteli Policie ČR a městské
policie. Dozvíte se jak se chránit před přepadením, okradením, podvodem, jak zabezpečit majetek, jak se chovat v silničním provozu.
Úterý 5. října – Den otevřených dveří
9.00 -10.00 hod. - Cvičení pro seniory na
židlích. Slouží k posilování a udržování tělesné
aktivity. Používáme speciální pomůcky – masážní balónky, gumy, stuhy, obruče a míče. Přijďte
mezi nás a spolu s námi zažít příjemný pocit ze
cvičení. Cvičíme ve společenské místnosti.
10.00 hod. - 1. prohlídka budovy DPS „Penzion“, nahlédnutí do některých provozních
místností, ukázka kompenzačních pomůcek, seznámení s poskytovanými službami pečovatelské
služby, odpovědi na otázky z oblasti sociálních
služeb. K dispozici budou informační letáčky.
10.30 – 12.00 hod. - Video ze života v DPS
„Penzion“, společenská místnost
14.00 hod. Malování mandaly – přijďte si vyzkoušet účinky malování, koncentrace a uvolnění. Malujeme v pracovní místnosti.
16.00 hod. - 2. prohlídka budovy DPS „Penzion“, stejně jako v 10.00 hod.
Středa 6. října – Seniorská stopa ve znamení zpěvu
Zpívat budeme v Liboháji, na náměstí i v DPS
„Penzion“
Trasa č. 1 - Liboháj – nábřeží Svobody, Zákrejsova, Liboháj, U královské aleje, Pod Kopečkem,
Na Valech, Hradební, náměstí. Odchod od DPS
„Penzion“ ve 12.30 hod.
Trasa č. 2 – Palackého náměstí – od DPS
„Penzion“ přes park na náměstí. Odchod ve 14.00
hod.
Trasa č. 3 – Odchod od Domova důchodců
ve 14.00 hod.
Všechny tři skupiny se sejdou na náměstí
u morového sloupu
ve 14.30 hod., kde si zazpíváme a následovat
bude odchod do DPS „Penzion“. Zde se bude

Průběh porodu z pohledu porodní asistentky
30. 9. 2010 (čtvrtek) v 17.00 v přednáškovém
sálku CBM (poličské muzeum)
Přijetí do porodnice. První, druhá a třetí doba
porodní.
Přednášející. Jarka Praxová, Dis. (porodní
asistentka litomyšlské porodnice)
Manipulace s miminkem II.
5. 10. 2010 (úterý) v 17.00 v přednáškovém
sálku CBM (poličské muzeum)
Jak správně ovlivnit psychomotorický vývoj
děťátka při nošení, otáčení a přebalování.
Přednášející: Soňa Kováčová, Dis. (fyzioterapeutka, absolventka kurzu Něžná náruč rodičů
– o manipulaci s dítětem metodikou Evy Kiedroňové)
Cena přednášky 30,- (pro pár 50,-) Tatínci
vítáni!
Více na našich webových stránkách www.
matami.webnode.cz
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JAZYKOVÉ KURZY A ZÁJMOVÉ KROUŽKY V TYLOVĚ DOMĚ
Jazykové kurzy, které budou otevřeny
od října:
Anglický jazyk – začátečníci
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
středa 16.00 – 17.30 hod., začátek 20. října 2010
Anglický jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 17.30 – 19.00 hod., začátek 21. října 2010
Anglický jazyk – středně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
čtvrtek 16.00 – 17.30 hod., začátek 21. října 2010
Anglický jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
den a hodina bude upřesněna na začátku září
Anglický jazyk – konverzace
Lektor: Mgr. Veronika Šimonová
den a hodina bude upřesněna na začátku září
Německý jazyk – začátečníci
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 19. října 2010
Německý jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
úterý 17.30 – 19.00 hod., začátek 19. října 2010
Německý jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
pondělí 16.00 – 17.30 hod., začátek 18. října 2010
Německý jazyk – konverzace
Lektorka: Mgr. Stáňa Burdychová
pondělí 17.30 – 19.00 hod., začátek 18. října 2009
Francouzský jazyk – začátečníci
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
pondělí 16.00 – 17.30 hod., začátek 18. října 2010
Francouzský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
pondělí 17.30 – 19.00 hod., začátek 18. října 2010
Francouzský jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 16.00 – 17.30 hod., začátek 19. října 2010
Francouzský jazyk – konverzace
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 17.30 – 19.00 hod., začátek 19. října 2010
Italský jazyk – začátečníci
Lektorka: Pavlína Kubásková
úterý 16.00 – 17.30 hod. vždy v sudé týdny, začátek 19. října 2010
Italský jazyk – pokročilí
Lektorka: Pavlína Kubásková
úterý 17.30 – 19.00 hod. vždy v sudé týdny, začátek 19. října 2010
Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Při minimálním počtu 10 účastníků je cena je
50,- Kč za vyučovací hodinu.
Pokud se bude otvírat kurz s nižším počtem
účastníků, než je minimální počet, bude se cena
zvyšovat.
Jazykové kurzy,
od ledna 2011:

které

připravujeme

Ruský jazyk „osvěžení“ – začátečníci
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
Ruský jazyk „osvěžení“ – pokročilí
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
Španělský jazyk – začátečníci
Lektorka: Michaela Žabová
Španělský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Michaela Žabová
Kurzy budou probíhat od ledna do konce dubna 2011. Podrobnější informace budou k dispozici
v listopadu – prosinci 2010. Přihlašovat se však
může již v níže uvedeném termínu ostatních kurzů
s tím, že včas dostanete podrobné informace.
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Kurz pro žáky 9. tříd, kteří se připravují
na střední školy:
Český jazyk – příprava na zkoušky na
střední školy
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
den a hodina bude upřesněna na začátku září
Kurz bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách a to od listopadu 2010 do konce
března 2011. Při minimálním počtu 10 účastníků
je cena je 50,- Kč za vyučovací hodinu. Pokud se
bude otvírat kurz s nižším počtem účastníků, než
je minimální počet, bude se cena zvyšovat.
Zájmové kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi – 1,5 až 2,5 let – dopolední cv. 1. skupina
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – 2,5 až 4 roky
– dopolední cv. 2. skupina
Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují posilovací a relaxační část, která je vedena
formou her.

Veselé tancování – pro děvčata i chlapce
od 4 do 6 let
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
středa 15.00 – 16.00 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Pod vedením zkušené lektorky se budou děti
v kroužku věnovat tanečním a pohybovým hrám,
které vychází z přirozeného pohybu a učí je rytmičnosti, koordinaci těla a spolupráci s ostatními
dětmi. Součástí výuky bude i nácvik na vystoupení.
Literárně dramatický kroužek „TYLÁČEK“
– pro děvčata a chlapce 1. – 4. třída
středa 13,45 – 14,45 hod., začátek 29. září 2010
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Děti budou v kroužku využívat mluvní dramatické, pohybové, hudebně rytmické a výtvarné
techniky.
Naučí se sociálnímu cítění, empatii, asertivitě,
komunikační dovednosti, kolektivní spolupráci
a samostatné tvořivosti. Budou připravovat dramatizaci pohádek a povídek, se kterými vystoupí
pro veřejnost.
Scénický a výrazový tanec – pro děvčata
a chlapce 5. – 9. třída
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
středa 16.15 – 17.15 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Je to moderní směr, který je zaměřen na individualitu, výrazovost a emotivnost. Formou tvůrčího tance s prvky moderního baletu děti mohou
vyjádřit své pocity.
Při tanci jde o uvolnění těla, o fyzickou, uměleckou i duševní činnost, o uvědomění si svého
těla a hledání způsobu, jak ho správně ovládat.
Děti se během školního roku budou připravovat
na veřejné vystoupení.
Mažoretky – děvčata 8 až 10 let
Lektorka: Diana Musilová
den a hodina bude upřesněna na začátku září
Při přihlašování budou mít přednost děvčata,
která již chodila v minulém školním roce.

V rytmu „latiny“ – salsa, flamengo, latinsko-americké tance – pro ženy a dívky od
16 let
úterý, 17.00 – 18.00 hod., začátek 5. října
2010
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
V poslední době se prosazuje sólová podoba
výše uvedených tanců, proto je kroužek určen
ženám a dívkám, jejichž partneři na tanec nejsou.
Cílem bude předat ženám lásku k tanci, který
se stane jejich srdeční záležitostí. Pod vedením
lektorky se budou učit technickému provedení
jednotlivých prvků, které vedou ke stabilitě na
parketu, správnému pohybu paží, výrazu a hlavně k prožití každého pohybu. Oblečení do kroužku nebude společenské, ale pohodlné, vzdušné,
spíše sportovní. ŽENY a DÍVKY, toto je vaše
šance na taneční život!
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy
a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 29. září 2010
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 1. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které
budou využíváním různých stylů posilovat celé
tělo.
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 27. září
2010
cena 1.360,- Kč / 17 dvouhodinových lekcí na
1. školní pololetí
Kroužek je určen všem – ženám i mužům – od
16 do 99 let. Jeho obsahem je hatha jóga, průpravná cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace,
meditace – ale i prvky jako je power-yoga, dynamické meditace a další.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení do jazykových kurzů
a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě
od 25. srpna do 22. září 2010 v úředních
dnech.
Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je
nevratná záloha 200,- Kč, která se platí v hotovosti. Doplatek nebo plná cena bude hrazena
převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204,
mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum. cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

RADA KRAJE NESOUHLASÍ SE
ZASTAVENÍM STAVBY R35
Rada Pardubického kraje vyslovila na mimořádném zasedání dne 23. 8. nesouhlas se zastavením
realizace R35 a obchvatu Chrudimi v úseku Medlešice I/17. Reaguje na omezení Ministerstva dopravy ČR pro rok 2010 v oblasti přípravy a výstavby
dopravní infrastruktury Pardubického kraje. S přijatým usnesením seznámí hejtman Radko Martínek
ve středu předsedu vlády ČR a ministra dopravy.
Usnesení deklaruje zásadní nesouhlas Rady Pardubického kraje s připravovaným omezením.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
– VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ

