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Noviny občanů města Poličky a okolí

Vánoční setkání

Novoroční slovo starosty města
Milí spoluobčané, vážení čtenáři,
stojíme na prahu nového roku, a to v době, kdy
celý svět čelí velkým výzvám v podobě předlužení,
velké nezaměstnanosti a dalším hospodářským
a společenským problémům, které mnohé z nás
oprávněně zneklidňují a zároveň nás nutí se více
zamýšlet nad soudobým světovým vývojem s konkrétním dopadem na životy naše a našich rodin.
Myslím, že v této složité době bude více jak
kdy jindy záležet na přístupu každého z nás, na
naší zodpovědnosti nejen za životy své a našich
blízkých, ale i za celou společnost, potažmo celý
český stát.
Myslím, že hektické období posledních dvou
desetiletí přineslo vedle pozitivních věcí i věci, na
které nemůžeme a nesmíme být hrdi, a to mimo
jiné jev, který má mnoho podob a tváří a který bych
charakterizoval, jako ztrátu sounáležitosti za širší
celek, snahu nepoctivými způsoby parazitovat na
celku, především na našem státu.
Svoboda a demokracie jsou velké, a vůbec ne
samozřejmé, dary, které se musí neustále udržovat
poctivým a zodpovědným přístupem a vždy musí
platit, že zdravý člověk dává celku více, než sám dostává. Tyto staleté hodnoty, vyzkoušené generacemi
našich rodičů a prarodičů jsou nezničitelné a nelze
je ničím nahradit.
Při zamyšlení nad mnoha různými soudobými
nešvary, které často umožňují nezasloužené výho-

dy mnoha jedincům, případně skupinám, je vždy
na místě si v tomto kontextu uvědomit nezměrné
oběti na lidských životech, které byly nezbytné pro
získání žití našich životů v míru a ve svobodě. Je
mnohé, s čímž se nesmíme nikdy smířit a udělat
vše pro nápravu.
Vážení a milí spoluobčané,
každý začátek nového roku je velkým a zároveň
i nadějným okamžikem, kdy se více zamýšlíme nad
naším konáním a kdy je čas na posílení naší zodpovědnosti, a to nejen v oblasti materiálního světa,
tak i morálních hodnot, jako je slušnost, poctivost,
hospodárnost, úcta ke druhému a základní lidské
povinnosti být nablízku lidem, kteří potřebují naši
pomoc.
Nedovolme zapomínat na lidi nemocné a osamělé s vědomím, že i věci zdánlivě všední, jako je
obyčejná návštěva, povzbuzení a jiná útěcha jsou
mnohdy více, než drahé materiální dary a pomáhají
lépe snášet nelehké životní osudy mnohých našich
spoluobčanů.
Přeji vám všem, abyste letošní rok prožili ve zdraví, radosti a lásce.

Ročenka města
Poličky
Město Polička připravuje opět vydání malé i velké ročenky města. Prosíme všechny organizace,
které se chtějí prezentovat ve velké ročence o zaslání příspěvků do 20. ledna 2012. Příspěvky, prosím, zašlete na adresu: nsauerova@policka.org
Ve velké i malé ročence se opět nabízí prostor
pro prezentaci firem, pokud budete mít zájem,
kontaktujte mně na výše uvedený e-mail, popř. na
tel. čísle 461 723 825. Cenové podmínky inzerce
sdělím. Děkuji
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Předvánoční čas patří již tradičně setkání vedení města s dětmi z poličského dětského domova.
Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou uskutečnili návštěvu
v neděli 18. prosince. Nechyběly samozřejmě dárky,
které dětem společně rozdali. Odpoledne čtvrté
adventní neděle v dětském domově bylo chvílí pro
posezení, popovídání a vzájemné předání radosti.
Druhé zastavení patřilo opět tradičně setkání
s obyvateli ubytovny firmy Faulhammer s.r.o. v ulici
P. Jilemnického. Ani zde nechyběl čas pro příjemné
posezení a debatu. V závěru návštěvy byly předány
symbolické dárkové balíčky města Poličky. Velký
dík patří firmě Faulhammer s.r.o., která lidem bez
domova pomáhá.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Jaroslav Martinů
starosta města

Veřejné projednání přepracovaného návrhu
Územního plánu Polička
Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí (OÚPRaŽP) Městského úřadu
Polička, jako pořizovatel, zahájí koncem roku
2011 v souladu s § 52 stavebního zákona řízení
o přepracovaném návrhu Územního plánu (ÚP)
Polička spojené s veřejným projednáním. Zahájení řízení bude oznámeno veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu
Polička a na internetové úřední desce na adrese www.policka.org. V době uzávěrky Jitřenky
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nebylo ještě známé přesné datum zahájení
řízení a vyvěšení veřejné vyhlášky, proto zde
není uvedeno.
Veřejné projednání přepracovaného návrhu
ÚP Polička s odborným výkladem projektanta se
uskuteční pravděpodobně buď ve čtvrtek 2. února nebo ve středu 15. února 2012 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti Městského úřadu v Poličce.
Termín konání veřejného projednání bude ještě
upřesněn ve vyvěšené veřejné vyhlášce.
Přepracovaný návrh ÚP Polička bude vystaven
k nahlédnutí v pracovních dnech na OÚPRaŽP
Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160
(I. patro, kanc. č. 41) po celou dobu stanovenou
pro řízení. V této době bude textová a výkresová
část přepracovaného návrhu ÚP rovněž vystavena na internetové úřední desce na adrese
www.policka.org.
Doporučujeme tímto občanům města a vlastníkům pozemků a staveb na území města sledovat úřední desku městského úřadu a internetové stránky města, kde bude veřejná vyhláška
s přesnými termíny a dalšími podrobnostmi
vyvěšena.

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
V sobotu 26. listopadu těsně po 17. hodině dal starosta města Jaroslav Martinů pokyn k slavnostnímu
rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí.
Zaplněné náměstí a velký zájem veřejnosti svědčí
o tom, že občané tuto událost vítají a tradici společného rozsvěcení vánočního stromu chtějí. Tylův dům,
jako organizátor celé akce, pozval do programu slavnostního večera děti z MŠ Čtyřlístek, Chrámový sbor
sv. Jakuba pod vedením Květy Šafářové, sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce a dechový sbor
žáků ze ZUŠ B. Martinů. O čase adventu a významu
předvánočního zastavení promluvili faráři obou poličských farností – Miloslav Brhel a Jiří Tengler.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování, rozvoje
a životního prostředí
Městského úřadu Polička
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Pocta Václavu
Havlovi

Jak to bude s místními poplatky?

Prezident Václav Havel zemřel 18. prosince 2011
v ranních hodinách. Mimo jiné i díky sociálním
sítím přišli večer občané Poličky uctít jeho památku na Palackého náměstí.
IJ, foto J. Kopecký

Čeká nás v letošním roce nějaká zásadní změna
v oblasti místních poplatků?
Jediná změna je u místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „komunální odpad“). Zde se poplatek
zvyšuje o 8 Kč, tedy na 500 Kč za osobu a rok.
Ostatní místní poplatky zůstávají beze změny.
Obdrží občané opět složenku na úhradu zmiňovaného poplatku?
Ano, začátkem ledna budou rozeslány složenky
na úhradu místního poplatku za komunální odpad
a místního poplatku ze psů. Na složenkách jsou
uvedeny veškeré náležitosti k úhradě.

Setkání vedení města se
zástupci poličských škol
Starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou pozvali na
setkání ředitele a zástupce poličských středních
a základních škol. Diskuse „u kulatého stolu“ proběhla v úterý 22. listopadu. Ředitelé jednotlivých
škol postupně představili své projekty, plány do
budoucna, stávající problémy s úbytkem dětí ve
školách a možnosti, jak s tímto trendem bojovat,
ale i své úspěchy. Zástupci škol velmi kladně
hodnotili spolupráci s městem Poličkou. Starosta
města zdůraznil význam škol pro život ve městě
a poděkoval za bezproblémové fungování a chod
škol. „Chceme vám být nápomocní, chceme vám
být nablízku,“ ubezpečil hosty starosta. Místostarostka poděkovala za úspěšnou účast škol na
akcích u nás a v zahraničí, díky níž je prezentováno i naše město. Vzájemná výměna informací
a přátelské setkání byly pro všechny zúčastněné
velmi přínosné a zahájily novou tradici setkávání
do budoucna.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Kde mohou občané složenku zaplatit?
Úhradu je možné provést bezhotovostně převodem z účtu na účet, dále hotově v příjmové
pokladně MěÚ Polička, nebo na přepážce České
pošty, a. s.
Při bezhotovostní úhradě je nutné věnovat zvýšenou pozornost variabilnímu symbolu i částce.
V poslední době se často stává, že lidé zaplatí jinou
částku než mají, použijí špatný variabilní symbol,
nebo dokonce žádný. Platbu potom lze velmi těžko
identifikovat. Pokud vzniknou nějaké pochybnosti
nebo nejasnosti ohledně placení místních poplatků, je třeba záležitost vždy projednat přímo se
správci těchto poplatků.
Kdy jsou místní poplatky splatné?
Splatnost všech místních poplatků zůstává nezměněna. To znamená u poplatku ze psů a za komunální odpad je termín splatnosti do 31. 3. 2012.

Ostatní místní poplatky mají splatnost různou,
podle platných obecně závazných vyhlášek města
Poličky.
Co se stane, když nebude poplatek uhrazen
v termínu splatnosti?
Poplatek bude vyměřen platebním výměrem
a může být navýšen až na trojnásobek dle § 11
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Platební výměry jsou doručovány do vlastních
rukou.
Co děláte, když ani poté poplatník dlužnou
částku neuhradí?
Pohledávky vymáháme např. exekucí na mzdu,
exekucí na důchod, přikázáním pohledávky z účtu,
nebo postupujeme vymáhání soudu, případně
exekutorskému úřadu.
Co byste občanům chtěli vzkázat?
Rádi bychom připomněli, že z obecně závazných
vyhlášek vyplývají pro občany ohlašovací povinnosti, což znamená např. přihlásit do evidence
MěÚ svého psa, nebo u poplatku za komunální
odpad nahlásit změnu v počtu osob, změnu adresy, osvobození, apod. Obchodníci mají povinnost
ohlásit zábor veřejného prostranství (zboží vystavené před svými obchody, předzahrádky).
Kde se mohou lidé s obecně závaznými vyhláškami seznámit?
Všechny obecně závazné vyhlášky Města Poličky jsou k dispozici na internetových stránkách
www.policka.org, nebo přímo na městském
úřadu.

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
(prodej nejvyšší nabídce)
na prodej městských bytů:
- 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
ve středu 8. února 2012 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. poschodí)
Popis prodávaného majetku:
Byt č. 7, vel. 1+1, ul. M. Bureše v Poličce č. p. 808 - 3. NP revit. panelového domu, celková podlahová plocha 35,49 m 2, z toho
kuchyň 13,95 m2, pokoj 16,05 m2, předsíň 2,60 m2, koupena + WC 2,89 m2, sklepní prostor 2,39 m2. Nejnižší podání činí
603.840 Kč.
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 - 8. NP revit. panelového domu, celková podlahová plocha
77,34 m2, 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, sklepní prostor 2,88 m2. Nejnižší podání činí 957.250 Kč.
Byt č. 4, vel. 2+1, v domě č. p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce - 2. NP bytového domu, cel-ková podlahová plocha 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, sklepní prostor 11,02 m 2.
Nejnižší podání činí 842.250 Kč.
Byt č. 6, vel. 1+1, v domě č. p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce - 2. NP bytového domu, celková podlahová plocha 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, sklepní prostor 5,84 m2. Nejnižší
podání činí 679.580 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.
Zájemci o koupi bytu se mohou přihlásit nejpozději v den konání dražby do 14.00 hod. na Městském úřadě Polička (majetkoprávní odbor, dveře č. 19), kde budou zároveň seznámeni s podmínkami prodeje.
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Slavnostní den hradu Svojanova
Návštěvníci hradu Svojanova mohli zažít v sobotu 10. prosince hned dvě slavnostní a ojedinělé
premiéry.
První událostí byl adventní koncert, který se
uskutečnil vůbec poprvé v obnoveném horním
sále domu zbrojnošů. Návštěvníci tak mohli nejen
vychutnat krásnou hudbu, ale mohli vstoupit do

byla v sobotu představena pouze první část celého
projektu, a tou je osvětlení slavnostní.
Prostory hradu, vyzdobené tradiční vánoční dekorací, měly připomenout staré vánoce na šlechtickém sídle 2. poloviny 19. století, během prohlídek se návštěvníci od průvodců mohli dozvědět
také pár zajímavostí o starých českých vánočních

sálu, který byl v tento den otevřen pro veřejnost
v historii úplně poprvé. O hudební vystoupení se
postaral komorní sbor Carpe diem pod vedením
sbormistra Karla Pecháčka.
Po setmění došlo k další velké premiéře na hradě Svojanově. Do provozu bylo uvedeno nové slavnostní osvětlení hradu. Hrad, který vlastní město
Polička již přes 100 let a který v posledních letech
prošel obrovskou proměnou, si takovou iluminaci
jistě zaslouží. Přispěla na ni Nadace ČEZ částkou
200 tisíc korun a město Polička ve výši 350 tisíc
korun. Záměrem novinky bylo vyzdvihnout nejvýraznější dominanty hradu – břitovou věž, nově
opravený historicky velmi cenný dům zbrojnošů
a průčelí se vstupní budovou. Noční pohled ze
strany městyse Svojanova by v budoucnu mohl
ještě více vyniknout, podaří-li se ve spolupráci
s městysem odstranit náletovou zeleň z hradního
svahu.
Druhou budovanou etapovou částí obvodového
osvětlení je stylové nasvícení nově vznikající prohlídkové cesty v prostoru hradního parkánu podél
celého vnějšího hradebního obvodu. Tato část
však ještě prochází náročnou rekonstrukcí, proto

zvycích. V sále domu zbrojnošů probíhala výstava
betlémů od betlémářů z Poličky a okolí.
Hrad Svojanov byl v sobotu nejen plný světel,
ale i návštěvníků a života a také krásné vánoční
atmosféry.
Všem jistě zůstanou v paměti slova, která
zazněla v projevu královny Kunhuty těsně před
slavnostním zapnutím světla: „Dovolte, abych
poděkovala také tomuto požehnanému kraji, tomuto čarovnému místu, jež nám obojí k srdcím
přirostlo, je naším drahým domovem.
A slavnostně osvětlená dominanta hradu Svojanova ať zůstává nadále jeho mocným a magickým ochráncem.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

UZÁVĚRKA

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

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje veřejnou dražbu
(prodej nejvyšší nabídce)
na prodej nemovitosti:
bývalá prodejna smíšeného zboží
objekt č. p. 63 se stavební parcelou č. 103 o výměře 108 m2
v katastrálním území STŘÍTEŽ U POLIČKY
která se koná ve středu 15. února 2012 v 15.00 hod.
v zasedací síni Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160 (I. poschodí)

Události Městské
policie Polička
V pátek a sobotu ve dnech 18. - 19. 11. v nočních
hodinách provedli strážníci kontrolu v hernách,
restauracích a barech, zaměřenou na podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Kontroly
se zúčastnili rovněž policisté a pracovnice orgánu
sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Polička.
V pátek bylo v Poličce zkontrolováno 5 podniků, ve
kterých bylo zjištěno a kontrolováno celkem 15 osob
mladším 18 let. Ve čtyřech případech bylo orientační
dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu. Hodnoty se pohybovaly v rozmezí půl až tři čtvrtě promile
alkoholu v dechu. Ve všech případech byly osoby
předány svým zákonným zástupcům.
V sobotu byly tyto kontroly provedeny v 7 provozovnách a zde kontrolováno 13 mladistvých. V tomto
případě byly dechové zkoušky s negativním výsledkem. Výsledek ze sobotní kontroly lze považovat za
úspěch, avšak kontroly v provozovnách tím rozhodně nekončí a bude se v nich i nadále pokračovat.
V pátek 18. 11 v 22.15 hod. pojal strážník obsluhující kamerový systém podezření, že do vozidla parkujícího na ul. Masarykova nastupuje muž v podnapilém stavu na místo řidiče. S vozidlem se následně
rozjel a jel směrem k nábřeží. Strážníci za vozidlem
vyjeli a zastavili ho v blízkosti Tylova domu. Výsledek dechové zkoušky provedené u sedmačtyřicetiletého řidiče z Brna podezření na jízdu pod vlivem
alkoholu potvrdil. Muž nadýchal 1 promile. Ve
správním řízení mu nyní hrozí pokuta do 20.000 Kč
a odnětí řidičského oprávnění až na jeden rok.
V sobotu před půlnocí dne 19. 11. se hlídka MP
rozhodla zastavit vozidlo, které stálo zaparkované
v protisměru v ul. Nádražní, v místě kde je zakázáno
zastavení, aby vyřešila přestupek s řidičem tohoto
vozidla. Vozidlo bylo zastaveno v ul. P. Jilemnického.
Hlídka se rozhodla u řidiče provést dechovou zkoušku, neboť z jeho úst byl cítit alkohol. Reakce řidiče
vozidla, osmatřicetiletého muže z Poličky byla pro
strážníky úsměvná. Na výzvu k podrobení se orientační dechové zkoušce uvedl, že ji odmítá, že je pouze
chodec, který jde okolo, tudíž se ničeho nedopustil.
Celá věc skončí u správního orgánu, kde muži hrozí
pokuta do 50.000 Kč a odnětí řidičského oprávnění
až na 2 roky.
Oznámení o krádeži zboží v prodejně COOP
Polička bylo podmětem pro výjezd hlídky MP dne
28. 11. V prodejně byla ostrahou přistižena sedmadvacetiletá žena z Poličky, která odcizila zboží
v hodnotě cca 70 Kč. Žena byla předvedena na policii
ke zjištění totožnosti. Následnou lustrací zde bylo
zjištěno, že žena byla v posledních 3 letech za obdobný čin soudně trestána. Tímto zjištěním byla policii
věc předána pro podezření z trestného činu krádeže.
Celý případ tak skončí u soudu. Ženě hrozí až tři roky
za mřížemi.
Dne 9. 12. v dopoledních hodinách kontrolovali
strážníci řidiče dodávkového vozidla Ford na nábřeží Svobody. Při kontrole bylo zjištěno, že registrační
značky vozidla patří na vozidlo Oltcit. Původem
vozidla se v současné době zabývá policie, která ve
věci koná další šetření. Za jízdu na cizích registračních značkách hrozí řidiči ve správním řízení pokuta
a zákaz řízení od 6 měsíců do jednoho roku.
Městská policie Polička

