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Říjen – měsíc důležitých stavebních
projektů města Poličky
Stavební úpravy autobusového nádraží
v Poličce
Zasloužených a nezbytných oprav se dočkalo
během měsíce října poličské autobusové nádraží.
Cílem projektu je nejen to, aby město Polička mělo
pěkné autobusové nádraží, ale i to, aby všichni dopravci, kteří sem zajíždějí, mohli nabírat své pasažé-

ho schodiště včetně jeho zastřešení, součástí celého
projektu je i nová fasáda. Na základě výsledků
výběrového řízení stavbu provádí firma Strefa
Polička, s.r.o., předpokládané dokončení prací je
30. listopad 2011. Cena realizace je 5 841 000 Kč
bez DPH, z toho dotace činí 5 000 000 Kč. Práce
započaly na konci srpna. A proč akce začala až

ry na nástupištích přímo na nádraží. Cestujícím tak
odpadne problém s hledáním zastávky podél celé
ulice a také nebezpečné přebíhání přes silnici. Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém zasedání dne 22. září realizaci stavby s názvem „Úpravy
autobusového nádraží v Poličce“ a uzavření nájemní
smlouvy mezi městem Polička a společností ČSAD
Ústí nad Orlicí, a.s. Na základě této smlouvy získalo
město Polička nádraží do svého pronájmu a zahájení stavebních prací již nic nebránilo.
Stavební úpravy zahrnují nezbytné opravy plochy nádraží, nátěr a opravu přístřešku, úpravu
místa pro stání autobusů u budovy ČD, kde je
místo pro výstup a úpravu přechodu pro chodce
na ulici Smetanova včetně jeho nasvětlení. Komunikace v ulici Smetanova bude od autobusového
nádraží oddělena zeleným pásem. Projekt realizuje na základě výběrového řízení Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o., vysoutěžená cena je 1 380 000 Kč
včetně DPH.

v době zahájení provozu bazénu po letních prázdninách? Důvodem je právě výše uvedená dotace,
celý projekt mohl začít až po obdržení příslibu na
poskytnutí této vysoké finanční podpory. Stavební
práce probíhají většinu času při plném provozu
bazénu, nutné uzavření pro veřejnost bylo pouze na
dobu 3 týdnů od 17. října.
Smyslem celé akce je šetření provozních nákladů
na energie, ale i nové architektonické řešení budovy.
Přináší nový zásadní prvek a tím je prosklená stěna
ve směru do ulice Eimova. 1. etapou změny na poličském bazénu nekončí. Navazovat bude 2. etapa,
její začátek a průběh realizace záleží na finančních
možnostech města Poličky.

Rekonstrukce plaveckého bazénu
– 1. etapa
Tato stavební akce zahrnuje zateplení vnějšího
pláště zateplovacím systémem, výměnu některých
otvorových prvků a rekonstrukci vnějšího vstupní-
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Občanské průkazy
- změna
Dne 1. 1. 2012 nabude účinnosti novela zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, která zavádí vydávání elektronických občanských průkazů.
Vyřizování žádosti o elektronický občanský
průkaz bude probíhat na stejném zařízení jako
u cestovních dokladů. V této souvislosti bude nutné
nainstalovat nový program pro ovládání tohoto zařízení, tudíž bude omezen provoz na těchto úsecích.
Z tohoto důvodu upozorňujeme občany, že bude
omezen provoz na úseku cestovních dokladů, a to
v termínu od 17. 11. (čtvrtek, státní svátek) do
21. 11. 2011 (pondělí do 6.00 hod).
V těchto dnech nebude možné zpracovávat
žádosti o vydání e-pasů, ani nebude možné biometrické cestovní pasy předávat. Odstávka systému se nebude týkat vydávání cestovních pasů
typu „blesk“ (rychlopas). Další nezbytná odstávka
systému proběhne v termínu od 23. 12. (pátek od
16.00 hod.) do 2. ledna 2012 (pondělí do 6.00).
Dále upozorňujeme, že žádosti o vydání stávajícího občanského průkazu budeme vyřizovat
nejpozději do 14. 12. 2011, je-li podána žádost
u příslušného úřadu. Pokud je žádost podána
u nepříslušného nebo matričního úřadu, lze podat
žádost pouze do 30. listopadu 2011.
Žádosti o vydání e-pasů se budou nabírat nejpozději do 19. prosince, na zastupitelských úřadech
nejpozději do 16. prosince 2011.
Od 1. 1. 2012 nebude možno zapisovat akademické tituly a vědecké hodnosti do cestovních dokladů.
Do již vydaných cestovních pasů je možné zapsat
titul do 31. 12. 2011. Více informací poskytneme
v prosincovém vydání Jitřenky.
Nunvářová Renáta, DiS.
Úsek cestovních dokladů OVV; tel.: 461 723 884

Polička v „Souboji
seriálů“

V sobotu 5. listopadu ve 20.00 hod. proběhne na
ČT1 zahajovací večer projektu České televize Souboj
seriálů. Během následujícího „souboje“ diváci uvidí
i díl, který se natáčel v našem městě v červencových
dnech. Úvodní večer představí natočené díly a jejich
tvůrce, přinese i reportáže z natáčení. Po tři další
sobotní večery uvede ČT vždy dva díly, které budou
bojovat proti sobě. Z každého semifinálového večera vzejde jeden finalista, kterého hlasující diváci
„pošlou“ do Velkého finále! Na závěr opět diváci rozRegenerace panelového sídliště
hodnou o absolutním vítězi Souboje seriálů – tedy
Švermova
o seriálu, jehož 13 dílů Česká televize v následujícím
Od konce září se realizuje další etapa této rozsáh- roce natočí.
lé akce. Třetí etapa je zejména zaměřena na opravu
Fandit a hlasovat pro díl z Poličky - detektivku
povrchů stávajících komunikací a parkovacích
Mazáci můžeme v sobotu 26. listopadu. Velké finále
ploch. Stavbu provádí na základě výběrového řízení
proběhne první prosincovou sobotu. Pokud Mazáci
firma Colas CZ, a.s. Cena za realizaci projektu Šver- postoupí do finále, dozvíme se v tento večer, zda se
mova je 4.754.000 Kč vč. DPH, ze 70% jsou náklady
k nám nastěhuje televizní štáb pro natáčení 13 dílů
hrazeny z přijaté dotace.
seriálu a zda se proměníme v seriálové městečko
roku!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Co nového v České
inspiraci?

Výzva! Aktualizace údajů drobných živnostníků
a řemeslníků v databázi informačního centra!

Dobrovolný
svazek
obcí
Česká inspirace, sdružující
jedny z nejkrásnějších měst
naší republiky a jehož členem
je i město Polička, oslavil již
16. narozeniny.
V letošním roce se Česká inspirace rozhodla
pro zásadní oživení a velké změny. Prvním krokem bylo vytvoření nové internetové prezentace.
Nové webové stránky www.ceskainspirace.cz
mají za cíl přinášet ucelené informace o „inspiračních“ městech, najdete zde nabídku aktuálních kulturních i sportovních akcí a samozřejmě
podnětné tipy na výlety do těchto 8 měst. Informace jsou neustále doplňovány a aktualizovány.
Česká inspirace se prezentuje v letošním roce
i novým logem.

Informační centrum vede komplexní databázi,
která zahrnuje také informace o opravářích, řemeslnících, službách apod. Doba je hektická a tak
se stává, že pevná linka je zrušena a číslo mobilního telefonu změněno, řemeslník jde do důchodu
a naopak, někdejší zaměstnanec firmy se pustí na
dráhu živnostníka. Lidé se na nás obracejí, když
hledají opraváře, instalatéra, automechanika,
chtějí revizi plynu apod.
Na rozdíl od obchodů, kde si lze všimnout změn,
navštívit je, aktualizovat apod., je to s živnostníky a řemeslníky složitější. V naší databázi na
internetu www.ic.policka.org, obsahově totožné
s ročenkou, budeme od listopadu zveřejňovat také
kontakty na živnostníky a řemesla.
Tímto tedy vyzýváme všechny elektrikáře,
opraváře všeho možného, malíře, natěrače,
revizory plynových kotlů, zedníky, zámečníky,
instalatéry vodního, kanalizačního a plynového
potrubí a další řemesla k aktualizaci údajů pro
lidi, kteří jejich služby potřebují.
Pokud se nenajdete v databázi na webové adrese
www.ic.policka.org, nejste v ní a je potřeba nám

sdělit vaše kontaktní údaje. Pokud v databázi naleznete neaktuální údaje, sdělte nám, prosím, změnu
osobně nebo telefonicky nebo e-mailem na: Informační centrum Polička, Palackého nám. 160, tel.:
461 723 800, e-mail: info@ic.policka.org. Děkuji.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí:
- byt č. 7, vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ulici M. Bureše v Poličce
- byt č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce
- byt č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce
- byt č. 6, vel. 1+1, v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce
Popis prodávaného majetku:
Byt č. 7, vel. 1+1, ul. M. Bureše v Poličce č.p. 808 se nachází ve 3. NP revitaliz. panelového domu. Celková podlahová
plocha bytu činí 35,49 m2, z toho kuchyň 13,95 m2, pokoj 16,05 m2, předsíň 2,60 m2, koupena + WC 2,89 m2. K bytu přísluší
sklepní prostor 2,39 m2.
Vlastnické právo k bytu přejde na budoucího kupujícího po uplynutí doby určité, která odpovídá splácení hypotečního
úvěru přijatého městem Polička za účelem financování revitalizace bytových domů, a to nejpozději v r. 2017 (převod práv
k bytu je možný).
Byt č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce se nachází v 8. NP revitalizovaného panelového domu.
Celková podlahová plocha bytu činí 77,34 m 2, z toho chodba 12,12 m2, koupelna 2,85 m2, WC 1,03 m2, kuchyň 11,65 m2,
1. pokoj 16,40 m2, 2. pokoj 12,17 m2, 3. pokoj 18,17 m2, lodžie 2,95 m2. K bytu přísluší sklepní prostor 2,88 m2.

Poličský obraz Koulovačka v novém
kalendáři České inspirace
Novinkou je i zcela nová marketingová strategie, na které výkonný výbor na svých setkáních pilně pracuje. Česká inspirace sdružuje
opravdové „perly“ České republiky a ty si zaslouží, aby o nich bylo ještě více slyšet. Jedním
z konkrétních opatření, která jsme již učinili
pro propagaci našich měst, je i pravidelná informace o kulturních akcích ve všech novinách
inspiračních měst.
A co si můžete z České inspirace v současnosti
odnést? Již koncem září byl vytištěn kulturní
kalendář akcí na rok 2012, tentokrát jsme zvolili
místo černé barvy, barvu bílou. Kalendář si můžete vyzvednout v informačním centru. Součástí
kalendáře je samozřejmě i překlad do anglického a německého jazyka.
Česká inspirace vydala letos i nástěnný kalendář pro rok 2012, jedná se o kalendář s obrázky Lucie Suché, která byla autorkou putovní
výstavy ČI a v Poličce jsme její díla mohli vidět
ve vestibulu knihovny v měsíci únoru. Kalendář
vás bude po celý rok těšit veselými a pozitivními
obrázky ze všech měst České inspirace. Město
Polička kalendář otevírá hned v měsíci lednu
obrázkem Tří králů u poličských hradeb. Kalendář lze koupit v Galerii Vysočina a v informačním centru. Inspirujte se Českou inspirací!
Ing. N. Šauerová,
členka výkonného výboru ČI
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Byt č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce se nachází ve 2. NP bytového domu. Celková podlahová
plocha bytu činí 63,13 m 2, z toho kuchyň 12,25 m2, předsíň 11 m2, 1. pokoj 16,97 m2, 2. pokoj 18,17 m2, koupelna + WC
4,74 m2. K bytu přísluší sklepní prostor 11,02 m 2.
Byt č. 6, vel. 1+1, v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce se nachází ve 2. NP bytového domu. Jeho celková podlahová plocha činí 36,69 m 2, z toho kuchyň 11,60 m2, předsíň 5,74 m2, pokoj 16,05 m2, koupelna 2,30 m2, WC 1,00 m2. K bytu
přísluší sklepní prostor 5,84 m2.
Výše minimální kupní ceny požadované vyhlašovatelem:
- pro byt č. 7 v domě č.p. 808:
710.400 Kč
- pro byt č. 14 v domě č.p. 933:
1.367.500 Kč
- pro byt č. 4 v domě č.p. 973:
1.295.770 Kč
- pro byt č. 6 v domě č.p. 941:
799.510 Kč
Prohlídky bytů se uskuteční po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem majetkoprávního odboru Městského úřadu
Polička na tel. č. 461 723 812 nebo 461 726 810.
Uchazeči výběrového řízení
Uchazečem výběrového řízení může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která
ve stanoveném termínu předloží vyhlašovateli Prohlášení uchazeče výběrového řízení, jehož závazný VZOR obdrží uchazeč na
majetkoprávním odboru Městského úřadu Polička, I. poschodí, dveře č. 19.
Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. října 2011 ve 14.00 hod. Nabídku lze předat osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do
11.30 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. na podatelně MěÚ nebo písemně na adrese:
Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 568 02 Polička.
Nabídka bude předána v uzavřené obálce označené slovy
„NABÍDKA BYTY - NEOTVÍRAT“.
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Jsme druhé nejlepší „Město pro byznys“
v kraji!
Město Polička získalo v soutěži 4. ročníku
srovnávacího průzkumu „Město pro byznys Pardubického kraje“ 2. místo. Na medailovou pozici
jsme postoupili z loňského 13. místa. Dalším překvapením a vynikajícím úspěchem je zvláštní cena,
kterou naše město získalo – „Uznání za nejvyšší
spokojenost podnikatelů s prací radnice“. Obě ceny
převzala místostarostka města Marie Kučerová ve
čtvrtek 20. října v Pardubicích.

1. minimalizace byrokracie
2. transparentnost veřejných zakázek a protikorupčních opatření
3. podpora začínajícím podnikatelům
4. podpora zviditelnění místních podnikatelů
5. vytvoření úspor pro podnikatele
6. podpora průmyslových a investičních zón
7. servis pro podnikatele
8. pravidelná setkávání se zástupci radnice

Cenu vyhlašuje a uděluje každoročně týdeník
Ekonom. Mezi další oceněná města kraje patří
na 1. místě Pardubice a na 3. místě Vysoké Mýto.
A jaká jsou kritéria hodnocení této soutěže?
Hodnoceno je 50 oblastí včetně důležitého průzkumu mezi samotnými podnikateli. Celkem bylo
osloveno 10215 podnikatelů, což je přepočtem cca
50 podnikatelů na obec. Důležitým kritériem je
i hodnocení kvality komunikace radnice s místními podnikateli, zde oslovení hodnotili např. rozsah
úředních hodin, rychlost elektronické komunikace
či přehled a srozumitelnost webových stránek měst.
Velmi zajímavý je výsledek ankety, která zjišťovala,
co podnikatelé požadují po radnicích Pardubického
kraje. Odpovědi jsou řazeny dle nejvyššího počtu
preferencí:

Za tento velký úspěch patří dík zejména místním
podnikatelům. Starosta města Poličky Jaroslav
Martinů komentuje získané ocenění takto: „Ceny si
velmi vážím, osobně zastávám po celý život názor,
že slušní podnikatelé baťovského typu, kterých je
v Poličce naprostá většina, jsou pro každé město
a zejména pro nás, kteří žijeme v chudší oblasti
republiky, zcela nepostradatelní. Dle mého názoru jsou „krví“ ekonomického života a následné
prosperity. Na odvaze, realismu a správných rozhodnutí závisí prosperita města a kraje. Vidíme to
zejména v současné nelehké době. Nejnižší počet
nezaměstnaných ve svitavském regionu, který
město Polička vykazuje, tuto filozofii potvrzuje.
Všem poličským podnikatelům děkuji.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Velkoplošné mapy běžeckých tras
Mikroregionu Poličsko
Mikroregion Poličsko realizuje v tomto roce
(díky poskytnuté dotaci v rámci programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu
v Pardubickém kraji) projekt „Velkoplošné mapy
běžeckých tras“. V roce 2007 provedl svazek obcí
značení běžeckých lyžařských tras v západní
části mikroregionu, tedy na území obcí Polička,
Kamenec u Poličky, Sádek, Oldřiš, Borová, Pustá
Kamenice, Pustá Rybná a Březiny. V letošním
roce pořídil Mikroregion Poličsko v rámci pro-

jektu 11 exteriérových map, na kterých jsou zakresleny výše zmíněné lyžařské stopy. Mapy jsou
umístěny na dřevěných stojanech v centrech obcí
nebo přímo na místech navštěvovaných lyžaři.

O putovní štít
Královských věnných
měst
26. listopadu se v nově postavené městské sportovní hale v Jaroměři koná turnaj mladších elévů
v kopané „O putovní štít Královských věnných
měst“. I město Polička bude mít na turnaji své
zástupce, fotbalový tým SK Masokombinát Polička, ročník narození 2003. Držíme našim malým
fotbalistům palce a přejeme hodně střelených gólů
do branek soupeřů.
Ing. N. Šauerová

Českomoravské
pomezí získalo Cenu
poroty na festivalu
v Karlových Varech
Ve dnech 6. – 8. října se v Karlových Varech
uskutečnil již 44. ročník mezinárodního filmového festivalu Tourfilm. V letošním roce se, této ve
světě nejstarší soutěžní přehlídky filmů s turistickou tématikou, zúčastnil rekordní počet snímků.
Celkem soutěžilo 500 filmů a spotů a 352 multimediálních prezentací ze 135 zemí celého světa.
V průběhu všech tří festivalových dnů probíhaly
projekce přihlášených snímků v hotelu Thermal,
odborné přednášky a prezentace zaměřené na
problematiku cestovního ruchu, ale také doprovodný program, který se letos nesl ve znamení
Tibetu a Himalájí. Hlavním hostem festivalu byl
světoznámý švýcarský dobrodruh, vzduchoplavec
a uznávaný psychiatr Bertrand Piccard, který se
proslavil prvním obletem zeměkoule v balónu bez
mezipřistání či projektem Solar Impulse zaměřeným na konstrukci letadel poháněných sluneční
energií.
Ve čtvrtek večer byla ve velkém sále Grandhotelu Pupp slavnostně předána ocenění nejlepším
snímkům v rámci národní části soutěže nazvané

Tour Region Film, které se zúčastnilo celkem 150
filmů a spotů a 66 multimédií. V silné konkurenci
dosáhl velkého úspěchu spot turistické oblasti
Českomoravské pomezí cílený na rodiny s dětmi,
který získal Cenu poroty „Prix Jury“ v kategorii
krátkých propagačních spotů.
Spot zachycující Českomoravské pomezí jako
destinaci atraktivní pro rodinu s dětmi vznikl
společně se spotem zaměřeným na architektonické památky, propagačním filmem a rozhlasovým
spotem v loňském roce v rámci projektu „Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“. Za filmem
i všemi třemi spoty stojí autorský tým společnosti
KLUCIvespolek z Kolína.
Oceněný spot vidělo v rámci reklamní kampaně
turistické oblasti vymezené historickými městy
Litomyšl, Polička, Svitavy, Moravská Třebová
a Vysoké Mýto již více než 100 tisíc návštěvníků
multikin po celé České republice. Spoty a film
prezentující atraktivní místa Českomoravského pomezí jsou distribuovány během veletrhů
cestovního ruchu, prezentací a dalších akcí pro
odborníky i širokou veřejnost, k dispozici jsou
také v informačních centrech regionu. Uživatelé
internetu mohou spoty i film zhlédnout na webových portálech www.ceskomoravskepomezi.cz
nebo www.youtube.com.
Ing. Jiří Zámečník
marketingový manažer cestovního ruchu

Dřevěná tabule (o velikosti 1x1,20 m) obsahuje
velkoplošnou vývěsní mapu běžeckých tras společně s popisky těchto tras a legendou mapy.
Mapy byly Klubem českých turistů umístěny
v terénu začátkem října a jsou tedy připraveny,
aby v zimní sezóně sloužily běžkařům k jejich
výletům. Zbývá pouze bohatá sněhová nadílka.
V Poličce je mapa umístěna nedaleko poličského
pivovaru.
Ing. N. Šauerová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Usnesení rady a zastupitelstva

Hejtman a náměstek
jednali o dopravě
O principech optimalizace veřejné dopravy
v oblasti Poličska hovořili 11. října se starosty obcí
mikroregionu hejtman Radko Martínek, náměstek zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost
a investice Jan Tichý a zástupci firmy OREDO.
Na městském úřadu v Poličce společně řešili připomínky obcí k nově vznikajícímu autobusovému
jízdnímu řádu. Dohodli se, že změny v jízdních
řádech, které začnou platit od 11. prosince, budou
i nadále předmětem jednání a připomínkování.
Podle náměstka Tichého patří tyto změny k největším za poslední čtyři desetiletí.
„Není cílem Pardubického kraje, aby na dopravní obslužnosti ušetřil, ale aby lépe využil
vložených peněz,“ řekl v úvodu hejtman Martínek.
„Jestli máme dopravní obslužnost zajistit tak, jak
jste byli zvyklí, musíme být efektivní.“ Vedení
krajské samosprávy je přesvědčené, že autobusy
musí jezdit racionálně, aby zbytečně nestály. „Na
druhé straně je jednoznačné, že musíme najít
způsob, jak zajistit cestu dětem do školy, lidem do
práce a k lékaři,“ dodal hejtman.
Jízdní řády organizátor dopravy společnost
OREDO vyladí do poloviny příštího roku. „Kraj
bude operativně řešit problémy v jízdních řádech
tak, aby veřejná doprava od poloviny příštího
roku fungovala bez problémů. Jedná se o úplné
předělání jízdních řádů. Určitě to nějakou práci
dá, nakonec doprava za tři čtvrtě miliardy, kterou kraj do autobusové dopravy vkládá, bude
sloužit dobře,“ uvedl náměstek Jan Tichý.
Kraj koncipuje optimalizaci dopravy tak, aby
na autobusovou dopravu navazovala i železniční.
Hejtman i jeho náměstek věří, že dojde ke shodě
s obcemi o podobě nové veřejné dopravy: „Musíme přesvědčit obyvatelstvo, že se vyplatí jezdit
veřejnou dopravou. Chceme vytvořit takové
podmínky, aby lidé nabyli dojmu, že se vyplatí
veřejnou dopravou cestovat.“ Statistika je zatím
nepříznivá, veřejnou dopravu využívá v Pardubickém kraji pravidelně 20 procent obyvatel, z toho
15 procent jezdí pravidelně autobusy a pět procent
vlaky.
Průběžně dochází na webových stránkách OREDA k aktualizaci jízdních řádů.