LIZARD JE NA JAZYKY

V červnu jsme nabídli, prostřednictvím JitřenV odpovědích se opakovaně vrací prosba o pro(Inzerce) V rámci informovanosti poličských
ky a městské webové stránky, občanům Poličky
fesionálnější přístup úředníků (pracovní úřad, „soci- občanů o možnostech vzdělávání jsme tentokrát
a okolí možnost aktivně se zapojit do procesu
álka“) ke klientkám, které si stěžují, že jsou „házeny
zkontaktovali paní Lenku Vystavělovou z jazykové
komunitního plánování sociálních služeb. V srpnu
do jednoho pytle s těmi, kdo pracovat nechtějí a ne- agentury LIZARD.
byly dotazníky vyhodnoceny – uveřejňujeme výtah
budou a dokáží si prosadit nejrůznější výsady a úlevy“.
Jazyková agentura LIZARD agency je v Poličce
ze závěrečné zprávy.
K obecnému sociálnímu komfortu chybí, stejně jako nováčkem a mnoho o ní nevíme. Můžete nám ji
Do šetření se zapojilo celkem: 165 respondentů, v případě mužů, dostupný a dobře zásobený obchod
představit?
43 mužů a 122 žen
na Dolním předměstí. Požadavek, aby byly v širším
Zabýváme se výukou jazyků, překlady a tluKomentář
centru města kvalitní chodníky a cyklostezka spadá
močením. Jazykové kurzy probíhají pro veřejnost
Zájem o problematiku udržení a rozvoje soci- spíše do kompetence dopravně – turistického resortu.
i pro firmy, vyučujeme ve skupinách, individuálně
álních služeb lze tedy hodnotit, vzhledem k počtu
Co lze z dotazníků vyvodit:
nebo ve dvojicích. Překládáme texty, které mají
dotazníků (cca 3500) a rozsahu propagačních aktiŽeny jsou k sociálním otázkám vnímavější než
vysokou technickou a odbornou úroveň, například
vit, jako „vlažný“. Výsledek je ovšem možné chápat
muži a zajímají se o ně bez ohledu na věk a vzdělání. právnické texty, návody k použití atd. Zajišťujeme
i jako (většinový) pasivní občanský postoj k věcem
Jejich přístup je přímočařejší – otevřeněji dokáží po- simultánní a kabinové tlumočení.
veřejným obecně, v lepším případě jako známku
žádat o pomoc.
Které jazyky vyučujete a z jakých jazyků přetoho, že sociální potřeby komunity jsou uspokojeSociální komfort či diskomfort u žen úžeji souvisí
kládáte?
ny a proto není třeba se touto oblastí příliš zabývat. s rodinným stavem. Rozvedené a osaměle žijící ženy
Samozřejmě největší zájem je o angličtinu, proŽeny přistoupily ke zpracování dotazníků s větší
pociťují vysokou míru ohrožení. Nejkritičtěji se jeví
bíhá u nás ale také výuka němčiny a francouzštiny
pečlivostí a snahou dávat věci do širších souvislostí. situace žen samoživitelek. Ohroženy se, mimo jiné, cítí
a výuka českého jazyka pro cizince. Překlady děZatímco v případě respondentů – mužů – se pouze
i možnou ztrátou zaměstnání.
láme z výše uvedených jazyků plus ze španělštiny,
malá část dotazníků vrátila úplně nebo převážně
Informovanost o sociálních službách pokládá
ruštiny a také čínštiny.
vyplněná, ženy poskytly zpracovatelům daleko více
naprostá většina respondentů za dostačující. Chybí
Čím se lišíte od ostatních jazykových agentur,
informací, včetně podnětů k tomu, jakých chyb se
možnost získat informace od lékařů či zdravotnického nabízíte něco jiného?
vyvarovat při přípravě podobných kampaní. Každo- personálu. Lékaři nevědí nebo se klienti neumějí ptát?
Zaměřujeme na výsledek, chceme, aby student
pádně: poděkování patří všem, kdo se touto cestou
Zajímají se zdravotnická zařízení o dostupné sociální
od nás odcházel s tím, že se skutečně domluví.
do procesu komunitního plánování sociálních slu- služby? Informují poskytovatelé lékaře o své nabídce?
K tomu máme přizpůsobenou metodu výuky a tažeb konstruktivně (vulgární vzkaz se objevil pouze
Je problém ve vzájemné komunikaci? Požadavek kom- ké skupinová výuka probíhá ve skupince pěti až
v jednom případě) zapojili!
plexní informace dostupné na internetu by se dal vyře- maximálně sedmi studentů. Nejde nám o kvantitu
Muži postrádají: Výčet chybějících „služeb“ je
šit pravidelně aktualizovanou verzí „Průvodce občana
ale o kvalitu. Na našich hodinách mluví převážně
poměrně pestrý a zdá se, že nijak zvlášť nesouvisí
sociálními službami“.
studenti, učitel zde funguje spíše jako mentor, poras věkem a vzděláním respondentů. V mladší věkoStávající i potenciální uživatelé sociálních služeb
dí, pomůže, řekne jak, ale „odmluvit“ si to studenti
vé skupině se objevuje (2) nízkoprahový klub, ve
jednoznačně preferují ambulantní a terénní služby.
musí každý za sebe.
skupině, u níž se dá předpokládat, že se podílí
Přehled toho, co stávajícím i potenciálním uživaNa jakou věkovou skupinu se zaměřujete?
na péči o staršího člena rodiny, přichází potřeba
telů v nabídce chybí, se v průběhu času příliš nemění.
Nejsou to jen dospělí, i když samozřejmě těch
pomoci při odvozu seniora (hendikepované osoby)
Nemá nejspíš, vzhledem k tomu, že se, v případě
máme nejvíc. V Moravské Třebové nám už několik
k lékaři a za aktivitami, psychologického poraden- architektonických bariér, jedná vesměs o soukromé
let velice úspěšně fungují i kurzy pro děti. Loni
ství při péči o rodinného příslušníka, komplexní
objekty, valný smysl opakovaně intervenovat na změ- jsme takovýto kurz otevřeli i ve Svitavách a musím
péče o lidi s psychickým (demence) postižením, nu situace u oční ambulance, polikliniky… Nutno je
říct, že ohlas je veliký a letos budeme muset nabídpřípadně služby dobrovolníků, terénních sociálních
pracovat na věcech, které lze rozvíjet – dětské koutky
ku těchto kurzů rozšířit.
pracovníků a asistentů v rodině. Zcela výjimečný
na úřadech, transportní služby, poradenství, dobrovolTaké je v poslední době větší zájem o výuku
je zájem o poradenství v případě řešení závislostí
nictví, terénní a ambulantní služby...
teenagerů, většinou jsou to děti, které na střední
či hmotných obtížích. V několika případech se
Klienti (zákazníci) si zvykají na fakt, že si službu
škole potřebují něco v jazyce dohnat, nebo které
objevuje přání, aby byly informace o sociálních
(zboží) koupí – za tuto komoditu však hodlají vydat ze
chtějí dělat jazyk aktivně. Obecně o naši výuku
službách dostupné u lékařů – z charakteru od- svých příjmů poměrně – ženy jsou ochotny utratit více
mají zájem lidé, kteří v pracovním styku přicházejí
povědí vyplývá, že, spíše než letáky apod., chybí – nízkou část a finanční důvody jim nejčastěji brání
do kontaktu se zahraničními partnery a jazyk poinformace podané přímo lékařem, respektive zdra- v nákupu služby.
třebují pro komunikaci na určité úrovni.
votnickým personálem. Leitmotivem drtivé většiny
Z výsledku šetření lze soudit, že ženy mají akZmínila jste výuku dětí, od kolika let je pro ně
odpovědí je nezbytnost bezbariérových přístupů na
tivnější přístup k veřejnému životu a jsou ochotny vhodné učit se cizí jazyk? Není to pro ně zbytečná
veřejná místa. Žebříček v tomto ohledu nejproble- aktivně se zapojit (dobrovolnictví) do péče o slabší
zátěž?
matičtějších zařízení standardně vede oční ambu- členy komunity. Problematice dobrovolnictví je nutno
Rozhodně ne, například s angličtinou přicházíte
lance (jeden z respondentů komentuje slovy „je to
věnovat zvýšený zájem ze strany zadavatelů a posky- v běžném životě do styku velice často. Pro děti je
horor“), poliklinika, jedna ze soukromých ordinací
tovatelů sociálních služeb.
dobré, když si už odmalička zvyknou na to, že angpraktického lékaře, pošta … Do oblasti sociálních
(Zdravé) seniory pokládá většina respondentů za
ličtina existuje a že není třeba se jí bát. Hravou forslužeb v širší souvislosti – pro hendikepovaného či
skupinu, které především věnuje město Polička zájem. mou si osvojí základní slovíčka a zbaví se ostychu
staršího člověka může být banální nákup neřešitel- Odpovědi reflektují realitu. Otázkou je, zda nenastal
mluvit, byť jejich mluvený projev nebude rozhodně
ným problémem – spadá i dotaz několika respon- čas ke zvýšení pozornosti vůči dalším uživatelům.
dokonalý. Domnívám se, že být kamarád s cizím
dentů, proč jsou veškeré supermarkety shromážděKompletní zprávu si můžete přečíst na OSVZ MěÚ
jazykem a brát ho jako součást normálního života
ny v jedné městské lokalitě a na Dolním předměstí
Polička.
je pro dítě vstupenkou do světa.
chybí obchod. Volání po zřízení „diskotéky“ (neboť
OSVZ, Městský úřad Polička
Děkuji Vám za rozhovor.
ona legendární v Sádku je daleko) v Poličce, je
ovšem z poněkud jiné kategorie.
Ženy postrádají: V nejmladší věkové skupině se
objevuje nízkoprahový klub, v dalších kategoriích
se jednotlivé požadavky opakují bez zjevné návaznosti na věk – mladší ženy postrádají služby, které
zdánlivě souvisí s vyšším věkem a naopak Chybí:
přebalovací a dětské koutky na úřadech, pracovní
příležitosti pro hendikepované, pomoc při odvozu
seniora (hendikepované osoby) k lékaři a za aktivitami, psychologické poradenství při péči o rodinného příslušníka, komplexní péče o lidi s psychickým (demence) postižením, případně služby
dobrovolníků, terénních sociálních pracovníků a
asistentů v rodině. V jednom případě chybí denní
stacionář pro seniory. Celkem výjimečný je zájem o
poradenství v případě řešení závislostí či hmotných
Úřední den: pondělí 15.00-19.00 hod.
obtíží. I ženy kritizují bariéry na veřejných místech.
Dostupnost oční ambulance, polikliniky a jedné ze
Kontakt: Jan Mikulecký 602462175
soukromých ordinací praktického lékaře, popisuje
jedna z dotázaných jako ostudnou.

NOVÁ AUTOŠKOLA V POLIČCE!
Zdenka Mikulecká - Autoškola

Provozovna: Polička, náměstí Bohuslava Martinů 85
(Mozaika-středisko volného času)
Nabízí kvalitní přípravu pro získání řidičského oprávnění skupin
AM- A nad 25kW a skupinu B (osobní automobil) od 1. 9. 2010.
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POHLED NA ČESKO–
NĚMECKOU OTÁZKU
Nelze nereagovat na články pánů Junka a Kalába
z posledního čísla Jitřenky, protože ukazují, že historie se dá interpretovat velmi pružně. Jejich hodnocení
zní jednoznačně, ačkoliv nemají žádné osobní vzpomínky, byť jsou oproti mně či kolegovi Najbertovi
o generaci starší. Zjevně se na nich podepsalo období,
kdy získávali svoje vzdělání, neboť komunisté na ztotožnění Němců se zlem založili v naší zemi svoji vládu,
která ji stihla přivést ke značnému úpadku.
Ze svého osobního pohledu odmítám tento černobílý pohled na svět, aniž bych přitom chtěl obhajovat
hrůzy nacistického režimu. Nicméně moje rodinné
zázemí mi umožnilo poznat válečnou situaci na Poličsku z obou stran, a tak nesouhlasím s generalizací,
že všichni Němci byli válečnými štváči a všichni Češi
holubicemi míru, obzvlášť v případě normálních lidí
v regionu. Pan Junek žádá, aby se takový postup
neuplatňoval v případě sporné činnosti revolučních
gard a partyzánských jednotek, avšak na druhé straně uplatňuje princip kolektivní viny, což dokládá na
příkladech Němců, kteří do okolí Poličky dorazili na
konci války z různých koutů hroutící se Třetí říše.
Alespoň část mojí generace má zájem rozvíjet s naším nejdůležitějším sousedem dobré vztahy a nechce
jitřit staré rány, ovšem zřejmě půjde o běh na dlouhou
trať. Německý národ opravdu mohl za hrůzy druhé
světové války, stejně tak však sudetští Němci byli
z našeho území vyhnáni. Podíleli se na rozvrácení
Československa, nicméně po válce si část jeho území
nepřivlastnili oni, ale vítězní Sověti. A házet všechny
do jednoho pytle znamená vracet se do období před
rokem 1989, kdy šlo za jediné akceptovatelné Němce
označit soudruhy z NDR, pro ostatní zbývalo v lepším
případě pojmenování revanšisté.
Jaroslav Najbert se pokusil o objektivní pohled na
věc, za což dostal od zmíněných pánů nepřímo za uši.
Oproti nim si však hledal fakta na obou zúčastněných
stranách. Lze jej za toto úsilí hledat skutečný obraz
historie ocenit, jelikož se nenechal manipulovat, jak
naznačuje pan Kaláb. Kdo z nich tedy reprezentuje
nedeformovaný pohled na dějinný vývoj regionu? Já
mám jasno...
Luděk Müller