Popis prodávaného majetku:
Jedná se o přízemní zděnou stavbu, která je bez podsklepení, s krovem bez možnosti využití podkroví. Přízemí obsahuje
vstupní zápraží, z kterého je hlavní vstup do místnosti bývalé prodejny. Na místnost prodejny navazuje prostor skladu, z něhož
je přístupný příruční sklad 2x, šatna a WC. Z hlavního skladu je přístup na zásobovací rampu, která přiléhá k levé boční straně
prodejny. Nemovitost je napojena na veřejný rozvod vody a elektrické energie.
Nejnižší podání činí: 234.240 Kč
Prohlídky se uskuteční po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem majetkoprávního odboru Městského úřadu Polička na
tel. č. 461 723 812 nebo 461 726 810.
Zájemci o koupi nemovitosti se mohou přihlásit nejpozději v den konání dražby do 14.00 hod. na Městském úřadě Polička
(majetkoprávní odbor, dveře č. 19), kde budou zároveň seznámeni s podmínkami prodeje.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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100x daroval krev
Vedení města Poličky si velmi váží zasloužilého
dárce krve pana Jaroslava Teplého. Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou
Marií Kučerovou poděkovali a poblahopřáli panu
Teplému k jeho jubilejnímu stému odběru, který
se uskutečnil 15. listopadu 2011. Za 34 let daroval
pan Teplý přes 50 litrů krve. V březnu letošního
roku udělil Český červený kříž Jaroslavu Teplému
ZLATÝ KŘÍŽ 3. třídy. Zlatý dárce kromě krve daruje i plazmu, v tomto roce byl na jejím odběru již
12x. Ve stopách svého otce pokračuje dcera, která
má za sebou 5 odběrů. A jak přivítala rekordního
dárce v den stého odběru jeho rodina? Jak jinak
než dortem ve tvaru kapky krve. Pan Teplý je
rekordním dárcem krve nejen svitavského regionu, ale i Pardubického kraje. Panu Teplému patří
velký dík za zachráněné životy lidí a zároveň přání
pevného zdraví do jeho dalšího života.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Změna výplaty
sociálních dávek
K 1. lednu 2012 dochází k řadě změn v sociální
oblasti, především u výplaty sociálních dávek.
V platnost vstoupí nový zákon, který výplatu
sociálních dávek převádí z obcí na Úřad práce
České republiky.
Jedná se především o dávky pomoci v hmotné
nouzi, tzn. příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení a dávky mimořádné okamžité pomoci.
Dále přechází agenda dávek pro zdravotně
postižené. Těmi se nově rozumí příspěvek na
mobilitu a příspěvek na zdravotní pomůcky. Tyto
dvě dávky od ledna nahrazují dosavadních osm
dávek, o něž mohli žádat zdravotně postižení
občané. V této oblasti bude úřad práce nyní administrovat i vydávání průkazu mimořádných
výhod.
Úřad práce bude zajišťovat i agendu související
s příspěvkem na péči a organizaci veřejné služby.
Úředníky, kteří zajišťují výplatu dávek a další
zmiňované agendy najdete od 1. ledna 2012 ve
stejných budovách, jako doposud, to znamená
pro oblast zmiňovaných sociálních dávek na ulici
Nádražní 304, oblast dávek státní sociální podpory na ulici Kostelní 83 a oblast zaměstnanosti
na ulici Husova 314.
Mgr. Jitka Hegmonová
ředitelka KoP ÚP ČR Polička
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Usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne
28. listopadu 2011
ZM schvaluje prodej bytů včetně odpovídajícího
spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a na zastavěném pozemku formou veřejné
dražby s tím, že vyvolávací cena pro byty, které
jsou předmětem prodeje, bude stanovena takto:
- byt č. 7, vel. 1+1, v domě č. p. 808 na ul.
M. Bureše v Poličce - 603.840 Kč,
- byt č. 14, vel. 3+1, v domě č. p. 933 na Sídlišti
Hegerova v Poličce - 957.250 Kč,
- byt č. 4, vel. 2+1, v domě č. p. 973 na Sídlišti
Hegerova v Poličce - 842.250 Kč,
- byt č. 6, vel. 1+1, v domě č. p. 941 na Sídlišti
Hegerova v Poličce - 679.580 Kč.

ZM schvaluje předfinancování „Digitalizace
kina v Poličce“ v případě získání dotace z dotačního programu na technický rozvoj a modernizaci
kinematografie – digitalizace kin z rozpočtu města pro rok 2012.
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2012 dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady
města Poličky konané dne 5. prosince
2011
a) RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce
kontejnerů na papír se společností EKO KOM,
a.s., Praha.
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce
kontejnerů na plasty a sklo se společností
EKO-KOM, a.s., Praha.

ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2011.
ZM schvaluje uvolnění zvýšených prostředků
na mzdy pro místní správu i příspěvkové organiRM schvaluje vyřazení projektové dokumentace
zace a obchodní organizace, které byly součástí
Limberský rybník - sdružený funkční objekt (IČ
rozpočtové změny č. 6/2011 schválené usnesením
35) z majetku města Poličky.
ze 4. zasedání ZM ze dne 22. září 2011 bod č. 5.
RM schvaluje Plán zimní údržby místních
ZM uděluje pravomoc radě města k provádění
komunikací a chodníků v Poličce, dle důvodové
rozpočtových opatření v měsíci prosinec 2011
zprávy.
týkajících se přesunů finančních prostředků
RM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu
mezi běžnými a kapitálovými výdaji v rámci
veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě
jednotlivých kapitol rozpočtu města bez omezení
se společností CITELUM, a.s., Praha, dohodou dle
jejich výše.
důvodové zprávy.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
pro období do schválení rozpočtu na rok 2012
o dílo se společností STREFA Polička s.r.o. na akci
takto:
„Rekonstrukce plaveckého bazénu v Poličce - I. etaa) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schválené- pa“, dle důvodové zprávy.
ho rozpočtu pro rok 2011 měsíčně. Výjimku lze
RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady
uplatnit v případě periodicky opakujících se
konané dne 21. 11. 2011.
smluvních plateb a u mzdových výdajů v souRM schvaluje předloženou část textu Výroční
ladu s platnými platovými výměry. Měsíční
publikace „Polička 2015“.
výdaje pro příspěvkové organizace, společnost
RM schvaluje záměr zpracování malé i velké
T.E.S. s.r.o. (pro středisko sportovní služby)
Ročenky města Poličky za rok 2011.
a pro Turist servis s.r.o. na provoz informačRM bere na vědomí informace, týkající se vydáního centra budou čerpány ve výši uvedené
vání parkovacích karet a povolení vjezdu do centra
v důvodové zprávě.
města Poličky.
b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 9/2011, dle
započatých v roce 2011 v souladu s uzavřenými
důvodové zprávy.
smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro
RM schvaluje smlouvu s Pardubickým krajem,
rok 2012 do výše 500 tis. Kč a na výkup po- Komenského nám. č. p. 125, 532 11 Pardubice,
zemků do výše 150 tis. Kč.
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požárc) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u ak- ní ochraně na výdaje jednotky Sboru dobrovolcí, které jsou financovány z dotačních titulů
ných hasičů obce pro rok 2011.
v souladu s harmonogramem programu, přía) RM schvaluje změnu užívání prostor v části
padně s finančním plánem.
budovy bývalé školy ve Stříteži č. p. 42 (půdní
d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v sou- prostor) na prostor občanské vybavenosti.
vislosti se zpracováním nových žádostí o dotab) RM schvaluje, v návaznosti na bod a), Smlouce do výše 500 tis. Kč.
vu o výpůjčce s paní Veronikou Šrek Bromovou na
využívání prostor k pořádání výstav v budově býZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky
valé školy ve Stříteži, č. p. 42 (půdní prostor).
na období 2012-2015.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Kompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédPoličky č. 3/2011, o místním poplatku za provoz
nutí na sekretariátě starosty města.
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků
určených na odměny trenérům a cvičitelům za
rok 2011 pro:
Atletika o.s. Polička ve výši
21.104 Kč
HC Spartak Polička ve výši
73. 920 Kč
Žádáme tímto nájemce pozemků (zahrádek)
Horolezecký klub Polička ve výši
9.090 Kč
pronajatých od města Poličky k úhradě nájemnéSDH Polička ve výši
1.499 Kč
ho nejpozději do 28. 2. 2012.
SK8 Slalom Polička o.s. ve výši
10.335 Kč
Nájemné můžete uhradit na Městském úřadě
SK Masokombinát Polička ve výši 34.336 Kč
v Poličce, Palackého náměstí 160 na příjmové
SK D.A.S. Kometa Polička ve výši 29.688 Kč
pokladně v přízemí budovy v době pokladních
TJ Spartak Polička oddíl tenisu
hodin.
a stolního tenisu ve výši
55. 028 Kč
Pokladní hodiny:
Celkem ve výši
235.000 Kč.
Po, St: 8.00 – 11.00, 12.30 – 16.30,
Út, Čt: 8.00 – 11.00, 12.30 – 14.00,
ZM schvaluje podání žádosti příspěvkovou
Pá: 8.00 – 11.00
organizací Tylův dům o dotaci z Ministerstva
Děkujeme za spolupráci.
kultury ČR na projekt „Digitalizace kina v Poličce“
Ing. Škrabalová Sonja
z dotačního programu na technický rozvoj a movedoucí majetkoprávního odboru MěÚ Polička
dernizaci kinematografie – digitalizace kin.
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Zaplaťte nájemné za
pronájem zahrádek!

Zprávy z Pardubického kraje
Dne 15. prosince proběhlo 17. řádné jednání
Zastupitelstva Pardubického kraje s tradičně náročným programem, který měl 22 bodů, ale jednoznačně nejdůležitějším bodem bylo schvalování rozpočtu
na rok 2012, který jen potvrdil, i bez dořešení problémů eurozóny, že nás nečeká lehká doba. Rozpočet je
velmi úsporný a vyrovnaný, ovšem některé činnosti
budou značně omezeny. Ještě velkou neznámou jsou
dotace ze státního rozpočtu, které tvoří při běžném
finančním roce více jak polovinu prostředků, se
kterými kraj nakonec hospodaří a jejich začleňování
schvaluje průběžně, jak jsou uvolňovány z centrálních zdrojů, dalšími prostředky budou postupně
začleňované peníze z EU. Schvalování se týkalo jen
prostředků, které získá kraj z daní, úvěrů, prodejem
majetku a z dalších příjmů. Při tvorbě byly stanoveny priority, které musí kraj přednostně zabezpečit, je
to oblast zdravotnictví, oblast sociálních věcí, oblast
školství a dopravní obslužnost. Po pokrytí těchto
priorit byly teprve pokrývány další potřeby a je jasné, že zde musely proběhnout významné škrty, když
v roce zvýšení DPH rozkývané koruny je počítáno
s příjmy kraje o dalších více jak 100 milionů, a to je
ve srovnání s rokem 2008 pokles již o více jak 300
mil. při stoupajících cenách. Neziskové organizace,
spolky a zájmové organizace například pocítí další
snížení prostředků na granty. Náš občan by tyto
úspory neměl při běžném životě pocítit, to bylo
také zadání při sestavování rozpočtu. I po schválení
ovšem s odkazem na neznalost přesné výše státních
dotací jsou některé oblasti s mnoha otazníky, především se to týká sociálních služeb. Kraj restrikcí
některých výdajů uspoří cca 18 milionů na pomoc
obcím na udržení rozsahu poskytovaných sociálních
služeb, neboť pro menší obce například s domovem
důchodců by vládní škrty byly doslova likvidační.
Následoval nepopulární bod, kterým bylo odvolání uvolněné radní pro zdravotnictví Markéty Tauberové a volba nového radního Martina Netolického.
Situace ve zdravotnictví v současné době je finančně
velmi kritická a je třeba urychleně přijmout razantní
kroky, které přispějí ke stabilizaci situace v tomto
resortu a zabrání dalšímu zadlužování, neboť dnes
krytí ztrát zásadně brzdí jiné nezbytné výdaje, jako
jsou například opravy silnic, dopravní obslužnost,
modernizace škol.
Velmi zajímavým a dobře zpracovaným materiálem byl střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
Pardubického kraje na období 2012-2015, který
předložil radní Mgr. Jiří Brýdl, kterého poličáci
jistě znají z funkcí starosty Svitav a senátora. Byl
zpracován ve spolupráci se zástupci obcí s pověřeným obecním úřadem, respektive obcí s rozšířenou
působností prostřednictvím pracovní skupiny pro

plánování v obcích a byla uskutečněna řada jednání s představiteli samospráv. Zdrojem informací
o potřebách občanů PK byli rovněž poskytovatelé
sociálních služeb, se kterými byl návrh plánu průběžně konzultován. Ze 45 připomínek jich bylo 30
zapracováno.
Ostatní body spíše vyplývaly z legislativy, která
vyžaduje jejich projednání a schválení krajským
zastupitelstvem.

Dobrovolný svazek obcí Českomoravské pomezí
(Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy
a Vysoké Mýto) nabízí všem poskytovatelům služeb působícím na území stejnojmenné turistické
oblasti možnost zapojit se do projektu „Bonus pas
Českomoravského pomezí“.
Projekt, jehož cílem je podpora cestovního ruchu v Českomoravském pomezí, nabídne návštěvníkům možnost využít výhodných cen prostřednictvím slevové knížky, zapojeným subjektům pak
předpoklad zvýšeného zájmu zákazníků o jejich
služby.
Pokud se chcete stát součástí tohoto projektu
nebo máte jakýkoliv dotaz, pište na e-mailovou
adresu bonus@ceskomoravskepomezi.cz.
Podrobné informace a podmínky pro zapojení
se do projektu najdete na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem „Bonus pas“.

Aby nebyl nikdo sám

Poznámka na závěr, kraj se rozhodl v rámci
propagace našeho krásného „Pardubického“ kraje
zpracovat prezentační soubory a já měl na počátku
na svém místě položenu ukázku z připraveného souboru k Poličce a objektivně musím říci, že mne tento
grafický list Karla Zemana zahřál u srdce, „naše“
Polička je opravdu krásná. Je jen škoda, že hejtman
nebude ze zdravotních důvodů opět kandidovat,
má rád náš region, proto mohu tlumočit jeho přání
našim občanům všeho nejlepšího, pevného zdraví
a mnoho osobních a pracovních úspěchů.
Mgr. Jaroslav Kacálek
krajský zastupitel

Bezpečnost seniorů v dopravě
Bezmála dvacet seniorů navštívilo dne 9. 12. 2011
v poličském domově důchodců veřejnou besedu, pořádanou městem Polička ve spolupráci s oddělením
BESIP, jež je součástí Ministerstva dopravy ČR.
Tématem této besedy byla bezpečnost seniorů v dopravě. Cíl, který si organizátoři této akce vytyčili, byl
zcela zřejmý, a to seznámit místní seniory s riziky, se
kterými se mohou jako účastníci silničního provozu
setkat. Besedu vedl a s problematikou silniční dopravy přítomné seniory seznámil Ing. Otakar Švec,
Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj.
V průběhu besedy Ing. Švec seniorům mimo jiné
předvedl, jak se při pohybu chodců po pozemních
komunikacích používají nejzákladnější bezpečnostní prvky, reflexní součásti oděvu. V neposlední řadě
byli senioři seznámeni se změnami a novinkami
uvedenými v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, který za dobu své jedenáctileté platnosti,
prošel mnohými, nezřídka zásadními, změnami.
V závěru besedy byl dán seniorům prostor pro případné dotazy.

Bonus pas
Českomoravského
pomezí

O skutečnosti, že se o dopravu v Poličce místní
senioři opravdu zajímají, svědčí závěrečná diskuze,
jejímž tématem byl kromě jiného i nově zahájený
provoz náměstí v centru města. Seniorům, byla
přítomnými pracovníky odboru dopravy Městského úřadu Polička vysvětlena zákonem stanovená
pravidla chování účastníků silničního provozu
v obytné zóně, kterou centrum města z převážné
části je. S pocitem, že se všem přítomným podařilo
vytyčeného cíle dosáhnout, byla beseda zakončena, přičemž bylo zřejmé, že účastníci si z besedy
kromě vědomostí, reflexních prvků v podobě pásek
a nákupních tašek a jiných drobností, jimiž byli obdarováni, odnesli i dobrý pocit a spokojenost, která
k době adventu neodmyslitelně patří.
Na závěr nezbývá, než popřát všem obyvatelům
a návštěvníkům Poličky vše nejlepší do nového roku,
hodně radosti, zdraví, lásky, vzájemného porozumění a co nejvíce absolvovaných kilometrů bez nehod.
Bc. Jan Kovář, Městský úřad Polička,
Odbor dopravy

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

14. listopadu loňského roku byla založena
v Poličce městská základní organizace Svazu důchodců ČR. Prvních 25 řádně zaregistrovaných
členů uskutečnilo dne 12. prosince svoji první
společenskou akci. Na předvánoční besídce jsme
mezi sebou přivítali další zájemce o SDČR z Poličky a okolí. Dnes nás je již 35 a další důchodci
se o členství zajímají.
Těší nás podpora ze strany města. Ustavující
schůze se zúčastnil pan starosta Jaroslav Martinů, ocenil celoživotní práci důchodců pro rozvoj
Poličky, popřál radostné chvilky v našem svazu
a nabídl organizační i materiální pomoc. Moc si
toho považujeme a děkujeme.
Výdej členských průkazů SDČR a veškeré
další informace o činnosti ZO SDČR v roce
2012 se uskuteční dne 9. ledna 2012 od 10.00
hod. v restauraci THT. Stávající členové a další
zájemci jsou vítáni. V roce 2012 plánujeme nejen
zábavná a poučná setkání, přednášky, vycházky,
výlety, pro poučení a pobavení pod heslem „Aby
nebyl nikdo sám“, ale i zajímavé zájezdy, odborné ozdravné pobyty a později i jiné náročnější
akce. To je však vize do budoucna. Teď teprve
naši činnost zahajujeme a sami si ji budeme
v roce 2012 rozvíjet a rozšiřovat. Přátelé – důchodci, nebuďte sami a přijďte mezi nás.
Informace o naší činnosti a o plánovaných
akcích budeme přinášet pravidelně v Jitřence
a v plánované vývěsní skřínce. Dále nás najdete
na budoucích www stránkách, které zakládáme,
ale zatím na tel. 604 817 745 nebo mail: chudyivan@seznam.cz, nebo i při osobním setkání. Těší se na vás poličský výbor SDČR a jeho
předseda
Ivan Chudý
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Chcete umět dobře číst?