Poděkování
V sobotu 8. října proběhla v Tylově domě v Poličce v rámci Mezinárodního dne seniorů oslava „Den
seniorů“.
Jako jubilantka a host této akce cítím upřímnou
potřebu poděkovat všem, kteří tuto akci připravovali a vlastním vystoupením a prací přispěli
k jejímu zdárnému průběhu. Věnovali nám svůj
volný čas, abychom se odpoutali na celé odpoledne
od vlastních strastí a neduhů stáří, sešli se a popovídali si se svými vrstevníky a známými a prožili
krásný kulturní zážitek.
Procítěný projev pana starosty Jaroslava Martinů navodil krásnou přátelskou atmosféru, která se
nesla celým dalším programem.
Jistě každého potěšilo uznání práce, kterou senioři za svůj produktivní věk odvedli společnosti
i městu, uznání životní moudrosti seniorů, od které se lze stále učit, a podporu a rozvíjení kladných
rysů osobnosti mladé i starší generace, aby se jim
žilo dobře. Aby si navzájem pomáhaly, byly k sobě
slušné a upřímné, pracovité, aby si pro sebe vzájemně našly čas a prohlubovaly tak přátelství a pomoc jedna generace druhé v údobí dobrých i zlých.
Celý program včetně pohoštění a dárků byl velkým pohlazením na duši a jistě delší čas bude zářit
v srdcích seniorů jako skvoucí se drahokam.
Děkuji.
Marie Kárská
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Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady
města Poličky konané dne 26. září 2011
RM, v souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., školského zákona, ve školním roce 2011/2012
povoluje výjimku Masarykově základní škole Polička z nejvyššího počtu žáků ve třídě 5. A na 31 žáků
ve třídě a ve třídě 5. B na 31 žáků ve třídě. Výjimka
z počtu dětí ve třídě platí za předpokladu, že nebude
překročena kapacita školy, vyšší počet nebude na
újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
RM schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 20/
2010 „Obnova vnějšího pláště č. p. 46 Svojanov“
s firmou První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 23. 9. 2010 uzavřené s Danielem Bartošem, DiS, Svitavy, na provedení „Restaurátorské
opravy vstupního portálu radnice v Poličce, nemovité národní kulturní památky“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 8/2011 s Martinem Kovaříkem, akademickým sochařem a restaurátorem, Svratka, k zajištění
zakázky „Restaurování litinového kříže s kamenným
podstavcem v Modřeci“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení veřejné zakázky „Zpracování
lesního hospodářského plánu pro LHC Lesy města
Polička“ firmou TAXONIA CZ, spol. s r.o., Olomouc.
RM bere na vědomí informaci o podání podnětu
k úpravě 2. návrhu Územního plánu Polička, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o užívání služeb
sběrného dvora s obcí Pomezí.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených
službách dodávky plynu se společností Východočeská plynárenská, a. s., Hradec Králové, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Stavební
úpravy autobusového nádraží v Poličce“ se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Vysoké Mýto, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Regenerace
panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa,
2 část“ se společností COLAS CZ, Praha, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo se společností EVT Stavby
s. r. o., Svitavy, na akci „Oprava místních komunikací v Poličce“ dotčených stavbou kanalizace, dle
důvodové zprávy.
a/ RM schvaluje nabídku firmy Alfa Laval spol. s r. o.,
130 00 Praha 3, na základě hodnocení nabídek
na zhotovení zakázky „Dekantační odstředivka
pro čistírnu odpadních vod v Poličce“, jako nejvhodnější.
b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Dekantační odstředivka pro čistírnu odpadních
vod v Poličce“ s firmou Alfa Laval spol. s r. o.,
130 00 Praha 3.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k SOD na
akci „Realizace úspor energie – Základní škola Na

Volby do Osadního
výboru Střítež
Na konci září 2011 proběhly v integrované obci
Střítež volby do Osadního výboru. Ze 149 voličů
se voleb zúčastnilo 113, což je téměř 76%. Z navržených 11 kandidátů vzešel nový osadní výbor ve
složení: Josef Jaščevský, Josef Vostřel, Jiří Haupt,
Oldřich Kopecký, Marek Mlynář, Ladislav Kováč
a Alena Červová. Předsedou byl jednohlasně zvolen Josef Jaščevský, který tuto funkci v minulých
letech velmi dobře zastával. Členové Osadního
výboru Střítež děkují občanům Stříteže, kteří se
voleb zúčastnili, za projevenou důvěru.
Alena Červová
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Lukách Polička“ s firmou První litomyšlská stavební
a. s., Litomyšl.
a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na
dodavatele akce „Technologické centrum
pro ORP Polička“ firmě OR-CZ spol. s r.o., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Technologické centrum pro ORP Polička“ s firmou OR-CZ spol. s r. o., Moravská Třebová.
a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Realizace úspor energie – Mateřská
školka Luční a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“
firmě Outulný a.s., Náměšť nad Oslavou, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Realizace úspor energie – Mateřská školka Luční
a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“ s firmou
Outulný a.s., Náměšť nad Oslavou.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění
LAVIČEK-ZADARMO.CZ mezi společností LAVIČKY-ZADARMO.CZ, s.r.o., se sídlem Praha 8, jako
poskytovatelem a městem Polička jako uživatelem,
dle předloženého návrhu smlouvy.
RM bere na vědomí výsledek voleb do Osadního
výboru ve Stříteži, dle důvodové zprávy.
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 22. září 2011
ZM volí za členy návrhové komise pana Bohumila
Bednáře, MUDr. Vlastimila Slezáčka a Bc. Antonína
Kadlece.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání MUDr. Jiřího Tomana, ověřením zápisu
MUDr. Martina Plška a Ing. Martina Kozáčka.
ZM schvaluje rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2011.
ZM schvaluje realizaci stavby s názvem „Úpravy
autobusového nádraží v Poličce“ a uzavření smlouvy
nájemní a smlouvy o výpůjčce mezi městem Polička
a společností ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., dle předloženého návrhu smlouvy.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č.6/2011.
ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě
splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá
příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.
Kompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

Den otevřených
dveří na gymnáziu
Rodičům žáků 5. ročníků a především jejich
dětem nabízíme možnost navštívit ve čtvrtek
8. prosince 2011 od 14 do 17 hodin školu a ochutnat
atmosféru, již zažívají jejich vrstevníci, kteří se už
dříve rozhodli pro studium na naší škole.
Podobně zveme rodiče a žáky 9. tříd, kteří právě
řeší svou profesní budoucnost a rádi by poznali
prostředí školy, seznámili se s vyučujícími a se
současnými studenty, kteří jim zároveň budou
průvodci po budově a mohou se s nimi podělit
o své zkušenosti se studiem.
Neoddělitelnou součástí dne otevřených dveří
bude seznámení žáků s požadavky k přijímacím
zkouškám.
Naše pozvání samozřejmě platí i pro širší poličskou veřejnost. Například bývalí absolventi si
mohou přijít zavzpomínat na léta strávená ve školních lavicích a podívat se, co všechno se od jejich
maturity změnilo. Ostatně i zvědavost může být
dobrým důvodem k návštěvě naší školy.
Velmi rádi vás na gymnáziu uvítáme! Na vaši
návštěvu se těší vedení školy, učitelé, studenti
i zaměstnanci.
Mgr. Miloslav Svoboda
ředitel školy

Speciální školy sloučeny
Rozhodnutím Krajského úřadu Pardubice došlo dnem 1. 7. 2011 ke sloučení dvou škol. Těmito
školami se rozumí Základní škola speciální Bystré
a Speciální základní škola Polička. Důležité je
ale poznamenat, že pro žáky, rodiče, pedagogy
a další veřejnost nedochází k žádným výrazným
změnám.
Výše uvedený krajský úřad schválil pro obě
školy jednotný název a tím je Speciální základní
škola Bystré.
Obě školy vzdělávají žáky s mentálním postižením, více vadami a autismem. Proto je cílem všech
pedagogů přizpůsobit vzdělávání individuálním
potřebám každého žáka, připravit je pro praktický
život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže
reagovat na potřeby jednotlivých žáků.
Všichni žáci se vzdělávají dle platných vzdělávacích programů, které se také stávají podkladem
k vytváření Individuálních vzdělávacích programů.
Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského
poradenského zařízení – Speciálním pedagogickým centrem, které je součástí Speciální základní
školy Bystré.
Kde nás najdete?
Škola v Poličce – Jiráskova 825, Polička
Škola v Bystrém – Domov na zámku, Bystré
Historie škol
Škola v Poličce sídlí od r. 1991 v budově bývalých
jeslí. Veřejnosti byla známa pod názvem Zvláštní
škola. Škola zpočátku vzdělávala žáky s lehkým
mentálním postižením, kteří měli potíže zvládat
osnovy běžné základní školy. Postupně reagovala
na potřeby rodičů dětí se zdravotním postižením a ve škole byla zřízena Pomocná škola (nyní
speciální) která vzdělává žáky se středně těžkým,
těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem.
Školu navštěvují žáci místní a z blízkého okolí.
Budova je umístěna ve velké zahradě, v blízkosti
je lesopark, zahrádkářská kolonie a samoobsluha.
Žáci se stravují ve školní jídelně na ul. Rumunská.
Mají k dispozici malou tělocvičnu, počítačovou
učebnu, cvičnou kuchyňku a dívčí a chlapeckou
dílnu.
Škola v Bystrém byla založena v roce 1992 v areálu Domova na zámku v Bystrém. V prostorách
školy je žákům k dispozici 5 tříd, cvičná kuchyňka
a dílna na pracovní vyučování.
Tělocvična a relaxační místnost snoezelen je po
dohodě využívána v prostorách Domova na zám-

ku. Zpočátku navštěvovali naše zařízení pouze klienti Domova na zámku, postupem času začaly do
školy dojíždět i děti z rodin. Areál školy obklopuje
krásný park s vybaveným sportovním a dětským
hřištěm. Stravování zajišťuje školní kuchyně Základní školy Bystré.
Současnost škol
V poličské škole žáci navštěvují ZŠ praktickou,
která je určena žákům s lehkým mentálním postižením. Pro ně jsou zřízeny třídy, ve kterých se
může vzdělávat až 14 žáků. Žáci se středně těžkým
mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem navštěvují ZŠ speciální. Třídy se naplňují do počtu 6 žáků. Nezbytná
je pomoc pedagogických asistentů nebo osobních
asistentů. Součástí školy je školní družina, která
zajišťuje žákům obědy, odpolední volnočasové
aktivity a přípravu na vyučování.
Škola je zapojena do projektu Recyklohraní,
ve škole pracuje výchovný poradce, metodik environmentální výchovy, metodik preventivního
programu a koordinátoři ŠVP. Škola se zapojuje
do různých aktivit, soutěží, projektů a využívá
kulturní a jiná zařízení v Poličce.
V bysterské škole se vzdělávají žáci se středně
těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. V těchto
třídách se vzdělává 4 až 6 žáků pod vedením 2 až
3 pedagogických pracovníků. Podporu zajišťují
osobní asistenti (služby osobní asistence jsou
zajišťovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi působící ve svitavském regionu). Do výuky
jsou zařazovány nejnovější speciálně pedagogické
metody a formy práce, relaxační a terapeutické
činnosti. Pravidelné konzultace s učiteli a rodiči
po dohodě zajišťují pracovníci Speciálně pedagogického centra – speciální pedagog, psycholog
a logoped.
Součástí školy je Přípravný stupeň a nově byla
zřízena pro žáky s poruchou autistického spektra
třída, která je umístěna v multifunkčním centru
na náměstí v Bystrém. Žáci zde mohou využívat
snoezelen, velkou hernu a bezbariérové sociální
zařízení. Dvě učebny jsou určeny pro pracovníky
speciálně pedagogického centra. Prostory jsou vybaveny kvalitními kompenzačními a didaktickými
pomůckami.
Součástí obou sloučených škol je Speciální
pedagogické centrum (SPC), které má pracoviště
v Poličce v budově bazénu a v multifunkčním centru v Bystrém náměstí Na podkově.
Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy

Adventní výstava v Charitě po šesté
S vůní vanilky, aneb, co znamená, když se řekne, že jsou
peníze ve štrozoku, to je letošní motto už šestého ročníku
adventních výstav pořádaných
místní Charitou.
V pátek 25. listopadu 2011, dva dny před první
adventní nedělí, se budova Denního stacionáře
opět otevře veřejnosti.
Od 8 do 16 hodin zde ožijí dílny činnostmi,
které přiblíží čas adventu a jeho trávení v době,
kdy ještě neexistovaly supermarkety ani komerční tlak.
Kdo se přijde podívat, uvidí prostory vyzdobené adventními i vánočními dekoracemi stylového i moderního charakteru. V jedné z dílen
najdeme ukázky výroby postaviček z kukuřičného šustí, dekorace z obilí i informace o tom, co
dělal sedlák v zimě, když zachumelil. Děti určitě
poprvé, a dospělí možná po mnoha letech, znovu
uvidí štrozok i to, k čemu všemu sloužil.

Za dalšími dveřmi budou „odtajněny“, a názorně na polotovarech ukázány, postupy při tvorbě
výrobků vznikajících v AC dílnách. Opět uvidíte
zdobení vánočních perníčků a zase přijedou páni
od medových dobrot a voskových figurek.
Další dílnu už tradičně obsadí naši přátelé
kněží. Tentokrát budou vyprávět o kontrastu
mezi Vánocemi betlémskými, tj. těmi z původního
města Betléma a Vánocemi znázorňovanými na
papírových betlémech vystavovaných na našich
skříních.
Opět nabídneme možnost nákupu adventních
věnců, drobných dárkových předmětů z AC dílen
a Otevřených dveří, zdobených perníčků i medových věciček.
Zveme vás! Přijďte se podívat na Charitu a zkuste nastartovat advent trochu jinak: Beze spěchu,
zato s myšlenkou a dychtivým očekáváním něčeho
krásného, co zanedlouho přijde… na Vánoce.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Ještě k náměstí
Chtěl bych se také vyjádřit k rekonstrukci našeho náměstí. Uhodím však, jak se říká, na jinou
hlavičku. Proč je tolik automobilů ve městě? Proč
tolik automobilů městem jen projíždí? V Riegrově
si koupí, jak říkám já, vstupenku a hurá do města.
Má zaplaceno. Městu tak přijdou peníze do kasy,
což je v pořádku, nám ale výfukové plyny, což je
již v pořádku méně. Každý druhý automobil má
za oknem cedulku „zásobování“ a mnohdy si jede
pro dva rohlíky a chleba. Ale má zaplacený vjezd.
Kluci od zásobování mají většinou svá místa obsazená auty tzv. prominentů. Chodec, v horším
případě s kočárkem, nemá šanci přejít z chodníku do středu náměstí. Vím, v obytné zóně není
třeba vyznačených přechodů pro chodce. Málokterý řidič však dodržuje vyhlášku, jak se chovat
v obytné zóně. Chodím, koukám, vidím.
Co obchod, to uvázaný, většinou štěkající, pes.
Chůzí přes napnuté vodítko špatně se pohybující
člověk riskuje pád, v lepším případě kousnutí do
lýtka.
A tak mě napadá, když už máme společná parkoviště pro plechové miláčky, proč nevybudovat
společná úvaziště pro miláčky psí. Přibylo by
tak více štěkotu a psích výkalů a společně s automobily více hluku a zápachu. Pes je blbec, ten
za to nemůže. Předpokládá se, že jeho majitel je
o stupeň inteligentnější.
Chtěl jsem jen vyjádřit svůj názor na jinak
krásné město. Jen až nám paní zima pošle svůj
obvyklý příděl sněhu, abychom si nemuseli
položit tu známou nerudovskou otázku „Kam
s ním?“.
Vladislav Hypša
Polička
Vážený pane Hypši,
ve svém příspěvku zmiňujete jedno z nejvíce
diskutovaných témat v našem městě za posledních 20 let, kterým je doprava v centru města.
Věřím, že jako moudrý a zkušený člověk
uznáte složitost tohoto problému, a to za situace
různých protichůdných požadavků jednotlivých
skupin našich občanů. Mnoho let probíhala diskuse a padaly různé návrhy, jak nejlépe optimalizovat dopravu v centru. Uskutečnila se i anketa,
která také poskytla zajímavé údaje.
Milý pane, myslím, že bylo nezbytné nalézt
rozumný kompromis, který musí zohledňovat
různorodé zájmy jednotlivých skupin, např. zdravotní omezení některých našich občanů, zájmy
obchodní, apod. Vidíme, jak zahraniční kapitál
na krajích měst vybudoval velké prodejny a drtí
původní český maloobchod, dále se jedná o vozidla majitelů nemovitostí a mnohé další situace,
které život přináší. To, že mimo tyto vyjmenované skupiny je možné zakoupit, jak nazýváte, vstupenku, je sice pravda, ale tuto možnost využije
pouhých několik desítek vozidel denně.
Myslím, že bylo velice správné při rekonstrukci náměstí maximálně zohlednit chodce a věřím,
že současnou podobou chodníků, které jsou jednak pro chůzi velmi příjemné a reprezentativní,
ale jsou i cca 2 x širší, se to povedlo a chodci jsou,
dle mého názoru, skupina, která nejvíce získala
a mám z toho velkou radost.
Máte pravdu, že část vozidel stávající situaci
stále a opakovaně zneužívá. Nicméně městská
policie teď po dokončení náměstí bude ještě více
dbát o dodržování daných pravidel a zdá se, že se
situace zlepšuje.
Ve věci pejsků máte také pravdu, a nám nezbývá než opakovaně apelovat na majitele a žádat
je o zodpovědnost, a to nejen na náměstí, ale
i v parcích, na sídlištích atd.
Milý pane Hypši, děkuji za Váš příspěvek, vážím si Vašeho zájmu o naše město a mám velkou
radost, že ho hodnotíte jako krásné.
S pozdravem
Jaroslav Martinů
starosta města
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Kam se poděl zdravý rozum?