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
SLAVÍ 15 LET
Vznik Linky důvěry Ústí nad Orlicí se datuje
k roku 1995. Je to tedy již 15 let, co pracovníci linky
pomáhají občanům vypořádat se s tíživými životními
situacemi. V následujících řádcích bude činnost linky
důvěry více přiblížena. „Linka důvěry, dobrý den“,
tato věta zazní jako první, když vytočíte telefonní
číslo 465 52 42 52. Co ale lidé mohou od hovoru na
lince důvěry očekávat? V jakých životních situacích se
na linku důvěry mohou lidé obracet? Toto jsou jedny
z nejčastěji kladených otázek, se kterými se v rámci
své práce na lince důvěry setkáváme. V následujících
odstavcích se pokusím na tyto otázky odpovědět.
Linka důvěry Ústí nad Orlicí je odborné pracoviště, jehož posláním je poskytovat lidem okamžitou
telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci,
pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví
rady, cítí se ohrožen nebo své trápení ale i radost
potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet.
Linka důvěry je tu pro každého člověka, kterého
něco trápí a potřebuje pochopení, podporu a pomoc
s řešením své situace. Naše linka důvěry slouží pro
všeobecnou populaci bez omezení věku a pohlaví.
Linka důvěry je určena širokému okruhu osob bez
omezení věku a pohlaví. Šíře probírané problematiky
je neohraničena. Často probíranými tématy jsou například otázky konečnosti a smyslu života, osamělost,
ztráta partnera či jiné blízké osoby, myšlenky na sebevraždu. Dalšími tématy objevujícími se na lince jsou
potíže v rodině, ve vztazích, dále problematika závislostí a sociální patologie jako domácí či jiné násilí,
(pokr. na str. 20)
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CANISTERAPIE JE SLUŽBA, I KDYŽ SE NĚKDY ŘÍKÁ, ŽE JE TO POSLÁNÍ
Canisterapie je terapie prováděná pomocí psa.
Má velkou škálu působnosti od kojeneckých ústavů po hospic. Každou skupinu klientů lze dělit na
další podle podle nemoci, rozsahu a doby postižení. Dále podle způsobu provádění canisterapie.
Zde je nutná spolupráce s odborným pracovníkem,
který velmi dobře zná klienta. Odborný pracovník
může být lékař, fyzioterapeut, zdravotní personál,
rehabilitační pracovník, pedagog, vychovatel, psycholog a podobně. Nejlépe je, když odborný pracovník se přímo a pravidelně zúčastňuje provádění
canisterapeutických výkonů.
Canisterapie je zaměřená na mnoho skupin
klientů, kteří mají mentální, tělesné i kombinované postižení, děti i dospělé. Navštěvujeme také
klienty dětských domovů, diagnostických ústavů,
LDN a domovů důchodců. Zkoušelo se použítí
canisterapie i ve ve vězenicích, ale pro náročnost
a nedostatečné podmínky se zde neujala.
Přínosem canisterapie pro postižené i zdravé klienty je zlepšení tělesného, psychického

i celkového zdravotního stavu, uvolnění spasmů,
rozšiřování slovní zásoby, schopnost komunikace,
citový rozvoj, rozvoj verbálního projevu, podpora
vnímání a pozornosti, nácvik sebeovládání, rozvoj
vědomostí o psech, utlumování agresivity a hyperaktivity, pocit bezpečí, pozitivní ladění, odstraňování depresí a další pomoc klientům. Pomocí psa
se procvičuje jemná a hrubá motorika, soustředění.
Na psu se klient učí, jak správně se zvířetem zacházet, a jak se k němu chovat a zároveň se odstraňuje
obava ze zvířat.
Canisterapie má své cíle podle potřeb a zaměření skupiny, se kterou se pracuje. Při canisterapii
se používají i didaktické pomůcky. Naše skupina
CANTES vyžaduje na vedení zařízení, kde canisterapie probíhá, přítomnost odborného pracovníka
tohoto zařízení se znalostí klientů a jejich postižení. Odborný pracovník určuje směr pomoci a po
dohodě s psovodem je canisterapie vykonávána.
Zároveň se stará o klienta a případně upozorňuje
na některá nebezpečí (agresivita, prudké změny
chování apod.) S každým canisterapeutickým týmem musí být jeden odborný pracovník, který se,
mimo návrhu na co zaměřit výkony, stará o klienta
nebo klienty.
Vedení zařízení, kde se provádí canisterapie,
navrhne, na co se canisterapie u jednotlivých klientů zaměří. Odborný pracovník, který spolupracuje
s týmem, provádí hodnocení canisterapie a sleduje
výsledky u jednotlivých klientů. O canisterapii je
ze strany nejrůznějších zařízení velký zájem. Bohužel nám stále chybí zájemci, kteří by se do ní zapojili a ti stávající postupně ukončují činnosti, protože
po pěti až šesti letech canisterapeutické práce psi
stárnou a jejich psovodi jsou unaveni.
I když i naši práci podporuje kraj i město
Polička a Svitavy, tak si členové ještě musí hradit
část nákladů. Každý může namítnout, že i členové
jiných organizaci si částečně hradí svoji činnost,
třeba sportovci. Je zde jeden podstatný rozdíl a to,
že sport je zájmová činnost – zábava a jelikož se
jedná o zábavu pro ostatní občany, tak se spíše
najdou sponzoři. Canisterapie není zábava, ale

zodpovědná práce, která pomáhá tisícům klientů
jem. Otáčí za psem hlavu. Tento pohyb odmítal
ročně. Pomůcky pro klienty, kteří jsou vybráni
dělat i rehabilitačnímu pracovníkovi. Později si
k výkonům canisterapie stojí od několika set po
psa pohladil a nechal na něm ruce. Projevil-li nedeset tisíc. Sponzoři o nás nestojí, protože pro ně
zájem o psa, tak ten si lehl vedle vozíku a čekal.
nejsme žádná reklama. Již se na ně ani neobra- Doby, kdy má zájem o psa, se prodlužují. Chování
címe, alespoň se tak vyhneme úsměškům, místo
k rodině se lepší. Pes nedokáže zázraky a tak topodpory naší služby. Potom se nemůžeme divit, hoto muže nemůže uzdravit z tělesného postižení.
že pět – šest let zodpovědné práce bez nároku na
Snad jen, že pomáhá uvolňovat křečovité stavy
mzdu včetně vlastního hrazení nákladů se odrazí
ruky. Jistě však pomáhá dále ve zlepšování psyv ukončení výkonu canisterapie. Odchází zkušení
chiky muže a tím pomáhá celé rodině. Také zde
členové i s vycvičenými psy. Dělat nábory jako
se objevuje úsměv muže, kterému se však radost
kdysi na brigády nelze, protože se jedná o pravi- ze života bude ještě dlouho vracet. Rodina však již
delnou a odpovědnou službu.
žije a úsměvy nešetří.
Život běží všem a tak stárneme jak lidi, tak psi.
Třetí příběh. Dívka 13 let – DMO kvadrupareČím jsme starší, tak jsme náchylnější na nemoci. To
lická forma, mentální retardace. Leží, nanejvýše
je i náš případ. Postupně nám veterinární lékařka
se překulí na bok. Jemná motorika pro spastické
omezovala provádění canisterapie pro onemocnění
stavy žádná, vydává slabé hrdelní zvuky. V popohybového aparátu psa. Já jsem letos po třetím
čátcích canisterapie je nejistá. Nyní projevuje
mozkovém infarktu. Výsledkem je konec canistera- radost a nahlas se směje. Provádí se „polohování“
pie v zakládajícímu týmu CANTES o.s. po deseti le- - určitá forma canisterapie. Dochází k uvolňování
tech. 7. 4. 2010 odešel výborný kamarád a miláček
horních i dolních končetin od spastických stavů,
klientů do psího nebe.
ale jen na krátkou dobu. Výrazně se prokrvují
Nyní čekám, až se můj zdravotní stav zlepší, dolní končetiny. Teplota měřená v podkolení jamabych mohl pomáhat canisterapeutickým týmům
ce (místo přenosu energie) se zpočátku zvyšuje
a zacvičovat nováčky. Chtěl bych ještě v 73 letech
jen o několik desetin °C (před canisterapii pouze
pomáhat a doufám, že se to na pár roků podaří.
kolem 30°C). Dívka je veselá a má dobrou náladu
po zbytek dne. Toto je část hodnocení, které suTři případy z mnoha set
pervizorka vypracovává po půl roce individuálně
Žena ve věku přes 85 let je umístěna do soci- na každého klienta a doplní grafem. (Supervizor
álního zařízení. Pocit odložení nechává na ženě
je vybrán vedením ústavu, školy či dalších zařípsychické následky. Nekomunikuje s personálem, zení.)
ani s ostatními klienty. Na oddělení je nasazen ca„Nynější výsledky po 18 měsících jsou mnohem
nisterapeutický tým. Po určité době dochází u sta- výraznější. Teplota měřená na více místech. Choré paní ke změně. Nejprve komunikuje se psem, didla a ruce mají neuvěřitelných 24 - 25 °C. Po
později i s okolím. Lepší se psychika, úsměvy
půl hodině se teplota celého těla zvyšuje na 37 °C.
a ozývá se i smích. To jen do doby, kdy se do- Pouze chodidla mají kolem 32 °C a hlava 36,4. Psystavil syn a canisterapii pro svou matku zakázal. chika je vyjádřena v pohodovém chování dívky,
Vyjádřil se, že je dost bohatý (hotel na horách), úsměvem a pobrukováním.“
aby matce zajistil nadstandardního logopeda. StaTři různé případy, kdy při dobré práci celého
čilo to na to, aby se psychicky vrátila do dřívěj- týmu (pracovníci zařízení a canisterapeutický
ších dob a snad je ještě více postižená. Ostatní se
tým) bylo dosaženo skvělých výsledků. Jindy
zúčastňovali canisterapie a stará žena plakala na
zásah člověka (první příklad) veškerou námahu
posteli. Kde pes pomáhal, člověk chlubící se bo- a snahu zničí. Také zde mohl být úsměv stálý
hatstvím nadčlověka vše ničí. Možná, že by bylo
a radost ze života.
ženě dobře, kdyby její syn byl ČLOVĚKEM a vážil
Značně kladný vliv má pes i na personál. Tam,
si více matky, jak svého bohatství.
kde dochází k psychickému stavu vyhoření, kdy
Druhý příběh. Muž středního věku jede autem
ošetřující personál přes svou snahu vidí a cítí svoa zezadu na něj najíždí další auto. Výsledkem
ji bezmocnost, přichází pes a personálu se vrací
havárie je těžké zranění řidiče prvního vozu. Po
úsměv do tváří.
útrapách je muž celoživotně upoután na invalidní
Nemoc nebo úraz si nevybírá mezi bohatými
vozík. Ztráta zdraví, kamarádů a přátel se odráží
a chudými lidmi. Teprve potom se ukáže, jak
na psychice muže. Jeho chování ke zdravotnímu
pes pomáhá, i když postižený neměl psy rád.
personálu i rodině se dá nazvat jako zlé a kruté. Pes nahrazuje to, co člověk jen těžko dokáže
Nenávidí svět, a co cítí, nejde ven. Odmítá re- poskytnout.
habilitaci a sužuje rodinu. Také zde je nasazen
canisterapeutický tým. Pes nemá vlastnosti čloCANTES o.s. skupina Polička má web www.canvěka a trpělivě čeká, až klient přestane odmítat
tes.cz. Zde najdete něco o skupině a canisterapii;
psa. Neuráží se za projevený nesouhlas a nadávky e-mail: Z.Tauer@seznam.cz tel.: 777 609 063
směrované k němu a okolí. Dochází k „lámání
chleba“, pes vítězí a klient začíná mít o něj záZdeněk Tauer