Hasiči občanům
Vážení spoluobčané,
v průběhu letošního roku budete mít příležitost
získat na stránkách Jitřenky základní informace, jak
jednat v případě vzniku mimořádné události, havárie nebo nehody. Začněme tím, jak rozlišit „houkání“,
když zazní sirény. Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by
měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně – jak se v případě ohrožení zachovat.
Jak budete varováni v případě ohrožení?
Varovným signálem „všeobecná výstraha“ je obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo vzniku
mimořádné události, jako je např. povodeň, únik nebezpečných látek do životního prostředí, velký požár,
výbuch, apod. Signál je vyhlašován kolísavým tónem
sirény po dobu 140 sekund (obvykle zazní třikrát po
sobě v cca tříminutových intervalech). Obyvatelstvo
je následně informováno o tom, co se stalo a co se má
v takovém případě dělat, a to pomocí elektronických
sirén, obecního rozhlasu a dalších informačních
prostředků (TV, rozhlas).
Pravidelně můžete slyšet také zkoušku sirén, a to
každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému varování a slyšitelnost
sirén. Signál je vyhlašován nepřerušovaným tónem
sirény po dobu 140 sekund.
Požární poplach je signál, který slouží pouze ke
svolání jednotek požární ochrany obce nebo podniku. Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund
pauza, 25 sekund trvalý tón). U elektronických sirén
vysílaný signál napodobuje zvuk trubky „HO-ŘÍ“,
HO-ŘÍ“. Zkouška sirén ani požární poplach nejsou
varovným signálem! Více pak naleznete na adrese
www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Tož jakú

Na Masarykově základní škole se dne 1. 12. 2011
uskutečnila první lekce kurzu splývavého čtení
s autorkou této metody Márií Navrátilovou. Akce
se zúčastnilo 45 učitelů základních škol celého
okresu.
Paní doktorka propaguje metodu, při jejímž
používání má každý možnost naučit se číst a psát
s porozuměním. Metoda eliminuje špatné čtecí návyky způsobované dosud používanými metodami

Zveme vás na zápis do 1. třídy
Masarykovy základní školy
27. 1. 2012 od 13 do 17 hod. v pavilonu školy
Letos přivítá děti barevný svět pohádek a jejich
hrdinů i pohádka O perníkové chaloupce. Všichni
se mohou těšit na hrátky s kouzelnou interaktivní
tabulí, malování, vyprávění a hraní s pohádkovými
postavičkami, které budoucí prvňáčky provedou
celým pavilonem. Děti uvidí, kde se žáci učí a od-

čtení. Funguje na principu zpomaleného čtení a používání zvukově a artikulačně kontrastních hlásek.
Zpomalení proudu řeči umožní i žákům, kteří ještě
nemají dostatečně rozvinutou sluchovou rozlišovací schopnost, zachytit a rozpoznat jednotlivé hlásky
a spojit si je s písmeny. Metoda je zvlášť vhodná pro
děti s poruchami učení. Čtecí metoda je založena na
prožitcích, práci s dechem, přirozeném mluveném
projevu, na rozvoji slovní zásoby a tvořivosti.
V průběhu kurzu jsme byli seznámeni s mnoha
výukovými materiály a také novou učebnicí Živé
abecedy, na kterou mohou navázat různé druhy
slabikářů. Všichni zúčastnění učitelé si uvedenou
metodu vyzkoušeli a většinu účastníků zaujala.
V dalších lekcích, které budou probíhat po celý
školní rok, se změříme na propojení nácviku čtení
s hudební a dramatickou výchovou, například na
práci s básní či na práci s nezpěváky, neboť tato
metoda umožňuje rozvoj celé osobnosti žáka.
Učitelé následně využijí své poznatky v 1. ročnících při výuce počátečního čtení a samozřejmě také
při individuální práci se žáky v ostatních ročnících.
Chceme, aby všechny děti, které navštěvují nebo
budou navštěvovat naši školu, měly šanci naučit se
opravdu dobře a s porozuměním číst. Chcete, aby tu
šanci dostaly i vaše děti?

počívají ve družině. K odpočinku slouží také nově
zbudované hřiště na školní zahradě s prolézačkami,
houpačkami a altánkem.
V každé první třídě se při výuce využívá interaktivní tabule, která umožňuje přiblížení učiva všech
předmětů. Od 1. ročníku mohou žáci navštěvovat
kroužek anglického jazyka, logopedické chvilky
a kroužek pohybových her.
Pro starší děti nabízí škola oddíl atletiky a kroužek aerobicu. Děti si mohou vybírat z různých
volitelných předmětů jako Seminář matematiky,
Seminář z informatiky, Seminář z ekologie a přírodopisu, Seminář z chemie. Vyučujeme i anglický,
francouzský a německý jazyk.
Naši učitelé a žáci mají k dispozici moderní
počítačovou učebnu, sportovní halu a tělocvičnu,
mohou využívat vyspělou techniku, dataprojektory
a interaktivní tabule. Učitelé pracují individuálně
s nadanými a integrovanými žáky. Naše škola se
s žáky 1. i 2. stupně již tradičně úspěšně účastní
matematických, přírodovědných a jazykových
soutěží.
Navštivte naše webové stránky www.zsmasarykova.unet.cz.
Srdečně vás zvou učitelky a učitelé
Masarykovy základní školy.

Na vojně jsem měl kamaráda Žižkováka, který
nám zpíval žižkovské písničky a jako žižkovský
Pepík vypravoval spoustu příhod, kterým jsem
věřil proto, že jsem ho měl rád. Začínal vždycky
slovy: „Teda klucí, to sme šli, veď (viď), do hospody
na Vohradu (Ohradu), veď, a tam sme…“ Do toho
přišel Jarda z Lanžhota, a protože byl z gruntu
pravdomluvný, vždy mého přítele Oldu shazoval:
„Tož jakú?“ To znamenalo, jako co si zas Olda na
nás vymyslí.
Dospěli jsme do nového roku a k dobré náladě by
mi posloužilo Oldovo slovo a jeho písničky. Místo
toho denně slyším z rozhlasu a televize slova o tom,
že: v tuto chvíli nemohou předjímat, nicméně řádově v horizontu několika dnů budou situaci pečlivě
Pokud jste vstoupili ve čtvrtek 8. prosince na Den
rozkonzultovávat a v příslušném období nám bude
otevřených dveří do vstupní haly gymnázia v Poličce,
ujasněno. Tož jakú?
mohlo vás napadnout, že organizátoři zaspali čas.
Já mám v některých věcech jasno už teď: bojím
Tři dny po mikulášské obchůzce s čerty se přízemím
se zvedat mobil s neznámými čísly a už vůbec
ho nezvedám, když tam jsou na začátku devítky. valil kouř a ve vzduchu to čpělo sírou.
Opak je však pravdou. Metodický tým projektu
Zpytuju svědomí, jestli mi nedošla nějaká složenka
od někoho, koho vůbec neznám a bezmyšlenkovitě „Experimentem k poznání“ pootevřel dveře veřejnosti, aby se každý mohl přesvědčit o tom, že se na
jsem ji zahodil, a já kvůli tomu budu muset platit sto
gymnáziu rozhodně čas nezastavil. Chemická labotisíc za exekuci nebo čtyři tisíce procent. A to vše za
ratoř, která byla zodpovědná za nevšední přivítání,
dopuštění mého státu. Na divadle jsme burcováni
byla jednou ze čtyř učeben, kde se zájemci mohli
bezcitností kupce benátského a nepřipustíme si
srovnání, že by byl v současnosti břídilem. Nevím, seznámit s ukázkami praktického využití experimentálních laboratorních systémů.
zda mám jezdit po silnici pomalu a riskovat, že
Návštěvníci Dne otevřených dveří si tak udělali
budu zbit nějakým uspěchaným řidičem, nebo jet
představu o tom, jak vypadá vyučování, při kterém
rychle a být pokutován za překročení rychlosti
o jeden předepsaný kilometr. Uhýbám cyklistům, studenti neztrácejí zbytečně čas zdlouhavým měřením sledovaného jevu a jeho zapisováním a naopak
jedoucím po chodníku a nic už neříkám, nechci-li
se více věnují zpracování a analýze dat, která za ně
být za napomenutí urážen a posílán, však víte kam.
Přesto se mi líbí, když vyjde slunce, když se po- nashromáždí elektronické měřicí rozhraní. Podrobnější rozbor experimentu tak umožní lepší pochopezdravím se svými známými a když si můžeme říci
vlídné slovo a popřát v tom novém roce hodně zdra- ní studovaného problému. Každý z nás například ví,
že při potápění v bazénu na nás působí tlak vody,
ví. A to vám, milí a vážení čtenáři přeji na prahu
který se zvětšuje s hloubkou ponoření. Při jednom
nového roku co nejsrdečněji.
z jednoduchých experimentů, prezentovaných na
Váš Adolf Klein

Grantový projekt Gymnázia Polička
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Dni otevřených dveří, si mohli návštěvníci pomocí
tlakového čidla tento tlak nejen velmi rychle změřit,
ale také v reálném čase sledovat grafickou závislost
tlaku na hloubce na displeji připojeného měřicího
rozhraní.
Zájemci o zeměpis měli zase v jiné učebně možnost
sledovat, zda se v miskách pod zdrojem tepla rychleji
ohřeje voda, či hlína, tedy vlastně Indický oceán, či
asijský kontinent. Teplotu v miskách snímala teploměrná čidla, vedle se na obrazovce samy rýsovaly
dvě křivky znázorňující průběh obou sledovaných
teplot a pan učitel mohl názorněji vysvětlit princip
tropického monzunu.
S možnostmi těchto systémů při výuce budou učitelé přírodních věd z Gymnázia Polička seznamovat
formou akreditovaných kurzů vyučující biologie,
zeměpisu, fyziky a chemie ze základních a středních škol Pardubického kraje. Naše škola získala
prostředky na tento grantový projekt formou dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost financovaného Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Za realizační tým projektu
Mgr. Jan Vavřín

Kalendář akcí
Leden 2012

Kino Polička
Úterý 3. ledna v 19.00 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3
Rádi se bojíme... A když se najde člověk,
který dokáže ze zdánlivě fádních záběrů
domácích videokamer vyčarovat podívanou jen pro velmi silné povahy...
Horor, 84 minut, titulky, příst. od 15 let
Vstupné: 60 Kč
Pondělí 9. ledna v 18.00 hodin
KOCOUR V BOTÁCH
Titulního hrdinu zastihnete v době, která časově předchází setkání se zeleným
zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu, ale
copak by ty obrovské černé oči dokázaly
podvádět a krást? Všechno určitě musí
být úplně jinak.
Animovaná komedie, 90 minut, dabing,
přístupný. Vstupné: 65 Kč
Středa 11. ledna v 19.00 hodin
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Tom Hanks hraje chlapíka středního
věku, který díky ekonomické krizi ztratí
práci. Zjišťuje, že bez vzdělání dobrou
práci nezíská, a proto se rozhodne pro
návrat do školních lavic. Ve škole se
nečekaně zamiluje do své učitelky Mercedes (Julia Roberts)...
Romantická komedie, 98 minut, titulky,
nevhodný do 12 let. Vstupné: 70 Kč

Úterý 17. ledna v 19.00 hodin
POUPATA
Příběh vypráví o těžké zkoušce rodiny,
žijící v kraji drsných pravidel, o světě
zoufalých sociálních vztahů a charakterů, o touze se vymanit z osudově daného
prostředí a uskutečnit sen o normálním
životě.
Drama, 94 minut,
přístupný od 12 let
Vstupné: 60 Kč
Pondělí 23. ledna v 19.00 hodin
PERFECT DAYS
Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím
chci být, až vyrostu...
Česká komedie, 110 minut,
přístupný od 12 let
Vstupné: 65 Kč
Úterý 31. ledna v 19.00 hodin
ANONYM
Příběh fi lmu se odehrává v Anglii za
období vlády královny Alžběty. Spekuluje o otázce, kdo je doopravdy autorem
díla, připisovaného Williamu Shakespearovi.
Historické drama, 130 minut, titulky,
do 12 let nevhodný
Vstupné: 70 Kč

Kroužky TD ve 2. školním pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
- 1,5 až 2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 25. ledna
cena 680 Kč/17 lekcí na 2. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
- 2,5 až 3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 25. ledna
cena 680 Kč/17 lekcí na 2. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry, na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková

II. farní ples v Korouhvi

středa 17.30 – 19.30 hod., začátek 29. února
cena 960 Kč/12 dvouhodinových lekcí na
2. školní pololetí
Kroužek je určen všem – ženám i mužům - od
16 do 99 let. Jeho obsahem je hatha jóga, průpravná cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace, meditace – ale i prvky jako je power-yoga,
dynamické meditace a další.
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky
od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 1. února
cena 600 Kč/15 lekcí na 2. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
prostřednictvím různých stylů posilovat celé
tělo.
Zumba – pro ženy a muže od 14 do 99 let
Lektorka: Ivana Voflová
1. kroužek: úterý 17.00 – 18.00 hod., začátek
21. února
2. kroužek: úterý 18.15 – 19.15 hod., začátek
21. února
cena 440 Kč/11 lekcí na 2. školní pololetí
Zumba je založena na prvcích aerobicu v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo
do formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.

Římskokatolická farnost Korouhev vás srdečně
zve na II. farní ples, který se koná 28. ledna 2012
od 20 hod. v Kulturním domě v Korouhvi. K tanci
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
a poslechu hraje oblíbená skupina Rytmik Jedlová. minimálním počtem účastníků.
Můžete se těšit na příjemnou atmosféru, bohatou
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
tombolu, ochutnávku mešního vína a samozřejmě
16. do 19. ledna
nebude chybět ani předtančení. Vstupné je 60 Kč
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička, tel.
a výtěžek z plesu bude použit na financování opra- 461 725 204, mob.: 736 75 26 29, e-mail: kurzy@tyvy střechy zvonice v Korouhvi.
luvdum.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Úřední hodiny: pondělí a středa - 8 až 17 hod.,
Za tým pořadatelů
úterý a čtvrtek - 8 až 15.30 hod., polední přestávka
Veronika Jílková – 11.30 až 12.00 hod.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Tylův dům
Neděle 8. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
NOVOROČNÍ KONCERT BRATRŮ
EBENOVÝCH
Marek, Kryštof a David Ebenovi se svými spoluhráči přijedou do Poličky představit své poslední album „Chlebíčky“.
Během koncertu však zazní i písničky ze
všech předchozích desek.
Vstupné: 250-350 Kč
Pátek 13. ledna velký a malý TD
PLES SOŠ a SOU POLIČKA
Pátek 20. ledna velký a malý sál TD
STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA
POLIČKA
Úterý 24. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
David Drábek: JEDLÍCI
ČOKOLÁDY
Láska nebeská při zastávce v Čechách.
Příběh tří sester, co se stavějí na vlastní
nohy po smrti otce, který se v šedesáti
zabil v autoškole. Uvádí Klicperovo divadlo Hradec Králové.
Hru uvádíme v rámci divadelní abonentní sezóny podzim 2011.
Prodej zbylých vstupenek v ceně:
140, 160, 180 Kč
Středa 25. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
KLAVÍRNÍ RECITÁL ADAMA
SKOUMALA
Adama Skoumala zná publikum v Evropě, v USA a v Japonsku jako předního
českého klavíristu a skladatele.
Koncert uvádíme v rámci koncertní sezóny KPH 2011/2012
Vstupné: 150 Kč
Pátek 27. ledna velký a malý sál TD
PLES SŠ OBCHODNÍ A SLUŽEB
SČMSD POLIČKA
Sobota 28. ledna v 8.00 hodin, velký sál TD
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE RS
Vysočina Polička

5. Poličský košt
moravských vín
sobota 28. ledna 2012
Sokolovna Polička, od 18.00 do 23.00 hodin
Program:
ochutnávka moravských vín od trojice vinařů
z vinařské oblasti Morava, podoblasti Slovácká, vinařských obcí Tvrdonice a Kostice
• hudební doprovod skupiny „Tři D“ (harmonika, klávesy, zpěv – lidové písničky z Moravy
a Čech)
•

Čtyři desítky různých vzorků více
než 15 odrůd vín.
Vstupné: 90 Kč, v ceně vstupného: koštovací
pohárek, ochutnávka 4 vzorků vína
Stolová úprava posezení, občerstvení k vínu
(sýr, uzenina, tyčinky apod.) zajištěno, možnost
okoštovat libovolný počet vzorků i zakoupení
lahví odrůdových vín, tombola.
Na vaši návštěvu se těší vinaři z Podluží
a Informační centrum Polička.
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Program RC MaTami

Kam
v Českomoravském
pomezí

Zdravíme vás v novém roce a opět přinášíme jak
náš pravidelný program, tak i spoustu dalších zajímavých přednášek a aktivit. Těšíme se na vás.
MaTami, centrum pro rodinu o.s.

LITOMYŠL
Do 30. 5.
Výstava: Odkrývání Dobře utajených
houslí aneb M. Horníček: člověk, herec,
spisovatel, výtvarník.
Součástí výstavy je filmová projekce.
27. 1. od 19.00 hod. - zámek
Koncert: Justin Echols Quartet
SVITAVY
18.1 od 20.00 hod. - klub Tyjátr
Koncert: Neřež
Skupina Neřež v novém obsazení připomene 30. výročí založení seskupení
Nerez.
23. 1. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert: Po zarostlém chodníčku
Koncertní večer s baletem. Vystoupí
A. Kalivodová, sólistka Státní opery Praha.
28. 1. od 20.00 hod. - klub Tyjátr
Koncert: Franta Černý a jeho parta &
Mičudka + host Ticho de Pre Cupé Band
Ticho de Pre Cupé Band vznikl v r. 2003
v Milevsku. Vyznačuje se rockovou živelností na pódiu. Letos vydal dvojalbum
s názvem Cirkus (tři písně s nimi nazpíval
Fr. Černý)
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
21. 1. od 19.00 hod. - kinosál
Divadlo: Světáci
Představení Divadelní společnosti Háta.
27. 1. od 20.00 hod. - dvorana muzea
6. městský bál
K tanci a poslechu hraje skupina Kreyn.

Pravidelný program
FITMATAMI aneb cvičení pro maminky
s dětmi různého věku
každé pondělí 9.30 – 11.30
Přijďte aktivně strávit volný čas se svými dětmi. Cvičí se střídavě s dětmi a bez nich. Lekce
zahrnují posilovací a protahovací cviky pro
maminky. Cvičení dětí je zaměřené na vnímavost a trénink stability, hmatové a barevné
vnímání.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
DROBEČCI (pro rodiče s dětmi od 0 do
1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
FIT PO PORODU
(maminky s miminky po ukončeném šestinedělí a 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 A DÍVKY
každou středu 17.00-18.00
Speciální fitness lekce určené pro aktivní
maminky, ženy a dívky, které se chtějí udržet
v kondici. Lekce jsou koordinačně nenáročné,
zapojují rovnoměrně celý svalový aparát a tím
umožní začátečníkům i pokročilým zvyšovat
kondici, rozvíjet aerobní zdatnost organismu
a redukovat hmotnost.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
DROBCI I a II
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi
od 1 do 3 let)
každý čtvrtek a pátek 9.00 – 12.00
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Lída Burešová, Mgr. Michaela Vomáčková

VYSOKÉ MÝTO
5. 1. od 15.00 do 20.00 hod. - čajovna Čajka
Čajovna Potmě
Může vám hodina slepoty otevřít oči?
Program a občerstvení.
28. 1. od 20.00 hod. - Městský klub
Koncert: Visací zámek
Koncert legendární punk rockové kapely
na klubové scéně.
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

Angličtina pro
maturanty

Ostatní přednášky, semináře a dílny
TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
VEČER PRO ŽENY
13. 1. 2012 (pátek) POZOR - Začínáme již v 18.00
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.
Povede: Majka Mitášová
POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY S MARTINOU
(o děti bude postaráno v dětském koutku)
17. 1. 2012 (úterý) od 16.00
Přijďte si vyrobit látkovou hračku pro své ratolesti. Materiál bude k dispozici, popř. si můžete
přinést i své látky (jeden vzor/barvu 50 x 35 cm
a 60 x 45 cm, 2 ks větších knoflíků na oči). Uděláte radost nejen dětem, ale i sobě a podpoříte
kampaň za lepší pracovní podmínky dělníků
v továrnách na hračky více na www.vitescimsihrajete.cz. Přihlašujte se na prihlasse.matami@seznam.cz.
Povede: Martina Mihulková
JAK NASTOLIT HARMONII V DĚTSKÉM
ORGANIZMU
26. 1. 2012 (čtvrtek) od 17.00
Přednáška o stravě nejen pro děti. Význam kyselinotvorných a zásadotvorných potravin v návaznosti na nemocnost dětí. Řekneme si něco málo
i o dětské homeopatii.
Povede: Iveta Petrovská (homeopat)
ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
27. 1. 2012 (pátek) od 9.30 do 11.30
Tentokrát bude na programu ukázkový jídelníček
pro období pozdní zimy. Poradíme, jak se vrátit
k přirozené stravě, společně uvaříme jídlo nejlépe „v jednom hrnci“ a ochutnáme.
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
Šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody přeje
celý tým RC MaTami.