Dotace pro neziskové
organizace
Místní akční skupina Sdružení pro rozvoj Poličska o. s. pořádá konzultační schůzku pro zájemce
o dotaci z řad neziskových organizací. Schůzka
se uskuteční dne 2. 12. v 10 hod. v konferenčním
sále Multifunkčního domu v Bystrém, nám. Na
podkově č. 68.
Cílem tohoto setkání je poskytnutí informací
o činnosti MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.,
realizaci Strategického plánu LEADER a možnostech čerpání dotace z Programu rozvoje venkova
ČR, OSA IV. Leader. Pro usnadnění organizace setkání Vás prosím o krátké potvrzení účasti mailem
nebo telefonicky nejpozději do 30. 11.
S případnými dotazy se obracejte na níže uvedený kontakt.
Kontaktní osoba:
Leona Šudomová, tel. 773 983 764,
sekretariat@maspolicsko.cz
Adresa kanceláře:
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.,
Sulkovská 340, 569 92 Bystré
www.maspolicsko.cz

Cesta Afrikou
Římskokatolická farnost – děkanství Polička
vás zve na přednášku P. Jaroslava Mikeše s názvem „Cesta Afrikou“.
Přednáška se bude konat v neděli 13. listopadu
ve 14.00 hod. v domě Jordán. Vstupné je dobrovolné a bude použito na sponzorování dobrovolníků na misiích nejen v Africe.
P. Jaroslav Mikeš je salesiánským knězem
v pražském kostele u sv. Kříže. Dlouhodobě se
věnuje mládeži. Na podzim roku 2009 podnikl
cestu po salesiánských misijních centrech v Africe. Zde navštívil JAR, Lesotho, Zimbabwe,
Zambii a Kongo. Je zapojen do projektu Adopce
nablízko. Tento projekt připravuje dobrovolníky,
které potom vysílá na jeden rok do Afriky do salesiánských center.
Přijďte si poslechnout přednášku a následnou
besedu o jeho misijní cestě. Bude obsahovat
spousty fotografií a videí z jeho cest Afrikou.
Za místní farnost
P. Miloslav Brhel,
administrátor

Advent je tady
Ke konci měsíce listopadu začne advent a s ním
se nabídne veřejnosti několik výstav betlémů a vánočních zvyků. Betlemáři Poličska zvou zájemce
o tento druh lidového umění na výstavy, které
připravili ve spolupráci s dalšími organizacemi.
Svitavy - regionální výstava betlémů a autorská
výstava Bedřicha Šilara z Lanškrouna. Městské
muzeum a galerie ve Svitavách, výstava bude
slavnostně zahájena v neděli 27.11.2011 v 15 hod.
a potrvá do 22. 1. 2012. (www.muzeum.svitavy.cz)
Svojanov - adventní výstava na hradě Svojanově
od 26. 11. do 11. 12.2011 (www.svojanov.cz)
Kamenec u Poličky – VIII. vánoční výstava ve
spolkovém sále Obecního úřadu v Kamenci. Zahájení v sobotu 26. 11. ve 14 h. a pokračuje do neděle
4. 12. 2011. Výstava je přístupna takto:
Po – Pá 15 – 18 h., So – Ne 14 – 18 hodin; jinak
po dohodě na OÚ Kamenec. (www.obec-kamenec.cz)
V prosinci budou otevřeny další dvě výstavy
v Bystrém a Baníně. Bližší informace budou zveřejněny v prosincovém čísle Jitřenky a na internetových stránkách www.nasebetlemy.webnode.cz.
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K sepsání této myšlenky nás přiměla událost, todami (vynucováním přiznání křikem, nátlakem
která se stala několik málo dní před koncem loň- a vyhrožováním v kabinetě beze svědků, což prokáského školního roku, kdy byla naše dcera, tehdy žá- zat je pro nás nadlidský výkon)? Jaký asi může mít
kyně 7. třídy, obviněna ze šikany spolužačky po in- pocit paní učitelka, která převzala „spravedlnost“
ternetu. Protože se paní učitelce třídní zdál případ
do svých rukou a naší dceři pošramotila psychiku
natolik závažný, byla věc postoupena Policii ČR. Po
a pošpinila jméno výborné žákyně. Hlavně nám ale
prošetření byla věc uzavřena jako neopodstatněné
sebrala iluze o tom, že musí zvítězit zdravý rozum.
obvinění, v podstatě jako nevýznamné oboustran- Jak si to asi dotyčná učitelka srovná se svým svědoné holčičí pošťuchování. Tím pro nás věc skončila, mím, pokud nějaké má, může se někdo takový cítit
ne však pro paní učitelku třídní, od které dcera
v tomto případě jako vítěz?
přesto obdržela důtku třídního učitele z důvodu
Jedinou útěchou nám je, že Boží mlýny melou
déle trvajícího nevhodného chování ke spolužačce - sice pomalu, ale spravedlivě všem, i těm, kteří se
v době školní výuky a o přestávkách. Proti tomuto
postavili na stranu paní učitelky a tím ji utvrdili
jsme se odvolali, časem byl postih snížen „pouze“ v její „všemocnosti“.
na napomenutí třídního učitele. Ani s tímto výsledZ celé záležitosti jsme znechuceni, a přestože
kem jsme nebyli spokojeni, proto jsme věc předali
jsme v tuto chvíli na straně poražených, nevzdánadřízeným orgánům. K našemu zklamání byla věc
váme se, hřeje nás pocit, že jako rodina držíme při
prošetřena pouze částečně a jednostranně, zbavení
sobě, máme se rádi a budeme si vždy oporou. A to
postihu jsme tudíž do této chvíle nedocílili.
by nám mohl v dnešní době leckdo závidět!
Nabízí se otázka: Jak je možné, že se postih
Hana a František Procházkovi
průběžně snižoval, měnily se důvody jeho udělení,
proč se prošetřovala vina pouze naší dcery, ale už
Město Polička bylo se záležitostí seznámeno, ale
ne protistrany, což jsme požadovali - buď trest pro
nemá kompetence řešit pedagogické problémy škovšechny zúčastněné, nebo pro nikoho. Jak je možné, ly. Celou záležitost proto řešila Česká školní inspekže ti, kterým s důvěrou svěřujeme svoje děti a kteří
ce. V současné době není věc stále uzavřena.
by se měli spolu s námi podílet na jejich výchově
Jaroslav Martinů, starosta
a přípravě do budoucího života, mohou beztrestně
vykonstruovaným nafouknutým případem nadělat
Pozn.: Redakce Jitřenky oslovila Masarykovu ZŠ,
šrámy na nevinné dětské dušičce brutálními me- kde se událost stala. Škola vyjádření odmítla.

Jednotné přijímačky opět s firmou SCIO
Také v tomto školním roce bude Pardubický
kraj po dohodě s řediteli středních škol, kde
je zřizovatelem, zajišťovat jednotné přijímací
zkoušky do maturitních oborů. Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 23., 24. a 25. dubna
2012. Dodavatelem testů pro přijímací zkoušky
bude stejně jako před rokem společnost SCIO,
která vzešla z výběrového řízení vyhlášeného
Krajským úřadem Pardubického kraje. Zkoušky
na osmiletá gymnázia se budou skládat z obecných studijních předpokladů, u čtyřletých maturitních oborů se uskuteční přijímací zkoušky
z češtiny, matematiky a obecných studijních
předpokladů.
„Za nejdůležitější považuji fakt, že v tomto
školním roce budou pevně stanoveny bodové
hranice nutné pro přijetí pro první, a další kola
přijímacího řízení,“ říká radní pro školství Jana
Pernicová. Díky tomu se už nestane, že ředitelé
středních škol sníží bodovou hranici v některém
z dalších kol tak, že by to znehodnotilo význam
přijímacích zkoušek a úsilí, které žáci přípravě
na přijímačky věnovali. „Toto řešení vzešlo ze
společného jednání s řediteli středních škol na
konci školního roku a také z jednání Výboru
pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Snažili jsme se najít všechna slabá místa a dobrat
se společně nejlepšího možného řešení,“ dodává
Jana Pernicová.
V bodovém hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení dojde v porovnání s minulým
školním rokem k určitým změnám. Vyslyšeni
byli ředitelé obchodních akademií, pro které
bude bodová hranice potřebná pro přijetí o něco
nižší než u gymnázií, ale vyšší než u ostatních odborných škol. Gymnázia, na rozdíl od ostatních
středních škol, použijí jednotný systém bodování
za prospěch uchazeče na základní škole.
Změní se také kritéria pro přijímání žáků v dalších kolech přijímacího řízení. Žák bude přijat ke
studiu maturitního oboru pouze tehdy, pokud
dosáhne alespoň minimálně stanovené bodové
hranice.
Přijímací zkoušky „nanečisto“ budou střední
školy organizovat pro zájemce individuálně v průběhu měsíce března a poskytnou jim tak možnost
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absolvovat v předstihu srovnatelný test v prostředí střední školy, o kterou projevili zájem.
Všechny informace k přijímacím zkouškám budou veřejnosti k dispozici na webu Pardubického
kraje do konce října tak, aby příprava žáků na
tyto zkoušky mohla probíhat za jasných pravidel
v dostatečném předstihu před vlastním přijímacím řízením. Ještě v říjnu se uskuteční pracovní
schůzka s výchovnými poradci základních škol.
Ředitelé základních a středních škol se dozvědí
vše potřebné na společném pracovním setkání ve
dnech 21. – 25. listopadu 2011 na Seči.

Kalendář akcí
Listopad 2011

Kino Polička
Čtvrtek 3. listopadu v 18.00 hodin
SAXANA A LEXIKON KOUZEL
Rodinná komedie Václava Vorlíčka je volným pokračováním kultovního snímku
Dívka na koštěti.
Rodinná komedie, 98 minut, přístupný
Vstupné: 75 Kč

Tylův dům
Pátek 4. 11. v 16.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KONCERT VÍTĚZŮ
Účinkují vítězové IX. ročníku Písňové
soutěže B. Martinů z celé republiky. Zazní
písňový repertoár B. Martinů, A. Dvořáka, W. A. Mozarta a dalších světových
skladatelů.
Pořádají Hudební škola hl. města Prahy,
TD a ZUŠ B. M. Polička.
Pátek 4. 11. od 19.00 do 22.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti.
Úterý 8. 11. v 10.30 hodin, velký sál Tylova domu
RADĚJI NEZAČÍNAT
JOSEF KLÍMA ve vzdělávacím programu
osvěty autodestruktivních závislostí či
sociálně patologických jevů. Akci pořádá
SOŠ a SOU Polička ve spolupráci s Tylovým domem.
Pátek 11. 11. od 19.00 do 22.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
Středa 16. 11. v 8.15 a 10.00 hodin,
velký sál Tylova domu
PINOCCHIO aneb NOSÁČKOVO
DOBRODRUŽSTVÍ
Divadelní pohádka Carla Collodiho
v úpravě Hravého divadla z Brna.
Pohádka pro děti z MŠ a I. st. ZŠ
Vstupné: 40 Kč

Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH
2011/2012
Vstupné: 150 Kč
Pátek 25. 11. od 19.00 do 22.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 26. 11. od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál - stolová úprava
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Tento měsíc vám do Tylova domu přijde
zahrát poličská dechová hudba POLIČANKA.
Vstupné: 50 Kč
Sobota 26. 11. od 17.00 hodin, Palackého náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU NA NÁMĚSTÍ
Rozsvícení vánočního stromku proběhne
za účasti pana Jaroslava Martinů, starosty města Poličky; Jiřího Tenglera, faráře
Českobratrské církve evangelické v Poličce; Miloslava Brhela, faráře Římskokatolické církve v Poličce. Součástí programu
bude vystoupení např. Chrámového sboru
sv. Jakuba, dětí ze ZUŠ B. Martinů Polička,...

Úterý 8. listopadu v 19.00 hodin
ALOIS NEBEL
Dlouho očekávaná adaptace kultovního
komiksu Alois Nebel. Režisér Tomáš
Luňák poprvé v české kinematografii
použil rotoscoping, unikátní technologii
kombinující kreslený a hraný film.
Animované drama, 87 minut, přístupný
Vstupné: 60 Kč
Úterý 15. listopadu v 19.00 hodin
SUPER 8
J. J. Abrams (scénář) za pomocí nostalgického stroje času přenáší dnešní čtyřicátníky do dětských let a vzdává přitom
neskrývanou poctu svému učiteli Stevenu
Spielbergovi (režisér).
Sci-fi, český dabing, 112 minut, přístupný
Vstupné: 60 Kč
Čtvrtek 24. listopadu v 8.15 hodin
JANA EYROVÁ
Román Charlotte Brontëové se od samého
začátku svého vzniku před sto šedesáti
lety řadí mezi nejoblíbenější knihy světové beletrie.
Romantické drama, 120 minut, titulky,
přístupný, pro SŠ a učiliště
Vstupné: 40 Kč

Neděle 27. 11. od 13.00 do 18.00 hodin,
prostory Tylova domu
VÁNOČNÍ INSPIRACE
Zavítejte do světa kouzelných vánočních
dekorací, na prodejní výstavě najdete šikovné tipy a rady, jak na vánoční výzdobu
svého bytu.

Pátek 18. 11. od 19.00 do 23.00 hodin,
velký sál Tylova domu
PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE
A SPOL. VÝCHOVY
Na první veřejné prodloužené Vás čeká
dobrá porce taneční hudby, o kterou se
postará COMBO 2.
Vstupné: 110 Kč, s místenkou 130 Kč

Úterý 29. 11. v 10.00 hodin, velký sál Tylova domu
ČILE PO CHILE
V pásmu se Kateřina a Miloš MOTANI
s žáky a studenty vydají do Jižní Ameriky
ve své live diashow.
Pro střední školy a učiliště
Vstupné: 45 Kč

Sobota 19. 11. v 17.00 hodin,
velký sál - stolová úprava Tylova domu
PODVEČERNÍ POSEZENÍ S VŮNÍ
ČAJE & KÁVY
Neformální pohodový podvečer určen
pro ženy, slečny a dívky (ale nejen pro ně
- zváni jsou i páni), kteří si chtějí odpočinout, přijít na jiné myšlenky. Více info
www.tyluvdum.cz
Vstupné: v předprodeji 60 Kč,
v den akce 90 Kč

Úterý 29. 11. v 19.00 hodin, velký sál Tylova domu
ČILE PO CHILE
Kateřina a Miloš MOTANI - nejnovější
fotograficko-filmová diashow z cesty
napříč nejrozmanitější zemí světa, prošpikovaná spoustou veselých i napínavých příběhů.

Co jsou peníze?

Pondělí 21. 11. v 8.15 hodin, velký sál Tylova domu
NEKLAN aneb ZE STARÝCH
POVĚSTÍ ČESKÝCH
Místní pobočka České křesťanské akademie
Vtipná interpretace pověsti o jednom – Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí vás zve
z bájných potomků legendárních Přemys- na přednášku prof. PhDr. Jana Sokola Ph.D., CSc.
la a Libuše pro Naivní divadlo Liberec
s názvem „Co jsou peníze“.
připravil tým mladých tvůrců z DAMU.
Přednáška se uskuteční ve spolkovém domě
Doporučeno pro žáky II. st. ZŠ
Jordán v pátek 11. listopadu v 18.00 hod.
Vstupné: 40 Kč
Autor přednáší na četných českých i zahraničních universitách zejména evropská a filosofická
Čtvrtek 24. 11. v 19.00, velký sál Tylova domu
témata. Zabývá se filosofií, antropologií a reliMATĚJ ŽÁK (kytara) a IVAN
gionistikou, je autorem mnoha knih, odborných
VOKÁČ (violoncello)
příspěvků a překladů. Byl ministrem školství
Koncert vynikajících mladých hudebníků
v Tošovského vládě a též kandidátem na prezidenMatěje Žáka a Ivana Vokáče.
ta republiky.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Sametové listopadání

Kam
v Českomoravském
pomezí

„Když nectíme svoji minulost, ztrácíme svou
budoucnost. Když ničíme svoje kořeny, nemůžeme
růst.”
Hunderwasser

LITOMYŠL
6. – 8. 11. 2011 - Music club Kotelna
9. Mezinárodní festival outdoorových
filmů
Festival zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou.
8. 11. 2011 od 19.30 hod. - Smetanův dům
Koncert. Jakub Smolík s kapelou
30. 11. 2011 od 19.30 hod. - Smetanův dům
Píseň je touha
Vystoupí Chairé – vokálně-instrumentální soubor dobových nástrojů a A. Strejček
(umělecký přednes).
Na programu písně české a evropské gotiky, renesance, baroka a klasicismu.
SVITAVY
5. 11. 2011 od 18.00 hod. - Fabrika
Nový Zéland
Putování po ostrovech přírodních superlativů. Velkoplošná, panoramatická live-diashow L. Šimánka.
11. 11. 2011 od 17.00 hod. - náměstí Míru
Svatomartinské slavnosti a lampionový
průvod
Sraz průvodu v 16.30 na svitavském stadionu. Na náměstí program a občerstvení.
23. 11. 2011 od 19.00 hod. - Fabrika
Rudy Linka Trio (USA)
– The American Songbook
Koncert se stolovou úpravou při svíčkách.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
1. 11. 2011 od 19.00 hod. - dvorana muzea
Koncert. Karel Plíhal
16. 11. 2011 od 19.00 hod. - dvorana muzea
Koncert. 4TET
30. 11. 2011 od19.00 hod. - dvorana muzea
Adventní koncert. Schola Gregoriana
Pragensis
Vystoupí soubor založený D. Ebenem
v r. 1987.

výstava ve vestibulu Městské knihovny Polička
11. - 30. 11. 2011
Z vězeňských spisů - Příběhy
bezpráví
Svérázná výstava, kterou tvoří figury politických vězňů v životní velikosti, nabízí
vhled do konkrétních případů politických
vězňů z dob vlády komunistického režimu.
Výstava je zapůjčena organizací Člověk
v tísni.
beseda pro střední školy v CBM 11. 11.
Kriminál - František „Čuňas“
Stárek
Bývalý disident, dnes pracovník Ústavu
pro studium totalitních režimů, povypráví studentům o životě v komunistickém kriminále, kde strávil dva a půl roku
za vydávání samizdatového časopisu Vokno. Porovná také kriminál 50. a 80. let.
divadlo v Divadelním klubu
čtvrtek 10. 11. od 20.00 hodin
divadlo Naboso – Magorův sbor,
Uvařeno
Do Poličky zavítá skupina nadšených
divadelníků z Boskovic, kteří předvedou
hned dvě představení: Magorův sbor aneb
svérázný přednes básní Ivana Martina
Jirouse. Parta mladých lidí pojala Magorovu tvorbu svébytně, vybrala 10 básní
z jeho vězeňské poezie a ty si upravila
k obrazu svému, takže žádná školní recitace! Druhým kouskem bude Uvařeno od
Jáchyma Topola – jak jinak, nepohádkový
příběh o dobru a zlu. 40/60 Kč

kino v Divadelním klubu
čtvrtek 17. 11. od 20.00 hodin
Vlasy
- Formanův legendární muzikál, kterého
nikdy není dost!
pátek 18. 11. od 20.00 hodin
RETROPLES v Divadelním klubu
WOODSTOCK - květinové děti - Zapoj se,
vylaď se a uleť!
Projděte šatník, oprašte starou dobru
batiku, nasoukejte se do starých zvonáčů
a sežeňte kulaté brýle. Hippies nejsou
snad nikomu cizí, čeká vás živá hudba
s živými legendami i hudební retro lahůdka. Třeba Jimmy Hendrix, The Doors a vy
- to je dobrá společnost!
70 Kč
beseda pro veřejnost v knihovně
30. 11. od 19.00 hodin
Jakub Šmíd – Čínská komunistická
strana: historie i současnost
Přednáška Jakuba Šmída doprovázená
promítáním fotografií je exkurzí do dějin
Číny po roce 1949, kdy moc převzala Čínská komunistická strana. „V podstatě stačí
přečíst Orwellovo 1984. Čínští komunisté
tu knihu uvedli do praxe,...“ řekl v jednom
rozhovoru Jakub, který je reportérem
časopisu Velká Epocha a překladatelem
zajímavé série článků Devět komentářů
ke komunistické straně.
30 Kč
beseda pro střední školy v CBM 1. 12.
Jakub Šmíd - Čínská komunistická
strana: historie i současnost

Sousedé sobě - předvánoční výstava, besídka

Od soboty 10. prosince je v Kabinetu Střítež plánována výstava místních umělců a tvůrců. Srdečně jsou
zváni i tvůrci ze spřátelených okolních obcí a měst.
Kdo by měl zájem něco vystavit, přihlaste se na mob.
číslo 602 315 215 do 15. listopadu, nebo na e-mail.:
verbrom@gmail.com. Vítány jsou práce, které se
VYSOKÉ MÝTO
vztahují k přírodě, ekologii, fotografie dokumentu11. 11. 2011 od 19.00 hod. - Šemberovo divadlo
jící život na vesnici, ale i práce řemeslné, rukodělné,
Koncert. Tomáš Klus
apod. Jsou vítána všechna media (fotografie, malba,
Speciální koncert v rámci turné
socha), a především přírodní materiály (vlna, papír,
po divadlech.
keramika, dřevo). Kdo nezná prostor Klubu občanů
25. 11. 2011 od 20.00 hod. - Městský klub
Stříteže a Galerie Kabinet Střítež, ať se přijde podíKoncert. Buty
vat. Prostor je spíše komorní, takže počítejte s tím,
20. – 25. 11. 2011 - Regionální muzeum
že pokud se nás sejde dost, bude možné vystavit jen
Cestovatelský festival
malou ukázku vaší práce. Důvodem k této výstavě
26. 11. 2011 od 8.00 – 16.00 hod.
je především možnost setkání všech, kteří se snaží
- nám. Přemysla Otakara II.
o výtvarnou či uměleckořemeslnou tvorbu a sebereKujebácký jarmark
alizaci, a dodání inspirace našim sousedům, kteří se
Kulturní program po celý den, na závěr
zatím výtvarným způsobem nerealizují. Každý, kdo
rozsvícení vánočního stromu.
Mgr. Jan Matouš, se zúčastní, by měl přispět drobným občerstvením
VV Českomoravské pomezí - jednohubky, chlebíčky, něco napéct; k dispozici
bude pivo, čaj, na víno se můžeme složit. Hudba bude
také, zahájení by proběhlo v odpoledních hodinách
v obvyklém čase od 17.30 hodin.
Tato výstava bude v letošním roce opravdu poslední. Příští rok, pokud galerie obdrží grantovou
podporu z Pardubického kraje, Ministerstva kultury
ČR a od města Poličky, bude program, zaměřený na
téma Vesnice, opět pokračovat představením tvorby
významných a hlavně zajímavých českých umělců,
kteří mají co říci k tématu Vesnice.
Tento rok či půlrok, kdy Galerie Kabinet Střítež
svou činnost zahájila, považuji za velmi úspěšný, co
se týká kvality vystavených umělců a děl, i vysokého
procenta návštěvnosti vernisáží i následného průběhu výstav. Věřím, že činnost galerie obohacuje spole-
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Listopadání zastřešuje o. s. Pontopolis a vznikl ve
spolupráci s městskou knihovnou, CBM a Divadelním klubem.
Program je realizován za podpory města Poličky
a MŠMT.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

čenské a kulturní dění na naší malé vesnici a zvyšuje
tím její prestiž i obecné povědomí o její existenci.
Galerie Kabinet Střítež v Klubu občanů Stříteže,
Střítežská 42, naproti památníku padlým v 1. světové válce. Otevřeno pondělí a čtvrtek od 17 do 19 hodin nebo po domluvě na mobilu 602 315 215.
Děkujeme všem, kteří pomáhali a přispěli k pozitivnímu chodu galerie. Děkujeme městu Polička
a Osadnímu výboru Střítež. Děkujeme Vinotéce pod
hradbami.
S pozdravem vaše hobystická galeristka
MgA. Veronika Bromová

Do 17. 11. 2011 vás srdečně zveme
k prohlídce výstavy Kalendář 11, Martina
Mainera a Niny Hedwic Mainerové.
Výstava je jejich malířským záznamem
měsíčního pobytu na ostrovních vesnicích
exotického Thajska. Neváhejte a přijďte si
pro krásný estetický zážitek do Stříteže.