www.autoskolapolicka.cz
VÝCVIK VŠECH SKUPIN AM-A1-A-B-BE-C-CE-D-T
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ PROFESIONÁLŮ I REFERENTŮ
V září pro každého dárek!
Zdeněk Škacha, mobil: 605215707
Mgr. Vítězslav Fila, mobil: 731508282
Masarykova 10, Polička (nad potravinami)
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ZÁTĚŽ ČESKO-NĚMECKÉ MINULOSTI: STÁLE JE NAD ČÍM SE ZAMÝŠLET
Velice děkuji Davidu Junkovi a Tomáši Kalábovi
komunistických režimů po roce 1989, protože je
jednání tehdejších aktérů je nezbytné zmínit udáza příspěvky do srpnové Jitřenky týkající se mého
nadčasová. Všichni Němci se provinili – morálně
losti předcházející vyhnání-odsunu, jak to správně
článku o česko-německých vztazích v našem
a metafyzicky tím, že umožnili nacistům vládu, ne- udělal ve svém článku David Junek. Pokud ovšem
regionu. Mým záměrem nebylo obhajovat sude- vystoupili proti ní a neudělali nic proti rozpoutání
tyto události budeme nadále brát jako rozhodující
toněmecký výklad našich dějin, ale vyprovokovat
války a zločinům, které napáchala. Kromě toho
měřítko pro posouzení viny dalších jednotlivců,
určitou diskuzi na věcné úrovni.
nesli politickou odpovědnost za konání svých
pokud pro nás názor fanatického uprchlíka nebo
Naši diskuzi považuji za veřejné fórum, které
vůdců. Kriminální vinou za páchání zločinů, která
zločin oddílu Hitlerjugend v Čachnově bude
v nejlepším případě všem zúčastněným včetně
však jediná může být právně trestána (příkladem
nezpochybnitelným odůvodněním necitlivého vyčtenářů rozšíří dosavadní obzory. Až na jednu vý- toho budiž Norimberský proces nebo národní
hánění civilistů (včetně dětí) z domovů v Pomezí
jimku jsem Davidem Junkem citovanou literaturu
soud s K. H. Frankem), se však nezatížil celý ko- nebo Stašově, budeme stále uvězněni v pasti kočetl. Absolvováním studia žurnalistiky a historie na
lektiv, nýbrž jen jednotliví lidé. Právo soudit ostatní
lektivního a povrchního odsuzování. Což, domníKarlově univerzitě v Praze se považuji za člověka, roviny provinění má pouze jedinec sám poté, co ho
vám se, je v demokratické společnosti nutno překterý nepodléhá módním diskuzím, jak naznačuje
někdo jiný obžaluje. A v případě vnitřní nápravy
hodnotit, přinejmenším o tom rozvinout diskuzi.
Tomáš Kaláb. Naopak se snažím veřejné mínění
má v budoucnu vše udělat pro dosažení odpuštění
Nesou Češi kolektivní vinu za oběti politických
»kultivovat«. Nesnažím se o komplexní hodnocení
a odčinění zla, proti kterému nezakročil a které
procesů a komunistických lágrů 50. let? Neumoža nedokážu být nestranným arbitrem, protože jako
v sobě nosil.
nili svým (ne)jednáním podporu komunistické
Čech budu navždy ovlivněný českou kolektivní
Problém (nejen) českého pohledu na minulost
ideologii, která měla v Sovětském svazu 20. a 30.
pamětí a národní identitou, které pro mě rozhodně
je ten, že nedokážeme dostatečně vinu rozlišovat. let na svědomí víc nevinných životů než holocaust
nejsou a nebudou „jen kategorií“, jak nesprávně
Němci byli po válce kolektivně trestáni nejen za
a která během následujících 40 let zničila tolika
vyvodil z jedné věty Tomáš Kaláb. Snažil jsem se
morální provinění, ale i za zločiny, které sami
lidem v Československu život? Nevítali jsme v roce
poukázat na problém.
osobně nespáchali. Specifikum sudetských Němců 1945 Rudou armádu s obrazy Stalina stejně nadšeEvidentně je tu historické období, které obě
je jejich postoj v období mnichovské krize, který
ně a důvěřivě, jako sudetští Němci svého Hitlera
skupiny prožívaly jinak a přes šedesát let se sna- jim Češi vyčítají jako zradu, která sama o sobě
a Wehrmacht v roce 1938? Neměli jsme snad někteží prosadit svou interpretaci tehdejších událostí, zdůvodňuje poválečné vysídlení. Každý henleino- ré z nás po roce 1989 také vyhnat z republiky? Hispříčin a následků. Přičemž kladou důraz na jiná
vec, který v oddílech Freikorps napadal četnické
torik takovéto otázky zodpovídat nemůže, protože
fakta a mají rozdílné měřítko pro hodnocení
stanice a terorizoval Čechy, se dopustil zrady
nelze srovnávat situaci českého pohraničí v roce
vzájemných argumentů. Tohoto problému si vší- – nejen na Československé republice, ale hlavně na 1938 a osvobozeného Československa po roce
mají historikové i sociologové, jejich práce bohužel
demokratických hodnotách, které v boji s nacis- 1945. Spíš než kritické vědě náleží filozofii dějin,
v poličské knihovně nebo muzeu k sehnání nejsou
tickým Německem bránila. Kdyby bývali nestihli
jsou přemýšlením o dějinách. Občan by si ale ta(Cornelisen-Holec-Pešek, Diktatura – válka – vy- padnout za Vůdce u Stalingradu, po válce by je nic
kové otázky měl klást a přemýšlet nad nimi. Jsou
hnání. Kultury vzpomínání v českém, slovenském
jiného než spravedlivý soud čekat nemohlo. Jsou
znepokojující, protože nabízí řadu paralel.
a německém prostředí po roce 1945, 2007 nebo
však zrádci i ti Němci, kteří spořádaně mobilizovali
Český národ nebyl národem statečných odboHahn-Hahnová,
Sudetoněmecká
vzpomínání
a domů se vrátili až po Mnichovu, kdy už bylo po
jářů, stejně tak nebyl jen národem udavačů, kolaa zapomínání, 2002). Z hlediska české interpretace
všem a všude vlály vlajky s hákovým křížem? Byly
borantů a revolučních gardistů střílejících civilisty.
není pochyb o tom, jaké jsou příčiny, kdo se čím
zrádci jejich děti?
Byli to především lidé - jednotlivci, kteří zvolili
provinil a jaké za to nesl následky – což ilustrovali
Ano, sudetští Němci se ve své většině projevili
určitou strategii přežití extrémní životní situace.
oba kolegové svými články. Na rozdíl od nich jsem
v roce 1938 jako nedemokraticky smýšlející sociál- Jednoduše existovalo mnoho odstínů šedi. Řada
ale opustil bezpečné vody zažitého domácího vý- ní skupina. Nedokázali se vnitřně ztotožnit s první
Čechů se kriminálně, lidsky i metafyzicky provinikladu, udělal obtížný krok stranou a kontaktoval i
republikou (čeští nacionalisté jim s tím ale rozhod- la přinejmenším stejně, nebo daleko víc než mnozí
německou stranu. Současně prošel Národní archiv
ně nepomáhali) a nepostavili se nacistické totalitní
sudetští Němci – přesto sami sebe máme tendenci
v Praze a prostudoval materiály týkající se prvo- ideologii, mnozí ji až fanaticky podporovali do
kolektivně neodsuzovat a poukazujeme na vyviňurepublikové menšinové politiky a poválečného
úplného konce. Je samozřejmé, že za své jednání
jící okolnosti okupace a poválečného stavu bezvláúčtování s Němci na území Poličska.
museli být po válce sankcionováni. Ale proč jsme
dí. Čechům ze smíšených manželství, kterých bylo
Přátelské soužití, kdy hospodáři z německé
tak neochvějně přesvědčeni, že sankce byly při- jen na Poličsku stovka a kteří si prožili za války
Jedlové a české Korouhve při žních svačili na mezi
měřené, správně cílené a splnily svou výchovnou
mnohdy stejný osud jako jejich němečtí příbuzní
pospolu, posílali své děti »na handl« přiučit se
a nápravnou funkci? Můžeme vůbec kriminalizovat
(mimo jiné se vzdali československého občanství),
druhému jazyku a žili vedle sebe v demokratické
někoho za to, že má zvrácený žebříček morálních
bylo po válce v Československu umožněno zůstat.
republice, by mělo být ve světle nových pramenů
hodnot? Není spíš řešením mu jako profesor Jirkov- Používáme k posouzení míry jejich provinění stejdoplněno necitlivou snahou českých nacionalistů
ský svými činy dokazovat, jak má správná morálka
ná měřítka? Nenarušují snad oni naši zažitou před(v čele s osobnostmi poličského veřejného života)
vypadat? Pokud jsme toho nebyli schopni, neselha- stavu o hranici mezi provinilým Němcem a pouze
počešťovat německé vesnice českými rodinami
li jsme morálně podobně jako Němci za války?
dobou zmítaným Čechem?
a „zarážet český klín do německého Schenhengstu“
Původně zamýšlený odsun aktivních nacistů
Téma války a vyhnání-odsunu od podepsání
(tj. jazykového ostrova, jehož součástí byly němec- schvaluji a nezpochybňuji ho. S jistými výhradami
smlouvy v roce 1997 nezatěžuje oficiální vztahy
ké obce na Poličsku). S přihlédnutím k opakované- souhlasím i se Spojenci prosazovaným spořádaným
mezi Německem a Českou republikou. Kdo chce,
mu znevýhodňování našich Němců třeba v zaměst- přesídlením obyvatelstva, které mělo do budoucna
může za tím udělat tlustou čáru, jako to udělaly
nání nebo ve školství pak následné události včetně
vyloučit možnost rozpoutání třetí světové války
naše vlády, a žít svůj každodenní život. Zátěž
útěku-vyhánění Čechů z blízkého pohraničí v roce
a dalších etnických konfliktů. Armádou organi- minulosti se tím ale neodstraní, bude latentně
1938 dostávají širší souvislosti. A náš zažitý výklad
zované a českou vládou trpěné vyhánění civilistů
přítomná v myslích lidí. Kolektivní paměť a věminulosti první malé trhliny.
a jeho násilný průběh v létě 1945 schvalovat ne- domí mnohých sudetských Němců budou nadále
Čím více chceme minulosti porozumět, tím
můžu. Že nebylo technicky možné rozlišovat mezi
zkreslené. Stejně tak část české veřejnosti, podle
méně jednoznačné je pro nás její hodnocení. Pro- jednotlivci a posuzovat míru jejich provinění? S vý- mého názoru nemalá část, bude nadále neschoptože druhá strana má také vzpomínky a některé
jimkou jasných antifašistů nebyla všeobecná vůle
ná opustit úzký (navíc jednostranně uplatňovaný)
oprávněné námitky, které po kritické analýze
se o to aspoň pokoušet. Odsun-vyhnání jsou dvě
pohled hodnocení kolektivní viny a s ním spojený
nezbývá než přijímat za legitimní. Pokud za legi- slova pro označení dvou různých událostí. Dva tisí- průběh poválečného řešení německé otázky. My si
timní budeme a priori považovat naše vzpomínky
ce Němců z Poličska nebylo v létě 1945 »odsunuto«
myslíme, že to jinak než poválečným vyhnáníma zkušenost a nekriticky je předávat z generace na
z pohraničí »zmítaného chaosem«, ale vyhnáno -odsunem (provázeným výstřely a mrtvými na
generaci, nemáme daleko k problému sudetoně- obnovenou československou armádou z Vysokého
důkaz toho, kdo je v české kotlině pánem) vyřešit
meckých historiků, kteří vytrvalým konstruováním
Mýta za koordinace fungujících místních úřadů
nešlo. Je otázkou, jestli jsme demokraticky smýšleli
kolektivní paměti sudetských Němců způsobili, a bezpečnostních složek. Dobový pojem „evakua- (a možná i nadále smýšlíme), když jsme o správže se řada Němců bude do konce života dívat na
ce německého civilního obyvatelstva“ nic nemění
nosti tohoto radikálního řešení tak skálopevně
historii schematicky a tendenčně, bez možnosti se
na tom, že to bylo organizované vyhnání, nikoliv
přesvědčeni?
s námi Čechy na něčem shodnout. A nedělejme si
jen individuální pochybení.
Jarda Najbert
iluze, že české kolektivní vědomí bylo utvářeno
Oplácet zlo zlem pro nás nemůže být přijatelné
»vyváženě«.
a musíme ho odsoudit. Složitost pacifikace pohraPoz. redakce:
Jádro sporu se týká otázky posouzení viny, ničí a poválečného účtování s nacismem je mi plně
Jsme rádi, že článek Jardy Najberta v červencové
kterou otevřel už rok po válce německý filozof
známa. Naprosto chápu, že Němci byli kolektivně
Jitřence vyvolal obsáhlou diskusi.
Karl Jaspers. Svou Otázkou viny (1946) nastavil
odsuzováni a trestáni. Kolektivně je odsuzovat
Tímto článkem sérií článků na téma česko-něNěmcům zrcadlo, vinu však nepojímal povrchně, i nadále, aniž bych se zamyslel nad mírou provině- mecké minulosti uzavíráme.
ale rozdělil ji do několika rovin, navzájem propoje- ní, ale nemohu. Jedna věc je chápat tehdejší dobu,
Případným zájemcům můžeme předat na Jardu
ných. Jeho kniha se stala znovu aktuální i po pádu
druhá věc je ji kriticky posoudit. Pro pochopení
Najberta kontakt.