Od 4. ledna 2012 - pravidelně každou středu od
18.00 hod. v jazykové učebně sdružení Pontopolis
(ulice Riegrova 52)
Příprava na maturitu: konverzační témata,
gramatika
Max. 8 účastníků
Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)
Cena: 50 Kč za 1 vyučovací hodinu
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury
kontakt: Petra Jílková, tel.:739 568 896
e-mail: pontopolis@seznam.cz
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Cyklus přednášek „Předporodní
povídání“
ZDRAVÉ PŘEBALOVÁNÍ
A EKODROGÉRIE
19. 1. 2012 (čtvrtek) od 17.00
Seznámení s moderními látkovými plenami
(s jejich výhodami, použitím i sortimentem)
a tipy pro použití praktických doplňků pro dítě
i kojící maminky.
Povede: Zuzana Otrubová

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

Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava Martinů na měsíc leden
připravilo Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna
Polička, Pontopolis o. s., MaTami
o. s. a Oblastní charita Polička
VÝSTAVA OBRAZŮ MONIKY ŠPLOUCHALOVÉ, klientky střediska
Otevřené dveře Oblastní charity Polička
Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek
12. ledna ve 14 hodin v AV sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce. Výstava potrvá do
31. ledna 2012.
Středisko Otevřené dveře poskytuje sociální
služby lidem s duševním onemocněním. Podporuje
jejich seberealizaci v nejrůznějších oblastech a pomáhá jim v rozvoji schopností a dovedností důležitých pro zapojení se do běžného života společnosti.
Monika Šplouchalová, autorka obrazů, původní
profesí textilní výtvarnice a učitelka výtvarné výchovy a českého jazyka, představuje námětově různorodou kolekci obrazů, které reprezentují pouze
malý zlomek z jejich výtvarných prací. K nejčastějším a nejoblíbenějším motivům patří zátiší, detaily
a krajiny. Z technik využívá autorka zejména suchý
pastel a kresbu akvarelovými pastelkami, grafiku
pak zastupuje linoryt a suchá jehla.

u svého otce, učitele a krajináře Vladimíra Šindlera,
který ho seznamoval i se světem bibliofilie, krásných
knih. Později se věnoval studiu grafiky a ilustrace
u prof. A. Strnadela na pražské VŠUP, dále se například setkával s typografem O. Men-hartem nebo
knihařem J. Vyskočilem. Po ukončení studií vznikalo velké množství knižních ilustrací, kaligrafických
prací i autorských grafických listů.
Své zkušenosti z oblasti písma a ilustrace mnoho
let předával svým studentům a studentkám a také
řadě svých přátel. Nyní je předává svým divákům v kompozicích svých kreseb a obrazů. Prvním
cyklem, který vznikl v přímé reakci na písmo, byly
Fragmenty. Přinesla je v sobě několikaletá práce
na tiskové podobě hlaholské abecedy. Zrodil se tu
nápad použít a dál rozvíjet výtvarné hodnoty těchto znaků. Tento způsob tvorby, kdy z jedné práce
se rodí myšlenka práce nové, zůstává pro Jiřího
Šindlera charakteristický, a tak jeho svět ilustrace
je propojen s písmem a jeho svět písma je propojen
s volnou tvorbou.
V poslední dekádě se Jiří Šindler věnuje tvorbě kaligrafických listů, ilustraci, návrhům vlastních abecedních znaků, nejnovější práce jsou pak výsledkem
zaujetí výtvarného řešení základních geometrických
tvarů – čtverce a kruhu, kterým se začal věnovat
v souvislosti s geometrickou tvorbou svých přátel
J. Mrázka a V. Boštíka. Spolu s výtvarným vyjádře-

Jiří Šindler OD PÍSMA K OBRAZU
Výstava se koná u příležitosti významného
životního jubilea Jiřího Šindlera a představí jeho
tvorbu z uplynulých deseti let. Srdečně vás zveme na zahájení výstavy, které se uskuteční
v sobotu 21. ledna 2012 ve 14 hodin v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce. Úvodní slovo
přednese PhDr. Ivo Binder, na flétnu zahraje BcA. Kateřina Valášková. Po zahájení
výstavy bude následovat beseda o písmu s Jiřím
Šindlerem. Výstava potrvá do 25. března 2012.
Výtvarný život Jiřího Šindlera, poličského rodáka (1922), je už od počátku spjat s knihou. První
seznámení se světem výtvarného umění získal

Inspirace z měst České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
22. 1. – DanceFloor Attack
Kongresové centrum Aldis,
Eliščino nábřeží. DanceFloor
Attack je taneční soutěž, nejprestižnější street dance battle s podtitulem „o nejlepší
českou street dance crew“. Tradičně jsou zde zastoupeny nejlepší skupiny z ČR včetně profesionálních
tanečníků.
CHEB
18. 1. – Koncert Heleny Vondráčkové
Nové kulturní centrum. Česká legenda zahájí velké koncerty v západočeském Chebu.
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 1. – 17.00 hod - „Dialog s akordeonem“
Kaple sv. Maří Magdaleny. Petr Přibyl patří mezi
nejvýznamnější reprezentanty střední generace
českých violistů. V roce 1982 se stal laureátem mezinárodní violové soutěže v Bělehradě. Od té doby se
věnuje pravidelné koncertní činnosti doma i v zahraničí, která trvá dodnes.
Účinkují: Petr Přibyl – viola, Petra Vlčková - akordeon
TELČ
27. 1. – Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko
Sokolovna. K tanci a poslechu zahraje kapela Marathon Live Band, předtančení zajistí Rock and Roll
club Elvis Jihlava.

KUTNÁ HORA
10. 12. 2011 – 1. 4. – „Obraz, v kterém žijeme“
Galerie Středočeského kraje (GASK). Výstava,
představující práce studentů studijních programů
a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách.

ním jde ruku v ruce smysl pro hru i nové barevné pojetí obrazu. Dílo je velmi rozmanité a zaujme svým
velkým smyslem pro řád i hledáním stále nových
způsobů vyjádření.
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
- dotyková výstava, která vám hravou formou přiblíží život ve středověku…
24. ledna - 22. dubna
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se řadu
zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo
na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Poznáte tíhu
brnění i půvab historického šatstva, neboť pro malé
i velké návštěvníky jsou zde připraveny repliky dobových oděvů, klobouků, nářadí, náčiní a mnohé
další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce
zbroje a zbraní. K dispozici jsou seříznuté husí brky,
horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečeti, stolní hry a řada
dalších zajímavých předmětů, které byly lidem
v minulosti k užitku či potěšení. Výstava je vhodná
pro výuku i volný čas a samozřejmě pro návštěvníky
všeho věku.
VÁNOCE V PROMĚNÁCH ČASU
do neděle 8. ledna máte poslední příležitost zavítat na výstavu Vánoce v proměnách
času, kde se můžete ohlédnout za uplynulým vánočním časem a ještě zavzpomínat na to, jak vánoční
svátky slavili lidé v dřívějších dobách, jaké drželi
zvyky, jak zdobili vánoční stromek, nebo jaké dárky
nacházeli pod vánočním stromem naše prababičky,
babičky, dědečkové nebo rodiče.
KDYBY DŘEVO PROMLOUVALO… z cyklu
výstav o zapomenutých řemeslech našich
předků - drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava Martinů o krásných stromech a užitečném
dřevu je PRODLOUŽENA do neděle 22. ledna
2012.
Dřevo je jeden z nejstarších materiálů, který lidé
od nepaměti zpracovávali, proto je výstava věnovaná
kráse stromů, rozmanitosti dřeva a jeho využití. Nahlédneme do časů minulých a seznámíte se s řemesly a řemeslníky, kteří ze dřeva vyráběli praktické,
užitečné i krásné předměty.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO v lednu představí
tvorbu Veroniky Jílkové Hrčkové. Výběr ilustrací z knihy Hliněný tygr - Nepálské legendy a mýty
je k vidění od 1. do 31. ledna 2012. Vstup volný.

PŘEDNÁŠKA Druhy energií a jejich využití při léčení zdravotních, psychologických
a vztahových problémů. Setkání a společné
povídání s mistrem Reiki Pavlem Votřelem vám
LITOMYŠL
představí energie Reiki a další energie např. Usui
Leden – květen - Odkrývání dobře utajených
houslí aneb Miroslav Horníček: člověk, herec, spi- Shiki Ryoho Reiki, Violet Flame, Issis Seichin, Ra-Sheeba, Shamballa nebo Nova Energy. V průběhu
sovatel, výtvarník.
večera P. Votřel vysvětlí, jak si lidé mohou pomoci
Zámecké kongresové centrum. Součástí výstavy
sami s využitím energií a jiných technik (Su-Jok,
jsou filmové projekce.
ušní a tělové svíčky, různé způsoby masáží) bez
jakékoliv iniciace. Na závěr bude zařazena praktická
POLIČKA
ukázka na osobě z přítomných posluchačů s vy8. 1. – 19.00 hod - Novoroční koncert Bratří
světlením určitých prováděných technik. Beseda se
Ebenů
uskuteční v úterý 17. ledna 2012 od 18.00 hod.
Velký sál Tylova domu v Poličce. Marek, Kryštof
v AV sále Centra Bohuslava Martinů.
a David Ebenové se svými spoluhráči přijedou do
Poličky představit své poslední album „Chlebíčky“.
DIVADLO NEJEN PRO DĚTI
Během koncertu však zazní i písničky ze všech předZvířátka a loupežníci - pohádka o tom, jak tři
chozích desek.
loupežníci kradli jako straky, až narazili na statek,
kde hospodaří babička, pejsek, koza, kohout a tři
TŘEBOŇ
prasátka. Tam jejich štěstí v loupení končí a loupež21. 1. – 19.30 hod – Městský ples Pětilisté růže
níkům nezbývá nic jiného, než se polepšit... Pohádku
Kulturní a kongresové centrum Roháč
vám zahraje Honza Hrubec. Představení se koná
v neděli 22. ledna od 16.00 hodin v Centru
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet na- Bohuslava Martinů. Délka 40 minut. Pořádá
leznete na našich webových stránkách www.ceska- Městská knihovna Polička. Vstupné 40 Kč.
inspirace.cz

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

Taneční kurzy
Taneční pro pokročilé a pro dospělé
Tylův dům v Poličce pořádá taneční pro pokročilé. Kurz bude probíhat od 6. do 27. února 2012
vždy v pondělí od 18.30 do 21.00 hod. v Tylově
domě v Poličce. Cena: 650 Kč/jednotlivec. Vyučuje
taneční škola ELLIS Svitavy
• tento kurz je určen pro absolventy základního Kurzu tance a společenské výchovy a pro
všechny, kteří mají znalost základních tanečních kroků
• jeho obsahem bude prohloubení získaných
dovedností a rozšíření o nové taneční figury
• přihlášky se přijímají pouze v páru
• kurz obsahuje 4 lekce po 2,5 hodinách
Základní kurz tance pro dospělé
Kurz bude probíhat od 1. do 22. února 2012 vždy
ve středu od 19.30 do 22.00 hod. v Tylově domě
v Poličce. Cena: 850 Kč/jednotlivec. Vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy
• naučíte se základům standardních, latinskoamerických a ostatních společenských tanců
• přihlášky se přijímají pouze v páru
• kurz obsahuje 4 lekce po 2,5 hodinách
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
9. do 25. ledna 2012. Je nutné vyplnit přihlášku
a složit platbu. Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička, tel.
461 725 204, mob.: 736 75 26 29, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz.
Úřední hodiny: pondělí a středa - 8 až 17 hod.,
úterý a čtvrtek - 8 až 15.30 hod., polední přestávka
– 11.30 až 12.00 hod.

Alkohol je mocný
pán
Dne 7. prosince se žáci naší školy zúčastnili
v Tylově domě velmi zajímavé přednášky s názvem
„Alkohol je mocný pán“ financované z grantu města
se spoluúčastí školy. Se svými, zřejmě dost drsnými, zkušenostmi s alkoholem nás přijel seznámit
až z dalekého Klášterce nad Ohří známý folkový
zpěvák a písničkář Pepa Štross. Jeho povídání

o spouštěcích mechanismech, plíživém pronikání
závislosti na alkoholu do života člověka a následné
náročné léčbě a možné recidivě bylo prokládáno
řadou písniček a dokonce recitací Villonovy básně.
To, že se alkohol objevuje v našich životech, že si
bez něj hlavně mladí lidé nedovedou představit
třeba sobotní večírek, je, bohužel, velmi smutnou
realitou. Doufáme proto, že příklad vyléčeného
alkoholika, který už se nesmí do konce života alkoholu ani dotknout, protože jediná kapka znamená
návrat do beznaděje závislosti, bude dostatečně
poučný pro všechny naše studenty.
Ing. Renáta Teplá,
metodik prevence SOŠ a SOU Polička
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Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
SOBOTA 7. 1.
VIII. NOVORČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Prezentace 15.00, start 16.00.
Startovné 250 Kč

smůlu, protože vězni právě naplánovali
vzpouru. Okamžitě je konfrontován s nevypočitatelnými a tragickými okolnostmi,
v rámci kterých musí využít svoji největší
přednost – inteligenci…
„Není to jen žánrový film, o mnoho více je
tragédií v nejklasičtějším smyslu slova.
Tragédií, kterou by asi nikdo z nás nechtěl
zažít... Zároveň jde o příběh hlubokého
přátelství mezi dvěma muži v extrémních
podmínkách a na rozdílných stranách zákona.“ (Režisér Daniel Monzón, Artfi lm)
Vstupné: 40 Kč

ČTVRTEK 12. 1. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Karamazovi
Drama, Česko/Polsko, 2008, 110 min
Režie: Petr Zelenka
Hudba: Jan A. P. Kaczmarek
Hrají: Ivan Trojan, Radek Holub, Igor
Chmela, Roman Luknár a další
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do
Krakova přijíždí skupina pražských herců
v čele s režisérem hry, aby na alternativním
festivalu v netradičním prostoru oceláren
uvedla jevištní adaptaci Dostojevského
hry Bratři Karamazovi, jejímž základem je
vyšetřování otcovraždy.
Vstupné: 40 Kč

PÁTEK 27. 1. – od 20.00
KONCERT METALOVÝCH LEGEND
TORR
MILOŠ DODO DOLEŽAL
ANACHRUZ
Od ledna 2012 startuje společné turné
legendárních kapel TÖRR, Anarchuz
a Miloš DODO Doležal. Celkem proběhne
9 koncertů po celé České republice. Celý
program má délku 4,5 hodiny a půjde
o skutečně silnou dávku kvalitní tvrdé
hudby.
Vstupné:
předprodej 180 Kč, na místě 240Kč.
Předprodej v IC a DK Polička.

PÁTEK 13. 1. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
Učinkující na www.divadelniklub.cz
Vstupné: do 22 hod. 50 Kč, poté 80 Kč
SOBOTA 14. 1. – od 15.00
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
ČTVRTEK 19. 1. – od 20.00
DIVADELNÍ VEČÍREK
Turnovské divadelní studio uvádí:
TŘI SESTRY
Na počátku byl Anton Pavlovič Čechov,
který napsal celkem seriózní hru o tom, jak
si tři dámy nejsou schopny koupit lístky na
dráhu do Moskvy.
O sto let později se Čechov vrací, aby
vnuknul novou myšlenku našemu souboru... a tak vznikla inscenace plná mužské
fi losofie, touhy po matce Moskvě a plná
lahví vodky, která, jak už to v životě bývá,
dojde v ten nejméně očekávaný okamžik.
Vstupné: 80 Kč/50 KčS
SOBOTA 21. 1. – od 20.00
JAZZOVÉ SETKÁNÍ
JUSTIN ECHOLS
Justin Echols - zpěv, Tomáš Jochmann
- piano, Lukáš Kytnar - kontrabas, Tomáš
Hobzek - bicí.
Justin Echols žije ve městě Oklahoma City
(USA). Hudební kořeny Justina jsou opravdu americky typické: jako zpěvák i sólista
začínal v kostelních sborech ve městech St.
Luis a Houston. Později vystudoval i jazzové piano, na které se občas sám doprovází.
Justim zpívá jazzové standardy ze „Zlatého
fondu zámořského jazzu“ a výborně scatuje. Mezi jeho hudební vzory patří jazzoví
velikáni - slavní zpěváci Nat King Cole,
Frank Sinatra, Tony Benett a Harry Connick Jr. Na lednovém turné jej doprovodí
trio českých spoluhráčů.
http://www.jazz405.com/
Vstupné: 130 Kč/70 KčS

Galerie KABINET
Střítež
Galerie KABINET Střítež přeje krásné, klidné
a láskyplné vánoční svátky.
Letošní provoz zakončuje skupinová výstava
„Sousedé sobě“, které se zúčastnilo 45 dospělých
a dětí. Vernisáž navštívilo přibližně 100 návštěvníku. Celkem v tomto roce poctilo galerii svou
přítomností na 750 milovníků umění. Děkujeme
všem, kteří pomáhali.
V roce 2012 se na vás budeme opět těšit a doufáme, že vás překvapíme zajímavým programem.
Výstava „Sousedé sobě“ potrvá v horní části galerijního prostoru do 10. 1. 2012, v dolní části jen
do 30. 12. 2011. Prosíme zúčastněné tvůrce, aby
si poté přišli vyzvednout své práce, zhruba od
11. 1. do 15. 1. 2012. Do začátku března potrvají
zimní prázdniny. Pokud dobře dopadnou grantová
řízení, bude možné s radostí pokračovat.
Kontakt na galerii: 602 315 215, verbrom@gmail.com, fotografie z výstav najdete na Facebooku na stránkách Galerie KABINET Střítež.
Na viděnou s vámi se v novém roce těší vaše
hobbystická galeristka
Veronika Šrek Bromová