Zprávy ze ZUŠ BM
Pozvánky nejen pro členy SBM
V pátek 4. listopadu se ve velkém sále Tylova
domu koná pod záštitou starosty Poličky, pana
Jaroslava Martinů, Koncert vítězů, na kterém
účinkují vítězové IX. ročníku Písňové soutěže
B. Martinů z celé republiky. Zazní písňový repertoár B. Martinů, A. Dvořáka, W. A. Mozarta a dalších světových skladatelů. Pořádají Hudební škola
hl. města Prahy, TD a ZUŠ B. M. Polička. Začátek
koncertu je v 16 hodin.
Hezké tradice je třeba udržovat a tak po roce
pořádá SBM Polička ve spolupráci se ZUŠ zájezd
na vánoční koncert do Prahy. Zájemci se mohou
těšit na Českou filharmonii, která zahraje skladby
L. v. Beethovena, B. Martinů a P. I. Čajkovského.
Koncert se koná 21. prosince v Rudolfinu. Odjezd
bude od ZUŠ ve 13 hod. Cena zájezdu je 200 Kč.
Přihlásit se můžete na čísle 468 00 33 11 (R. Pechancová).
První dva měsíce školního roku
ZUŠ B. M. Polička zahájila školní rok s 508
žáky a stabilizovaným kádrem pedagogů. Hudební, literárně-dramatický a výtvarný obor sídlí
v budově Čsl. armády 347 a taneční se již zabydlel
v učebnách nad tělocvičnou ZŠ Na Lukách. Výtvarný obor byl posílen o dva absolventy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Mgr. Petru
Palcovou a Mgr. Karla Musila. Již po dvou měsících práce se žáky výtvarného oboru můžete vidět
na chodbách školy kvalitní výstupy jejich činnosti,
které budou následně prezentovány i v průběhu
školního roku na několika připravovaných výstavách a výtvarných soutěžích. Žáci si na jejich
hodinách mohou vyzkoušet i řadu netradičních
výtvarných postupů a technik z oboru kresby,
malby, grafiky, keramiky a netypické výtvarné
akce, např. galerijní animace. V hudebním oboru
došlo po několika letech k doplnění stavu o vyučující hry na klarinet a saxofon, kterou je Šárka
Jandlová. Byl přijat i nový vyučující hry na kytaru,
student brněnské konzervatoře Adam Trunečka.

Ekocesty z Evropy do Číny

Houslovou třídu převzala Mgr. Alena Kincová,
která v minulém školním roce působila na ZUŠ
v Litomyšli, kam odešla Ladislava Blajdová.
Ve čtvrtek 23. 11. od 19 hodin
Momentálně všichni vyučující intenzivně prapřipravilo Ekocentrum Skřítek
cují na tvorbě školského vzdělávacího programu,
v Divadelním klubu v Poličce
podle kterého má škola zahájit výuku nových
besedu s dokumentaristou Stanižáků od příštího školního roku. Od září již začal
slavem Milerem o jeho dalekých
přípravný program seznamování se světem umění
cestách Ekocesty - z Evropy do
pro děti od 5 let, který má název Hrátky s uměním. Číny, které absolvoval autem s alternativním pohoVe dvou skupinách se děti pod vedením zkušených
nem - rostlinným olejem.
učitelů věnují hravou formou, přijatelnou pro
Společně s ním se vydáme po stopách prvního
jejich věkovou skupinu, rozvoji svých hudebních, „českého“ cestovatele blahořečeného Oldřicha z Portanečních, výtvarných i hereckých schopností. denone, který v letech 1316 - 1330 putoval z Evropy
Cílem této přípravky je najít pro dítě ideální
do Číny a celou cestu popsal ve svém cestopise
vzdělávací program a pomoci dětem, se na další „Cesta do říše velkého Chána“. Dozvíte se, jak dnes
vzdělávání co možná nejlépe připravit.
žijí lidé v Turecku, Íránu, Pákistánu, Indii a Číně
Od školního roku 2011/2012 škola zahajuje svou
a jaký zde byl život před šesti sty lety. Navštívídoplňkovou činnost, v níž nabízí kromě pronájmu
me turecký Istanbul, Trabzun a Erzurum. V Íránu
sálu a tříd pro účely vzdělávací, relaxační a kultur- se podíváme do Tabrízu, Kashanu, Yazdu a zjistíme,
ní také večerní výtvarné kurzy pro dospělé s roz- co zbylo z bývalého hlavního města Persie a hliněšířenou výukou grafických technik (určen všem
ného města Bam. Projedeme pákistánskou pouští
zájemcům o výtvarné umění a radost z vlastní
a v Lahore navštívíme ulici jídla. V Indii navštívíme
tvorby) a dopolední kurz výtvarných technik (pro
kostel v Thane, kde každoročně oslavují Oldřicha
zájemce z řad seniorů a maminek na rodičovské
a projedeme podél Malabárského pobřeží. V Číně
dovolené). V hudební oboru nabízíme jednak
navštívíme Guangzhou, Yangzhou, Houngzhou,
konzultace pro zájemce o studium na středních
Nanjing, Youngzhou a Peking. Uvidíte, jak se v Čía vysokých školách uměleckého směru, případně
ně loví ryby pomocí kormoránů. Zjistíte, co si lidé
již přijaté studenty, kteří potřebují doplnit své
přejí a jak vidí svoji budoucnost, co rádi jedí a jaká
znalosti a dovednosti. Chceme také uspokojit
je jejich ekologická stopa. Dozvíte se, jak se dá dojet
milovníky hudby z řad obyvatel Poličky a okolí. autem z Prahy do Dillí za 1500 Kč.
Konzultační individuální hodiny budou probíhat
Stanislav Miler od roku 2005 navštívil přes 30
ve hře na klavír, akordeon, keyboard, zobcovou
zemí a malým obytným autem poháněným použiflétnu, klarinet, saxofon, housle ale také bicí ná- tým rostlinným olejem ujel přes sto tisíc kilometrů.
stroje, baskytaru a sólový zpěv. Pro rodiče žáků
Cílem jeho Ekocest je poznat a zdokumentovat život
školy nabízíme skupinové konzultace základů
lidí v různých zemích, jejich kulturu, přání a vlivy
hudební nauky a hry na zobcovou flétnu. V rámci
současné civilizace na životní prostředí. Jeho snadoplňkové činnosti připravujeme také vzdělávací
hou je své zážitky a zkušenosti z cest předávat dále
projekty pro učitelky MŠ. Ceny pronájmu, kon- prostřednictvím přednášek a prezentací a informozultací a další podrobné informace o doplňkových
vat o cestách vedoucích k trvale udržitelnému rozvočinnostech školy najdete na webových stránkách
ji. Přednáška bude kombinovat fotografie, krátká vizusbmpolicka.cz nebo na telefonu 468 00 33 11.
dea a zážitky z cest Stanislava Milera s informacemi
Renata Pechancová, ředitelka školy
o životním stylu a prostředí.
Srdečně všechny zveme.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Klub zdraví zve na listopadové setkání

Sex pro život? Život
pro sex?

Patříte mezi ty, kteří si každoročně připomínají
i krátké zamyšlení na téma „Čistota i špína je posvé narozeniny a rádi přejí druhým? Slavíte třeba
jem relativní“.
i svůj svátek? A co takhle naše národní svátky?
Napoleon prý řekl: „Voda, vzduch a čistota jsou
A co nové svátky, jako Valentýn, Halloween? Proč
hlavními položkami mé domácí lékárny“. To je
Ani ne přednáška, spíše diskuze,
se na to ptám právě v sekci Klubu zdraví? To máte
pravda a jistota. Teplá sprcha, nebo finská lázeň
to bylo setkání asi pětačtyřiceti
tak. Je listopad, listí ze stromů je téměř spadané, po náročném dnu, hmmm..., jedna báseň. Ale
účastníků s psychiatrem, psychoněkde je pohrabané, nebo dokonce už i zlikvido- jistý anonym dodal, že například „Ústní dutinu
terapeutem, sexuologem, ředitelem
vané. Barvy podzimu jsou pryč a ve sklepích se
nelze udržet v čistotě zdaleka pouze ústní vodou
Psychiatrické léčebny v Bohnicích
možná stále ještě krčí jablíčka, brambory, červené
a zubní pastou“. Ano, ano, někdy se tomu říká
MUDr. Martinem Hollým dne
řepy, oranžové dýně a další potraviny, které dlou- přetvářka, jindy pomluva, nebo dokonce lež. Jak
14. října v Centru Bohuslava Martinů.
ho vydrží.
napsal Jozef Porubčan: „Žijeme ve špinavém světě
Téma sex se jevilo jako kontroverzní, alespoň
Nová kultura a potřeba prodeje nám koncem - zde čistota není v tom, že se neušpiníme, ale že se
z pohledu většinové společnosti versus pořadatelské
října velí dýně vydlabat a převlékat děti do stra- často myjeme!“
organizace – katolické charity. Nakonec však nebylo
šidelných oblečků. Přiznám se, že z tohoto diktátu
Z celého srdce vám přejeme, abyste stihli všech- vůbec kontroverzní. V mixu hostů různých vyznání
trhu mi trošku naskakuje husí kůže. Moje žena
ny práce potřebné k zazimování. I když se člověk
i názorových směrů díky citlivému vedení diskuse
pracuje ve školce a taky kroutí hlavou nad tím, při práci na zahradě snadno potká se zmiňovanou
nevládlo ani napětí ani názorová rivalita.
jak jsou děti na tyhle nové pohledy chytlavé. Ale
špínou, nebuďte prosím, jako ta špína, natolik zaSexuolog Martin Hollý vedl výklad v biologicko
na druhou stranu - dýně vydlabaná ve spolupráci
žraní do své práce, abyste mezi nás nemohli přijít. – lékařském a evolucionistickém duchu, pouze okras dětmi a rozsvícená svíčka uvnitř může přinést
U nás budete vždy vítáni! A to je čistá pravda.
jově zmiňoval morální a náboženské aspekty sexupříjemně strávenou chvíli s rodinou, nemluvě
Za všechny členy i návštěvníky Klubu zdraví
álního chování. Rozebral devět základních témat.
o tom, že v rukou mistra bude vydlabaná dýně
v Poličce
Mezi nimi zazněla například témata: Je sex hřích, Je
dokonce uměleckým dílem.
Aleš Kocián
homosexualita naučené chování, Je dobré ve školách
Během našeho nejnovějšího setkání Klubu
zavádět sexuální výchovu, nebo třeba téma Je monozdraví ve středu 9. listopadu od 17.30 hod. se
gamie v člověku zakódována, či Tabu o sexualitě ve
budeme zabývat dvěmi tématy na přání našich nástáří. Hovořilo se také o hříchu, o tlacích společnosti,
vštěvníků. Budeme hledat a ochutnávat recepty ze
o konzumu všeho druhu, včetně v sexu.
zmiňovaných dýní, a zároveň se budeme zabývat
Přednáška nás poučila v mnohém – nejen o sei červenou řepou. Pokud máte v záloze ještě nějaké
xuálních schématech vložených lidstvu do vínku,
dýně nebo řepu, pokud máte dobré recepty nebo
ale také o tom, že otevřený a umírněný dialog sice
se naopak chcete něco nového dozvědět, přijďte
nemá jednoznačného vítěze, ale přináší pochopení
mezi nás. Zaručujeme neformální atmosféru,
a toleranci.
šálek dobrého čaje, pár nových receptů a nápadů
Štěpánka Dvořáková
v sešitku, který si každý účastník odnese a k tomu
Oblastní charita Polička
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
ČTVRTEK 3. 11. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Antikrist
Drama, horor, mysteriózní. Dánsko, Německo, Francie, Švédsko, 2009, 100 min.
Režie: Lars von Trier
Hrají: Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg
Obsah: Muž (Willem Dafoe) a Žena (Charlotte
Gainsbourgová) se vášnivě milují. Černobílé
záběry klouzavé kamery si vychutnávají jejich
zaujetí sexem. Zároveň sledujeme krůčky
dítěte, které se s nadšením blíží směrem k padajícím sněhovým vločkám za otevřeným
oknem. Divák již tuší, jak tato scéna dopadne,
a tragédie, která se dala snadno odvrátit, samozřejmě navždy změní životy Muže a Ženy.
Žena zcela zkolabuje, Muž se snaží zachránit
jejich manželství a ulehčit jejich utrpení. Jeden z nejkontroverzněji přijatých filmů MFF
v Cannes 2009 vynesl Charlotte Gainsbourgové Cenu za nejlepší ženský herecký výkon.
[44. MFFKV 2009]
Vstupné: 40 Kč

Parta mladých lidí pojala Magorovu tvorbu
svébytně, vybrala 10 básní z jeho vězeňské
poezie a ty si upravila k obrazu svému, takže
žádná školní recitace! Druhým kouskem
bude Uvařeno od Jáchyma Topola – jak jinak,
nepohádkový příběh o dobru a zlu.
Vstupné: 60 Kč/40 KčS
PÁTEK 11. 11. – od 20.00
OPERACE KINDIGO TOUR
MIDI LIDI - natočili písničkovou desku a spojují citovost s pitomostí „Na Operaci Kindigo!“ se vrací čistá radost a přicházejí hity
i city. Deska je ale zároveň i hodně legrační,
říkají o třetím albu Midi Lidi. Jejich novinka
je ve srovnání s předchozí deskou Hastrmans, Tatrmans & Bubáks plná optimismu
a podle průzkumu, který provedla sama
kapela, se stane sedmým nejlepším českým
albem všech dob. Více na www.midilidi.cz
OLD CHRCHEL & BRAIN SWAB - presents
VSHEHOCHUT 2011
(turntable session)
Vstupné: 120 Kč/90 KčS

PÁTEK 4. 11.
VZPOMÍNKOVÝ VEČER – JEN TAK
(na dušičky)

SOBOTA 12. 11. Soukromá akce
ČTVRTEK 17. 11. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Vlasy
Muzikál / Komedie / Drama, USA / Západní
Německo, 1979, 121 min
Režie: Miloš Forman
Obsah: Vlasy, jeden z nejvýznamnějších
muzikálů druhé poloviny 20. století, zaujal
bezpochyby Miloše Formana nejen nabízející
se možností natočit výpravný film s choreografickými čísly, moderní hudbou a provokujícími texty, ale především svými přesahy za
obvyklé hranice muzikálového žánru
Vstupné: 40 Kč

SOBOTA 5. 11. – od 19 30
MODRÁ JE DOBRÁ 2011
tradiční podzimní setkání bluegrassu se spřízněnými akustickými žánry
Foot-Rail - „Bluegras from Iron Mountains“
Česko-Šlodsko
6tet - „netradiční folkové seskupení“ Velké
Meziříčí
Počkejte! - „na dohled k bluegrassu“ Polička
Vstupné: 70 Kč
NEDĚLE 6. 11. – od 18.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA
Zveme všechny na povídání s promítáním
o horách, lidech a zážitcích v Tádžikistánu aneb „EXPEDICE PIK KARL MARX
(6723 m)“. Těšíme se na vás, Petr Mazal a Iva
Dolečková.“
Vstupné: 20 Kč

PÁTEK 18. 11. – od 20.00 RETRO PLES
WOODSTOCK - květinové děti - Zapoj se,
vylaď se a uleť! Projděte šatník, oprašte
starou dobru batiku, nasoukejte se do starých zvonáčů a sežeňte kulaté brýle. Hippies
nejsou snad nikomu cizí, čeká vás živá hudba
s živými legendami i hudební retro lahůdka.
Třeba Jimmy Hendrix, The Doors a vy - to je
dobrá společnost!
Vstupné: 70 Kč

ČTVRTEK 10. 11. – od 20.00
DIVADELNÍ VEČER
divadlo Naboso – Magorův sbor, Uvařeno
Do Poličky zavítá skupina nadšených divadelníků z Boskovic, kteří předvedou hned
dvě představení: Magorův sbor, tedy svérázný přednes básní Ivana Martina Jirouse.

Výprava za poznáním
Středisko volného času Mozaika Polička uspořádalo v září letošního roku výukový program, kterého se postupně zúčastnilo 255 dětí z 11 třídních
kolektivů. Děti se v průběhu programu zúčastnily
prohlídky kamenolomu ve Stašově s odborným
výkladem, navštívily zajímavé lokality s výskytem
chráněných druhů živočichů v okolí lomu a kaskádu rybníků ve Stašově. Děti dále absolvovaly výukový program včetně jízdy na koních v Jezdeckém
klubu Vraník a ekologický program „Život kolem
vody“ s využitím her, pracovních listů a dalších
aktivit. Zdařilá výuková akce, jejímž hlavním řešitelem byl pan Richard Brabec, byla financována
z grantového programu Vzdělání, výchova a osvěta
v oblasti životního prostředí Pardubického kraje a
z rozpočtu města Poličky.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
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SOBOTA 19. 11. – od 16.00
POLIČSKÉ SKA-PUNK KOUPÁNÍ
17.00 – 18.00 Komplikace
18.00 – 19.00 Werglův Pjos
19.00 – 20.00 JZD
20.00 – 21.00 Nežfaleš
21.00 – 22.00 Falešný obvinění
22.00 – 23.00 Spínací špendlík
23.00 – 24.00 Vision days
24.00 – 01.00 Inseminační stanice
Vstupné: 100 Kč
STŘEDA 23. 11. – od 19.00
Ekocesty - z Evropy do Číny
Společně s dokumetaristou Stanislavem
Milerem se vydáme po stopách prvního“českého“ cestovatele blahořečeného Oldřicha
z Pordenone, který v letech 1316-1330 putoval
z Evropy do Číny a celou cestu popsal ve svém
cestopise „Cesta do říše velkého Chána“.
Příspěvek: 40 Kč
ČTVRTEK 24. 11. – od 18.00
KLUBOVÉ KINO
- Filmový festival zimních sportů

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních
radovánkách jako například plavání v ledu.
Přijďte se podívat na to, kam se ještě dají
posunout vaše schopnosti a dovednosti nebo
se jen pokochat úžasnými scenériemi natočenými perfektní kamerou.
Vstupné: 70 Kč/50 KčS
více o programu na www.pontopolis.cz |
www.hedvabnastezka.cz
PÁTEK 25. 11. – od 20.00
JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Melanie Scholz Quartet
Gorm Helfjord (Norsko) – kytara, Lukáš
Kytnar (CZ) – baskytara, kontrabas, Roman
Vícha (CZ) – bicí
V rámci českého turné zavítá do Divadelního klubu velký černošský hlas z Kapského
Města Melanie Scholtz, černošská zpěvačka,
jež absolvovala v roce 2000 v oboru operní
a jazzová pěvkyně na College of Music na
Univerzitě Kapského Města. Její hlas zvítězil
na mnoha jihoafrických jazzových soutěžích
a festivalech. Během své kariéry zpívala ve
Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku,
Norsku, Švédsku Rakousku. Spolupracovala
s mnoha hudebníky různých občanství a národností. Je třeba jmenovat norskou kapelu
Inkala, belgického pianistu Jacka van Polla
a dvě jazzové veličiny, kterými jsou dodnes Al
Jarreau a Joe McBride.
http.//www.myspace.com/melaniescholtz
Vstupné: 130 Kč/70 KčS
SOBOTA 26. 11. – od 20.00
HUDEBNÍ VEČÍREK
B U T Y - dnes již legendární kapela okolo
Radka Pastrňáka poprvé v klubu POMALU
PLUJÍCÍ - účastníci loňského rockoupání
s příjemným popíkem
Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 240 Kč.
Předprodej od začátku listopadu v IC a DK
Polička.
ČTVRTEK 1. 12. – od 20.00
DIVADELNÍ VEČÍREK S HUDBOU
divadlo Back to Bullerbyn
Zjistěte, co bylo dál, když Lisa založila skupinu Jahodové děti a co se s dětmi z Bullerbynu
stalo, když vyrostly! Opravdu myslíte, že bylo
dětství skupinky z Bullerbynu tak růžové,
jak se ve vašich vzpomínkách jeví? Odpověď
podá nejvydařenější loutkové divadlo pro
dospělé, jaké jste kdy viděli.
koncert Jelenní loje
Výjimečný koncert, kde zazní v upravené
podobě známé hity, jazzová klasika i komorní šansony ve vokální úpravě s doprovodem
kytary. Holky (a kluk) se sami prezentují jako
„Pět laní a jeden jelen v písních plachých i divokých!“
Vstupné: 80 Kč /60 KčS
PÁTEK 2. 12. – od 20.00
HUDEBNÍ VEČÍREK
Zahrají UŽ JSME DOMA a PRVNÍ HOŘE
Vstupné: 130 Kč/100 KčS
SOBOTA 29. 10. – od 21.00
LITTLE SURPRISE JUNGLE NIGHT
Vstupné: do 22.00 hod. 50 Kč, poté 70 Kč
V PROSINCI SE MŮŽETE TĚŠIT NA:
klubová kina, divadlo, MIDI LIDI, ska-punk
festiválek, BUTY, Bluegrass a spoustu dalších
akcí.