19

TENIS
24. 7. Turnaj dorostu v Poličce začal kvůli dešti až v neděli za účasti 25 kluků a 11 dívek.
Mezi kluky ve dvouhře z našich vyhrál pouze
Erik Vápeník jeden zápas. Ostatním se nedařilo.
Ve čtyřhře už to bylo o poznání lepší, body za jednu výhru brali Honza Křivý s Michalem Kadidlem
a také Radek Vytlačil s Danem Vyskočilem. Nejlépe skončil opět Erik Vápeník, který s Honzou
Masopustem z Hradce Králové obsadili 2. místo.
Mezi děvčaty hrála pouze Lucka Jílková a zaznamenala jednu výhru ve dvouhře.
V sobotu 31. 7. se uskutečnila na tenisových
kurtech v Poličce nejvýznamnější akce letní sezony. Konalo se Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných tenistů. Za krásné účasti 39 hráčů
se bojovalo ve třech kategoriích. Do čtyřhry žen
se přihlásilo šest dvojic. Hrálo se systémem každý
s každým a po pěkných zápasech se z vítězství
radovaly Alena Blažková a Mirka Chlupová, které ani jednou nezaváhaly a prošly turnajem bez
jediné prohry.

a nakonec se tím šťastným stal nejmenší postavou,
ale veliký výkony Martin Kubát. Finále bylo opravdu vyvrcholením celého dne a po krásném zápasu
a po vyrovnaném průběhu v poměru 7:6 se stal
nesmrtelným hrdinou MARTIN KUBÁT, který prokázal vynikající fyzičku. Marťas gratulujeme.
Konečné pořadí dvouhry mužů:
1. Kubát Martin
2. Kučírka Josef
3. Poledna Frankie a Střílek Jiří
5. - 8. Málek Mirek, Strážnický Miloš, Stříteský
Pavel, Vltavský Vláďa
9. - 13. Škůrek Petr, Janda Petr, Pelikán Tomáš,
VápeníkDušan, Novák Lukáš
Nesmíme zapomenout vyzdvihnout výkony
všech hráčů a hráček, kteří se zúčastnili a poděkovat jim za vytvoření krásné atmosféry celého
turnaje. Díky všem, a ať se vám daří na dalších
turnajích, kterých se zúčastníte. Ahoj zase někdy
v Poličce.
7. 8. Opět se prokázalo, že největším nepřítelem v této sezóně pro pořádání jakékoliv akce je
počasí. Na tuto sobotu byl naplánován turnaj v babytenisu a minitenisu za účasti 45 dětí. Bohužel
pro neustálý déšť se v sobotu turnaj nekonal a byl
přesunut na neděli. Ovšem ani nedělní dopoledne
se hrát nedalo a tak musel být babytenis zrušen.
Konal se alespoň odpoledne minitenis za účasti
osmi kluků a osmi dívek. Z domácích hrála Adélka Bartoňová, která nakonec obsadila 3. místo.
8. 8. turnaj staršího žactva v Hlinsku. Z našich
hráli Lucka a Zdenda Jílkovi a oběma se podařilo
jednou vyhrát ve dvouhře.

LINKA DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
SLAVÍ 15 LET
(pokr. ze str. 17)
závislost na drogách, hráčství,
otázky spojené s problematikou sociální a právní atd.
A co mohou lidé od hovoru na lince důvěry
očekávat? Linka důvěry funguje jako první záchytná
pomoc pro člověka v krizi. Cílem hovoru je zklidnění
a podpora, povzbuzení a obnova naděje volajícího.
Klienta provázíme jeho těžkou chvílí. Pracovník linky
důvěry může pomoci volajícímu zorientovat se v jeho
životní situaci, dává příležitost vyslovit věci nahlas.
Už pouhé svěření se má blahodárné účinky a vede
k uvolnění vnitřního napětí. Pracovník společně s volajícím hledají řešení problému. Pracovník poskytuje
základní psychosociální poradenství, v případě potřeby podává kontakt na další organizace či odborníky,
kteří pomohou řešit jeho obtížnou situaci (např. psychology, manželské poradny, občanské poradny atd.).
Výhodou linky důvěry pro volajícího je zaručení jeho
anonymity a závazná mlčenlivost pracovníků.
V životě každého z nás někdy nastanou chvíle,
kdy si nevíme rady, cítíme se ohrožení, potřebujeme
pomoc a radu, potřebujeme, aby našim starostem ale
i radostem, někdo naslouchal a sdílel je s námi. Možná zrovna nemáme na koho se ve svém okolí obrátit,
ocitneme se sami nebo své blízké nechceme svými
problémy zatěžovat nebo pociťujeme strach či stud se
svými blízkými o svých pocitech a trápeních mluvit.
Právě v takových chvílích se lidé mohou na linku důvěry obracet. Více informací o činnosti Linky důvěry
Ústí nad Orlicí naleznete na www.linkaduveryuo.cz.
Loučím se s krédem: „Zavolat může každý…
i Vy…“
Mgr. Luďka Marešová,
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Konečné pořadí čtyřhry žen:
1. Chalupová Mirka – Blažková Alena
2. Dvořáková Kateřina – Klemová Alena
3. Jílková Andrea – Pazlarová Alena
4. Teplá Lída – Střílková Jana
5. Šedivá Renata – Pilařová Martina
6. Hanáková Zdeňka – Kellnerová Jana
Ve čtyřhře mužů zasáhlo do bojů 10 dvojic.
Systém byl také jednoduchý, hrálo se ve dvou skupinách po pěti a bojovalo se o postup do čtvrtfinále, kam se dostali nejlepší čtyři z každé skupiny.
Hned na začátku turnaje bylo jasné, že velkými
kandidáty na finále jsou zkušené dvojice Šedivý- Rybišar, malý a velký muž (Kubát – Souček)
a Bryška – Vaculík. A předturnajové prognózy
se naplnily. Bryška s Vaculíkem a velký s malým
vyhráli skupiny a zajistili si nejvýhodnější pozice
do vyřazovací fáze.
Finále si zahráli nakonec Bryška – Vaculík
a Šedivý – Rybišar, kteří ve vyrovnaném zápasu
porazili Kubáta se Součkem. Ve finále se více dařilo B+V a po zásluze, po výsledku 6:3, 6:2 se stali
mistry PU kraje.
Konečné pořadí čtyřhry mužů:
1. Bryška Marcel – Vaculík Aleš
2. Šedivý Jirka – Rybišar Mirek
3. Kubát Martin – Souček Pavel a Jílek Zdeněk
– Vápeník Dušan
5. - 8. Bachura Zdeněk – Vojtíšek Ríša, Hrdina
Michal – Střílek Jirka, Nosálek Pavel – Zimčík
Libor, Škůrek Petr – Svoboda Josef
9. - 10. Urbánek Jiří – Miller Jan a Malý Dan
– Strážnický Miloš
Nejzajímavější kategorií se stala dvouhra mužů,
neboť někteří nadšenci se rozhodli hrát jak dvouhru, tak čtyřhru a tak fyzická zátěž byla veliká.
Startovalo celkem 13 hráčů, kteří byli rozlosováni
do čtyř skupin a první dva z každé postoupili do
čtvrtfinále. Favoritem byl Pepa Kučírka, protože
jako jeden z mála potencionálních vítězů hrál
pouze dvouhru. Svoji roli potvrzoval a ve čtvrt
a semifinále nadělil svým soupeřům kanáry.
O druhé finálové místo byly svedeny veliké boje
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MLÁDEŽNICKÝ A ŽÁKOVSKÝ HOKEJBAL V POLIČCE SE I V MINULÉ SEZÓNĚ
HRÁL NA ŠPIČKOVÉ REPUBLIKOVÉ ÚROVNI
I v uplynulé sezoně mladí hokejbalisté SK Kometa Polička (v některých kategoriích hrající spolu
s hráči ze Svitav v týmu 1. HBC Svitavy) dosáhli na
skvělá medailová umístění v republikových šampionátech a navázali na své úspěchy z předchozích
let. Nejlépe si vedly nejmladší naděje SK Kometa
Polička v kategorii minipřípravek a přípravek, které v obou případech skončily jen krůček od titulu
republikových šampionů. Mladší žáci SK Kometa
Polička získali bronz a starší žáci 1. HBC Svitavy
skončili na skvělém 5. místě. Hráčům staršího dorostu se podařilo poprvé v historii probojovat do
extraligy hokejbalu.
Skvělou sezonu podtrhla i úspěšná vystoupení našich hráčů v republikových reprezentačních
výběrech – Martina Švandy v reprezentaci ČR
do 16 let (3. místo na MS 2010 v Mostě) a Lukáše
Anýže, Davida Hejtmánka a Dominika Mikulčáka
v reprezentaci do 14 let (2 přátelské zápasy se
Slovenskem).
Je rovněž třeba připomenout a ocenit v posledních letech již osvědčenou skvělou spolupráci
svitavského a poličského klubu v těchto věkových
kategoriích a jejich vzájemnou výpomoc při sestavování družstev.
Minipřípravka SK Kometa Polička – 2. místo v ČR
Po loňském úspěšném MČR přípravek bylo domácímu týmu přiděleno pořadatelství mistrovství
republiky v nejmladší hokejbalové kategorii (r. narození 2001 a mladší). Po úvodní porážce s pozdějším
vítězem se malí Komeťáci postupně prokousali až do
finále, kde ve skvělé atmosféře znovu podlehli, tentokrát již jednoznačněji, týmu TJ Paramo Svítkov Stars
Pardubice 1:4. Zážitkem pro malé holky a kluky bylo,
kromě vlastního turnaje, jistě i předávání medailí
a cen z rukou starosty města J. Martinů, bývalého
reprezentanta v hokejbalu a hráče Komety M. Chmela a bývalých či současných brankářů hokejových
Pardubic J. Lašáka a A. Svobody, jejichž synové hráli
za vítězný tým.
Mistrovství ČR v hokejbalu v kategorii minipřípravek, Polička, 12. – 13. 6. 2010
SK Kometa Polička: Bělský Adam, Beneš Zdeněk,
Bureš Jiří, Dvořáček Vojtěch, Hnát Radim,, Jirouš David, Klodner Jan, Košnar Jan, Krejčí Štěpán, Křibský
Jan, Lajžner Marek, Mifek Samuel, Nečas Vojtěch,
Neubauer Jakub, Prokopec Radim, Teplicová Denisa,
Tobiáš Ondřej. Trenéři: Pavel Dvořák, Milan Šrámek,
Jiří Tobiáš.
Základní skupina
TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
– SK Kometa Polička
1:0
SK Kometa Polička – HBC Nové Strašecí
7:0
TJ Tatran Třemošná – SK Kometa Polička 0:2
SK Kometa Polička – HBC Škoda Plzeň
1:0
HBC Prostějov – SK Kometa Polička
0:3
SK Kometa Polička – SK Pedagog Č. Bud. 4:1
finále
TJ Paramo Svítkov Stars Pardubice
– SK Kometa Polička
4:1