ČTVRTEK 26. 1. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Cela 211
Akční/Drama, Španělsko/Francie, 2009,
110 min
Režie: Daniel Monzón
Hudba: Roque Banos
Hrají: Luis Tosar, Alberto Ammann, Antonio Resines, Marta Etura
Juan Oliver je novým vězeňským úředníkem. Hned první den mu však přinese

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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leden 2012

Název akce - popis
Paranormal activity 3
Kavárnička
Pejsek a kočička - dílna šití pro děti od 3 třídy
Živý Betlém, Tři králové
Novoroční turnaj v mariáši
Novoroční koncert bratrů Ebenových
Kocour v botách
Společné muzicírování
Moje krásná učitelka
Vernisáž výstavy obrazů Moniky Šplouchalové
Klubové kino - Karamazovi
Tvořivý večer pro ženy- arteterapeutický večer
Jungle night
Turnaj ve stolním fotbálku
Proutěné koše, kulatý koš s uchem - řemeslná dílna pro pedagogy a dospělé
Pohádkové malování s Martinou (výtvarná dílna pro dospělé)
Přednáška - Druhy energií a jejich využití při léčení zdravotních,
psychologických a vztahových problémů
Poupata
Cestovatelské odpoledne
Zdravé přebalování (přednáška)
Divadelní večer - Turnovské div. studio - Tři sestry
Ledová královna - hra pro děti od 6. do 11. let
Vernisáž výstavy Jiří Šindler Od písma k obrazu
Jazzové setkání - Justine Echols
Divadlo nejen pro děti - Zvířátka a loupežníci
Perfect days
Jedlíci čokolády - divadelní představení Klicperova divadla HK
Klavírní recitál Adama Skoumala
Narozeninové zpívání
A je to - dílna pro kluky a holky od 6 let, práce se dřevem, pilkou, vrtačkou…
Jak nastolit harmonii v dětském organizmu (přednáška)
Klubové kino - Cela 211
Zdravé vaření pro celou rodinu
Koncert metalových legend - Torr, Dodo Doležal, Anachruz
Kurz Reiki
Výroční členská schůze RS Vysočina Polička
Šikovné ručičky
Anonym
Vesmírné plavidlo - tvořivá dílna pro děti od 6 do 11 let, prostorová tvorba
14. Reprezentační ples SVČ Mozaika Polička a ZŠ na Lukách Polička

Místo konání
KINO Tylův dům
společenská místnost
SVČ Mozaika
atrium DPS Penzion
Divadelní klub
Tylův dům
KINO Tylův dům
společenská místnost
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion, Charita Polička
www.dpspolicka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz

Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
jídelna
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Tylův dům
pracovní místnost
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička www.knihovna.policka.org
DST
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
Z. Gapová - 774 180 653
RS Vysočina Polička
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Název akce - popis
Vánoce v proměnách času
Kdyby dřevo promlouvalo - z cyklu výstav o zapomenutých řemeslech našich předků
Stěna pro jedno dílo - ilustrace Veroniky Jílkové Hrčkové
výstava regionálních autorů SEBRANÉ UMĚNÍ II.
Výstava obrazů Moniky Šplouchalové
Výstava Jiřího Šindlera Od písma k obrazu
Doba měst a hradů, husitské války - dotyková výstava o životě ve středověku

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
vestibul Městské knihovny
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

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
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

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

Mikuláš v Poličce

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz

Středisko volného času Mozaika Polička a Kruh
přátel DDM připravili ve spolupráci s občanským
sdružením MaTami a mnoha dalšími dobrovolnými pomocníky mikulášský podvečer pro děti
a jejich rodiče MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ.

Na poličském náměstí děti soutěžily v mnoha
čertovských disciplínách. Vyzkoušely si například
jak čertíci skáčou přes peříčka a uklízejí v pekle.
I při ostatních soutěžích děti prokazovaly svoji
šikovnost a odvahu.
Za cinkotu zvonečků a překvapivého návalu
prvního letošního sněhu přijel do města Mikuláš ve voze taženým koňmi se svým andělským
a čertovským doprovodem. Akce se uskutečnila za
finanční podpory města Poličky.
Za SVČ Mozaika Irena Chroustovská

Konec Mikulášské
tradice?
Je tomu už téměř 15 let, co se pravidelně na
začátku prosince koná u Bistra „A“ v parku mikulášská nadílka. S jedinou malou výjimkou, když
bistro vyhořelo. Nadílku děláme pro potěšení dětí
a každý rok ji děláme s chutí.
Vzpomínám, jak jezdil povoz i s hořícím kotlem
a na něm dva Mikuláši a mnoho čertů i s andělem.
Dříve se jezdilo s velkým koněm, poté už s jedním
poníkem, který se letos nemohl ze zdravotních důvodů projížďky zúčastnit. Koně by nebyl problém
opatřit, ale málokterý snese házení dělobuchů pod
kopyta a do blízkého okolí.
Loni poprvé se na náměstí konala v odpoledních
hodinách „konkurenční“ mikulášská nabídka.
V letošním roce však Mozaika uspořádala nadílku
ve městě téměř ve stejný čas, což odvedlo pozornost mnoha dětí od dění v parku. Snad v tom nebyl
zlý úmysl, ale nám organizátorům akce v parku to
připadá jako házení klacků pod nohy. Za 15 let se
Mikulášská nadílka u bistra proměnila ve vyhlášenou tradici ve městě i v okolí. Vše konáme z vlastní
vůle a bez finančních dotací, tudíž nemáme na pořízení nákladnějších a modernějších rekvizit.
Zkušenost letošního Mikuláše nás nutí k zamyšlení, zda v příštím roce budeme mikulášskou
nadílku vůbec konat.
Josef Doležal, úřadující Mikuláš

Děkujeme vám za projevenou důvěru
v uplynulém roce a do nového roku vám
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů. Současně se těšíme
na další společná setkání.
Kolektiv zaměstnanců SVČ Mozaika
Polička
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PEJSEK A KOČIČKA
- dílna šití pro děti od 3. třídy
- ušijeme pejska nebo kočičku
Termín: středa 4. 1. první část
středa 11.1 druhá část
Čas:
16.00 – 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
75 Kč
S sebou: dobrou náladu
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 2. 1.
Info:
Zdeňka Švecová, tel: 461 725 352
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
LEDOVÁ KRÁLOVNA
- hra pro děti od 6 do 11 let
Děti se vydají na záchranu Káji, kterého učarovala krásná, ale chladná
ledová královna. Budou děti schopny a ochotny vyměnit své pohodlí
a bezpečí domova za útrapy a napětí
spojené s účastí v této misi? A podaří se dětem vypátrat a osvobodit
nešťastného Káje? Hra se odehrává
z velké části venku, v případě špatného počasí v budově.
Termín: sobota 14. 1.
Čas:
9.00 – 13.00
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
100 Kč, s člen. kartou 80 Kč, oběd
a pitný režim zajištěn
Přihlášky: do čtvrtka 12. 1. 2011 s platbou předem
S sebou: oblečení ven, dobrou náladu, popř.
malou svačinku
Info:
Hana Havlíčková, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
PROUTĚNÉ KOŠE – KULATÝ
KOŠ S UCHEM
- řemeslná dílna pro učitele a dospělé
- upletete si kulatý koš s uchem (na
houby, na nákup)
Termín: sobota 21. 1.
Čas:
8.30 – 18.00 (plete se, až je dopleteno)
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
340 Kč, s členskou kartou 310 Kč
Lektor:
Martin Schwarzer
Přihlášky: do 17. 1., s platbou
S sebou: nůž, zahradnické nůžky, metr a šídlo
Info:
Hana Havlíčková, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Ukázka a možnost přihlášení na akci na www.
mozaika-policka.cz
A JE TO
- dílna pro kluky a holky od 6 let
- tvořivá práce se dřevem - naučíme
se zacházet s pilkou, kladívkem, vrtačkou, šroubovákem, tavnou pistolí
Termín: středa 25. 1.
Čas:
16.00 hod -18.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: 23. 1.
Info:
Zdeňka Švecová
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz

VESMÍRNÉ PLAVIDLO
- tvořivá dílna pro děti od 6 do 11 let
- píše se rok 3012, planeta Země je
zničená a přelidněná, připravuje
se masivní expanze do vesmíru.
Nastává zlatý věk všem vynálezcům
a objevitelům. Přijď si i ty vytvořit
své vlastní vesmírné plavidlo!
- prostorová tvorba - práce se dřevem,
papírem, drátkem
Termín: sobota 4. 2.
Čas:
9.00 – 12.00
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč, s člen. kartou 30 Kč, svačinka
a pitný režim zajištěn
Přihlášky: do čtvrtka 2. 2., s platbou předem
S sebou: dobrou náladu, fantazii
Info:
Hana Havlíčková, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
14. REPREZENTAČNÍ PLES
SVČ Mozaika a ZŠ Na Lukách
Termín:
sobota 4. 2.
Čas:
20.00 hodin
Místo:
kulturní sál Jordán
Vstupné: 120 Kč – předprodej vstupenek
v SVČ Mozaika a ve školní družině ZŠ
Na Lukách
Hraje:
skupina MIX
KURZ REIKI
Termín: 27. - 29. 1.
Přihlášky a informace:
Zuzana Gapová - 774 180 653
Připravujeme
KRABIČKY NA ŠITÍ
– sobotní šití pro dospělé
JARNÍ PRÁZDNINY S ČESKOU TELEVIZÍ
- návštěva České televize na Kavčích
horách
- prohlídka natáčecích studií, studia
s pohádkovými kostýmy, dílen, kde
se vyrábějí rekvizity a mnoho dalšího
A možná potkáte i nějakou známou
osobnost.
Termín: středa 14. 3.
Cena:
bude upřesněna v únorovém čísle
Přihlášky: do 17. 2.
Počet míst je omezen počtem míst v autobuse.
Info:
Hana Havlíčková, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Možnost přihlášení na akci na www.mozaika-policka.cz
DOTAZ Chtěli byste zorganizovat dílnu pro
dospělé – Pletení z pedigu?
Pokud ano, napište mi do 16. 1. na adresu:
svecova @mozaika-policka.cz nebo volejte
461 725 352 a uveďte, co byste si rádi upletli.
Těším se na vás, Zdeňka.

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

NABÍDKA ZAJÍMAVÉ PŘÍLEŽITOSTI
SVČ Mozaika hledá šikovného „kameramana
amatéra“, který by byl schopen natočit prezentační video Mozaiky. Práce bude finančně
ohodnocena.
Máte-li zájem, volejte na tel: 605 43 10 34,
Irena Chroustovská nebo pište na:
chroustovska@mozaika-policka.cz

Pozvánka na
výstavu

Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí
Dne 1. 7. 2011 byl v ZŠ Na Lukách zahájen projekt,
jehož cílem je zvýšit profesní úroveň pedagogických
pracovníků v regionu Poličsko.
A jak to vypadá po necelém půlroce po zahájení?
V rámci projektu byly uspořádány již čtyři vzdělávací programy ze sedmi vytvořených. Pedagogové
se tak již zúčastnili výtvarných dílen v SVČ Mozaika
na téma Vánoce. Formou prožitkových dílen s plánovaným uměleckým záměrem bylo poskytnuto
účastníkům velké množství námětů a inspirace
k rozvíjení osobní tvořivosti a zručnosti dětí.
V říjnu byl také zahájen program Motivace
a příprava učitelů pro výuku anglického jazyka,
který končí v září 2012. Cílem je motivovat a vést
pedagogické pracovníky vyučující anglický jazyk
k postupnému osvojení a získání praktických zkušeností v anglickém jazyce a odstraňování obavy
z výuky cizích jazyků.
Od října do prosince proběhl program Efektivní
využití PC při přípravě na výuku – Multimédia, zaměřený na práci s interaktivní tabulí.
Posledním uskutečněným programem v roce 2011
byla Přírodovědná a multimediální výchova spojená s poznávací exkurzí do Vídně. Jednodenní zájezd
byl zaměřen na architektonické a kulturní památky
Vídně. Veškeré poznatky z exkurze budou zpracovány v rámci mediální výchovy a budou z nich připraveny výukové materiály do vyučovacích hodin.
V této fázi projektu bylo proškoleno celkem 87
účastníků.
Co nás čeká v roce následujícím?
AKTUÁLNÍ PŘIPRAVOVANÉ PROGRAMY:
VP2: Tvořivé techniky a použití přírodních materiálů nejen ve výtvarné výchově
Inspiromat nápadů pro tvoření s dětmi formou
tvořivých dílen s velkým množstvím předem připravených námětů. Vzájemné předávání inspirativních nápadů účastníků mezi sebou
ODPADOVÝ MATERIÁL
Termín: 2. – 3. 2. 2012, čtvrtek 13.30 – 18.30,
pátek 8.00 – 12.00
Místo: SVČ Mozaika Polička

GENERACE X – rizikové faktory a postoje dnešních dětí k problematice ŽP
Zaměřeno na zvýšení kompetencí pedagogických
pracovníků v oblasti změn dnešní společnosti.
- Rošťáci a lumpové aneb Expanze neklidných dětí
- Pasti na teenagery
Termín: 3. 2. 2012
Místo: ZŠ Masarykova
Termín: 2. 2. 2012
Místo: ZŠ Bystré
Termín: 5. 4. 2012
Místo: ZŠ Na Lukách Polička
VP4: Prevence stresu a pracovního vyhoření
pedagogických pracovníků
Intenzivním tréninkem si pedagogičtí pracovníci
zdokonalí dovednosti v oblasti komunikace a zvládání stresu.
Termín: 9. – 11. 3. 2012, 30. 3. – 1. 4.2012

Středisko Otevřené dveře pro
lidi s duševním onemocněním
Oblastní charity Polička vás zve
na výstavu obrazů Moniky Šplouchalové. Výstava se bude konat
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce od 12. do
31. ledna 2012.
Srdečně vás zveme také na vernisáž, která proběhne dne 12. ledna 2012 ve 14.00 hodin v Centru
Bohuslava Martinů.
Jana Dobrovolná
Otevřené dveře
Oblastní charita Polička

VP1: Efektivní využití PC při přípravě na výuku
Hlavním cílem programu je rozvoj kompetencí
pedagogických pracovníků v oblasti ICT.
ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI
Termín: pondělky 13. 2., 20. 2., 27. 2., 5. 3., 19. 3.,
26. 3. 2012
Místo: ZŠ Bystré
GRAFICKÉ PROGRAMY
První část tohoto modulu je věnována přehledu
grafických programů. Druhá část modulu je věnována práci v grafickém programu Corel.
Termín: středy 15. 2., 22. 2., 29. 2. 2012
Místo: ZŠ Masarykova Polička
Veškeré informace o připravovaných programech
naleznete na www.zsnalukach.cz, zde si můžete
stáhnout a vytisknout přihlášku.
Projekt je financován z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

VELIKONOCE
Termín: 2. 3. – 3. 3. 2012
Místo: SVČ Mozaika Polička
VP6: Rozvoj environmentálních a psychosociálních kompetencí a dovedností pedagogických
pracovníků
Hlavním cílem vzdělávacího programu je posílení
kompetencí pedagogického pracovníka ve vhodném
užívání psychosociálních dovedností se zohledněním environmentálních dovedností a znalostí.

Stomatologická
pohotovost

Kardiaci zvou
Svitavský Kardio klub zahájí v sobotu 28. ledna
2012 již 20. sezonu kondičních vycházek krátkou
3 km vycházkou zimními Svitavami. Sraz účastníků v 10.15 hod. před FABRIKOU ve Svitavách.
Účastníci z Poličky odjezd z vlakového nádraží
v 9.30 hod. Na závěr vycházky budou promítány
filmy z našich akcí v roce 2011 včetně občerstvení.
Na všechny se těší Kardio klub Svitavy.
Jan Pokorný

oblast Litomyšl - Polička

1. 1.
7. - 8. 1.
14. - 15. 1.
21.-22. 1.

28.-29. 1.
4.-5. 2.

MUDr. Zdena Králová, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Patrik Krpčiar, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
MUDr. Marta Kučerová, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MUDr. Iryna Moyseyenko,
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404,
461 612 733
MUDr. Jitka Sejkorová, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Stanislav Ševčík, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala lidem,kteří
našli mou peněženku a vložili do naší poštovní
schránky. Stalo se to dne 19. 12. 2011 v dopoledních hodinách na parkovišti u hradeb. Nevěřila
jsem vlastním očím, když jsem ji ve schránce našla
se vším, co jsem v ní měla (včetně docela velkého
obnosu peněz).
Vskutku jsou ještě mezi námi hodní a dobří lidé.
Jen mě mrzí, že nemohu poděkovat přímo jim
osobně, nezanechali žádné jméno ani jiný kontakt.
Patří jim mé obrovské díky.
Magdaléna Motyčková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Klub zdraví zve na lednovou přednášku

Vzpomínáme

Když jsem byla malá holka, bydleli jsme kousek
úsilí o redukci hmotnosti. Ukážeme vám v prakod Znojma a moje ukrajinská babička byla nejen
tických ukázkách, jak jej lze skvěle zkombinovat
úžasná kuchařka (o tom jsem už psala), ale také
s dalšími surovinami a dosáhnout tak maximálzahradnice. Co jsme se jako děti najedly jejích me- ního využití všech tělu prospěšných látek, jež se
lounů všech barev a chutí, nemluvě o jahodových
v něm hojně nacházejí. Zveme všechny zájemce
hodech, třešních, višních, broskvích a meruňkách
na zahájení nové série přednášek Aleše Kociána
trhaných v plné zralosti přímo ze stromů do pusy
uvedené tématem „Lilek jako pochoutka i lék“ dne
bez obav z postřiků. Tady jsem poprvé jedla tu tro- 11. 1. v 17.30 do horní místnosti SVČ Mozaika. Přichu zvláštně chutnající zeleninu, která je vlastně
praven bude bohatý stůl s praktickými ochutnávbotanicky ovoce(!) a která je dnes běžně k dostání
kami, s sebou si odnesete sešitek s recepty a infora společně s bramborami, rajčaty a paprikou patří
macemi k tématu (minulé sešitky lze najít na http:
do společné rodiny lilkovitých. Hrdě nese rodinné
//polička.casd.cz/klub-zdravi). Určitě si nenechte
jméno lilek vejcoplodý, lidově též baklažán, pat- ujít možnost sborového zpěvu s antistresovými
lažán či patližán a je to ideální společník v naší
účinky a také Alešovo okénko k zamyšlení. Vstup
kuchyni. Má tenkou fialovou slupku, pod níž se
je i nadále volný a všichni jsou vřele zváni.
ukrývá zelená dužina a spousta prospěšných látek,
Jsme na prahu roku s pořadovým číslem 2012
v pokročilejším stádiu vývoje i hnědá semínka
po Kristu. Přeji nám všem, aby se naše očekávání
jako známka toho, že má náš lilek své nejlepší časy
spojená s nabídkou 366 dnů potkala s jejich napljiž za sebou.
něním v nesobeckém soužití a nalézání spokojeO lilku by se daly vyprávět celé kulinářské story
nosti v dělání radosti druhým. Najděte svou cestu
(má i svůj web!), ale vy se můžete více dozvědět
ke zdraví i v humoru Marka Twaina, který řekl, že
a hlavně načerpat praktických rad od zkušených „jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti
dlouholetých konzumentů této labužníky celého
nechutná, pít, co se ti oškliví a dělat, co se ti nesvěta vyhledávané zeleniny (tedy ovoce?). Na- chce.“ Za tu trochu přemáhání to přece stojí.
učíme vás, jaký lilek si koupit, abyste dosáhli
Těším se na vás druhou lednovou středu a do té
správných chuťových vjemů hned napoprvé. doby buďte zdrávi!
Přesvědčíme vás, že lilek ideálně podpoří vaše
Hanka Ščigelová za Klub zdraví Polička

Dne 5. ledna vzpomeneme
nedožitého výročí 91 let paní
Františky Halamkové

a dne 3. února stejného výročí pana Josefa Halamky.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn Mirek s rodinou

7. ledna by s námi oslavil
40. narozeniny náš taťka
Jarda Malinský.
Vzpomeňte s námi.
Děti, manželka, maminka,
bratr a ostatní příbuzní
i kamarádi

Blahopřejeme

Zápis do první třídy ZŠ Na Lukách

Dne 10. prosince oslavila
naše maminka a babička,
paní Milada Filipová, své
70. narozeniny.
Touto cestou jí ještě jednou
přejí hodně zdraví a lásky
manžel František
a dcery Milada, Jarka,
Renáta a syn Pavel se svými
rodinami

Základní škola Na Lukách Polička oznamuje: zápis do 1. třídy se bude konat v pátek 20. ledna 2012 od 14 – 17 hodin.
K zápisu jdou děti narozené v roce
2006.