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE... listopad 2011

#

Čas Název akce - popis
1. 11. 13.30 Šikovné ručičky - práce s vlnou
2. 11. 14.00 Hudební kavárnička
3. 11. 17.00 Péče o novorozené miminko (přednáška)
18.00 Saxana a lexikon kouzel
4. 11. 16.00 Koncert vítězů písňové soutěže B. Martinů
19.00 Kurz tance a společenského chování
7. 11. 13.30 Šikovné ručičky - papírové tvoření
8. 11. 9.30 Lampionky pro malé broučky - dílna pro rodiče s dětmi
10.30 Raději nezačínat - Josef Klíma na téma drogy, kriminalita, šikana,….
16.30 Lampionky pro malé broučky -dílna pro rodiče s dětmi
19.00 Alois Nebel
9. 11. 14.00 Pro příštích 7 generací
17.00 Oplétaná keramika pedikem - dílna pro studenty, pedagogy a dospělé
10. 11. 17.00 Průběh porodu z pohledu lékaře (přednáška)
20.00 Divadelní večírek, divadlo Naboso - Magorův sbor, Uvařeno
11. 11. 9.00 BAZÁREK
16.30 Svatomartinský večer s broučky - zábavný podvečer pro celou rodinu
19.00 Kurz tance a společenského chování
19.00 Tvořivý večer pro ženy
12. 11. 9.00 BAZÁREK
9.00 SPORTOVNÍ DEN PRO CELOU RODINU
14.00 Podzimní relaxační odpoledne
13. 11. 14.00 Cesta Afrikou - přednáška
14. 11. 13.30 Šikovné ručičky
15. 11. 14.00 Svatomartinské posezení
16.00 Pohádkové malování s Majkou (výtvarná dílna)
19.00 Super 8
16. 11. 8.15 Pinocchio - pohádka pro děti
10.00 Pinocchio - pohádka pro děti
18. 11. 19.00 Veřejná prodloužená podzimního běhu tanečních
20.00 RETROPLES - ve stylu květinových dětí a festivalu Woodstock
19. 11. 14.00 Vernisáž výstavy Vánoce v proměnách času
17.00 Podvečerní posezení s vůní čaje&kávy - pohodový večer pro ženy i muže
20. 11. 15.00 Módní přehlídka Módního salonu Atol Jany Štursové
16.00 Divadlo nejen pro děti - Divadlo Krtek – Cirkus plný pohádek
21. 11. 8.15 Neklan aneb Ze Starých pověstí českých
17.30 Smaltované cedulky - dílna pro studenty, pedagogy a dospělé
22. 11. 16.00 Pohádkové malování s Martinou pro maminky (výtvarná dílna)
18.00 Koncert „Láska, smutek, naděje. Česká hudba v proměnách staletí“
23. 11. 14.00 Taneční kroužek v Holandsku
19.00 Ekocesty - z Evropy do Číny
24. 11. 8.15 Jana Eyrová - �lmová produkce pro školy
15.00 Odpoledne pro šikovné kluky a holky
17.00 Jitky kytky - advent
17.00 Manipulace s miminkem (přednáška)
19.00 Koncert KPH - Matěj Žák (kytara), Ivan Vokáč (violoncello)
25. 11. 8.00 Adventní výstava
9.30 Zdravé vaření pro celou rodinu
15.00 Mikulášské perníky
19.00 Kurz tance a společenského chování
26. 11. 14.00 Odpoledne s dechovkou - Poličankou
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromku

Místo konání
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion - společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
SVČ Mozaika
Tylův dům
SVČ Mozaika
KINO Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion
www.dpspenzion.cz
DPS Penzion
www.dpspenzion.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. a TD
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspenzion.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SOŠ a SOU a TD
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspenzion.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní klub
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
poličský park
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Spolkový dům Jordán
Římskokatolická farnost
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion
www.dpspenzion.cz
hostinec Jedlová
DPS Penzion
www.dpspenzion.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Módní salon Atol Jany Štursové www.salonatol.�remni-web.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion
www.dpspenzion.cz
Divadelní klub
Ekocentrum Skřítek Polička
www.ekocentrumskritek.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
budova Denního stacionáře
Oblastní charita Polička
www. policka.charita.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Palackého náměstí
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE... listopad 2011

Čas Název akce - popis
27. 11. 13.00 Vánoční inspirace - prodejní výstava věnovaná vánocům
29. 11. 10.00 Čile po Chile - live diashow Kateřiny a Miloše Motani pro školy
16.00 Pohádkové malování s Lenkou (výtvarná dílna)
19.00 Čile po Chile - Kateřina a Miloš Motani s fotogra�cko-�lmovou diashow
30. 11. 14.00 Narozeninové zpívání
19.00 Jakub Šmíd - přednáška Čínská komunistická strana : historie a současnost

Místo konání
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
čítárna knihovny

1. 12.
3. 12.
5. 12.
6. 12.
10. 12.

SVČ Mozaika
Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Palackého náměstí Polička

16.00
14.00
10.00
19.00
10.30
16.00
17.00

ČertíkovánÍ - tvořivá dílna pro všechny
Čertovský rej - kupa hezkých písniček, čertovského skotačení, soutěží,…
Tantra joga pro ženy - prožitkový eminář
Charleyova teta - premiéra, hraje Ochotnický spolek Tyl
Františkovo čarování s Majdou
Vánoce s Moravankou
Možná přijde i mikuláš

Název akce - popis
Místo konání
10. 9. - 10. 11. 64. Umělecký salon v Poličce
Městská galerie v barokní radnici
8. 10. - 6. 11. Marek Rejent - Zoozoom
Centrum Bohuslava Martinů
17. 10. - 31. 12. Kdyby dřevo promlouvalo… z cyklu výstav o zapomenutých řemeslech našich předků Centrum Bohuslava Martinů
22. 10. - 31. 12. Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět
Centrum Bohuslava Martinů
26. - 28. 10. Dámy v sedle - podzimní přírodou. Akce o podzimních prázdninách
JK Vraník Stašov
1. - 30. 11. Tváře krajiny - Petr Bernard
Tylův dům
1. - 30. 11.
Stěna pro jedno dílo - fotogra�e Štěpána Jílka
Centrum Bohuslava Martinů
11. - 30. 11. výstava Z vězeňských spisů - Příběhy bezpráví
vestibul Městské knihovny
19. 11. - 8. 1. Vánoce v proměnách času
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
TD a Motani
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Motani
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspenzion.cz
Pontopolis + knihovna
www.knihovna.policka.org
www.pontopolis.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pragokoncert
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pontopolis + knihovna
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Inspirace z České inspirace
TELČ
5. 11. – 6. 11. - Turistické pochody Klubu českých
turistů v Telči
5. 11. - Vysočinou k Telči aneb Za královnou Eliškou (trasy 53, 36, 21 a 15 km)
6. 11. - Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic aneb Po
stopách husitských bojovníků (trasy 50, 37, 29, 20
a 10 km)
Start ze sokolovny od 6.30 do 10.30 hod.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz

24. 11.
18 hod.
DK

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

#

POLIČKA
HRADEC KRÁLOVÉ
17. 10. - 31. 12. – „Kdyby dřevo promlouvalo...“
3. - 13. 11. – Hudební fórum
Výstava v Centru Bohuslava Martinů v Poličce
Hradec Králové
Festival světové soudobé hudby, - drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava Martinů o krásných stromech a užitečném dřevu.
jehož spolupořadatelem je Český
Rozhlas 3 – Vltava, který jednotJINDŘICHŮV HRADEC
livé koncerty živě přenáší. Koncerty jsou doplněny
30. 11. - „Světové šansony“
světelným designem.
Koncert v podání posluchačů muzikálového
oddělení Konzervatoře a Vyšší odborné školy JaroCHEB
slava Ježka v Praze se uskuteční od 19.00 hod v kapli
16. 11. - Vernisáž fotografické výstavy chebské
sv. Máří Magdaleny
Galerie 4 „Listopad 1989“
Vernisáž začíná ve vestibulu městského úřadu
LITOMYŠL
v 16.00 hod. Scénář výstavy: akce předcházející
6. - 8. 11. - Mezinárodní festival outdoorových
17. 11. - exodus Němců z NDR do SRN přes Cheb;
filmů
listopad 1989 v Praze foto + videoprojekce; listopad
Music Club Kotelna, projekce vždy od 16, 18 a 20
1989 v Chebu, K. Varech, akce následující - otevření
hodin. Festival odstartuje besedou s nejlepším
hranic, stříhání drátů
českým himálajským horolezcem Radkem Jarošem
v neděli 6. 11. od 16 hodin.
KUTNÁ HORA
12. 11. – Svatomartinské hody
TŘEBOŇ
Slavnost Svatomartinského vína z kutnohorských
30. 11. 19.30 hod – Adventní koncert Třeboňských
vinic spojená s degustací svatomartinské husy.
pištců a legendy folkové scény skupiny Nezmaři
Hlavní program se uskuteční v areálu Jezuitské
Uskuteční se ve společenském sále lázní Aurora.
koleje v sobotu 12. 11. od 11.00 hod.

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava
Martinů na měsíc LISTOPAD
připravilo Městské muzeum
a galerie Polička, Městská
knihovna Polička, Pontopolis
o. s., Náš Martinů o. s. a MaTami o. s.
VERNISÁŽ VÝSTAVY Vánoce v proměnách času
- vánoční výstava
19. listopadu 2011 – 8. ledna 2012
Nejradostnějšími svátky v roce jsou Vánoce.
Mnoho zvyků a obyčejů spjatých s tímto časem
však už mezi lidmi vymizelo. Oslavu Vánoc si
dnes nejvíce spojujeme s nazdobeným vánočním
stromem a dárky. Výstava Vánoce v proměnách
času vám proto ukáže, jak vánoční svátky slavili
lidé v dřívějších dobách, jak se na advent připravovali, jaké drželi zvyky, jak zdobili vánoční stromek,
nebo jaké dárky nacházeli pod vánočním stromem.
Jak vypadaly Vánoce v měšťanské rodině koncem
19. století, v meziválečném období, v 60. a 80. letech, nám přiblíží dobový interiér, nábytek, bytové
doplňky a předměty denní potřeby, ale i nazdobený
vánoční stromek a dárky, které pod ním nacházeli
naše prababičky, babičky, dědečkové nebo rodiče
a zavzpomínáme tak společně na dobu nedávno
minulou.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 19. listopadu 2011 ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
VÝZVA PRO VŠECHNY, KTEŘÍ RÁDI
VZPOMÍNAJÍ…
Byli bychom rádi, kdybyste společně s námi
zavzpomínali na dřívější dobu a podíleli se na přípravě letošní vánoční výstavy v Centru Bohuslava
Martinů. Každý z nás se často v myšlenkách vrací
do svého dětství a nejraději vzpomíná na vánoční
období, na svou rodinu, na přátele, s kterými tento
příjemný zimní čas trávil. Ale mnohdy si také na
fotografiích v úžasu prohlížíme, jak jsme za mlada
vypadali, jakým nábytkem byla naše domácnost
zařízená, jaké bylo naše nejoblíbenější cukroví
nebo jaké dárky jsme pod stromečkem nacházeli.
Doneste nám do Centra Bohuslava Martinů své
fotografie, které zachycují vánoční atmosféru
v letech 1890 - 1980. Přinést je můžete osobně
do CBM, Šaffova ulice, út - ne 9.00 - 16.00 hod.,
fotografie pouze naskenujeme a hned zase vrátíme.
Nebo je můžete zaslat e-mailem na muzeum@muzeum.policka.org. A protože se jedná o výstavu Vánoce v proměnách času, promění se také
naše malé výstavní sály v dobové pokojíčky.
Protože však na vybavení interiérů nemá
muzeum dostatek sbírkových předmětů,
obracíme se na vás s prosbou. Ocenili bychom, kdybyste na výstavu zapůjčili nábytek, bytové doplňky, vybavení domácnosti,
předměty denní potřeby, spotřebiče, oděvy,
hračky nebo vánoční ozdoby z let 1920 1980. Vybrané předměty budou pouze zapůjčeny
a do vašich domácností se opět začátkem roku
2012 vrátí. Pokud máte zájem podílet se na
výstavě, dejte nám nejpozději do 10. listopadu 2011 vědět, můžete volat na tel.: 461 723 855,
733 712 503, psát na muzeum@muzeum.policka.org nebo se za námi osobně zastavit do Centra
Bohuslava Martinů v Šaffově ulici.
Děkujeme za spolupráci.
64. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE s podtitulem 3 z 15 ateliérů FaVU v Brně
10. září – 10. listopad 2011
V letošním roce se uskuteční v pořadí již 64.
Umělecký salon. Letošní ročník je připraven
ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Po několika letech

spolupráce s Akademií výtvarných umění v Praze,
je letošní výstava zaměřena na brněnské studenty
a představuje práce studentů tří ateliérů - grafického designu, produktového designu a ateliéru papír
a kniha. Výstava se koná v galerijních expozicích v radnici.

s Regionálním muzeem v Chrudimi a je věnována
kráse stromů, rozmanitosti dřeva a jeho využití.
Dřevo je jeden z nejstarších materiálů, který lidé
od nepaměti zpracovávali. Společně nahlédneme
do časů minulých, seznámíme se s řemesly a řemeslníky, kteří ze dřeva vyráběli praktické, užitečné
i krásné předměty. Tak pochopíme, jaký význam
mělo a má dřevo pro člověka a jeho život, a kde
všude nám slouží.

Marek Rejent - Zoozoom
8. října - 6. listopadu 2011
Sochařský projekt Zoozoom je další z mnoha
autorových výtvarných prací, které se tematicky
obracejí ke kraji Českomoravské vysočiny. Tentokrát jde, jak název napovídá o zaostření a zaměření pozornosti převážně na zvířecí obyvatele tohoto
malebného, ale taky drsného a nepoddajného kraje,
skrývajícího mnohá překvapení a vizuální zážitky.
Na jedné straně jakési panoptikum hospodářských
zvířátek s jejich otiskem v podobě a vlastnostech
lidí, nazvané „Vesnický Pantheon“, naproti tomu
svět tvorů divokých a neochočených, skutečné odhalení „pravdy“ o poměrech v lesích, lukách i jinde.
Džungle jménem Vysočina plná barev a zvuků.
JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM aneb Poznat znamená porozumět…
- výstava, která přibližuje svět lidí s postižením
zraku, sluchu a hybnosti…
22. října - 31. prosince 2011
Jak fungují jednotlivé smysly a jak se žije lidem,
kteří mají některý z těchto smyslů poškozen nebo
o něj zcela přišli, představí ojedinělá interaktivní
výstava Jak se žije s handicapem aneb Poznat
znamená porozumět…, jejímž autorem je Dětské
muzeum v Brně a Klub Ámos z Ostravy. Interaktivní projekt přibližuje zdravým návštěvníkům
svět postižených. Seznamuje s tím, jak vnímají
své okolí, upozorňuje na rozdílné možnosti handicapovaných – nevidomých, neslyšících nebo lidí
se ztrátou či omezením hybnosti. Velká část výstavy je věnována ověření si těchto rozdílností vlastním zážitkem. Seznámíte se s běžnými denními
povinnostmi a strastmi handicapovaných. Ve výstavních sálech jsou připraveny také kompenzační
a rehabilitační pomůcky. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaké překážky způsobují postiženým lidem
největší problémy, a sami se přesvědčíte o tom, jak
nesnadné mohou být i věci zdánlivě jednoduché
a všední. Společně tak nahlédneme do života nevidomých, neslyšících i vozíčkářů a pokusíme se
porozumět jejich světu. K výstavě je ve spolupráci
s o. s. Bezmezí připraven vzdělávací program pro
školní skupiny.

STĚNA PRO JEDNO DÍLO v listopadu představí fotografie Štěpána Jílka. Výběr z tvorby
je k vidění od 1. do 30. listopadu 2011. Vstup
volný.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA pro pohlazení nejen
ženského srdce
Módní fantazii pro společenskou sezónu a podzimní období, trendové líčení a originální šperky
máte příležitost zhlédnout v neděli 20. listopadu 2011 od 15.00 hod. v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce. Pořádá Módní salon Atol
Jany Štursové. Vstupné 65 Kč.
DIVADLO NEJEN PRO DĚTI
Divadlo Krtek – Cirkus plný pohádek - interaktivní divadlo pro malé i velké. Děti budou nejen diváky, ale stanou se i součástí divadla, protože
budou moci navrhovat další vývoj pohádek svými
vlastními nápady. Přijďte se s dětmi poveselit do
světa pohádek! Délka představení 40 minut. Představení se koná v neděli 20. listopadu od 16.00
hodin v Centru Bohuslava Martinů.
Vstupné 40 Kč.
NÁŠ MARTINŮ o. s.: (+ logo)
KONCERT„Láska, smutek, naděje. Česká
hudba v proměnách staletí“
Vladimír Richter – zpěv, Petr Hala – klavír
První část programu bude věnována srovnání
české a evropské písňové tvorby 19. století, druhá
část představí vývoj vokální hudby na českém území od samotných počátků až do moderních úprav
lidových písní. Kromě celé řady autorů bude pamatováno i na Bohuslava Martinů, který se proslavil
svými písňovými sbírkami na lidové motivy.
Koncert se koná v úterý 22. listopadu
2011 od 18.00 hodin v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů.
Vstupné 50 Kč.

„MÁM RÁDA“ – výstava obrazů
22. října - 31. prosince 2011
Obrazy namalovaly klientky s mentálním postižením za letních dní v rámci pravidelných arteterapeutických setkání. Domov na rozcestí ve
Svitavách, kde ženy žijí, je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje osobám
s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří
důstojné životní podmínky klientů tak, aby byly
srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků. Arteterapie je pro klientky s mentálním
postižením velice přínosná, zejména v oblasti
jejich osobnostního růstu, v rozvoji tvořivosti
a realizaci.
KDYBY DŘEVO PROMLOUVALO… z cyklu výstav o zapomenutých řemeslech našich
předků - drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava Martinů o krásných stromech a užitečném
dřevu…
17. října - 23. prosince 2011
Kdyby dřevo promlouvalo… je název první výstavy z tematického cyklu Zapomenutá řemesla
našich předků, který pravidelně v podzimním
čase představí zajímavou a dnes už mnohdy zapomenutou rukodělnou práci a zručnost řemeslníků.
První z naučných výstav vznikla ve spolupráci

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program RC MaTami
Pravidelný program
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Pro maminky s dětmi
každé pondělí 9.30 – 11.30
Pravidelné fitness lekce určené pro aktivní rodiče,
kteří se chtějí udržet v kondici a strávit smysluplný
čas se svými dětmi. Cvičí se střídavě s dětmi i bez
nich, a to především formou her.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
každé úterý 9.00 – 12.00
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
Fit po porodu
Pro maminky s miminky po porodu, po ukončeném šestinedělí, ale i pro ženy, které miminko
plánují.
každou středu 9.30 - 11.30
Pravidelné kondiční cvičení za účelem protažení
celého těla, posílení oslabených svalů, podpoření
laktace a zlepšení celkového držení těla.
Povede: Soňa Kováčová, DiS.
Fitness cvičení pro ženy
každou středu 17.00 - 18.00
Pravidelné fitness lekce, které zapojují rovnoměrně celý svalový aparát. Tím umožní začátečníkům i pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet
aerobní zdatnost organismu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
každý čtvrtek 9.00 – 12.00
POZOR! 20. 10. se tato akce ruší
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Míša Vomáčková
Cyklus přednášek „Předporodní
povídání“
Péče o novorozené miminko
3. 11. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod
Povídání o tom, co může maminka očekávat po
narození miminka.
Povede: MUDr. Zuzana Reifová (pediatr)

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

12. - 13. 11.

17. 11.

19. - 20. 11.
26. - 27. 11.

3. - 4. 12.

10. - 11. 12.

17. - 18. 12.

MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Adamcová Marketa,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Adamcová Silva,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 63 4157

Průběh porodu z pohledu lékaře
10. 11. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod
Povídání o období kolem porodu i o porodu
samotném.
Povede: MUDr. Bohdan Khalak

60x45 cm, 2 ks větších knoflíků na oči. Uděláte radost nejen dětem, ale i sobě. Podpoříte boj za lepší
pracovní podmínky dělníků v továrnách na hračky
více na www. vitescimsihrajete. cz.
Povede: Martina Mihulková

Manipulace s miminkem
24. 11. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod
Jak správně ovlivnit psychomotorický vývoj děťátka při nošení, otáčení a přebalování.
Povede: Soňa Kováčová, DiS.
Cena: 40,- (pro členy 30,-). Každá 3. navštívená
přednáška zdarma.