Přípravka SK Kometa Polička – 2. místo
v ČR
Republikový šampionát přípravek (r. narození
1999 a mladší) byl tentokrát součástí doprovodného
programu Mistrovství světa v hokejbalu do 16 a do 18
let v Mostu. Mladí hráči a hráčky tak mohli nahlédnout pod pokličku špičkového světového hokejbalu
a naopak – i zápasy turnaje přípravek byly díky tomu
hrány ve skvělé atmosféře. Ve finále podlehli naši
hráči jen těsně družstvu SK Pedagog České Budějovice 0:1 a loňský domácí titul v kategorii přípravek
tedy neobhájili.
Mistrovství ČR v hokejbalu v kategorii přípravek, Most, 4. – 6. 6. 2010
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SK Kometa Polička: Augustin Filip, Geba Karel,
Hnát Radim, Jílek Jiří, Klodner Jan, Krejčí Filip, Krejčí
Kamil, Kukla Miroslav, Nečas Vojtěch, Lajžner David,
Patočková Barbora, Teplicová Denisa, Tobiáš Ondřej.
Trenéři: Pavel Dvořák, Milan Šrámek, Jiří Tobiáš.
základní skupina
SK Kometa Polička – TJ Snack Dobřany
8:1
SK Kometa Polička – TJ Tatran Třemošná 2:0
HBC Autosklo H. A. K. H. Králové
– SK Kometa Polička
0:6
čtvrtfinále
SK Kometa Polička –
SK OEZ Testa Letohrad
5:0
semifinále
SK Kometa Polička – HBC Alfa Pardubice 3:1
finále
SK Kometa Polička – SK Pedagog Č. Bud. 0:1

Mladší žáci SK Kometa Polička - bronzový
tým MČR 2010
Mladší žáci SK Kometa Polička – vítěz Přeboru východních Čech, 3. místo v ČR
Po suverénním vítězství v dlouhodobé části – Přeboru východních Čech (Pardubického a Královéhradeckého kraje), kdy při skóre 152:17 neztratili ani bod,
zvítězili mladší žáci Poličky i v domácí semifinalové
skupině a na finálový turnaj do Prahy na Palmovku
odjížděli s medailovými ambicemi. V semifinálovém
utkání ale Kometa nestačila na pozdějšího vítěze HBC
Kolín a v nervydrásajícím utkání o 3. místo nakonec
porazila letité rivaly a zároveň kamarády ze Vsetína
díky hattriku D. Mikulčáka a jeho brance v prodloužení. Nejproduktivnějším hráčem, resp. nejlepším
brankářem ze všech týmů dlouhodobé části (Přeboru
východních Čech), byli vyhlášeni naši David Hejtmánek a Martin Lidmila.
Mistrovství ČR v hokejbalu v kategorii ml.
žáků, Praha, 21. – 23. 5. 2010
SK Kometa Polička: Češka Jakub, Dvořák Martin,
Geba Karel, Hejtmánek David, Hnát Denis, Holec Jaroslav, Jílek Jiří, Kuda Patrik, Lidmila Martin, Lidmila
Michal, Malinský Jaroslav, Martinů Jaroslav, Mikulčák
Dominik, Patočka Matouš, Patočková Barbora, Štefka
Matěj, Teplicová Denisa, Tobiáš Ondřej, Tichý Patrik,
Tošovský Miroslav. Trenéři: Pavel Dvořák, Milan Šrámek, Jiří Tobiáš.
základní skupina
TJ Snack Dobřany – SK Kometa Polička
1:0
HBC Rakovník – SK Kometa Polička
2:4
SK Kometa Polička – HBC Kolín
4:3
čtvrtfinále
HBC Pento Most – SK Kometa Polička
0:3
semifinále
HBC Kolín – SK Kometa Polička
4:0
o 3. místo
HBC Vsetín – SK Kometa Polička
2:3 p
Starší žáci 1. HBC Svitavy – 2. místo v Přeboru
východních Čech, 5. místo na MČR
Starší žáci hrající pod hlavičkou 1. HBC Svitavy
skončili jak v dlouhodobé části, tak v semifinálovém
turnaji ve Svitavách druzí a na MČR odjížděli bez větších očekávání. V utkání o 5. místo zvítězili nad tý-

mem HbK Karviná 4:3 dvěma brankami v závěru
a celkové 5. místo v ČR je skvělým úspěchem.
Mistrovství ČR v hokejbalu v kategorii st.
žáků, Praha, 28. – 30. 5. 2010
1. HBC Svitavy: Anýž Lukáš, Bečvář Radek, Bílý
Lukáš, Brázda Šimon, Daněk David, Doležal Tomáš,
Hejtmánek David, Klepárník David, Kolena Jan, Nespěšný Ondřej, Petržela Michal, Švanda Martin, Tichý
Jiří, Vodvárka Petr. Trenér: Sláva Bílý
základní skupina
HBC Autosklo H. A. K. H. Králové
– 1. HBC Svitavy
0:1
1. HBC Svitavy – HBC ALPIQ Kladno
3:7
1. HBC Svitavy – SHC Opava
2:3 ss
čtvrtfinále
DDM Ústí nad Labem – 1. HBC Svitavy 3:2 p
o 5. místo
1. HBC Svitavy – HbK INTEVO Karviná
4:3
Starší dorost HBC Svitavy – vítěz NHbL
– Východ, postup do extraligy
Po vítězství v základní části zvítězili poličští a svitavští dorostenci i v play-off, když ve finálové sérii
porazili 3:0 Jokerit Chrudim. Postup do extraligy je
sice historickým úspěchem, bohužel účast v ní musel
tým, zejména z finančních důvodů, prozatím odložit.
HBC Svitavy tedy bude hrát i v příští sezoně národní
hokejbalovou ligu.
1. HBC Svitavy: Abrla Michal, Boháček Jan, Buben
Aleš, Cajzl Daniel, Dvořák Jonáš, Dvořák Marcel, Hejtmánek Josef, Kašpar Jiří, Konečný Tomáš, Koníček
Petr, Macenauer Dominik, Mašláň Dominik, Navrátil
Tomáš, Nespěšný Ondřej, Novotný Petr, Pešek Richard, Reichel Michal, Schlögl Michal, Skřipský Matěj,
Slabý Ondřej, Švanda Martin, Tesař David, Tesař Jiří,
Tichý Jiří, Tobiáš Jiří. Trenér: Libor Sedlák
Národní hokejbalová liga – Východ
play-off
semifinále
1. HBC Svitavy – Ježci Heřmanův Městec 3:0
na zápasy
1. HBC Svitavy – Ježci H. M.
13:1
1. HBC Svitavy – Ježci H. M.
11:1
Ježci H. M. – 1. HBC Svitavy
4:5
finále
1. HBC Svitavy – Jokerit Chrudim
3:0
na zápasy
1. HBC Svitavy – Jokerit Chrudim
3:2
1. HBC Svitavy – Jokerit Chrudim
3:0
Jokerit Chrudim – 1. HBC Svitavy
2:7
Již v září se začínají hrát zápasy dalšího ročníku
hokejbalových soutěží, věříme, že i v něm navážeme
na úspěchy minulých let a dosáhneme alespoň v některých kategoriích na republikové medaile.

Domácí zápasy SK Kometa Polička v září:
Mladší žáci
sobota 18. 9., 10.00
TJ Lokomotiva Česká Třebová
sobota 18. 9., 11.30
TJ Lokomotiva Česká Třebová
Starší dorost
neděle 19. 9., 10.00
SK Holcim Prachovice
neděle 19. 9., 12.00
SK Holcim Prachovice
Muži
neděle 05. 9., 14.00
HBC Vsetín
neděle 12. 9., 10.00
TJ ACS Malenovice SV
neděle 26. 9., 14.00
HBC Autosklo-H. A. K. Hradec Králové B

Pavel Štefka,
předseda SK Kometa Polička

SKATEBOARDING V POLIČCE NEZEMŘEL
I přes rekonstrukci plochy poličského náměstí,
které je pro skateboard nesjízdné, zůstal skateboarding v Poličce na vrcholové úrovni.
Poličští juniorští a seniorští závodníci se letos
zúčastnili všech závodů Českého poháru a v minulém měsíci též mistrovství světa pořádaném poprvé
v historii v ČR v Hradci králové.