Dne 22. 12. oslavili manželé ŠKRANCOVI
z Poličky 60 let společného života.
Ještě hodně životního optimismu, zdraví a lásky přejí
děti s rodinami.

Počítače pro
seniory v DPS
Od 9. 2. 2012 začínáme opět další volné pokračování kurzu výuky základních prací na počítačích v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“
Polička.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché využití možností počítačů
v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili s počítačem a naučili se zvládnout jeho
základní obsluhu. Například jak vhodně najít
různé informace prostřednictvím internetu, jak
si založit svou e-mailovou schránku a spoustu
dalších užitečných informací, které se hodí pro
jejich běžný život. Rozhodně není důvod mít z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítači nic
nedělali a mají zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku se mohou informovat, případně přihlásit, ihned po vyjití Jitřenky. Výuka bude
probíhat každý čtvrtek od 9. 2. 2012 do 12. 4. 2012,
vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do 14.00 hod.
Na přednášce jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující. Kurz obsahuje 10 výukových hodin
a stojí celkem 550 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel na pořadí přihlášek.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.
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Základní škola Na Lukách má pro nové prvňáčky připraven vzdělávací program doplněný
o povinnou výuku anglického jazyka. Rodiče
již nemusí za výuku anglického jazyka v první
i druhé třídě (doposud forma kroužku) platit.
Noví prvňáčci budou k výuce využívat interaktivní tabuli s interaktivními učebnicemi. Práce s těmito učebními pomůckami je pro děti velmi příjemná. Vše lze názorně vysvětlit a ukázat.
Vlastní výuka je zajímavější. Interaktivní tabule
se stává obrovským pomocníkem a nedílnou
součástí moderní výuky. Rodiče a současní žáci
první a druhé třídy jsou, podle ohlasů, s takto
vedenou výukou velice spokojeni.
Prvním ročníkem žáci vstoupí na 1. stupeň
základní školy. Kromě běžné výuky budou mít
více hodin tělesné výchovy, zajištěnu povinnou
výuku anglického jazyka od první třídy a od
páté třídy výuku informatiky na moderních počítačích, vybavených posledními softwarovými
novinkami.
Keramický, výtvarný, horolezecký, stolně tenisový a další kroužky, které pořádá naše škola,

jsou doplněny odpoledními aktivitami Mozaiky
(DDM). Žáci zde mohou chodit na fotbal, f lorbal,
počítače.
V prostorách naší sportovní haly vyučuje od
1. 9. 2010 taneční obory ZUŠ B. Martinů.
Součástí školy je výborná školní jídelna a pro
odpolední pobyt žáků zařízená školní družina.
Při zápisu vás rádi školou provedeme.
Organizační informace
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě,
které dosáhne v době od září 2011 do srpna 2012
šesti let, a dítě které mělo odklad, k plnění povinné školní docházky.
K zápisu je nutno s sebou přinést rodný list
dítěte a vyplněný dotazník, který obdržíte v mateřské škole. U dětí, které MŠ nenavštěvují, bude
požadovaný dotazník možno vyplnit u zápisu.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce
nebo žádost o odklad bude k dispozici u zápisu.
Vyhláškou města Poličky jsou určeny školské
obvody pro zápis žáka do základní školy. V případě, že jsou kapacity škol volné(současný stav),
zákonný zástupce vybírá školu dle vlastního
uvážení.
Na zápis vás srdečně zve
Blanka Benešová, třídní učitelka a Eduard
Střílek, ředitel školy

Pozvánka DPS Penzion leden
4. 1. Kavárnička od 14.00 hod. ve společenské
místnosti. Společné setkání tentokrát budeme
věnovat tomu, co se vám v roce 2011 v DPS
Penzion líbilo, nebo nelíbilo, a také tomu, jaké
programy byste rádi v roce 2012 v Penzionu
přivítali.

18. 1. Cestovatelské odpoledne – opět se můžete těšit na film pana Ing. Kleina – Norsko až
po nejsevernější cíp Evropy. Začínáme ve 14.00
hod. ve společenské místnosti.

7. 1. Živý Betlém a Tři králové na koni nás
opět navštíví kolem 9.15 hod. v atriu Penzionu.

26. 1. Narozeninové zpívání – spolu s oslavenci a pěveckým souborem Poupata si můžete
od 14.00 hod. ve společenské místnosti zazpívat
vaše oblíbené písně.

11. 1. Společné muzicírování od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.

31. 1. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost.

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

Každý dobrý skutek bude po zásluze
potrestán
Reakce na příspěvek manželů Procházkových
v č. 11 „Kam se poděl zdravý rozum“ a nově zaslaný „Kam se poděl zdravý rozum II“.
Celé to začalo někdy v únoru 2011 roztržkou
mezi kamarádkami, které spolu rok a půl seděly
v jedné lavici. Dcera paní Procházkové (dále jen
paní P) zřejmě neunesla odchod spolusedící za
jinou kamarádkou, vyhazovala a ničila její věci,
nabádala k nenávistnému chování a jednání své
další dvě kamarádky, což obě přiznaly.
Třídní učitelka (dále jen tř. uč.) tento problém řešila, rodiče nebyli informováni, situace to nevyžadovala, děvčata slíbila nápravu ve vztazích a zdálo
se, že je vše v pořádku.
23. 6. 2011 se dostavila bývalá kamarádka dcery
paní P s maminkou, obě plačíce sdělily tř. uč., že
útoky neustávají, ba naopak se stupňují, na sociální síti je urážena i celá jejich rodina, vypověděly
všechny formy nevhodného jednání.
Důtka tř. uč. za nevhodné chování ke spolužačce (jako kompromis, tř. uč. požadovala přísnější
kázeňské opatření) byla udělena dceři manželů
Procházkových na základě několika stížností oné
spolužačky, svědectví její matky a ostatních spolužáků. Na nátlak paní P, doporučení zřizovatele
MěÚ Polička a pro formální nedostatky byla důtka
změněna na napomenutí.
Rodiče Procházkovi navštívili školu 24. 6. 2011
v den projednávání přestupku na výzvu své dcery.
Hned poté, co tř. uč. hovořila s jejich dcerou v kabinetě o vznesených obviněních v přítomnosti další
spolužačky, její kamarádky. Žákyně reagovala hystericky, vše popírala, tř. uč. obě děvčata poslala do
třídy, ale kamarádka zůstala a potvrdila vše, co tř.
uč. věděla ze svědeckých výpovědí.
Za rodiče Procházkovy mluvila pouze matka, její
projev byl urážlivý, obhajovala dceru a označila její
chování jako normální, což prý stará učitelka nemůže pochopit… Invektiv a osobních útoků vůči tř.
uč. bylo mnoho a pokračovaly i v následném jednání s ředitelem školy. Škola trvala na udělení důtky.
Paní P odmítala kázeňské opatření, podala stížnost na vedení školy a tř. uč. zřizovateli, České školní inspekci a zároveň poslala do Jitřenky článek
plný osobních útoků a urážek na tř. uč. i její rodinu,
přirovnala ji k Dr. Hanibalu Lecterovi z Mlčení jehňátek a zpochybnila její vzdělání a pedagogickou
práci. Článek byl zaslán šéfredaktorem k vyjádření,
tř. uč. reagovala takto: „Na agresivní urážlivé cho-

vání, vyjadřování, lživá obvinění a osobní útoky
paní P není možné reagovat jinak než podáním
žaloby za urážku na cti (na ochranu osobnosti).
Článek nebyl otištěn. (pozn. redakce: Článek nebyl
zveřejněn na žádost paní Procházkové.)
Šetření ČŠI proběhlo 30. 8. a 7. 9. 2011 s cílem
prověřit obsah stížnosti manželů Procházkových.
Ve dvou bodech byla stížnost označena jako nedůvodná a neprokazatelná, ve třetím bodě bylo shledáno pochybení tř. uč. v tom, že neměla písemné
důkazy o nevhodném chování žákyně, pouze ústní
svědectví.
Tento závěr ČŠI se paní P nelíbil, proto poslala na
ČŠI další stížnost na postup vedení školy, odpověď
ze dne 18. 10. 2011 byla tato: „Stížnost byla řádně
prošetřena. Každá další stížnost, kterou byste se
domáhali stejného cíle jako v původní stížnosti bez
uvedení nových skutečností, bude odložena bez dalšího prošetřování a vyrozumění stěžovatele.“
Když matka neuspěla u ČŠI, napsala další
stížnost na MěÚ Polička, podpořila ji osobní návštěvou a stanovila požadavky na řešení situace:
potrestání ostatních děvčat, zrušení napomenutí
dcery, omluva.
Než byla stížnost vyřízena, navštívila paní P
matku žákyně, která byla dotčena nevhodným
chováním, na pracovišti, kde jí nevybíravým
chováním a výhrůžkami způsobila ostudu před
spolupracovníky. Zároveň byl otištěn její článek
v Jitřence.
To rozhodlo. Požadavkům paní P bylo vyhověno.
Ředitel školy zrušil kázeňské opatření žákyně,
čímž vlastně označil rozhodnutí tř. uč. za nesprávné. Na návrh zástupkyně ředitele školy odvolal tř.
uč. z funkce pracovníka prevence sociálně patologických jevů, tím splnil další požadavek paní P.
Měla by následovat omluva za to, že tř. uč. stála
na straně oběti nevhodného chování a že se snaží
naplňovat zásadu NIKDO NEMÁ PRÁVO UBLIŽOVAT DRUHÉMU.
Vivat! Paní Procházková zvítězila. Ona i ti, co
podlehli jejímu nátlaku, jsou jistě spokojeni. Jen
mezilidské vztahy a zdravý rozum dostaly na frak.
A některé děti dál budou vychovávány v přesvědčení, že ubližovat druhým je normální.
A beztrestné.
I takto se dá chápat demokracie.

Kam se poděl
zdravý rozum II
Tímto bychom chtěli navázat na náš článek,
který vyšel v listopadové Jitřence, kde jsme
chtěli poukázat na podivné, smyšlené a především nestandardně řešené obvinění naší dcery
tehdejší paní učitelkou třídní.
Původně měla dcera dostat dvojku z chování,
což bylo přehodnoceno, po našem dožadování
se důkazů o její vině, na důtku třídního učitele,
s čímž jsme také nesouhlasili. Po našem upozornění, že nebyla naplněna podstata tohoto kázeňského postihu, došlo k dalšímu snížení, tentokrát
na „pouhé“ napomenutí třídního učitele. Protože
nám celá tato aféra připadala vykonstruovaná
tehdejší paní učitelkou třídní, odvolali jsme se
i proti tomuto. Koncem měsíce listopadu nám
přišlo ze školy oznámení, ve kterém nám bez
jakéhokoli vysvětlení bylo sděleno, že dcera
byla po přehodnocení situace zbavena i tohoto
postihu.
Po pětiměsíčním úsilí byla naše snaha korunována úspěchem, který ale kalí myšlenky na to,
jak by celá tato křivda mohla poškodit budoucnost naší dcery, pokud bychom se věcí nezačali
intenzivně zabývat a nepožadovali zjednání
spravedlnosti. Tímto je jasné, že škola ve svém
postupu pochybila a jistě by bylo na místě, kdyby
odpovědná osoba nesla za své neprofesionální
jednání následky. Přinejmenším omluva by byla
na místě!
Přestože dcera musela přestoupit ze třídy výběrové do „obyčejné“, je nyní velice spokojena
jednak v novém kolektivu a především s novou
paní učitelkou třídní, které bychom tímto chtěli
poděkovat za její vstřícný přístup k naší dceři
i k nám.
František a Hana Procházkovi

Hledá se majitel
Dne 18. 11. 2011 byl nalezen pes, stáří cca. 1 rok,
kříženec, na ul. Starohradská, viz přiložené foto.
Pes byl převezen do útulku v obci Pohodlí. Strážníci městské policie přijmou jakoukoli informaci
vedoucí ke zjištění majitele psa, na tel. 731 441 421,
popř. 461 723 806.

Bývalá třídní učitelka
PaedDr. Ladislava Jílková

Z činnosti DPS Penzion
Senioři v DPS Penzion studují, cvičí, tančí,
zpívají, malují… A někteří měli možnost své
dovednosti předvést také v zahraničí. Taneční
kroužek Beseda se zúčastnil kulturního vystoupení v partnerském Westerveldu v Holandsku.
O zážitky z této cesty se členové souboru podělili s ostatními seniory při setkání v DPS Penzion.
Vyprávění o historii a zajímavostech Holandska,

o setkáních i jejich tanečních vystoupeních, vše
doplněné fotografiemi, posluchačům dokonale
přiblížilo dalekou cestu našich tanečníků.
Adventní čas v DPS Penzion senioři prožívali
při zdobení stromečku, zpívání koled s pěveckým souborem Poupata a také zpívali své oblíbené písně při narozeninovém zpívání. Svou
trpělivost si vyzkoušeli při hře „Člověče nezlob
se“ a v dílně šikovné ručičky tkali koberečky.
Nechyběla ani Mikulášská zábava. Senioři
se těšili na setkání s dětmi. Tentokrát si své
vystoupení připravily děti z MŠ Čtyřlístek. Program plný básniček a písniček, které si společně
s dětmi zazpívali také senioři. Přišel také Mikuláš, andělé, čerti. Nechyběly dárečky a vánoční
přáníčka, zvonily zvonečky, zpívalo se, tancovalo na muziku pana Hladíka a pana Otepky.
Za rozsvícenými okny jídelny Penzionu jste
mohli vidět úsměvy na tvářích, přátelské rozhovory, taneční páry na parketě, mohli jste slyšet
krásnou muziku našich muzikantů. Místnost
byla plná štěstí porozumění a naděje, že se příští
rok na mikulášské opět sejdeme.

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

Pozvánka na ples
Poličská nemocnice s.r.o. vás srdečně zve na již
tradiční ples, který se koná 28. 1. 2012 ve 20 hod.
v restauraci Jordán.
Hraje skupina ABC Svitavy.
Připravena je bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč. Vstupenky lze koupit v kanceláři stravovacího provozu v Poličské nemocnici s.r.o.
nebo přímo na plese.
Těšíme se na vás!
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Řádková inzerce

Významní Poličáci na Vltavě

Týden ranních úvah věnoval Bob Fliedr 23. až
Prodám družstevní byt na sídlišti Hegerova. 27. května posluchačům Vltavy ve svých pětiminutovkách pěti významným občanům spjatých, ať už
Zn. Levně! Tel. 724 833 444.
v minulosti či současnosti, s Poličkou. Jsou k dis•
pozici na internetu stanice Český rozhlas 3 Vltava
Prodám dům v obci Jedlová – u obecního
- www.nabozenstvi.rozhlas.cz ve dvou verzích – hlaúřadu. Zn. Levně! Tel. 774 682 383
sové i textové.
•
V Jitřence se svolením autora a stanice Vltava
AUTOŠKOLA KLASA, provádíme výuku
přinášíme 5. díl Ranních úvah Boba Fliedra, abya výcvik skupiny B a kondiční jízdy. Více informací
chom, stejně jako on, připomněli posluchačům
na www.autoskolaklasa.cz nebo tel. 605 130 592
naše významné Poličáky. V tomto čísle přinášíme
Marta Klása.
poslední část.
•
Kosmetické STUDIO V, obchodní dům Ponas
Otokar Aleš Kukla
- PEDIKÚRA s masáží, NEINVAZIVNÍ LIPOFilozofové obvykle ukládají své
SUKCE - odbourání tuků, RADIO 4 - zpevňování
myšlenky do knih; když to některý
pokožky - nyní AKČNÍ CENY. TRVALÉ ODSTRAz nich neudělá, vystavuje se riziku,
NĚNÍ CHLOUPKŮ, PERMANENTNÍ MAKEUP.
že upadne v zapomnění. Filozof
Masáže - ČOKOLÁDOVÁ, MEDOVÁ, HAVAJSKÁ.
Otokar Aleš Kukla toho knižně moc
Prodej přípravků DIOCHI, ENERGY. DÁRKOVÉ
nevydal. Jeho myšlenky zůstávají
POUKAZY. Leona Voráčová, tel:773 602 224, stuspíše než v knihách uloženy v tisídiov@centrum.cz
covkách novinových článků a do•
pisů, které psal blízkým. Jako by se
NOVĚ OTEVŘENO - Obchodní dům
Ponas, Tyršova 161, přízemí na konci chodby. v tom - vedle jeho píle a smyslu pro vztahy - odrážela
FORTUNA, LOTO, ZLATÝCH 11 - Dobíjení tele- i pokora, neambicióznost a víra v to, že slovo, je-li
jednou na světě, žije už svým životem a nezapadá.
fonů, STÁČENÉ VÍNO z Valtic, PRAVÉ HOŘICKÉ
Filozof, historik umění a průkopník ekumenismu
TRUBIČKY, DOMÁCÍ PERNÍČKY. RENOVACE
Oto Aleš Kukla by letos oslavil osmdesátku. Narodil
TONEROVÝCH A INKOUSTOVÝCH KAZET DO
TISKÁREN. Po-Pá 9 - 17 hod. So 9-11 hod. Přijí- se 2. května 1931 v Poličce. V poličském muzeu, které v 60. letech vedl, vytvořil příznivou půdu pro momáme objednávky na VÍNO v balení se STÁČECÍM
derní umění. Ne všichni pro to měli pochopení. NaVENTILEM, vhodné na rodinné oslavy apod. Tel.:
konec přesídlil s rodinou na pražský Smíchov, kde žil
736 485 254
až do smrti. Praha mu kromě profesního uplatnění
•
nabídla i ekumenické podněty a kontakty. Jako kaProvádím revizi komínů a jejich čištění dle
tolík s židovskou krví v žilách zde mohl vést rozhovor
nařízení vlády ČR. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
nejen s pravoslavnými křesťany a evangelíky, ale i se
•
stoupenci jiných náboženství. Zastával názor, že je
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svo- možné zůstat věrný té duchovní tradici, v níž člověk
dů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249, vyrostl a které důvěrně rozumí, a zároveň bytostně
čerpat z tradic jiných.
464 620 162 po 19. hodině.
Roku 1983 mi v jednom dopise napsal: „Zvykl
•
Provádíme očištění starých střech tlako- jsem si hledat Krista ve všech projevech skutečné
vou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýše- lásky, a tedy i v leckterých naukách a mythech
mimokřesťanských. A Pán mne vedl i tam, kam
ní životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
se leckdo nechtěl odvažovat. Výsledkem naprosto
po 19. hodině.
nebyla nějaká ztráta či oslabení víry. Odměnou
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bar- mi naopak byla radost, že Pán tam skutečně je nějakým způsobem přítomen. Tehdy se mi chtělo jásat
toň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.