Pohádkové malování s Lenkou
Výtvarná dílna pro děti od 2 – 4 let.
29. 11. 2011 (úterý) od 16.00 hod
Na téma Vánoční tvoření. Vytvoříme si závěsnou
vánoční dekoraci, kterou budeme moci zavěsit na
dveře, okno nebo jen tak do prostoru.
Povede: Lenka Kunčíková

Ostatní přednášky, semináře a dílny
BAZÁREK
11. 11. 2011 (pátek 9.00 – 17.00) a 12. 11. 2011
(sobota 9.00 – 12.00)
Jedná se o komisní prodej celoročního kojeneckého oblečení do vel. 68, dětského oblečení a obuvi
na období podzim/zima, oblečení pro těhotné
a hraček. Chcete-li prodávat, je potřeba předem
požádat o osobní číslo na e-mailu bazarek. matami@email. cz. Více informací na našich webových
stránkách.
SPORTOVNÍ DEN PRO CELOU RODINU
12. 11. 2011 (sobota) 9.00 hod – 16.00 hod
Přijďte si společně s námi užít sportovní den,
vyzkoušet několik typů pohybových aktivit
s různými cvičebními pomůckami, ochutnat něco
zdravého, poznat nové přátele a přitom strávit
smysluplný čas se svými dětmi. Konkrétní obsah
programu a časovou strukturu přizpůsobujeme
podle věku a počtu účastníků, příp. vašich individuálních požadavků. Po celý den je zde připraven
program pro děti i dospělé. Náplň sportovního dne
je zvládnutelná i pro netrénované. Účastníci z dětských kategorií obdrží odměnu.
Nutné si vzít sportovní přezůvky a oblečení
s sebou!
Vstupné zdarma
Tvořivý večer pro ženy
Arteterapeutický večer pro ženy.
11. 11. 2011 (pátek) od 19.00
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc. Výtvarná činnost nám napomáhá nahlédnout do našeho podvědomí a lépe pochopit
jednání sama sebe a druhých. Přijďte s námi prožít
příjemně tvořivý večer, přihlašujte se přes sms na
tel: 777 619 234. Počet míst omezen. (Přednostní
právo členů pro přihlášení končí týden před konáním akce, poté dle pořadníku.)
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
Pohádkové malování s Majkou
Výtvarná dílna pro děti od 4 – 7 let.
15. 11. 2011 (úterý) od 16.00 hod
Na téma Vánoční tvoření. Každý si vytvoří vlastního andělíčka pro štěstí, jako dekoraci na okno
nebo jako dáreček pro vaše blízké.
Povede: Majka Mitášová
Pohádkové malování s Martinou
Výtvarná dílna pro maminky.
22. 11. 2011 (úterý) od 16.00 hod
Na téma Vánoční tvoření. Přijďte si vyrobit látkovou hračku pro své ratolesti. K dispozici budou
různé zbytky bavlněných látek, vy si ale můžete
přinést své oblíbené látky. Budeme potřebovat
jeden vzor/barvu 50x35 cm a druhý vzor/barvu

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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VALNÁ HROMADA
29. 11. 2011 (úterý) v 17.00 hod
Všichni členové srdečně zváni.
Zdravé vaření pro celou rodinu- Inspirace
na zdravé mlsání
25. 11. 2011 (pátek) od 9.30 do 12.30
Nenechte si ujít další společné vaření, na kterém
se přesvědčíte, jak sladká mohou být jídla bez
cukru připravovaná podle zásad zdravé a makrobiotické kuchyně. A k tomu jako moučník bude
i trocha teorie…..
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena:
Pravidelné aktivity:
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Tvořivý večer pro ženy: 50 Kč (pro členy 40 Kč)
Fitness cvičení pro ženy
30 Kč
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

UZÁVĚRKA

příštího čísla Jitřenky:
20. listopadu
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Den stromů byl hravý
Již po šesté Ekocentrum Skřítek uspořádalo
naučně-zábavný program pro děti a žáky MŠ a ZŠ
při příležitosti Dne stromů, který se ve střední
Evropě každoročně slaví 20. října. Do Divadelního klubu v Poličce ve čtvrtek a pátek 20. a 21. října dopoledne přišlo 354 dětí a žáků v doprovodu
46 pedagogů a 2 osob z veřejnosti nejen z Poličky,
ale i z okolí. Přijeli z MŠ Sádek, z Poličky MŠ
Hegerova, MŠ Luční, Speciální ZŠ Bystré a ZŠ Na
Lukách, z MŠ Květná, MŠ I. Pomezí, ZŠ Bystré,
ZŠ Oldříš, MŠ Borová, MŠ Jedlová, ZŠ Borová,
ZŠ Pomezí, ZŠ Jimramov a veřejnost z Jedlové.
Nachystána byla tři stanoviště, na kterých
účastníci strávili více jak hodinu. Stanoviště
„Dřevo“ bystří tělo i ducha dostálo svého jména.
Pod vedením Oldřicha Šlahaře si na něm všichni, dospělé nevyjímaje, vyzkoušeli, jak si lze se
dřevem vyhrát ve formě hlavolamů a skládanek,
např. poskládat různě velké kostky do bedny, jak
srovnat „Téčka“ do ohrádky, vytvořit z několika
částí tři spojené kruhy. Také si mohli skládat
puzzle listů stromů, které byly vytvořeny ze
dřeva konkrétního stromu, ke kterému list patřil.
Na první pohled všechny exponáty jednoduché,
avšak když to člověk zkusil, většinou svůj názor
poopravil. Prostě toto stanoviště pohltilo všechny. Zajímavé bylo, že často mladším ročníkům,
některé exponáty šly poskládat rychleji.
Na stanovišti Lidé a stromy Ing. Ivo Janeček na
interaktivní tabuli prezentoval, jak lidé většinou
stromů využívají, ať k jídlu jeho různé části, ke
stavbám všeho možného, hlavně však, jak moc
pro nás znamenají stromy živé. Na interaktivní
tabuli při výkladu pomáhali i posluchači posouváním slov na obrázky, poznávání obrázků
postupným odkrýváním puzzle, vymalováváním
apod. Součástí prezentace bylo zajímavé krátké

video o lidech, kteří si na stromech staví domy,
v jejichž korunách ve výšce 40 m bydlí.
V sále se promítalo několik krátkých fi lmů podle výběru školy.
Přiznávám, že upřímný zájem o naše akce nás
udržuje při síle pořádat další ročníky. Jsou zajišťovány dobrovolníky jak ze strany pracujících, tak
ze strany studentů. Děkuji všem výše uvedeným
dobrovolníkům a Gymnáziu Polička za uvolnění
studentů: F. Raaschovi, M. Cechovi, V. Přívětivé,
M. Luňáčkové, B. Preislerrové, J. Slavíčkovi,
J. Trnkovi, J. Hegrovi, D. Pavlišovi, T. Vostřelovi,
D. Sochové, E. Švihlové, B. Slezákové, V. Povlové, J. Zrůstovi, B. Jakubcové, V. Andrlíkové,
T. Jílkové a E. Knettigové. Samozřejmě i jim
patří dík. Bez dobrovolníků by nebylo možno
tuto akci uspořádat. Také děkujeme iQparku
Liberec za zapůjčení exponátů a fi rmě Boxed
s.r.o. (www.ITveSkole.cz) za zapůjčení interaktivní tabule, Pardubickému kraji a městu Poličce za
fi nanční příspěvek.
Fotky z akce najdete na www.ekocentrumskritek.cz.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
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NINTENDO Wii
čtvrteční hraní v klubu SVČ MOZAIKA
- aktivní trávení volného času s herní konzolí NINTENDO Wii, která se
ovládá bezdrátovými ovladači
Termín: od 3. 11. každý čtvrtek
Čas:
16.00 hod. – 18.00 hod.
Neváhejte a přijďte vyzkoušet, hra je
vhodná pro všechny věkové kategorie.
OPLÉTANÁ KERAMIKA PEDIGEM
- dílna pro studenty, dospělé a pedagogy
Termín: 9. 11. - 1. dílna, výroba keramického základu (miska, tácek, sluníčko,
ryba)
23. 11. - 2. dílna, povrchová úprava
vypáleného střepu
30. 11. - 3. dílna, oplétání pedigem
Čas:
17.00 hod. - 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
280 Kč, 250 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 7. 11. s platbou
S sebou: pracovní oblečení
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz.
LAMPIONKY PRO MALÉ BROUČKY
-dílna pro rodiče s dětmi
-každý správný brouček potřebuje
svoje světýlko, aby mohl svítit všem
potřebným lidem na cestu a neztratil se v širém světě
Termín: úterý 8. 11.
Čas:
9.30 hod. – 11.00 hod. nebo 16.30
hod. – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Lektorka: Hana Havlíčková
Přihláška: do pondělí 7. 11.
S sebou: kulatou papírovou krabičku od taveného sýra
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz.
SVATOMARTINSKÝ VEČER
S BROUČKY
Zábavný podvečer pro celou rodinu
– cesta plná úkolů. Broučci si ověří
svou šikovnost, vynalézavost a dobré srdce.
Rozsvítíme lucerničky, splníme úkoly, rozdělíme odměny a na konci nás
čeká malé překvapení
Termín: pátek 11. 11.
Čas:
od 16.30 hod. – 18.00 hod.
Prezentace
a start:
16.30 hod. – 17.00 hod.
Ukončení s překvapením: v 18.00 hod.
Místo:
poličský park, start – u brány z náměstí do parku proti gymnáziu
Cena:
40 Kč, 30 Kč s členskou kartou za
broučka
Akce je finančně podpořena Pardubickým krajem
S sebou: lampionky, lucerničky, světýlka
kostýmky broučků vítány
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Info:

Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za nepříznivého počasí nekoná.
Aktuální informace najdete na www.
mozaika-policka.cz

PODZIMNÍ RELAXAČNÍ ODPOLEDNE
-pojďme se spolu potkat, zacvičit si, relaxovat a poznávat sami sebe, dozvědět
se o technikách výkladu karet a jejich
symboliku. Možnost ukázky výkladu od
Dagmar Němcové
Termín: sobota 12. 11.
Čas:
od 14.00 hod. do 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170 Kč
Lektorka: Iva Marková, DiS.
Přihlášky: do 9. 11. s platbou
S sebou: pohodlné oblečení
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz.
SMALTOVANÉ CEDULKY
- výtvarná dílna pro studenty, učitele
a dospělé
- výroba smaltovaných cedulek na vchodové dveře, do kuchyně, spíže, koupelny
či WC
Termín: pondělí 21. 11.
Čas:
17.30 hod. – 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč, 70 Kč s členskou kartou
Lektorka: Olga Hudská
Přihláška: do pátku 18. 11.
S sebou: nakreslené předlohy – není nutné
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Ukázka a možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz.
MIKULÁŠSKÉ PERNÍKY
- pečení pro děti
- děti si sami vykrojí, upečou a ozdobí
vlastního Mikuláše, anděla a čerta
- připravte se na velkou dávku sladké
předvánoční vůně i chuti
Termín: pátek 25. 11.
Čas:
15.00 hod. – 16.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Vedoucí: Hana Havlíčková
Přihláška: do středy 23. 11.
S sebou: pracovní tričko či zástěrku
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Ukázka a možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz.
ODPOLEDNE PRO ŠIKOVNÉ
KLUKY A HOLKY
- dílna pro děti od 3. třídy
- ušijeme si strašáčka do podzimní dekorace (šití v ruce i na šicím stroji)
Termín: čtvrtek 24. 11.
Čas:
15.00 hod. – 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35 Kč, 30 Kč s členskou kartou
S sebou: podzimní listí
Vedoucí: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 21. 11.
Info:
Zdeňka Švecová, tel: 461 725 352

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Ukázka a možnost přihlášení na
akci na www. mozaika-policka.cz.
JITKY KYTKY - advent
- dílna pro studenty a dospělé
- aranžování adventního svícnu na
stůl
Termín: čtvrtek 24. 11.
Čas:
od 17.00 hod. 1. skupina
a od 17.30 hod. 2. skupina
Cena:
180 Kč,(v ceně je veškerý materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Přihlášky: do 18. 11.
Lektor:
Jitka Vápeníková
Ukázka a možnost přihlášení na
akci na www. mozaika-policka.cz.
ČERTÍKOVÁNÍ
- tvořivá dílna pro všechny, výroba
masek čertíků na akci MOŽNÁ
PŘIJDE I MIKULÁŠ
Termín: čtvrtek 1.12.
Čas:
16.00 hod. – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Vedoucí: Hana Havlíčková
Přihláška: do úterý 29. 11.
S sebou: pracovní tričko
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
- podvečer plný her a soutěží s čertovskou tématikou
- a potom možná přijde i Mikuláš
Termín: pondělí 5. 12.
Čas:
od 16.00 hod. do 17.00 hod.
kolem 17.00 hod. příchod Mikuláše
s andělem a čerty
Místo:
Palackého náměstí Polička
Akce je finančně podpořena městem Polička
S sebou: Děti si s sebou vezmou rodiče, aby
jim v příhodnou chvíli dosvědčili,
že opravdu po celý rok nezlobily.
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za velmi nepříznivého počasí nekoná.
Aktuální informace najdete na
www. mozaika-policka.cz.
TANTRA JÓGA PRO ŽENY
- prožitkový seminář
- Mohendžodáro je prastarý ženský
rituál, který vychází z tantrického
učení a jógových cvičení. Budeme
společně cvičit, tančit, meditovat,
zpívat, malovat si a povídat.
Termín: sobota 10.12.
Čas:
od 10.00 hod. do 17.00 hod. s přestávkou na oběd
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
420 Kč
Lektorka: Jana Hamplová z Hradce Králové
Přihlášky: do 5. 12. s platbou
S sebou: pohodlné oblečení, deka, papíry,
tužka a pití.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Možnost přihlášení na akci na www.
mozaika-policka.cz.

Zákrejsova Polička
Pěkný nápad bez a velkých avíz dalo by se říct,
z ničehož nic, je tady Zákrejsova Polička, přesně:
Nesoutěžní přehlídka amatérských divadelních
souborů.
Každý Poličák ví, kde je Zákrejsova ulice, dost
jich ví, že František Zákrejs napsal Anežku, rituální evergreenové dílo poličských ochotníků, méně
jich ví, že se narodil v domě, kde je dnes domov
mládeže a málokdo ví, že před tímto domem s je-

Monte Cristo

mohl blednout závistí. Středověký milostný příběh
zdramatizovali žáci ZUŠ Luže. V německé baladě
divadelně lomili rukama a bědovali nad smrtí
krále se stejnou opravdovostí, s jakou se láme
a běduje nad korupcí a zlodějnami. Škoda, že se na
své kolegy ze skutečského gymnázia a ZUŠ v Luži
nepřišli podívat poličští studentští vrstevníci.
Vůbec – zdálo se mi, že nejen naše mládež, ale i ti,
pro které by návštěva kulturních podniků měla být

Zdravý nemocný

Zlatý kolovrat

Težka Barbora

ho pamětní deskou roste lípa, zasazená na počest
našeho rodáka. Rodáka, který působil v Praze.
Byl zakladatelem Jednoty českých dramatických
spisovatelů.
Jeho jméno ozdobilo přehlídku divadelních her
amatérských souborů našeho okolí a to v nevídaném sledu. Denně jsme mohli od soboty do středy
sledovat jedno až dvě představení milých hostů,
kteří přijeli se svými hrami. Nešlo o přehlídku
soutěžní, přesto lze vyhlásit vítěze. Jsou jím všechny soubory, které se zde představily a ukázaly tu
většímu, tu menšímu počtu diváků jeden věčný
fakt: divadlo žije.
Ve svém úvodním slově to řekl člen poličského
Divadelního spolku Tyl Jarmil Feltl. Připomněl
nejen osobnost Františka Zákrejse, ale i dlouhou
historii našeho ochotnického spolku a na závěr
přednesl verše básníka Oldřicha Mikuláška, kterými článek také uzavřu. Znovu přišla na scénu
už odložená a znovu oprášená Těžká Barbora místních ochotníků. Uležela se, a tak byla vděčným
a docela početným divákům podána s lehkostí
a s citem, s jakým se po čase vítají dobří přátelé.
Ve Zlatém kolovratu poličské ZUŠ BM dokázali
žáci, jak lze úspěšně a po svém pracovat s textem.
Večer boskovické Tornádo prosvištělo poličským
hledištěm bez znatelné škody. Značná část obyvatelstva zůstala preventivně doma.
Oscar Wilde napsal, že ženy jsou od toho, aby
byly milovány, ne aby jim muži rozuměli, Podskalský v Ženě v trysku století obdařuje ženy něčím navíc; muže milují a navíc jejich hloupostem rozumějí. Mužského přestavitele v té roli pak drtily nejen
ženy, ale i text. Zde se projevila ženská velkorysost
i mimo role. Ve výpadcích, jichž nebylo málo, mu
kolegiálně nahazovaly, milý chlapec jejich pomoc
úspěšně odmítal. Bylo to velice milé, představení
nabralo nový rozměr a cimrmanovský Záskok

samozřejmostí – chyběli. Nepíšu o tom poprvé.
Velkorysou podívanou a výborné výkony předvedli žáci ze ZUŠ Bystré. Plné hlediště očekávalo
po Draculovi stejně bohatý zážitek a ten se také
dostavil. Náročné libreto Zdeňka Borovce a jímavá
muzika Karla Svobody byla naplněna výbornými
hereckými výkony, působivým baletem a krásným
zpěvem. Vím, že jmenovat jen jediného účinkujícího přinese hořkost těm, které nepojmenuji, a tak
za sebe říkám: ten rok náročného nácviku se vám
mladí přátelé Thálie vrátil zaslouženým uznáním,
kterého se vám dostalo za vaše výkony při potlesku
ve stoje. Ten patřil všem, kdo se na tomto díle podíleli a bez kterých by toto představení nevzniklo.
Závěr festivalu patřil DS Vicena z Ústí nad Orlicí.
Molierův Zdravý nemocný je herecká „kláda“ pro
každého účinkujícího. Pamětníci si vzpomínají na
představení Národního divadla v Poličce s Josefem
Kemrem v hlavní roli a teď po letech jsme měli tuto
komedii zase tady. S náročným textem, s dlouhými
košatými větami, si ochotníci pohrávali s lehkostí
a tak děj i díky srozumitelné dikci herců doplynul
až k dobrému závěru. Festival skončil a doufejme,
že to nebyl jen úspěšný pokus, ale že bude mít své
pravidelné pokračování.
Oldřich Mikulášek
Divadlo je hra na pravdu a na lež bezpočtukrát.
Kolik těch rolí herec ukrad´
a přece jsou jen jeho,
Když jako smutný hrdina
hned za živého umírá
a žije za mrtvého,
ať si mu kdo chce
hlavu utíná.
A. Klein, foto P. Klein
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Nové pravidelné
aktivity v Mozaice
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Termín: od 16. 11. do konce května
Čas:
17.30 – 19.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1090 Kč + náklady na hlínu, kterou spotřebujete
Lektorka: zkušená keramička Zuzana Gapová
Přihlášky: do 11. 11. s platbou
S sebou: pracovní oblečení
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352
Možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz
SEBEPOZNÁVACÍ SEMINÁŘ PRO ŽENY
- probuzení své vnitřní ženy
- naladění se na vlastní intuici
- povzbuzení své tvořivosti
- nalezení své životní cesty prostřednictvím výtvarných technik, tance, divadelních praktik, uvolnění hlasu a další
Termín: od 15. 11. do konce května každý sudý
týden
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
900 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová
(REIKY, práce s energií, výklad karet,
sebepoznávací semináře, waldorfská
pedagogika, malířka)
Přihlášky: do 10. 11. s platbou
S sebou: pohodlné oblečení
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352
Možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz
VÝTVARNÝ KURZ PRO ŽÁKY
2. STUPNĚ A STUDENTY SŠ
- tvořivá dílna- volná i figurální tvorba,
portrét, textilní fantazie,(suchý pastel,
akryl, olej, akvarel...)
Termín: od 16. 11. (10 lekcí)
Čas:
16.00 hod. - 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová
Přihlášky: do 10.12. s platbou
S sebou: dobrou náladu
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352
Možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz
VÝUKOVÝ PROGRAM FINANČNÍ
GRAMOTNOST
- interaktivní program pro žáky
8. a 9. tříd ZŠ a první a druhé ročníky SŠ
Termín: 7., 8., 9.,10., 15. 11.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
zdarma, ve spolupráci s Kruhem přátel
za finanční podpory města Poličky
Lektor:
Jan Smejkal
Info:
Richard Brabec, tel: 461 723 703

Kardiaci
v listopadu
Kardio klub připravuje pro příznivce kondičních vycházek podzimní vycházku „Za pověstí
o svitavském husitském kameni“.
12. listopadu se sejdeme v 10 hod. na svitavském
vlakovém nádraží. Účastníci z Poličky odjezd
z vlakového nádraží 9.37 hod. do Svitav. Nenáročná pěší vycházka, délka 6 km. Zveme všechny, kdo
chtějí pro svoji kondici něco udělat. Na účastníky
se těší Kardio klub.
Jan Pokorný
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Vzpomínáme
Dne 12. října uplynulo 5 let,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný otec, manžel a dědeček, pan Ladislav Kovář.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka Vlasta, synové
Petr a Pavel s rodinami
Dne 3. listopadu 2011
uplyne 5 roků ode dne, kdy
nás navždy opustil pan Bedřich Vincenc. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Vzpomíná manželka a děti
s rodinami.
Dne 5. 11. uplyne 7 let, kdy
nás navždy opustil pan Bohumír Schauer a 24. 11. by
se dožil 80 let. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
se mnou.
Manželka
Dne 10. 11. 2011 uplyne
smutných 5 roků, co nás
opustil pan Stanislav Sejtko.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Vzpomíná manželka
Milada a ostatní
Dne 18. listopadu tomu budou čtyři roky, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, babička, teta a kamarádka, paní Marie Pražanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
synové Vojtěch a Michal
s rodinami
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Placená inzerce