A jen na dokreslenou: o tom, že je neohroženým
cestovatelem, svědčí i to, že přijel z Prahy do Poličky
vlakem úplně sám, sice přes Olomouc a Českou Třebovou, ale bez cizí pomoci.
V nedělním závodě se stal juniorským mistrem
republiky Jarda Knettig, druhý byl Vojta Valena
a třetí Petr Matouš. V ženách byla opět první Renata

V polovině srpna proběhl v Poličce každoroční
skateboardový závod a již tradičně na vysoké úrovni. Jednalo se o OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY. Závod se skládal ze dvou slalomů: Obří
– giant a speciální – hybrid dual, které se odjely v sobotu v obci Telecí na kopci z Luckého vrchu. Nádherná příroda a vstřícný přístup místních obyvatel
dotvořily výbornou atmosféru sobotních slalomů.
Z poličských borců si zde 1. místo a mistra republiky v giant slalomu vybojovali v kategorii juniorů Jakub Knettig, na 2. a 3. místě pak skončili Jarda
Knettig a Petr Matouš. Čtvrtý a pátý byli opět kluci
z Poličky, Vojta Valena a Vítek Hromádko.
Ve druhém sobotním hybrid slalomu si bratři
Knettigové své pozice vyměnili. Třetí byl Petr Matouš, pátý Vojta Valena a Vítek Hromádko šestý.
V ženách dominovala Renata Škrabalová, která
obsadila 2. místo v giantu a 1. místo v hybrid slalomu. V mužích byli nejlepší poličští na 10. místě
Zdenek Mach, 14. Petr Klein a 16. Ivo Škrabal. Ve
druhém slaomu Zdeněk Mach 6., Standa Nožka 12.,
Martin Tůma 14.
V neděli pokračovalo MR ČR i přes rekonstrukci
chodníků na nábřeží u Synského rybníka slalomem
special – tight, tedy kužely v jedné lajně.
Účast zahraničních závodníků byla nižší než
v minulých letech, protože se převážná většina
z nich účastnila 14 dní předtím závodů v Hradci.
Přesto dorazila početná skupina ze Švédska, Německa. Poprvé se v Poličce objevil i skateboardista
z Brazílie Thiago Gardenal, který přijel do Poličky
z městečka Sao Paolo, které samotné čítá 25 milionů
obyvatel. Protože přijel o několik dní dříve, byl ubytován na pár dní u Radima Hromádky a pro zbytek
pobytu v naší rodině. Mohli jsme si vyměnit pár
cenných rad a zkušeností nejen ze skateboardingu.
Tento pětadvacetiletý Brazilec se vydal na cestu do
Evropy a objíždí většinu skateových závodů v letošní
letní sezóně. Spoléhá na to, že si na cestu vydělá
svými výkony ve slalomech a získá peníze, které se
dávají za přední umístění. V Poličce se mu podařilo
vyjezdit 150 euro, takže odjížděl velmi spokojen.

Škrabalová. V mužské kategorii byl nejlepším poličákem na 5. místě Zdeněk Mach, na 10. Martin Tuma
a na 14. místě Standa Nožka.
Organizace letošních závodů byla dle zúčastněných závodníků opět na velmi dobré úrovni včetně
pořádání sobotní hudební zábavy na hasičské
zahradě.
Celý organizační tým děkuje městu Polička,
všem sponzorům, hasičskému sboru a členům městské policie za cennou pomoc.
Přestože, jak jsem výše uvedl, je pro nás poličské
náměstí už tabu, podařilo se nám najít jiné tréninkové plochy – v Lezníku za hasičskou zbrojnicí, v Poličce mezi gymnáziem a tělocvičnou, nebo na přípojce
v průmyslové zóně za supermarketem Penny.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli a umožnili
trénovat v těchto místech.
Ing. Ivo Škrabal
trenér
Celkové výsledky
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY:
Muži celkem:
1. Dominik Kowalski GER
2. -3. Viking Hadestrand Swe
2. -3. Robert Thiele GER
7. Zdeněk Mach
14. Standa Nožka
15. Martin Tuma
Ženy celkem:
1. Renata Škrabalová
2. Anna Vacková
3. Eva Jedličková
Junioři:
1. Jaroslav Knettig
2. Jakub Knettig
3. Petr Matouš
4. Vojta Valena
5. Vítek Hromádko

LIEPAJA
Ve středu 21.7. 2010 vyrazila jedenáctičlenná výprava závodníků, maminek a tatínků z Poličky na historicky první mezinárodní výpravu našich juniorů do
Liepaji v Lotyšsku. Jeli jsme malým autobusem, který
jsme volili z ekonomických důvodů. Vzhledem k velkému množství zavazadel se však pohodlí rovnalo
nule. Cesta na závody Sk8 slalom Baltica cup v Liepaji
byla naplánována po konzultacích s Ainarsem Jermachenkem a Ginsem Gailitisem, závodníky, kteří často
navštěvují sk8 slalomové závody v Poličce a ČR.
Po příjezdu do Lotyšska překvapilo některé účastníky příjemné přímořské klima, teplota okolo 30°C
a teplota moře cca 22°C.
Ubytovali jsme se na zahradě a v domě Ainarse
Jermachenka. V pátek jsme se vydali na prohlídku
Liepaji a jejího okolí. Navštívili jsme pobřežní opevnění, monastýry a také městečko Kuldiga s úžasně
dochovanou místní architekturou a nádherným vodopádem.
Sobota patřila závodům, účast byla poměrně
vysoká (asi 45 závodníků). Kromě Lotyšů, Čechů
a Litevců se závodu účastnili i Finové.
Kvalita závodu i organizace byla na velmi vysoké
úrovni. Lotyši obsazují, jak ukázali na MS, přední
místa a umisťují se na špičce světového žebříčku. Naši
mladí závodníci se však opět neztratili a dokázali, že
i oni jsou světovou špičkou. Ve dvou závodech, které

absolvovali, obsadili Jaroslav a Jakub Knattigovi první
místa, Petr Matouš třetí, Vojta Valena a Vítek Hromádko čtvrtá místa a v kategorii dospělých Stanislav
Nožka šesté místo. Mimo závodů probíhal v Liepaji
také velký plážový festival, kterého se pravidelně
účastní 50 000 lidí a spousta muzikantů. Pro nás to
byl, hned po úspěchu na závodech Baltica cup, druhý
největší zážitek.
V neděli jsme se rozloučili s přáteli a vyrazili jsme
k domovu. Cestou jsme se ještě zastavili na Hoře křížů, což je poutní místo v Litvě kde se nachází několik
desítek tisíc křížů a křížků. V Lotyšsku jsme navázali
nová přátelství a domluvili se na pořádání společných
letních tréninkových campů. Chtěl bych velmi poděkovat hejtmanovi Radko Martínkovi a Pardubickému
kraji, který přispěl na tuto vítěznou cestu.
-rh-

Kadeřnice Olga Zezulová
Oznamuje, že opět zahájila svoji
činnost!
Stříhání, barvení, melír, trvalá,
foukaná, vodová atd.
Kadeřnictví, Smetanova 309, Polička
(mezi Poliklinikou a Krétou)
Tel.: 739 727 244,
Privát: 731 725 517
Těšíme se na vaši návštěvu!
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POLIČSKÝ BAGR
Dne 8. 8. se na pískovém hřišti místního koupaliště uskutečnil X. ročník plážového volejbalového
turnaje dvojic Poličský bagr. Soutěže se zúčastnilo
celkem sedm družstev.

Vyhrála dvojice Dědci (Michal Krejčí, Luboš
Obr). Druzí skončili Porodní asistenti (Michal Bulva,
Lukáš Machek), na třetím Borci z Bechyně (Michal
a Bob Směšní).
Děkujeme sponzorům, bez kterých by se turnaj
neobešel, jmenovitě MIRO Borová, Bartosh s.r.o.
- reklama, IC Polička, Kovoslužba Bulva, restaurace Apalucha, Sádrokartony Nešický, Ravensburger
a Tiskárna Polička. Náš dík patří také městu Polička, které nás podpořilo finančním příspěvkem.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
Jaroslav K. Dvořák
policskybagr.nastrankach.cz

KAMENECKÉ PODÁNÍ
Dne 24. 7. se konal v tělocvičně Na Lukách
11. ročník amatérského volejbalového turnaje Kamenecké podání, kterého se zúčatnilo pět družstev.
Vyhrála Marná snaha, před týmem Kamence, Dolní
Dobrouče a družstvem Zběř a Atleti.
Náš dík patří sponzorům: MIRO Borová, Bartosh s.r.o. - reklama, IC Polička, Kovoslužba Bulva,
Nescafe, Sádrokartony Nešický, Ravensburger a Tiskárna Polička. Děkujeme také městu Polička, které
nás podpořilo finančním příspěvkem.
Za TJ Spartak Polička ASPV
Jaroslav K. Dvořák
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PERU PODRUHÉ - CO VŠECHNO SE DÁ PŘEŽÍT ANEB MŮJ
NESMRTELNÝ ZÁŽITEK Z ARTESONRAJU
Když jsem v roce 2008 odjížděl z Peru, v duchu
se vyjasnilo, asi, aby nám byla pořádná zima. V devět
jsem si říkal, že do této země se chci ještě alespoň „zaleháme“. Trošku se bojím usnout. Po pár minutách
jednou podívat. V tu chvíli jsem vůbec netušil, že by
jsem z tohoto strachu vyléčen. Začínáme se oba dva
to mohlo být tak brzy.
klepat. Jediné co mi běží hlavou je, ať už je ráno. Stále
„Tak už je to tady, beruško, půl dvanáctý.“ říkám
koukám na hodinky. Chvílemi asi i spíme, ale jinak to
zamačkávajíc budíka na hodinkách. Myslím, že jsem
je devítihodinové klepání se zimou.
usnul tak v devět, půl desáté, tudíž spánek nic moc
V šest nás konečně „budí“ světlo, slaňujeme dolů
vydatný nebyl. Klasika vrcholových dnů, uvařit čaj, pod stěnu. Ve dvanáct v poledne jsme pod ní, super.
něco do sebe nacpat, obléci několik vrstev oblečení, Padá ze mě veškerý stres z toho, aby se nestalo něco
nazout skelety, mačky, sedák, navázat se a vyrazit. Asi
při slaňování. Už jen dvě hodinky chůze ke stanům,
ve dvě hodiny ráno vycházíme pod 800 m vysokou
kde na nás čeká Víťa s Alčou s teplým čajem, uzeným
jihovýchodní stěnu. Jdeme navázaní kvůli trhlinám, a svíčkovou z pytlíku. Díky. Ve dvě hodiny odpoledjejichž hloubku bych nechtěl nikdy poznat. Předchozí
ne docházíme, šťastní, že jsme živí. Od předchozího
den napadlo pár čísel sněhu, a proto musíme trochu
večera, kdy jsme vyšli, to bylo 36 hodin lezení, kopání
hledat ne příliš dobře viditelné stopy. Snažím se jít
bivaku, klepání se, slaňování, 36 hodin dřiny. Byl to
pomalu, ale stále, bez přestávky.
jeden z nejhlubších a nejextrémnějších zážitků v mém
Pod stěnu dorážíme ve čtyři hodiny ráno, jediné
dosavadním životě.
co je vidět, jsou hvězdy nad námi a odtrhová trhlina,
Člověk má v sobě tolik sil a rezerv, že o tom ani
neví. Ve chvílích, kdy musí něco překonat, mu tyto
rezervy můžou zachránit život. Musí ale chtít. A právě
tyhle chvíle mně činí šťastným, ty okamžiky, kdy nikoli můžu, ale musím sám sebe překonávat. Nesmím
zde opomenout mou partnerku Ivu, bez níž bych se
takových prožitků nikdy nedočkal.
Samozřejmě jsme toho v Peru zažili mnohem víc,
ale o tom někdy příště, možná v klubu na nějakém
podzimním povídání se mnou, Ivou, Víťou a Alčou.
Petr Mazal