a chválit ho, třeba i slovy některých „pohanských“
hymnů. A tak jsem pochopil, že v širokém významu
toho slova celý svět se svými touhami a sny je Biblí,
která se píše neustále.“
Při mapování společných východisek lidí různě
hledajících a věřících nešel Kukla cestou rychlých
řešení, která předbíhají realitu. Naopak. Do hloubky
zkoumal například výhrady Židů vůči křesťanům
a křesťanů vůči Židům. Poctivě vážil argumenty
obou stran a v mnohém dával jedněm i druhým zapravdu. „Ale nic z argumentů jedněch ani druhých
mi nevyvrátilo jednoznačné přesvědčení, že kdesi
na dně, v hlubině lidského myšlení a cítění, jde o naprosto tutéž bytostnou skutečnost, tutéž touhu, tutéž
víru, naději a lásku, směřující k témuž nedílnému
biblickému obrazu jediného Boha Izraele, Pána čistých srdcí,“ vyznává Oto Aleš Kukla v Knize Listy pro
Viktorii, která má podtitul Přemítání nad dějinami
Izraele a která je souborným vydáním dopisů adresovaných jedné zvídavé dívce z jeho blízkého okolí.
Jako kunsthistorik se Kukla hodně věnoval
náboženské motivaci v umělecké tvorbě různých
dob a kultur. Středem jeho zájmu se stalo umění
výtvarné - počínaje diplomovou prací o barokním
sochařství, přes dlouholeté angažmá v Galerii hlavního města Prahy až třeba po fundované, a přitom
mladému čtenáři srozumitelné seriály o výtvarném
umění publikované v 90. letech minulého století
v Ádéčku. Bohatou látku k publicistické činnosti
nacházel v rodném kraji, zejména v samotné Poličce. Za komunistů tam zájemcům jezdil přednášet,
například o poličských betlémech, a po roce 1989
zpracovával svým nezaměnitelným stylem zapomenutá, a někdy přitom až překvapivě aktuální témata
z historie v místním časopise Jitřenka.
Je možné, že to chvíli potrvá, než bude pokračovatel dávných písmáků, poctivý a odvážný služebník
pravdy, muž Bible, který myslel a žil ekumenicky
Otokar Aleš Kukla čtenáři objeven. Sestavit ucelenější mozaiku ze střípků různě rozesetých textů
může trvat celá desetiletí. Kuklovo dílo se přitom
uzavřelo teprve nedávno - zemřel v červenci 2008.
Jeho ostatky jsou uloženy na starém hřbitově v Poličce. Ten hrob se snadno hledá - najdete ho kousek
od hlavní brány, přímo vedle místa posledního odpočinku hudebního skladatele Bohuslava Martinů.
Text Bob Flieder. Foto: archiv Městské muzeum
a galerie Polička. Repro A. Klein.

Zdeněk Zouhar - Variace na téma B. Martinů
Dne 18. listopadu 2011 zemřel ve věku 84 let hu- věď je velmi rychlá: „Děkuji a na shledanou.“ V tu
dební skladatel a muzikolog, profesor Zdeněk Zou- chvíli, já i kurýrka, záříme štěstím. Ona, protože splhar. Byl nadšeným propagátorem díla Bohuslava
nila svůj úkol a může krematorium opustit, protože
Martinů. Zdeněk Zouhar provedl v Poličce, na přání
chce být někde úplně jinde a s někým úplně jiným,
Bohuslava Martinů, v roce 1956 premiéru Otvírání
a já, neboť díky této malé lsti, mohu bezstarostně
studánek.
vstoupit do obřadní síně a položit kytici u rakve
Rozloučení se Zdeňkem Zouharem se konalo v so- prof. Zouhara, kterou poslalo mé milované město.
botu 26. listopadu 2011 v brněnském krematoriu.
Chvíli mlčky stojím a vzpomínám na mé osobní
Kdyby mi někdo vyprávěl, že při tak smutné udá- setkání prof. Zouharem.
losti se dá zažít něco krásného a nevšedního, rval
Neváhám ani okamžik a vytahuji fotoaparát. Pořibych se, že to není možné. Věřte nebo ne, mně se to
zuji pár fotografií.
skutečně stalo.
Velmi krásnou a největší kytici poslaly nadace
V sobotu jsem se vypravil do brněnského krema- a společnost Bohuslava Martinů.
toria, abych se mohl naposled rozloučit s prof. ZdeňCelý obřad trval 45 minut, zazněla Zouharova sbokem Zouharem. Bylo mi všelijak, nedalo se ale nic
rová díla a také mistrovy „Variace na téma Bohuslava
dělat. Když jsem do krematoria přišel, zbývalo do
Martinů“. Coda variací cituje jednu z písniček na jedzahájení smutečního obřadu ještě asi 20 minut. Do
nu stránku Bohuslava Martinů. „Přiletěl ptáček z cizí
obřadní síně mohli jen zasvěcení, ostatním, zatím, krajiny, přinesl psaní v něm pozdravení...“. Když tuto
vstup zakázán. Asi pět minut před plánovaným ob- krásnou melodii hrají v samém závěru žestě, neudrřadem se rozevřely velké dveře a do čekací místnosti
žel jsem své dojetí. Hned jsem si pomyslil, co krásy
vtrhla mladá žena s velkou kyticí, která měla dvě
nám tady Zdeněk Zouhar a Bohuslav Martinů zanečerné stuhy a na těch stuhách bylo zlatými písmeny
chali. Jejich hudba je krásná, prostá a důstojná.
napsáno „Město Polička“.
Když jsem po obřadu kondoloval pozůstalé rodině,
Mladá žena, dle všeho kurýr, klepe na jakési dveře, povídám synovi prof. Zouhara Vítovi Zouharovi
ale marně, nikdo neotevírá. Během vteřiny mě na- „Variace na Bohuslava Martinů vašeho otce jsou
padl tajný plán. Přicházím k mladé ženě a povídám:
geniální, hned si je pustím.“
„Já jsem z Poličky a o kytici se už postarám.“ OdpoMarcel Záděra
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Navštívili jsme Čechy ve Slavonii
V Chorvatsku je mnoho míst, kde žijí potomci
Čechů. Vystěhovali se tam po vyhnání Turků
a zrušení nevolnictví u nás doma. Velký počet
lidí se stěhoval do Slavonie a Banátu. Nájem
statku a pole byl „za pytlík soli“. Byli však povinni v případě potřeby pomoci při obraně hranice
státu – CK Rakouska – Uherska.
Jiné národy mocnářství kolonizovaly jiné
oblasti – Slováci Vojvodinu, Němci Transylvánii
a další oblasti .

Test vytrvalostní síly

městí s lavičkami jako v Poličce. Městský úřad
s dvojjazyčnými tabulemi – chorvatsky a česky.
Nejvíce nás překvapilo, že v neděli v 9 večer byla
předzáhrádka u cukrárny plná.
Už přivítání v penzionu bylo dojemné – malé
děvčátko (3 roky?) nám pěknou češtinou zazpívalo českou národní píseň Utíkej káčo, utíkej.
Přitom rodiče česky neuměli. Do české mateřské
školky ji přihlásila babička. Slzy stoupaly do očí.
Penzion nám domluvila animátorka z našeho

Zajímá vás, jak jste na tom? Chcete znát svoji fyzickou výkonnost? Přijďte si ji otestovat do fitcentra
na plavecký bazén.
Test vytrvalostní síly je hodnotným ukazatelem
vaší celkové kondice. Nejde v něm pouze o sílu, ani
jen o vytrvalost. Tyto dvě motorické schopnosti se
zde vzájemně prolínají. Při pravidelném tréninku
cviku, který slouží k testování vaší kondice, dosáhnete kromě zvýšení výkonnosti a zpevnění těla, také
významnou redukci tuku a to i v oblasti pasu.
Vytrvalostní cvičení je vhodné jak pro sportovce,
tak i pro běžné klienty fitcentra. Nemusíte proto
podávat vynikající výkony jako Karel Soukal nebo
Helena Sršňová. Testu se zatím zúčastnilo téměř 100
lidí a čeká na další ženy a muže, kteří se zapojí do
této prospěšné aktivity.
Přijďte mezi nás a udělejte něco pro své tělo. Odbouráte nejen tuky, ale i stres, budete lépe naladěni
a zapomenete na starosti běžného dne.
Jiří Štěpánek

Mikulášská štika
Místa Turky opustěná byla zpustlá a bez obyvatelstva. Přistěhovalci přinášeli zkušenosti z hospodaření. Někteří přicházeli pěšky, jiní přijížděli
povozy. Přiváželi i polní nářadí a osivo.
Začátky musely být velice těžké, jak popisuje
kniha Češi v Chorvatsku.
Postupně přišli Češi i do jiných míst Balkánu
– Srbska, Bosny, Chorvatska. Velký příliv nastal
po vybudování závodu na výrobu obuvi Tomášem Baťou ze Zlína ve Vukovaru.
V 60tých létech minulého století jsem odebíral
časopis Čechů a Slováků v Chorvatsku - Jednota,
vydávaný v Daruvaru a distribuovaný do celé
Jugoslávie.
Byla to pro ně podpora a pro nás trochu jiné
zpravodajství. Líbil se nám. Trochu připomínal
kalendáře našich babiček – popisoval kde, co,
kdo se oženil s kým, kdo umřel, co se v komunitě
děje. Zprávy měly jiný pohled.
V normalizaci se mělo platit předplatné v dolarech. Ty jsme neměli a odběr skončil.
Vždy jsem si přál místo navštívit. Buď to nešlo,
nebo tudy cesta nevedla.
Až letos. Byli jsme s manželkou a naší „kozou“
(Corsou) na dovolené po zemích bývalého CK
žaláře národů (Rakousko, Slovensko, Maďarsko,
Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina),
spojenou s koupáním v Jadranu – Gradac (Dalmácie).
Zvolili jsme cestu zpět přes Bosnu a navštívili
Daruvar. Městečko kousek od hranic Maďarska
na jihu. Všude čisto – asi nás čekali. Pěkné ná-

Děkujeme za hřiště
Děkujeme zastupitelům měta za správné rozhodnutí k zachování děského hřiště za naším
domem.
Díky tomu, že města po celý rok dbá o to, aby
plochy okolo domů byly stále čisté a posečené,
využívají již toto hřiště děti, hrají si na něm a neběhají bez cíle okolo domů. Máme z toho velkou
radost, protože je potřeba, aby si děti měly kde
hrát a neseděly doma u televize a počtače.
Moc bychom se přimlouvali ještě za to, aby vyznačná alternativa 2 byla také vybudována jako
dětské hřiště. Rodiče i děti tuto možnost jistě
ocení.
Za obyvatele domu Mánesova 740 - 741
Bieberlová

hotelu v Gradacu. Vystudovaná ekonomka bez
práce umí česky, a proto ji hotel zaměstnal.
Navštívili jsme redakci časopisu Jednota.
S paní šéfredaktorkou Stráníkovou (absolventka Karlovy univerzity v Praze) jsme si povídali
o životě u nich a u nás. Mají to asi těžší. Problém

financí dnes tíží každého. Velký problém je i odnárodňování. Předali jsme jí darem Otvírání
studánek, vydané vloni poličskou knihovnou,
a modlitební knížku, která byla vydána v roce
1867 - tedy v období jejich příchodu do nového
domova (budují muzeum). Oplátkou jsme dostali knihu Češi v Chorvatsku a ukázky časopisu
Jednota a Dětský koutek (darovali jsme je poličské knihovně – zajímavé čtení).
V domě redakce má kancelář poslankyně
chorvatského parlamentu. Je jediná za menšinu
Čechů a Slováků. Mnoho potomků Čechů se při
volbách k češství již nehlásí.
Po cestě jsme se ještě poklonili českým králům - Přemyslu Otakaru II. na Moravském poli
a Ludvíku Jagelonskému u Moháče. Z Plitvických jezer máme fotografii desky organizátora
zpřístupnění těchto krásných míst – prof. Janečka ze záhřebské univerzity. „Rodem Čech,
dílem Chorvat“ je na ní napsáno. To povznese
národní hrdost.
Ing. Otakar Jukl

V sobotu 3. prosince se na přehradě „číslo nula“
v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička
konal předposlední závod sportovní sezóny 2011,
a to 3. ročník poháru Mikulášská štika. Přes pozdní
termín a přehršli předchozích závodů se „na start“
dostavilo nečekané množství zájemců. Hospodář
sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Naším cílem je udržet sezónu co nejdéle, k potěše
rybářů. K našemu překvapení se jich dostavilo nečekané množství – 65, třebaže následovala krátce
po naší hlavní akci, kterou je Poličský candát.
Přijeli dokonce naši přátelé ze Slovenska, což nás
velice potěšilo.
Báli jsme se, aby nám závod nepokazilo počasí,
protože začalo mrznout. Měli jsme ale štěstí, jako
ostatně po celý rok - udělalo se hezky a vše dopadlo
na jedničku. Přehrada byla zamrzlá jen z části
a do prostoru u hráze, kde je hloubka, byla hladina
volná, se závodníci snadno vešli. A byli spokojeni,
protože ryby braly. Chytili značné množství okounů
a štik. Zklamali pstruzi, kteří se patrně přestěhovali
k přítoku na mělčinu, kde byla hladina zamrzlá, aby
unikli štikám.
Myslím, že závod proběhl k všeobecné spokojenosti a pohodě. Samozřejmě jsme do revíru na
závod jako vždy vysadili další ryby. Ke stávající
osádce jsme přidali štiky vylovené z přehrady č. 1
(nyní je vypuštěna, abychom mohli provést nutné
úpravy), další štiky, pstruhy duhové a okouny jsme
nakoupili u našeho hlavního dodavatele, kterým je
Rybářství Litomyšl.“
Konečné výsledky (pořadí se určovalo podle délky tří největších ulovených ryb: 1. Mirek Moravec
(148 cm), 2. Vlastík Melezínek (135 cm), 3. Vladimír
Brokl (131 cm), 4. Martin Schauer (130 cm), 5. Vladimír Novotný (128 cm). Kromě pánů Brokla a Novotného jsou ostatní členy RS Vysočina Polička.
L. Vrabec
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Akce pod vysokou sítí
Turnaj minivolejbal
20. listopadu se náš nejmenší potěr zúčastnil
barevného minivolejbalu v České Třebové. Na
tyto akce jezdíme v hojném počtu a pomalu nám
přestává stačit počet míst v našem autobusku.
Tentokrát vyrazilo 10 družstev.
V barvě žluté startovala družstva čtyři, byla to
děvčata i s chlapci, kteří si vyzkoušeli tuto hru
poprvé. Nejlepší byly Nikola Zapletalová a Tereza Kozlová. Barva oranžová je jedno z našich želízek. Děvčata Tereza Vomáčková, Míša Srnská
obsadily 2. místo, když se musely sklonit před
Svitavami. I červená barva znamenala umístění
v přední linii, a to třetí místo Kateřiny Světlákové a Terezy Tutkové, všechna naše družstva
v této barvě jsou vzácně vyrovnaná, vešla se do
9. místa. Zelený znamenal také posun v pořadí
oproti minulým turnajům, i když na nás zbyla
brambora, 4. místo. Ve všech kategoriích nastupují i chlapecká a smíšená družstva, takže nás
těší, že se děvčata stále zlepšují.

v turnaji, ale i s výbornými steaky, vánočním
punčem a nakonec i s Mikulášem, který chtěl
nejprve básničku a pak předával ceny. Vítězky
z Vysokého Mýta předvedly nejvyrovnanější
výkony. Polička skončila čtvrtá.

Přehazovaná
O týden později se rozjela v Pardubickém kraji
soutěž krajského přeboru v přehazované dívek.
Naše tři družstva odjížděla na kvalifikaci do
Dolního Újezdu. Trošku rozpačité vystoupení
nám přineslo účast dvou družstev v elitní skupině, C tým skončil na 6. místě a těsně padal do
skupiny B.
Druhý turnaj hostila svitavská hala Na Střelnici 11. 12. Svoje výkony jsme korunovaly vítězstvím v celém turnaji. A tým ve složení Karolína

se spodním servisem) jsme soupeřky zaskočily.
Překvapivě nám nedělalo problém vrchní podání
přijmout a rozehrát, ale v zakončení jsme chybovaly. Snaha, bojovnost a spolupráce nás hnala
dopředu. Výsledky 1:1 s Červeným Kostelcem,

Barevný minivolejbal v České Třebové
0:2 s domácí Slavií, 2:0 s Kometou a 0:2 s Trutnovem. Chybělo nám v konečném součtu pár bodíků
a postoupily jsme jako třetí ze skupiny. Takto jsme
hrály s Třebechovicemi o 7. místo. Zápas byl vyrovnaný, ale my ho zvládly.
Starší žákyně
I toto družstvo má za sebou základní část
soutěže. Ve skupině C budou děvčata bojovat
o 7. -9. místo s Pardubicemi a Chvaleticemi.
Kadetky
Kadetky sobě i nám dělají radost. V Olomouckém kraji jsou s luxusním náskokem tří zápasů
na vedoucí příčce. Jejich bilance 10 výher a dvě
prohry (hned v úvodním zápase v Přerově).
V Pardubickém kraji prohrály s Letohradem,
Svitavami a Žichlínkem celkem 4x, aktivní skóre drží šesti výhrami, a to na 2. místě.
Děvčata těží ze svého příjmu, pokud minimalizují počet svých chyb, jsou zápasy jednoznačné.
Jejich devizou je obrovská vůle a hlad po
vítězství, dokážou jako jedny z mála zamakat
v koncovkách setů a tiebreaků i za velmi nepříznivého stavu, a soupeřkám uloupit vítězství.