Stalo se v Poličce
V pátek dne 7. října otevřela v Poličce specializovanou elektroprodejnu
společnost TAUER ELEKTRO a. s..
Po měsíci jsme hovořili s panem Alešem Hegrem, vedoucím poličské prodejny a zeptali se, jak hodnotí první
měsíc po otevření nové prodejny.
Jak se povedlo otevření nové prodejny v Poličce?
Nebojím se říci, že otevření prodejny a s ním spojená
akční nabídka se staly trhákem. Již po páté hodině ranní se
před prodejnou začala tvořit fronta, která tak trochu připomínala dobu před rokem 1989 s tím rozdílem, že u nás byl
zboží dostatek. Nedočkaví nakupující se tlačili před vchodem a ihned po otevření začali vybírat a nakupovat. Na základě našich předchozích zkušeností s otevřením prodejen
v jiných městech, jsme posílili obsazení personálu, ale i přesto se mělo sedm prodavačů celý den hodně co „otáčet“.
Akční nabídka a nízké ceny předčily očekávání a zájem byl
obrovský. A tak občas došlo mezi zákazníky i ke strkanicím.
Ale tak už to přece při dobrých akcích bývá.
Takže drželi jste se vašeho sloganu „ Nejlepší ceny ve městě“?
Ano, držíme se tohoto sloganu, i když nejlepší by bylo se na toto zeptat přímo nakupujících. Nám nejde o fráze, jde nám o spokojenost zákazníků. Na tom stavíme a díky tomu se k nám naši zákazníci stále vrací. Ale zpátky k nejlepším cenám ve městě. Pro
příklad uvedu digitální fotoaparát NIKON za necelou „tisícikorunu“, LCD televizi za 2 500 Kč nebo automatickou pračku za 3 990 Kč.
To byly hity a nejprodávanější zboží při otevření prodejny. Navíc prvních 50 zákazníků obdrželo hezký dárek v hodnotě 500 Kč.
Z vaší strany můžete být tedy spokojeni …
O tom je ještě předčasné mluvit. Zatím ano a jsme
přesvědčeni, že otevřít prodejnu v Poličce je správný
krok, jak se přiblížit zákazníkům z tohoto města a jeho
okolí. Začátek je vydařený a pozitivní reakce na velikost
prodejny, širokou nabídku a poskytované služby jsou
známkou spokojenosti zákazníků. Nyní je na nás udržet
vysoký standard nabídky a služeb a připravit se na blížící
se vánoční období.
Mluvíte již o vánocích. Není brzy a chystáte něco
opravdu zajímavého, na co by se čtenáři měli těšit?
Svátky se blíží a za měsíc již bude vrcholit hektické předvánoční období. Pro nás vánoce začínají prakticky již nyní.
Plánujeme akční nabídky na vánoční dárky. Ze zkušeností
víme, že většina z nás má problém s výběrem dárků pro
své blízké a náš odborný personál umí poradit a doporučit
zajímavý dárek z oblasti elektro. Uvidíme, co bude hitem letošních Vánoc. V loňském roce to byly pekárny na chleba, kávovary
a presso a oblíbené výrobníky sody a limonády SODA STREAM. Bohužel, všichni máme nějakou tu zkušenost s nevhodným dárkem a tomu chceme předcházet. Proto máme připravenu NOVINKU, a to DÁRKOVÉ POUKÁZKY v různých finančních hodnotách.
Obdarovaný si za DÁRKOVOU POUKÁZKU vybere to, co se mu skutečně líbí nebo co potřebuje. Navíc v klidu po vánocích.
A mimo vánoce?
Nově jsme spustili program pro zvýhodněný nákup s další slevou. Umístění elektro prodejny vedle BauMarketu Báča nás
přímo vybízí ke spojení a vytvoření společného centra pro DŮM, BYT, VYBAVENÍ, ZAHRADU a ELEKTRO. Proto nyní zákazník,
který nakoupí zboží v poličské prodejně TAUER ELEKTRO, obdrží poukázku na nákup se slevou v BauMarketu Báča a obráceně. Z dalších benefitů zmíním možnosti splátkového prodeje, bezplatného parkování přímo před prodejnou, dovozu zakoupeného zboží zdarma, odvoz starého spotřebiče, možnost zapojení spotřebičů nebo bezplatnou odbornou poradenskou
pomoc.
Děkujeme za rozhovor a přejeme i nadále mnoho spokojených zákazníků.
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Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 na Gymnáziu Polička
Na středních školách zřizovaných Pardubickým krajem se budou konat jednotné přijímací
zkoušky, které budou pro školní rok (2012/2013)
přijímat žáky do oborů vzdělávání ukončovaných
maturitní zkouškou. Výjimkou jsou obory vzdělávání, které mají stanoveno, že součástí přijímacího
řízení je talentová zkouška.
Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na
základě přijímacích zkoušek ve všech kolech
přijímacího řízení. Přijímací zkoušky pro čtyřletý obor vzdělání budou mít formu písemných
testů z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů. Uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat test z obecných
studijních předpokladů. Dodavatelem testů bude
společnost SCIO.
První kolo přijímacího řízení

V prvním kole přijímacího řízení do čtyřletého oboru vzdělávání i do osmiletého gymnázia
budou přijímací zkoušky probíhat ve dnech
23. 4. a 24. 4. 2012.
Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole přijímacího řízení je předběžně
stanoven na 7. 5. 2012.
Rozsah testů
• ČJ – český jazyk: 45 minut čistého času na
řešení, 40 úloh – max. počet bodů 40 (u osob,
které nejsou státními občany České republiky
a získaly předchozí vzdělání v zahraniční ško-
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1. kolo přijímacího řízení
104 bodů

všechna další kola přijímacího
řízení
95 bodů

Tabulka č. 1

16

Průměrný
prospěch z vybr.
předmětů
1,00

17

1,06

Součet známek z vybraných předmětů

Řádková inzerce
Prodám byt 4+1 na Berlíně. Tel. 739 452 600.
•
Prodám zahrádku za stadionem. Tel.
776 702 459.
•
Nabízím k pronájmu pěkný byt 3+1 s balkonem na sídlišti Hegerova v Poličce. Kontakt:
603 207 663.
•
Koupím starou plechovou sedací vaničku. Prosím nabídněte. Tel. 774 704 312.
•
Nabízím doučování z německého jazyka
pro základní školu, střední školu, popř. přípravu
k maturitní nebo přijímací zkoušce. Kontakt
736 260 849
•
ZOO SHOP Dvořák - Krmiva chovatelské
potřeby Snížení cen krmiv Acana, velkoobchodní ceny akvarijních kompletů Atman, velkoobchod
krmiv Diamond, Nutra Gold a nově Fitmin. Nakupujte za nejnižší ceny, prodej krmného masa. Otevírací doba Po - Pá 9.00 – 18.00, So 8.00- 12.00.
Po telefonické domluvě nebo na zvonek kdykoliv,
24 hodin denně, tel: 604 126 816.
•
SMS půjčka do 5000 Kč bez dokládání
příjmu. Dnes napíšete, dnes přijedeme. Stačí
napsat SMS s textem: Jméno, Příjmení, Město
(př.: Jan Novák, Svitavy) na číslo: 604 460 770.
Zavoláme Vám obratem zpět.
•
Koupím poštovní známky, pohledy,
obálky, staré bankovky, tuzexové bony,
losy, akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
724 22 92 92.
•
Provádím revizi komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR. Tel. 731 506 249,
464 620 162.
••
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.

částí uvedených v bodě 1. Maximální počet bodů
je 185.
3. Doplňková kritéria pro případ rovnosti bodů
stanoví ředitel školy.
4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové
hranice:

Přidělené body

Součet známek z vybraných předmětů

50,00

26

Průměrný
prospěch z vybr.
předmětů
1,63

49,88

27

1,69

34,88
32,00

Přidělené body
37,50

18

1,13

49,50

28

1,75

19

1,19

48,88

29

1,81

28,88

20

1,25

48,00

30

1,88

25,50

21

1,31

46,88

31

1,94

21,88

22

1,38

45,50

32

2,00

18,00

23

1,44

43,88

33

2,06

13,88

24

1,50

42,00

34

2,13

9,50

25

1,56

39,88

35

2,19

4,88

Pro součet známek z vybraných předmětů 36 a větší jsou přidělené body 0.
Tabulka č. 2

5

Průměrný
prospěch z vybr.
předmětů
1,00

20

8

Průměrný
prospěch z vybr.
předmětů
1,60

6

1,20

16

9

1,80

4

7

1,40

12

10

2,00

0

Součet známek z vybraných předmětů

Přidělené body

Součet známek z vybraných předmětů

Přidělené body
8

Pro součet známek z vybraných předmětů 11 a větší jsou přidělené body 0.

•
•

le, může být na jejich žádost prominuta přijímací zkouška z českého jazyka – test tak bude
nahrazen rozhovorem, který bude ohodnocen
max. 40 body)
M – matematika: 60 minut čistého času na
řešení, 30 úloh – max. počet bodů 30
OSP – obecné studijní předpoklady: 60 minut
čistého času na řešení, 60 úloh – max. počet
bodů 60

Účast uchazečů v prvním kole
přijímacího řízení
V prvním kole přijímacího řízení má právo
uchazeč vykonat maximálně tolik testů, kolik
podal přihlášek. Výsledky jednotlivých testů
z prvního kola přijímacího řízení nebudou v rámci
prvního kola přenosné.
Hodnocení uchazečů:
Čtyřleté studium
1. Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení:
a) počet bodů dosažených v testech z M, ČJ
a OSP (max. 130 bodů)
b) počet bodů získaných na základě prospěchu
na konci osmého ročníku a v prvním pololetí
devátého ročníku ZŠ (max. 50 bodů), a to
z matematiky, českého jazyka, prvního cizího
jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu
a dějepisu; počet přidělených bodů se bude
řídit následující tabulkou (viz tabulka č. 1)
c) za další aktivity, výsledky v soutěžích, může
škola přidělit žákovi maximálně 5 bodů
2. Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení
bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých
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Osmileté studium
1. Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení:
a) počet bodů dosažených v testu OSP (60 bodů)
b) počet bodů získaných na základě prospěchu
v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ z matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy a vlastivědy (max. 20 bodů); počet
přidělených bodů se bude řídit následující
tabulkou (viz tabulka č. 2)
c) za další aktivity, výsledky v soutěžích, může
škola přidělit žákovi maximálně 2 body
2. Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení
bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých
částí uvedených v bodě 1. Maximální počet bodů
je 82.
3. Doplňková kritéria pro případ rovnosti bodů
stanoví ředitel školy.
4. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je dosažení následující minimální bodové
hranice:
1. kolo přijímacího řízení
50 bodů

všechna další kola přijímacího
řízení
45 bodů

Další kola přijímacího řízení
Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na
základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení.
V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč uplatnit výsledek testů z předešlých kol. Pokud
uchazeč v předešlých kolech přijímacího řízení
testy nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek
testů z předešlých kol, bude mu umožněno testy
vykonat.
Mgr. Miloslav Svoboda, ředitel školy

Závody v lovu pstruhů a sivenů
V první polovině října se na přehradě č. 1 Pod
Posledními letošními závody budou Mikulášská
kopcem konaly dva závody v lovu pstruhů a sivenů. štika a Zlatá silvestrovská šupina, které se uskuteční
První z nich v sobotu 8. 10., a to Poličská muška, 3. a 31. prosince na přehradách č. 0 a č. 2.
druhým (15. 10.) byl už XVI. ročník závodu v lovu
Konečné výsledky mušky a vláčky: S pýchou
pstruhů a sivenů na mušku a přívlač. Hospodář po- můžeme konstatovat, že závod ovládli reprezentanti
řádající organizace, Rybářského sdružení Vysočina
našeho sdružení, kteří obsadili prvních pět míst
Polička, Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
v pořadí: 1. Miroslav Lidmila, 2. Mirek Hlásenský,
„Mušky se zúčastnilo 68 závodníků, což sice není
3. Petr Jílek, 4. Mirek Moravec, 5. Radek Chvojka.
mnoho, ale na druhou stranu jsme byli vzhledem
Do první desítky se ještě vešel Michal Nikl (8.). Celk četnosti závodů v posledním období a k ekono- kem bylo uloveno 1 276 ryb, z nichž si závodníci 287
mické situaci lidí spokojeni. Horší bylo, že ryby, ponechali. Největší ulovenou rybou byla štika 76 cm,
přestože jsme stávající obsádku opět poctivě doplni- kterou ulovil David Migdal z Bílovce.
li, nebraly. Příčinu vidíme v tom, že skončilo období
L. Vrabec
babího léta, které letos bylo velmi teplé a suché. Tato
kombinace pstruhům vůbec nevyhovuje. Za celý
závod se chytilo pouhých 258 ryb, což bylo velké
zklamání. Pochopitelně jsme pátrali po příčinách
– nechali jsme udělat rozbory vody a zjistili jsme, že
obsahuje malé množství kyslíku.
Důležité ale je, že dnes, týden poté, se do ‚mušky a vláčky‘ přihlásilo 148 závodníků, mezi nimi
Konec letošního léta se nezadržitelně blížil. Jen
i přátelé ze Slovenska. Máme velikou radost, že lidé
poslední hodiny dělily seniory od nastávajícího
k Poličce důvěru neztratili a že se nedali odradit
podzimu a tento čas patřil grilování, hudbě a tanci
výsledky předchozího závodu. Samozřejmě jsme
opět vysadili značné množství ryb a ty, díky změně – zamykání atria. Tanec a zpěv na čerstvém vzduchu,
doprovázený slunečními paprsky všechny potěšil.
počasí, ochlazení a dešti, dnes ochotně přijímají
K poslechu i tanci hrál pan Hladík a pan Otepka,
potravu. Jestliže minule se za celý závod (5 kol – 5
zpívala paní Andrlíková. V Penzionu se také slavilo.
hodin) chytlo 258 ryb, dnes (opět 5 kol – 5 hodin) jen
K Mezinárodnímu dni seniorů bylo připraveno
za první kolo 440. To zaskočilo i největší optimisty.
několik akcí. Oslavy začaly výstavou prací seniorů
Takže máme velikou radost, kterou násobí krásné
s názvem „Na stárnutí není čas“. Ukázka prací z vlny,
počasí a celkově dobrá nálada. Je to jako krásný
keramiky, papíru a dalších materiálů měla úspěch.
rybářský sen. Však jsme také pro to udělali vše, co
V rámci programu prevence kriminality byl uskuje v našich silách. Především jsme nakoupili ryby
z několika chovů, a to část z rybničního, který od- tečněn projekt zaměřený na zlepšení bezpečnosti
povídá našim podmínkám, část z klasických sádek, seniorů.
Dobrá nálada nechyběla na 4. ročníku pochodu
a navíc jsem s majiteli dojednal, že ryby nebudou
Seniorská stopa. Účastníci se vydali na Jelínek,
týden krmit.
do parku a na kolech na Baldu. Putování krásnou
Kromě toho jsme ještě, pro jistotu, vysadili
podzimní přírodou, seznámení se stromy a keři,
90 štik, které jsou při chuti skoro pořád. K nim
přidáme další, a to na oblíbený závod, letos XI. natočit si vodu z léčivého pramene, to vše bylo úkolem letošního putování. V parku všem účastníkům
ročník poháru Poličský candát, který se uskuteční
pochodu zazpívali studenti gymnázia a následovalo
12. listopadu. Je to naše nejdůležitější akce, vrchol
posezení v DPS Penzion.
sezóny, a tak nechceme ponechat nic náhodě. Loni
Na Den otevřených dveří se senioři pečlivě
se ho zúčastnilo na 300 lidí. Během dneška už máme
připravovali. Během odpoledního kulturního vyna 50 přihlášek a předpokládáme, že letošní účast
stoupení návštěvníci viděli country tance v podání
bude obdobná. Pochopitelně kromě štik vysadíme
tanečního souboru Beseda. Jógu, spolu se slovním
i candáty a okouny.
Nato 26. listopadu uskutečníme po 18 letech vý- doprovodem, předvedly M. Fritschová a M. Štaudová. Senioři také představili ukázku taneční
lov této přehrady (č. 1), protože je nezbytné udělat
a pohybové terapie. Skupina seniorů-muzikantů
základní údržbu a vyčistit ji od nánosů. Bude to
velká událost, protože jak jsme se dozvěděli, chys- si připravila vlastní hudební skladbu – Dešťový
valčík s bouřkou. Závěr patřil pěveckému souboru
tají se sem rybáři z mnoha míst v republice. Jestliže
Poupata, panu Hladíkovi a Vosmekovi. Program
jsme loni označovali výlov Limberského rybníka
seniorů měl velký úspěch a ukázalo se, že v každém
za událost století, tak tohle asi bude událost dvou
století. Přehradu necháme do února vypuštěnou, věku můžeme mít koníčky, které dělají radost nejen
nám.
aby vymrzla.“

Z činnosti DPS
Penzion

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Pozvánka DPS
Penzion
1. 11. Šikovné ručičky – 13.30 hod., pracovní
místnost. Práce s vlnou – tkaní.
2. 11. Hudební kavárnička – od 14.00 hod., ve
společenské místnosti.
7. 11. Šikovné ručičky – papírové tvoření od
13.30 v pracovní místnosti.
9. 11. Pro příštích 7 generací - beseda a uvedení
výstavy o Mezinárodní radě 13 domorodých
babiček, která se schází již několik let a je
tvořena staršími ženami, převážně šamankami
a léčitelkami, původem z domorodých kultur čtyř
kontinentů, z nichž některé jsou žijícími legendami svých národů. Akci pořádá Ekocentrum skřítek
od 15.00 hod. ve společenské místnosti. Výstava
bude v DPS instalována od 9. do 30. 11.
14. 11. Šikovné ručičky – vánoční tvoření.
Chcete si vyzdobit svůj byt novou vánoční ozdobou? Tak přijďte mezi nás, začínáme ve 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
15. 11. Svatomartinské posezení v hostinci
v Jedlové. K poslechu i tanci bude hrát pan Hladík a pan Otepka. Zájemci se nahlásí do 7. 11. na
recepci DPS Penzion objednají si z nabídky jídel
a zaplatí za dopravu 40 Kč. Odjezd od DPS Penzion
ve 14.00 hod., návrat do 18.00 hod.
23. 11. Taneční kroužek v Holandsku – video
a fotografie se slovním doprovodem o cestě tanečního kroužku Beseda. Začátek ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
30. 11. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna Penzionu.
Na 7. prosince připravujeme Mikulášskou zábavu. Vstupenky si budete moci zakoupit v recepci
DPS Penzion.
Jóga - každé pondělí od 17.00 hod. do 18.30 hod.
ve společenské místnosti. Cena jednoho cvičení je
10 Kč. Cvičení vede paní Marie Fritschová.

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek
v Poličce a okolí.
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Zprávy oddílu ledního hokeje

Starosta města
odstartoval
přespolní běh
Starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou zahájili ve
čtvrtek 13. října na poličském stadionu přespolní
běh středních a základních škol, který se zde konal v rámci X. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE

PARDUBICKÉHO KRAJE. Do Poličky se sjely
vítězné školy z regionálních olympiád našeho kraje. První závod patřil mladším žákyním, kde jsme
měli na startu poličské reprezentantky, žákyně
ZŠ Masarykova. Následující utkání a sportovní
souboje se z Poličky stěhují do dalších měst Pardubického kraje, mladí závodníci se do Poličky
vrátí 6. prosince, kdy proběhne závod v plavání na
poličském bazéně.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Poličský out
Dne 12. 11. se bude konat v hale ZŠ Na Lukách VI. ročník amatérského volejbalového turnaje
Poličský out.
Přihlášky přijímáme do 5. 11. na e-mailové
adrese policskyout@nastrankach.cz.
Počet družstev je omezen na osm. Více informací na webu policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák
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Dne 28. září byl zahájen provoz zimního stadionu a náš oddíl stál na prahu nové sezony. Ještě
před úvodním mistrovským utkáním sehrálo „A“
mužstvo 2 přátelská utkání.
Nejprve 24. 9. v Hlinsku, kde prohráli 9:3. Zde
se nejvíce projevilo oproti soupeři manko v přípravě na ledě. Ještě do poloviny zápasu byla hra
vyrovnaná a po první třetině byl stav 2:2, ale později již hráči nestačili fyzicky. Ve druhém střetnutí
28. 9. v České Třebové Spartak vyhrál 8:3.
CHRUDIM – POLIČKA 13:0 (4:0, 5:0, 4:0)
První mistrovské utkání na hřišti soupeře, který
se netají postupovými ambicemi do II. ligy, dopadl
tak, jak dopadl. Nikdo si ani v nejmenším nedělal
veliké naděje. Snad jen trocha štěstí na hokejkách
našich hráčů, nebo možná více při zakončení,
mohlo při šancích Spartaku výsledek zkorigovat.
Dvě vyložené šance, dva nájezdy a jedna tyčka,
bohužel na skóre nic nezměnily.
Na závěr jen přirovnání v možnostech Chrudimi
s Poličkou. Při rozhovoru s vedoucím mužstva
soupeře nám bylo sděleno, že mají k dispozici 30
hráčů, kteří se perou o místo v základní sestavě.
Vůbec nechtějí odcházet do jiných oddílů i za cenu
toho, že budou sedět. Netřeba připomínat, že notná část mužstva má původ v Pardubicích.
POLIČKA – LANŠKROUN 5:8 (1:1, 2:4, 2:3).
Branky: Švejda 2, D. Vápeník, Kubát, Veselý
Premiéra na domácím hřišti se stejným soupeřem jako minulou sezónu nedopadla dobře. Úvod,
a vlastně celé utkání, se hrál ve vysokém tempu.
Spartak v jednu chvíli vedl o branku, ale velké
chyby v obranné činnosti a hlavně znovu spousta
nevyužitých šancí byly příčinou naší porážky.
Sponzorem utkání byla fa. BOTAS SKUTEČ.
Nejlepším hráčem Poličky byl vyhodnocen Švejda,
který obdržel věcnou cenu od gen. ředitele Botasu
p. Lajžnera.
Mezi 2. a 3. třetinou proběhla divácká soutěž ve
střelbě na branku. Letošní vítěz bude mít možnost
vybrat si ze 2 hlavních cen. Buď barevný televizor,
který jako každoročně věnovala firma KELVIN
ELEKTRO nebo poukaz na let balonem od firmy
T. V. POOL.cz.
LITOMYŠL – POLIČKA 10:5 (7:1, 3:2, 0:2)
Již ve 12. vteřině se Spartak ujal vedení, ale
tato branka byla pro náš tým uspávající, protože soupeř mezi 4 až 10 minutou skóre otočil na
4:1. V tento moment došlo ke střídání golmana
v naší brance, ale i tak se do závěru 1. třetiny
měnilo skóre ještě 3x. Nelichotivý výsledek 7:1
před 2. dějstvím byl hrozivý. Přece jen ale došlo ke
zlepšení naší hry jak ve 2., ale hlavně ve 3. třetině,
kterou Spartak vyhrál 0:2. Bohužel již ve 3. utkání

stále doplácíme na chyby v obranné činnosti a svůj
den tentokrát neměli ani golmani.
Junioři:

Polička – Chrudim
Polička – M. Třebová
Choceň – Polička
Dorost:
Litomyšl – Polička
Polička – Choceň
Světlá N. /s – Polička
St. žáci
Pardubice – Polička
Polička – M. Třebová
Litomyšl – Polička
Ml. žáci:
Pardubice – Polička
Polička – M. Třebová
Litomyšl – Polička
Přípravka: Litomyšl – Polička
Pardubice – Polička
Skuteč – Polička
Hlinsko – Polička
Polička – Choceň

2:8
1:3
16:4
7:3
4:5 Sn
1:5
10:7
7:0
2:14
0:12
12:3
4:6
0:18
7:6
1:10
7:10
10:4

Výbor oddílu LH

Atletika - podzimní
mistrovské závody
V podzimním období čekaly na závodníky Atletiky Polička čtyři mistrovské závody jednotlivců.
Nejprve poslední zářijovou neděli proběhl již 115.
ročník tradičních „Běchovic“ - Mistrovství ČR
v silničním běhu na 10km. V mistrovské kategorii
byl lepší starší závodník Josef Šutera, který přes
zdravotní indispozici vybojoval 35. místo. Karel
Sejkora bez obvyklé formy skončil v průměrném
čase pětapadesátý.
Za týden se v Litomyšli krajských přeborů ve
vícebojích zúčastnili dva mladší žáci v pětiboji.
Před poslední disciplínou držel medailovou pozici
Honza Tomšů. Běh na 800 m není zatím jeho silnou stránkou a tak ho soupeři odsunuli na příčku
pátou. Naopak běžec Honza Mužík si osmistovkou
vylepšil pozici a poskočil na místo sedmé.
Za další týden proběhl v Pardubicích předposlední Krajský přebor jednotlivců, tentokrát
v přespolním běhu. Odvahu startovat v mrazivém
počasí měl jen jeden závodník Atletiky Polička.
A jak avizuje nadpis – Honza Mužík završil letošní
sezónu čtvrtou medailí - tentokráte stříbrnou.
Blahopřeje

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Miloslav Červ

Poličská stopa na Bobrcupu - závodu,
který se nevzdává
V sobotu 1. 10. 2011 se v Litovli již posedm- ženských akademických štafet v týmu „Křehké
nácté konalo divácky velmi atraktivní otevřené
drsňačky z PodypodhoPa“. Kdo ji zná, tak ví, že
mistrovství ČR extrémních štafet (běh – horské
oproti většině ostatních jsou pro ni brody trokolo – kajak). Podnik, který se z původně rece- chu hlubší, ale jako výborná plavkyně si s nimi
sistické akce alá „Dolomitenmann na Hané“ ča- poradila bez problémů a za 1:09 hod předávala
sem zvrtnul skoro v malé mistrovství světa, byl
cyklistce. Křehké drsňačky z PodypodhoPa
letos s rekordní účastí poličských závodníků.
držely suverénně první místo ve své kategorii,
Na start závodu, kde běžci během svých 16 km
ale velká smůla kajakářky (mistryně světa ve
běhu terénem 5x brodí řeku Moravu, cyklisté
sjezdu na divoké vodě ve své věkové kategorii)
během 25 km jízdy 3x a kajakáři po ní nejen
na posledním brodu, která po ztrátě rovnováhy
6 km jedou, ale jednou přes ni plavou napříč
nabrala vodu do lodi a zdržela se jejím vylévábez lodi a jednou s lodí, se již popáté v řadě
ním, je odsunula na 2. místo.
postavil tým pod hlavičkou SK Prima Polička,
Premiérovou účastnicí z odchovanců poličské
který chtěl vylepšit nečekaně dobrý výsledek
atletické líhně byla Lenka Schauerová, která
z minulého roku, kdy v nabité konkurenci více
také v roli běžkyně zaběhla velmi solidní čas
jak 240 štafet s účastí špičkových závodníků
1:11 a pomohla svému týmu „L´ELITE – hotel
a reprezentantů v jednotlivých sportech skončil
Bouzov“ na bronzový stupínek v kategorii žen,
na 19. místě celkově.
akademiček. Ze stupňů vítězů se tak zubily dvě
Soupeřů bylo opět o něco víc, více než 260 „poličačky“!
týmů, počasí letos přálo, slunečno a vody neS napětím jsme očekávali, jak si v kategorii
mnoho, maximálně po prsa, ne jako loni, kdy
veteránů povede štafeta „Veteráni z Poličky“,
museli běžci povinně přes brody s vestou kaja- složená z veteránů z Poličky, Míly Červa, Oty
káře a dravý proud je unášel o desítky metrů.
Klepárníka a Zdeňka Stodoly. Hoši se účastnili
Loňského běžce poličské štafety hlavní
poprvé, a proto jeli spíš sbírat zkušenosti. Vícemužské kategorie, Josefa Šuteru, kterého na
násobní účastníci, hlavně matador a nestor Petr
poslední chvíli skolila akutní rýmička, zastoupil
Vlček, jim však rádi poradili, a i proto se Míla
Karel Sejkora, který letos zkouší, jak se závodí
Červ popral s tratí bez bázně a hany a s časem
bez tréninku. Tady ale běžel jak Keňaň a dosáhl
mezi výkonem Zuzky a Lenky předával na další
výborného času 1:01:44, mezi běžci na 59. místě. úsek. Otu, s jeho závodnickou minulostí i příNa trati nechal opravdu vše a v cíli se sesul k ze- tomností, to samozřejmě nenechalo chladným
mi tak efektním způsobem, že ho Česká televize
a jel, co to šlo. Brody překonal bez zaškobrtnutí,
zařadila do oficiálního sestřihu ze závodu. Již
která byla u jiných závodníků zdrojem veselí
popáté se účastnící cyklista Petr Vlček si brody
mezi diváky, vyhnul se i zbytečnému vymáchání
i s kolem užívá, na jejich překonání si vypiloval
kola a byl za chvíli v cíli. Zdeněk si s vodní tratí
techniku a s potěšením přitom předbíhá topící
i brody poradil bez problémů, po skluzu z rampy
se soupeře. Každý rok posune štafetu o 10 - 20
předvedl i zkušené opuštění nestabilní lodi a za
míst dopředu a ani letos tomu nebylo jinak, s je- mohutného povzbuzování proplul cílovou pásho 58:02 a 30. časem mezi cyklisty celkově. Od
kou, s celkovým umístěním týmu na 22. místě
něj štafetový kolík, bobří zub, přebíral ostřílený
mezi muži veterány.
pardubický vodník Jarda Vozáb, který má z PoSice to nestačilo na stupně vítězů, přesto se
ličska manželku. Měli jsme trochu obavy, jak
další „poličák“ ocitnul v záři ref lektorů, protože
mu bude. Místo oběda totiž spořádal většinu
Míla Červ obdržel cenu pro nejstaršího účastníenergetických gelů, tyčinek a nápojů, které byly
ka. Co dostal, se neví, ale jedním ze sponzorů byl
přibaleny ve startovní tašce. Poživatiny jsou to
pivovar Litovel, tak to pravděpodobně do koše
asi kvalitní, protože na ně jel jak vítr, s přehle- nevyhodil.
dem zvládl i skluz z rampy do cílového bazénu
Video České televize a výsledky najdete na
a jeho 26:52 a 48. čas mezi kajakáři znamenal
www.bobrcup.cz a nezbývá než doufat, že nás
pro štafetu celkové výborné 33. místo.
příště na Bobra pojede z Poličky zas o něco víc!
Již podruhé se závodu účastnila v roli běžkyně i poličská Zuzana Vlčková a to v kategorii
Atletika Polička – sekce dálkoplazů

Václavská trofej: štika 79 cm
V sobotu 24. září uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička na přehradě Pod Kopcem
závod s názvem Václavská trofej, který obohatil
zveřejněný kalendář akcí na tento rok. Přestože
zpočátku panovaly obavy, sešlo se na něm 150
rybářů ze všech koutů republiky. Hospodář
sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Byla to opravdu akce připravená na poslední
chvíli, protože ta myšlenka vznikla naprosto
spontánně. Víme, že na Václava tady většinou
bývá pěkné babí léto, k tomu státní svátek, a tak
nás napadlo uspořádat nějakou akci, při níž bychom se v pohodě sešli, kamarádsky si popovídali a možná i ulovili nějakou pěknou rybu. Tak
jsme vymysleli Václavskou trofej. Dojednali jsme
dodávku omezeného počtu kapitálních pstruhů
duhových kolem 7 kg a menší pstruhy, dále jsme
vysadili pěkné štiky a kapry. Pro mnohé rybáře
byly lákadlem štiky, jiní vítali možnost ulovit si
svého „životního“ pstruha. Každopádně zarybnění bylo rozmanité, atraktivní.
To, spolu s cenou zápisného v ceně denní
povolenky (300 Kč) a díky využití internetu,

jistě přispělo k tomu, že se závodu zúčastnilo
150 zájemců. To nás velmi potěšilo, tím spíš, že
zpočátku by nám jich ke spokojenosti stačilo 50,
vždyť víme, jaká je dnes doba, jak lidé začínají
obracet každou korunu...
Vyšlo nám perfektně i počasí, bylo vskutku
krásné „babí léto“, teplo a bezvětří. Popravdě
ale budiž řečeno, že právě takové počasí pstruzi
nemilují a tak zejména těch kapitálních, trofejních, moc chyceno nebylo. Pro pět nejúspěšnějších lovců jsme připravili krásné poháry,
na cenách jsme šetřili, protože výtěžek závodu
hodláme jako vždy využít k nákupu ryb pro
zarybňování revírů.“
Konečné výsledky:
1. Tomáš Sichra, štika 79 cm,
2. Ondra Andrle, pstruh 70 cm,
3. Jarda Volf, štika 70 cm.
4. Radim Klanic, pstruh 59 cm,
5. Mirek Hlásenský, štika 59 cm.
L. Vrabec

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Tenis
24. 9. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové.
Tohoto klání se zúčastnila Bára Quittová a zaznamenala jednu výhru ve dvouhře.
28. 9. turnaj mladších žáků vyšší kategorie B
v Hradci Králové. Štěstí jel zkusit Adam Jelínek,
ale los mu nebyl nakloněn a tak Adam po statečném boji prohrál. Je prvním naším hráčem, který
se tohoto turnaje vyšší kategorie zúčastnil.
1. 10. stavba haly – tuto sobotu byla za krásného
počasí opět postavena nafukovací hala, která pro
nás znamená to, že tenisová sezona nekončí, ale
nepřetržitě pokračuje i v zimním období.
Upozorňujeme všechny zájemce o tenis, že je
možné si objednat hraní buď přímo v areálu tenisových kurtů, nebo na tel. číslech 608 725 973
kdykoli a 604 155 378 v provozní době.
Velká část hodin je sice na stálo obsazená, ale
nějaká volná místečka se vždy najdou. Proto neváhejte a zavolejte nebo se zastavte.
Cena dvorce na jednu hodinu je:
14.00 – 17.00 hod.: 220 Kč
17.00 – 21.00 hod.: 320 Kč
Sobota a neděle: 280 Kč
15. 10. turnaj ve dvouhře Malý Open. Prvním
turnajem halové sezóny byly dvouhry Open. Za
účasti devíti hráčů, byly vylosovány dvě skupiny,
ze kterých postoupili první čtyři hráči do zlomové
části každého turnaje, do čtvrtfinále.
Všichni hráči se prezentovali velkou touhou o co
nejlepší výsledek, a tak bylo k vidění dost zajímavých zápasů. Bohužel, do finále mohou postoupit
pouze dva a tady se to podařilo Pavlu Rojkovi
a Jirkovi Střílkovi.
Po celkem hladkém průběhu vyhrál Pavel v poměru 6:0 a odvezl si největší pohár.
Konečné pořadí:
1. Rojek Pavel
2. Střílek Jirka
3. Vltavský Vláďa a Kubát Martin

5.-8. Kučírka Josef, Stříteský Pavel, Marek
Jirka a Haman Láďa
9. Šafář Jan
Zdeněk Jílek

AVL Polička
Rozpis zápasů na další měsíc:
3. 11. Jaruni - Pajdáci;
Jaruni - LachSoda
Pajdáci - LachSoda
10. 11. Bystré - K6;
Bystré - Jaruni;
THT - K6
24. 11. ASPV - Pajdáci; K6 - Pajdáci
K6 - LachSoda
1. 12.
THT - Jaruni; THT - LachSoda
ASPV - LachSoda
Více informací a celý rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák
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Plavecký bazén
Od 1. listopadu 2011 do 9. listopadu včetně je
PLAVECKÝ BAZÉN z důvodu rekonstrukce oken
UZAVŘEN, provoz sauny a fitcentra je nepřerušen.
1. sobota
10. čtvrtek
11. pátek

14.00-20.00
6.00-20.00
6.00-16.00,
17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
12. sobota
14.00-20.00
13. neděle
ZAVŘENO
14. pondělí 6.00-7.30
12.00-13.30,
15.00-16.00 2 dráhy + 2 dráhy
aquagravidibic,
18.00-20.00
15. úterý
6.00-7.30
11.00-12.00,
14.00-15.00, 16.30-18.00 2 dráhy,
18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaerobic
16. středa
6.00-7.30
17.30-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
17. čtvrtek 14.00-20.00
18. pátek
6.00-7.30
12.00-16.00
17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
19. sobota
14.00-20.00
20. neděle ZAVŘENO
21. pondělí 6.00-7.30
12.00-13.30,
15.00-16.00 2 dráhy + 2 dráhy
aquagravidibic,
18.00-20.00
22. úterý
6.00-7.30
11.00-12.00,
14.00-15.00,
16.30-18.00 2 dráhy,
18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaerobic
23. středa 6.00-7.30
17.30-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
24. čtvrtek 6.00-7.30
14.00-20.00
25. pátek
6.00-7.30
12.00-16.00
17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
26. sobota 14.00-20.00
27. neděle
ZAVŘENO
28. pondělí 6.00-7.30
12.00-13.30,
15.00-16.00 2 dráhy + 2 dráhy
aquagravidibic,
18.00-20.00
29. úterý
6.00-7.30
11.00-12.00,
14.00-15.00,
16.30-18.00 2 dráhy,
18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaerobic
30. středa
6.00-7.30
17.30-19.00 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání

PROVOZ SAUNY :
muži: středa od 16.30 do 19.30 hod.
pátek od 16.30 do 20.00 hod.
maminky s dětmi: čtvrtek od 16.00 do 16.30 hod.
ženy: čtvrtek od 16.30 do 19.30 hod.
a sobota od 15.00 do 17.00 hod.
společná: sobota 17.30 do 20.00 hod..
V sobotu 12. 11. 2011 ve spolupráci s MATAMI pro
rodiny s dětmi ve věku od půl roku věku dítěte JE
vstup ZDARMA: taťka s dětmi od 14.00 do 14.30
hod., mamka s dětmi od 14.30 do 15.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA
PLAVECKÉM BAZÉNU:
Po, St, Pá: 10-12 h. a 14-20 h.
Čt, Pá: 14-20 h.
So: 14-17 h.
dle rozpisu uvedeného ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ
U INSTRUKTORA.
Aktuální změny o provozu plaveckého bazénu
jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckém
bazénem.
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
listopad 2011
Veřené bruslení sobota - neděle:
Děti
15 Kč
Dospělí
30 Kč
Školy:
1 hodina 10 Kč/osoba
Hodinové vstupné:
1.400 Kč
Mimo pondělí - pátek:
7 - 14 hod.: 1.100 Kč
Pondělí – neděle:
po 22 hod.: 1.100 Kč
Sobota – neděle:
7 - 8 hod.: 1.100 Kč
Ceny jsou včetně 10% DPH.
Grubhoffer Miloš, vedoucí
zimního stadionu, Polička

Turisté v listopadu

DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVODNICTVÍ č. 135/2004
do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami
a děti do věku jednoho roku!!! Děti ve věku 1 až
3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo
jednorázových plenkách do vody s přiléhavou
gumičkou kolem nohou! DĚTI DO 10 LET VĚKU
MAJÍ VSTUP POVOLEN POUZE S PLNOLETOU
OSOBOU!

Čtvrtek – neděle 17. – 20. listopadu – Za posledním puchýřem.
Účast našich členů na 40. ročníku celostátní akce tentokrát
v Kopřivnici. Vedoucí akce: Jiří
Andrle.
Čtvrtek 17. listopadu – Listopadová vycházka.
Pro ty, kteří nepojedou do Kopřivnice, je připravena pěší vycházka „Z Květné do Svitav“. Sraz
účastníků v 8.50 hod na nádraží ČD. Odjezd vlakem do Květné. Trasa 18 km. Vedoucí akce: Ing
Karel Müller
Sobota 3. prosince – Zimní Svojanov – 38. ročník. Sraz účastníků v 8.00 hod před gymnáziem
v Poličce. Trasa 20 km. Vedoucí akce: Zdeňka
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

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27o C.
UPOZORNĚNÍ: při překročení zaplaceného
času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného
ceníku. Návštěvníci FITCENTRA na plaveckém
bazénu hradí vstupné na plavání dle platného
CENÍKU.
Plavání kojenců a batolat doma ve vaně od třetího měsíce věku dítěte probíhá dle domluvy s instruktorkou č. tel.: 737 867 342.

Bazén – rekonstrukce
vrcholí
Pamětníci si jistě vzpomenou na slavnostní zahájení provozu plaveckého bazénu dne 1. 10. 1977.
Široko daleko nebylo podobné stavby. Nyní se
chlouba 70. - 80. let oživuje rekonstrukcí. Poličský bazén má novou fasádu, vstup po nových
schodech, zakrytý stříškou, nová okna ve fitcetru
a těší se nové recepci. Na straně proskleného šestiúhelníku se bazén odkrývá slunečnému počasí.
Stavbařům přejeme, ať jim krásné slunečné dny
ještě vydrží. Bazén je uzavřen od 17. října a první
plavce přivítá 10. listopadu. Sauna a fitcentrum
jsou stále v provozu. Také ostatní služby v areálu
bazénu jsou nepřerušeny. Pilní zaměstnanci firmy
STREFA z Poličky si zaslouží pochvalu.
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého bazénu

Fialová kráva
na skejtu?
Dva z našich nadějných výrostků reprezentovali
SK8 Polička ve Švýcarsku a to v Zurichu na závodech „Over 80 Cones Zurich“. V Zurichu se sjelo
mnoho přespolních z celé Evropy. Na startu tak
bylo připraveno 41 závodníků ze 7 zemí z toho sedm
Čechů. Naši kluci Knettigovi opět ukázali, že patří
mezi světovou elitu. V celkovém hodnocení se tak
na pátém místě umístil Jarda Knettig a jeho bratr
Jakub Knettig na místě jedenáctém. Samozřejmě
gratulujeme, jak by řekli ve Švýcarsku „natürlich
gratulieren“.
Ještě před Zurichem se naši borci z SK8 Polička
zastavili v Havlíčkově Brodě na závodech českého
poháru. A že to byl „blázinec“. V hybrid slalomu
mužů se na první místo dostal Zdeněk Mach na
třetím místě pak Jaroslav Knettig a hned v závěsu
na místě čtvrtém jeho učitel tělocviku Stanislav
Nožka.
V tight slalomu mužů skončil na druhém místě
Jarda Knettig na místě třetím Standa Nožka, čtvrtý
pak Zdeněk Mach a šestý Jakub Knettig. Naše
omladina také nenechala nic náhodě a v hybridu do
17 let si dojel Petr Matouš pro první místo, druhý
byl pak Vojta Valena, pátý Roman Totušek a sedmý
Miroslav Pajr. Jak přes kopírák se umístili na stejných pozicích tito junioři i v tight slalomu.
V kategorii juniorů do 14 let se za sebou umístili
od prvního místa Vítek Hromádko, Anna Tehza,
Tomáš Petrák a Kristýna Totušková. Je to určitě
nějaké „znamení“ ale stejně se pak umístili i ve
slalomu tight.
V poslední kategorii do 11 let má SK8 Polička
ještě dvě žhavá želízka, která zajela oba slalomy,
a to hybrid i tight opět na stejných pozicích. Na
prvním místě se umístila Charlota Kleinová a na
postupovém čtvrtém místě Jan Vázler. Úřad pro
paranormální jevy již prošetřuje umístění našich
juniorů ;).
-jk-
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