kterou musíme někde překonat. Ve dne a z dálky
nám nástup do stěny byl zcela jasný, v čerstvém sněhu a po tmě to je už trochu něco jiného. Propadajíc se
někdy i po stehna do sněhu, dvě hodiny marně s Víťou hledáme nějaký alespoň trochu lezitelný nástup
do stěny. Nakonec se jím stává sněhová převěj, kterou
se snažím přelézt. Metrovou kotvu rvu do sněhu jak
nejvýše je to možné, sníh ale vůbec nedrží. Cepíny
spíše pokládám, než zasekávám, nohy dávám co nejvýše a stoupám. Nic se neozývá, nic se netrhá. „Super.“
oddychávám si. „Jestli budou takové i ostatní délky,
tak na to kašlu“ říkám. Iva za mnou dolézá a další
délku tahá ona, je to takový nepříjemný traverz doleva. Potom už začíná rutina, stále nahoru, devět hodin
na předních hrotech maček a s cepíny v rukách. Sníh
ale většinu stěny drží docela dobře. Asi po pěti hodinách lezení mám pocit, že na vrchol to musí být
maximálně dvě, tři délky, bohužel je to jen pocit. Cíl
je stále v nekonečnu. Je to strašně deprimující, když
si neustále myslíte „Jo, je to jen kousek“ a ono se to
ne a ne přiblížit.
Ve tři hodiny odpoledne štandujeme a domlouváme se co dál. „Tma bude tak za tři a půl hodiny, to
nemáme šanci za světla slanit“ říkáme. Rozhodujeme
se najít nějaké místo pod vrcholovou čepicí. Místo
vhodné pro bivak ale nenacházíme. „Tak nic, zkusíme
slanit“ obávajíc se trochu bivakování v šesti tisících
bez spacáků. Slaňujeme dvě délky celou hodinu,
rychleji to nejde, jsme od těch dvou hodin od rána
úplně mrtví a vyčerpaní. „Musíme zabivakovat, po
tmě to neslaníme, už vůbec ne ve stavu, v kterém
se nacházíme“. Zajištěni každý na jednom prameni
lana ke sněhové kotvě, kopeme pomocí lopatkocepínu něco, kam by se dalo alespoň nějak poskládat.
Není to ale žádná legrace v téměř šedesátistupňovém
svahu. Budování našeho nocležiště probíhá asi tak, že
párkrát kopneme do sněhu a poté se opíráme hlavou
o svah a vydýcháváme tu dřinu. Tenhle proces trvá
čtyři hodiny, od pěti do devíti. Žádná velká jeskyně
to není, ale nějak se do ní soukáme, já lezu dozadu a
Ivu nechávám vepředu, přeci jen má alespoň péřovou
bundu. A to se bála, že ji ani nevyužije. Opírám se
zády o led, do kterého zavrtávám šroub a cvakám do
něj nás oba, abychom byli zajištěni. Prostěradlo nám
dělají smotaná lana, polštář sníh a peřinu led a studený vzduch. Z bivaku máme nádherný výhled, na noc

TURISTÉ ZVOU
Sobota 11. září – Lanškrounská kopa. Účast na
42. ročníku oblíbeného turistického pochodu v Lanškrouně. Pěší trasy 5, 10, 15, 25 až 100 km, cyklo od
20 do 110 km. Individuální účast
Čtvrtek 16. – neděle 19. září – Krušné hory.
Společný zájezd odborů KČT Polička, Svitavy a Mor.
Třebová do oblasti Klínovce a Božího Daru. Vedoucí
akce: Ing. Karel Müller
Neděle 19. září – Cyklovýlet – podzimní Andrlův Chlum. Pro ty, kteří se neúčastní zájezdu, je připravena vyjížďka na kole v délce asi 85 km. Společný
odjezd v 8.00 hod od Tylova domu. Vedoucí akce:
Miloslav Štefka
Úterý 28. září – Vycházka. Odpolední vycházka
po naučné stezce kolem Poličky s opékáním uzenin
a posezením na přehradě. Odchod ve 13.00 hod od
Tylova domu. Vedoucí akce: Zdena Mihulková.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www. policka.
cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

OHLÉDNUTÍ ZA 12. ROČNÍKEM LETNÍHO CELOSTÁTNÍHO
TURISTICKÉHO SRAZU V POLIČCE
Ve dnech 4. - 8. srpna 2010 se v Poličce konal
12. ročník „Letního celostátního srazu turistů“. Sraz
se konal pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Radko Martínka a starosty města Poličky Jaroslava
Martinů.
Předetapami bylo od 31. července pěší putování
Podorlickem s ubytováním v turistické základně
v Cakli u Ústí nad Orlicí. Zde naši kolegové z KČT
Horal Ústí nad Orlicí pod vedením p. Otakara Boury
připravili zajímavý program. Na této části srazu bylo
32 turistů.

Druhou částí bylo cykloputování „Rovinatým Polabím na hřeben Železných hor“ s ubytováním v autokempu Konopáč se účastnilo 25 cykloturistů. Program
pro účastníky připravili členové KČT Treking Chrudim pod vedením p. Vlastimila Škváry.
Ve středu 4. srpna se účastníci přepravili do centra
srazu – Poličky. Zde se po prezentaci ubytovali dle
přihlášek na lůžkách v autokempu na stadionu SK
Masokombinát Polička a na internátě Střední odborné školy. Méně nároční účastníci se spali ve vlastním
spacím pytli a karimatce v tělocvičně ZŠ Na lukách.
Vlastní sraz začal ve čtvrtek ráno turistickými
akcemi – pěší vycházkou směrem na Lucký vrch a do
Borové nebo na Čachnov. Odtud vlakem do Poličky.
Současně se konal autobusový zájezd s pěší vycházkou do oblasti Svojanova, rozhledny Horní les a na
Vírskou přehradu. Na zájezd jsme vypravili 2 autobusy.
Cykloturisté se vydali na cestu k nejvyšším vrcholům
Žďárských vrchů.

Večer na hasičské zahradě proběhlo slavnostní
zahájení srazu za přítomnosti předsedy ÚV KČT p. Jana Stráského, hejtmana p. Radko Martínka, poslance
a starosty města Poličky p. Jaroslava Martinů a předsedy ÚV KST p. Petera Perhaly. Po zahájení byl pro
účastníky připraven kulturní program.
V pátek 6. srpna jsme pro účastníky připravili pěší
trasy směrem na Svojanovsko a Bystré. Cykloturisté se
vydali do Litomyšle a Nových Hradů. 2 autobusy odjely na zájezd do Litomyšle, a přes Růžový palouček,
Nové Hrady s pěší vycházkou přes Vranice a Toulovcovy Maštale do Budislavi.
Večer vzhledem k počasí jsme museli plánovanou
zábavu přeložit z hasičské zahrady do sokolovny.
V sobotu, na kterou jsme naplánovali nejkrásnější
trasu celého srazu, se, i přes ranní déšť, účastníci
vydali směrem k Prosíčce. Počasí se podepsalo na
účasti, protože jsme předpokládali, že na sobotu přijde více turistů. Večer proběhlo slavnostní ukončení
srazu opět v sokolovně za účasti místopředsedy ÚV
KČT Ing. Babniče, radního pro cestovní ruch p. Stejs-

PLAVECKÝ BAZÉN
Plavecký bazén je z důvodu rekonstrukce podhledů a vzduchotechniky pro veřejnost uzavřen.
Aktuální informace O ZPROVOZNĚNÍ plaveckého
bazénu a případné změny budou zveřejněny ve
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem.
UPOZORNĚNÍ:
provoz Fitcentra nepřerušen,
provozní doba:
po, stř., pá od 14 - 20hod.,
út. a čt. od 10 - 12 hod. a 14 - 20hod.
Sobota18-20hod.
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA
PROVOZ SAUNY ZÁŘÍ 2010
provoz sauny BUDE zahájen
VE STŘEDU 15. 9. 2010
středa a pátek: muži 16.30 -19.30 hod.
čtvrtek: ženy
16.30 -19.30 hod.
Sobota: ženy 15 - 17.30 hod.,
společná 18-20 hod.
OD ZÁŘÍ 2010 NABÍZÍME V PROSTORÁCH
SAUNY NA PLAVECKÉM BAZÉNU MÍSTNOST
K PRONAJMUTÍ,
celková výměra je 17 m2, nebytový prostor je
vhodný k rekondičním účelům.

kala a poslance a starosty města Poličky p. Jaroslava
Martinů a předsedy ÚV KST p. Petera Perhaly. Současně byla předána štafetová hůl příštímu pořadateli
srazu – olomoucké oblasti – odborům KČT Šumperk
a Uničov.
V neděli se účastníci srazu mohli projít po naučné
stezce kolem Poličky.
Většina našich účastníků byla velice spokojena
s návštěvou pamětihodností města, s přijetím u našich občanů i s městem a jeho okolím. Velice se jim
líbily expozice CBM.
Škoda, že rodná světnička hudebního skladatele
B. Martinů vzhledem k rekonstrukci byla přístupná
pouze omezeně.
Celou akci zajišťoval 7 členný štáb KČT Polička ve
složení Josef Brokl, Ing. Karel Müller, Jiří Andrle, Zdena Mihulková, Vladimír Uhlíř, Jiří Vrbický a Miroslav
Mach. Poděkování za zajištění srazu patří též všem
zúčastněným členům KČT Polička, kteří odvedli velký
kus práce pro zajištění svěřených úkolů a reprezentaci
odboru KČT Polička a našeho města. S účastí na akci
můžeme být spokojeni, protože na sraz přijeli turisté
z celé republiky i ze Slovenska. Celkový počet ubytovaných účastníků byl 410 a na jednotlivé dny přišlo
dalších 175 turistů.
Za spolupráci bychom chtěli poděkovat našim
partnerům, kteří s námi spolupracovali, a to městu
Polička, Centru Bohuslava Martinů, Informačnímu
centru Polička, ZŠ Na lukách, internátu SOŠ a SOU
Polička, Autokempu SK Masokombinát, Tylovu domu,
TJ Spartaku Polička a Sboru dobrovolných hasičů
Polička.
Závěrem musíme poděkovat sponzorům srazu
– firmám a organizacím a to Pardubickému kraji, městu Polička, MSO servisu spol. s r. o., Tiskárně Polička,
Milacronu Czech Republic s. r. o., Poličským strojírnám a. s., T.E.S. Polička, Strefě, Miroslavu Hegrovi
- První borovské stavební Borová, KO-TOUR Polička,
COLAS CZ a. s.
KČT Polička Jiří Andrle

Plavání kojenců a batolat v Poličce: zkušená
instruktorka s dlouholetou praxí provádí plavání
kojenců a batolat doma ve vaně.
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při
úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně
nebo telefonicky objednat. (tel. č. 461 725 631 nebo
737 867 342, 731 020 030,
email: bazen@tespolicka)
Těšíme se na Vás
PROVOZ KOUPALIŠTĚ V ZÁŘÍ
V případě příznivého počasí bude provoz koupaliště v září prodloužen.
Aktuální informace a změny o provozu budou
zveřejněny na vývěsní tabuli na koupališti a před
plaveckým bazénem.
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