Družstvo modrého minivolejbalu v Hradci Králové
Dvořáková, Nikola Lazorová a Míša Štejdířová
nenechal nikoho na pochybách, že letos chce
medaili. Béčko rozjelo turnaj fantasticky čtyřmi
výhrami, na kolena je srazil pátý zápas, kdy děvčata prohrála a již se nekoncentrovala na zbytek
turnaje. Ale i ony zůstaly v A skupině, na 6. místě. C družstvo zabojovalo a v B skupině zůstalo
na 6. místě.
Doufáme, že lednový turnaj na lanškrounské
palubovce potvrdí naše pozice.
Možná přijde i Mikuláš
3. prosince uspořádaly ženy již VII. ročník
Mikulášského turnaje. Po loňském mega turnaji letos zvolily komornější prostředí poličské
sokolovny.
Čtyři týmy (Vysoké Mýto, Žichlínek, Třemošnice a domácí Polička) zápasily nejen o prvenství
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Mladší žákyně
První polovina soutěže je dohrána. Karty jsou
vyloženy. Velmi nás teď mrzí prohrané tiebreaky s Chocní a Žichlínkem, protože na nás zbyl
Černý Petr a do první čtyřky, která bude hrát
o medaile, jsme nepostoupily. Společně s Českou
a Moravskou Třebovou si zahrajeme o zbývající
umístění.
Mladší žákyně se 11. 12 zúčastnily Mikulášského turnaje v Hradci Králové. Děvčata, která
nehrají v základní sestavě, byla přihlášena do
modrého volejbalu.
V Královéhradeckém kraji je určitě dobrá voda,
naše soupeřky z hradecké Slavie, Červeného Kostelce, Trutnova a pražské Komety, byly obryně.
Na první zápas děvčata zírala s otevřenou pusou.
Snad pro naši výšku nevýšku, nebo pro naše spodní podání (v Pardubickém kraji se hraje tato soutěž
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Juniorky
Jejich krajský přebor se přehoupl do druhé
půle. Zatím jsou bodově vyrovnané s Českou
Třebovou, ale podle skóre na 4. místě.
-har-

Atletika Polička bilancovala rok 2011
Tradiční valná hromada členů Atletiky Polička
proběhla v sobotu 19. listopadu, aby vyhodnotila
sezónu 2011. Účast byla průměrná, leč usnášeníschopná. I když s výsledky byla veřejnost po celý rok
seznamována, přece jen uvedu závěrečnou bilanci.
Nejhodnotnější výsledek je určitě vybojovaná
účast a umístění dorostenky Terezy Vytlačilové
na MS sedmnáctiletých v sedmiboji, kde skončila
14. Následují dva mistrovské tituly stejné závodnice
z MČR dorostu v sedmiboji a v hodu oštěpem a tři
bronzové medaile za pětiboj, stýpl a hod oštěpem
kategorie žen do 22 let. Poslední medaili z MČR
vybojovala rovněž dorostenka Veronika Dlouhá a to
stříbrnou ve vrhu koulí. Na MČR celkem startovali
závodníci ATPOL třiadvacetkrát. Do desátého místa
se umístili patnáctkrát, z toho Tereza devětkrát.
Proto bylo jednoduché letos rozhodnout o udělení
titulu „Atlet roku 2011“. Po roce titul obhájila Tereza
Vytlačilová.
V krajských přeborech jednotlivců se atleti z Poličky umístili do desátého místa devětatřicetkrát
a získali dvaadvacet medailí, z toho sedm zlatých,
osm stříbrných a sedm bronzových.
Nejvíce kovů vybojoval starší žák Milan Le Viet (5)
a po třech žáci mladší Jarda Holec a Jan Mužík. Dva
přebornické tituly získala Veronika Dlouhá.
Na základě výkonů byli na Hry 5. letní Olympiády
dětí a mládeže nominováni tři závodníci ATPOL. Zú-

častnili se dva - starší žák Milan Le Viet a mladší Jan
Tomšů. Milan si přivezl dvě medaile ze štafetových
běhů družstva Pardubického kraje a sedmé místo
za skok daleký. Honza byl úspěšnější v běhu na 60m.
př., kde skončil čtrnáctý a rovněž pomohl družstvu
ve štafetě k místu šestému.
V soutěžích družstev krajského přeboru byli nejúspěšnější mladší žáci ziskem stříbrného postu ve
finále KP, třetí místo si vychutnali muži složení z veteránů, juniorů a dorostenců. Nejmladší žáci skončili
pátí, mladší žákyně deváté a nejmladší žačky byly
patnácté. Tři závodníci pomohli družstvu mužů
Svitav k zisku čtvrtého místa v KP, tři dorostenci
pomohli Hvězdě Pardubice k postupu na MČR, dva
junioři rovněž s Hvězdou Pardubice postoupili na M
Čech. Dorostenky hostovaly v JAC Brno a podílely se
na postupu na MČR. O postup do extraligy žen se
pokusila v Olomouci jediná žena ATPOL soutěžící na
dráze Lenka Schauerová.
Zápisy v rekordních listinách se v poslední
sezóně přepisovaly 55x. V dívčích kategoriích 33x
a v chlapeckých 22x. Nejčastěji se o to zasloužila
dorostenka Tereza Vytlačilová. V závodních soutěžích jakéhokoliv stupně během roku propagovali
Poličku atleti svou účastí více než stodvacetkrát.
Poličku má jistě i rádo všech 255 startujících na
již 46. ročníku Běhu kolem hradeb, tradičně pořádaných 1. května.

Všechna tato aktivní bilance mohla vzniknout na
základě ekonomické podpory, kterou poskytuje největší měrou město Polička, dále pak Pardubický kraj
a Český atletický svaz. Nezanedbatelné je i poskytnutí tréninkových prostor ve školách Masarykova
a Na Lukách.
Na závěr byly naznačeny orientační cíle pro
příští rok a byla dána důvěra současnému vedení
Občanského sdružení ATLETIKA Polička ve složení
předseda Lukáš Kvapil a místopředsedové Marta
Schauerová a Petr Mach.
Podrobnější informace o životě Atletiky Polička
najdou zájemci na www.atletikapolicka.wgz.cz
předseda ATPOL Ing. Lukáš Kvapil

Výlov přehrady
V sobotu 26. listopadu došlo v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem k události
významné nejen pro přátele cechu sv. Petra, ale
i pro veřejnost – po 18 letech se konal výlov přehrady č. 1. Hlavním důvodem bylo zjistit, do jaké míry
je revír zanesen bahnem, a pochopitelně i to, kolik
ryb a v jakém složení zde na konci sezóny zůstalo.
V neposlední řadě to byla příležitost pro občany,
aby si domů odnesli rybu třeba na Vánoce nebo na
zítřejší oběd. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů
nám k tomu řekl:
„Výlov nádrže Pk1, která je naším hlavním rybníkem, byl událostí, ke které nedochází každý den.
V tomto případě to bylo po 18 letech. Od toho se
odvíjelo i očekávání co slovíme a kolik tam přibylo bláta, abychom v rámci našich omezených
finančních možností (dotaci se nám nepodařilo
získat) alespoň částečně provedli vyčistění loviště
a koryta. Myslíme, že si, že po tolika letech si to
tenhle rybník zaslouží. Po vypuštění vody se ukázalo, že u výpustě na hrázi v tzv. lovišti přibyl asi
metr bláta.
Obávali jsme se, aby nás vzhledem k pozdnímu
termínu nezaskočilo počasí, ale kvůli velkému
množství sportovních akcí, které jsme zde pořádali,
to jinak nešlo. Vypouštění přehrady jsme zahájili
12. listopadu, ihned po skončení hlavní sportovní
akce roku, kterou byl závod Poličský candát. Jednalo se zhruba o 100 000 kubíků vody. Naštěstí
k nám bylo počasí vlídné, hladina byla zamrzlá jen
zčásti a po celý den výlovu svítilo sluníčko.
Zájem lidí byl obrovský, ani nejstarší pamětníci
si nevzpomínají, že by na velké louce pod nádrží
nebylo dost místa na parkování. Auta stála i na
cestě kolem chatové osady, dokonce i na hlavní silnici od Poličky. Odhaduji, že se přišlo podívat zhruba 1 500 až 2 000 lidí. Měli zájem nejen o vlastní
výlov, ale přišli si také koupit ryby. To nás potěšilo
i proto, že letošní dlouho trvající sucho a nízké procento kyslíku ve vodě nám působí starosti, jak ryby
přezimují, takže jsme lidem rádi vyhověli a prodali
jim část menších kaprů.
Pokud jde o vlastní výlov, předčil očekávání
i těch největších optimistů. Já jsem odhadoval,
že slovíme kolem 50 q ryb, skutečnost byla 70
q. Překvapilo nás velké množství sumců (54 ks),
z nichž někteří měřili 170 cm a vážili nejméně 30
kg. Podobné to bylo se štikami – slovili jsme jich
na 500, překvapil i velký počet candátů, z nichž
někteří měřili 90 cm. Hlavní obsádkou byli pochopitelně kapři – byli mezi nimi i matadoři kolem
metru, o váze 15 kg. Pstruhů ve vodě zbylo 250 kg
(kolem 700 ks).
Vylovené ryby, především ryby dravé a trofejní,
byly rozvezeny do okolních rybníků, abychom je
mohli na jaře vrátit do přehrady. Obsádku, hlavně
kaprů, pochopitelně doplníme nákupem.
Celou akci jsme pojali tak trochu svátečně, takže
při ní hrála hudba, bylo krásné počasí, takže jistě
nebylo člověka, který by odcházel domů zklamán.“
L. Vrabec
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Fotbalový turnaj školiček
Dne 27. 11. 2011 jsme se zúčastnili fotbalového
turnaje školiček, ročník narození 2005 a mladší, ve
všesportovní hale ve Skutči, pořádané fotbalovým
oddílem FC Hlinsko. Turnaj se konal za účasti pěti
družstev a to: FC Hlinsko, SK Polička, FC Chotěboř,
FC Slovan Havlíčkův Brod, ŽSK Třemošnice. Hrálo
se systémem každý s každým po dobu 1 x 20 min se
čtyřmi hráči v poli plus gólman.
FC Hlinsko – SK Polička 1:2
Turnaj jsme zahájili s družstvem FC Hlinsko.
O našem vítězství 2:1, těsně před koncem, rozhodl
Jan Valouch, který vsítil i první gól.
Branky: Jan Valouch 2
SK Polička – FC Chotěboř 5:1
Druhý zápas jsme zvládli o poznání lépe a hned
od úvodu jsme si vypracovali dvoubrankové vedení.
Soupeř sice poté snížil, ale naše družstvo odpovědělo dalšími třemi brankami do soupeřovy sítě a tím
rozhodlo o našem vysokém a zaslouženém vítězství.
Branky: Adam Mach 2, Jan Valouch, Terezka Šípová, Nikolas Roun
SK Polička – ŽSK Třemošnice 0:3
Do třetího utkaní jsme šli posíleni o dvě vítězství a chtěli jsme se pokusit navléknout třetí
korálek na vítěznou šňůrku. Naše plány nám však
hned na začátku utkání zhatil soupeř, který nám
dal dvě rychlé branky. Družstvo Poličky se snažilo
o vyrovnání, ale když už jsme si nějakou tu šanci
vypracovali, nedokázali jsme ji proměnit. Pak
přišel třetí gól z kopačky soupeře, který završil
hattrickem.

SK Polička – FC Slovan Havlíčkův Brod 1:0
Naše poslední utkání zároveň uzavíralo celý
turnaj. Po výsledcích, které jsme znali, bylo jasné,
že se jedná o přímý souboj o druhé místo. Nutno
podotknout, že proti nám stál soupeř, který na turnaji předváděl nejlepší fotbal a průběh zápasu tomu
odpovídal, protože více vzruchu bylo od začátku
až do konce před naší brankou. Nám se podařilo
ohrozit branku soupeře několika rychlými průniky dua Adam Mach a Jan Valouch a právě druhý
jmenovaný po jednom z nich prostřelil gólmana
Havlíčkova Brodu. V poslední minutě zápasu jsme
si zhluboka oddechli, a to, když od půlky hřiště postupovali dva soupeřovi hráči na naši branku zcela
sami, ale Eda Vykypěl souboj nevzdal a v posledním
možném okamžiku hráče dostihl a společně s naším
brankářem Adamem Spálenkou, který odchytal celý
turnaj na jedničku, poslední šanci soupeře zmařili.

A tak mohla propuknout nefalšovaná radost našeho
mužstva a jejich blízkých a v neposlední řadě moje.
Vždyť jsme se umístili na druhé příčce na našem
historicky prvním turnaji školiček.
Sestava:
Brankář: Adam Spálenka
Obránci: Jan Vraspír, Jaroslav Suma, Adam Švec,
Tomáš Beneš, Eduard Vykypěl, Matěj Mitáš
Útočníci: Nikolas Roun, Adam Mach, Bára Otcovská, Jan Valouch, Tereza Šípová, Milan Hájek
Tabulka:
1. ŽSK Třemošnice
2. SK Polička
3. FC Slovan Havlíčkův Brod
4. FC Hlinsko
5. FC Chotěboř
Pavel Bureš

Mikulášský
fotbalový turnaj
Po loňském 2. místě jsme jeli na turnaj s cílem
navázat na tento úspěch. Na medaile jsme tentokrát nedosáhli, i když při troše štěstí … Ale takový
je fotbal. Po tradičním pomalejším rozjezdu se
kluci vyhecovali a další zápasy zvládli skvěle.
Obránci v čele s brankářem bránili tak, jak se
má, útočníci konečně ukázali své střelecké umění.
Čertův hattrick předvedl Horníček, Mach s Valouchem také nezůstali pozadu. A nováčci v týmu
Zahradníček, A. Spálenka na svém prvním turnaji
ukázali, nač se mají soupeři příště těšit. Fanoušci?
1. místo pro čertovy skvělé fanoušky. Díky. Díky.
A také díky MUDr. Tomanovi. Závěrem - skvělý
turnaj, fanoušci a hráči se dobře předvedli.
Výsledky ve skupině:
Polička - Radostín 1:1 - vlastní
Polička - Dubeč 0:3
Polička - Svratka 2:0 - Valouch, Mach
Polička - Krouna 4:1 - Horníček 3x, Mach
Semifinále: Polička – Trutnov 0:3
O 3. místo: Polička - Dubeč 1:3 - Horníček
Sestava: Doležal, Toman, Pham, Valouch, Mach,
Horníček, Zahradníček, P. Spálenka, A. Spálenka
Radek Mlynář
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Turnaj fotbalových nadějí „Štít
královských věnných měst“ v Jaroměři
V ranních hodinách poslední listopadové soboty
Chtěli bychom tímto poděkovat našim skvělým
jsme vyrazili reprezentovat Poličku na turnaj do Ja- fanouškům, rodičům hráčů a trenérům starší
roměře. Los turnaje nám mnoho šancí na úspěch ne- přípravky, kteří s námi vážili dlouhou cestu. Dík
dával. I proto jsme turnaj brali jako velkou zkoušku
patří i městu Polička za organizaci cesty na turnaj
ohněm s cílem nasbírat zkušenosti proti mužstvům – věříme, že jsme se odvděčili vzornou reprezentací
zvučných jmen (Hradec Králové, Mladá Boleslav).
našeho města.
Přestože jsme výsledkově žádnou díru do světa neZávěrem bychom chtěli poděkovat za podporu
udělali, pro naše „špunty“ to byl neskutečný zážitek. mužstva mladší přípravky následujícím osobám
Radost ze vstřelených gólů, i když ne vítězných, byla
a subjektům:
i tak velká.
Město Polička, STREFA Polička s.r.o., APOLO CZ
Přesto o nás mluvili všichni soupeři. Atmosféru
s.r.o. Polička, p. Pavel Jelínek, p. Bohumír Bárta,
v hale, jakou vytvořili naši fanoušci, se dá jen těžko
p. Petr Spálenka.
popsat. Poličské fanoušky nám všichni záviděli.
Radek Mlynář
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Zprávy oddílu ledního hokeje
POLIČKA – CHRUDIM
2:4 (0:1, 2:3, 0:0)
Branky: Švejda, Boháček
V neděli 20. 11. odstartovaly odvetné zápasy
základní hrací části KP I. Spartak se na domácím
hřišti postavil soupeři, který je momentálně na
1. pozici. Hrál se od začátku velice pohledný a rychlý hokej. Výraznější tým z Chrudimi byl jasným
favoritem, ale neměl cestu k vítězství vůbec jednoduchou, protože naši kluci zahráli výtečně a byli
rovnocenným soupeřem. Chrudim se ujala vedení,
když do konce 1. třetiny zbývalo pouhých 48 vteřin.
Do 2. části hry nastoupil Spartak famózně. Nejdříve Švejda vyrovnal a za par minut poslal Boháček
Poličku do vedení. Náš zkušenější soupeř stihl do
konce třetiny zápas otočit na 2:4. V závěrečné dvacetiminutovce již branka napadla jen díky dobře
chytajícímu brankáři Chrudimi, protože asi 5 min.
před koncem měla Polička veliký tlak, kdy chybělo
jen trochu štěstí ke vstřelení gólu. Trenér M. Grubhoffer po závěrečném hvizdu mohl jen chválit své
svěřence za předvedený výkon proti tak silnému
soupeři (první zápas v Chrudimi prohrála
Polička 13:1). Sponzorem utkání byl p. Josef Popelka (stavební firma) z Pomezí.
V divácké soutěži se do závěrečného finále posunul p. Dvořák z Poličky.
LANŠKROUN – POLIČKA
2:5 (2:3, 0:1, 0:1)
Branky: V. Vápeník, D. Vápeník, Pospíšil, Krajíček, Kubát
Ve čtvrtek 24. 11. odjížděl Spartak k odvetě do
Lanškrouna oslabený o Nikla, Švejdu a Veselého.
Soupeř se ujal vedení, ale za 1 min. bylo vyrovnáno. Ve 13. min. Lanškroun opět vedl, ale v 15. min.
v našem oslabení je znovu vyrovnáno. Zlomový
moment přišel těsně před první sirénou, kdy Krajíček střelou pod břevno poslal Poličku do vedení.
Ve 2. třetině, kdy tempo utkání gradovalo a útoky
se přelévaly z jedné strany na druhou, skóroval
znovu Spartak. Kubát našel Pospíšila a bylo to 2:
4. V úplném závěru poslední dvacetiminutovky,
kdy Lanškroun odvolal brankáře, pečetil vítězství
do prázdné branky Kubát.
M. TŘEBOVÁ – POLIČKA
6:3 (1:2, 3:1, 2:0)
Branky: Krajíček, V. Vápeník, Boháček
Ve středu 30. 11. zajížděl Spartak do M. Třebové, kde si nevedl vůbec špatně. Po prvním utkání

v Poličce a prohře 12:1 se Slovanem se jejich
fanoušci nestačili v úvodu tohoto střetnutí divit.
Ve 25 min. to bylo již 1:3 pro Spartak, ale dvě
velké chyby byly příčinou vyrovnání a soupeř do
konce 2. třetiny stihl zápas ještě otočit. Do konce
utkání stihla M. Třebová ještě výsledek upravit
na konečných 6:3. I přes prohru naši kluci podali
bojovný výkon.
POLIČKA – ZH PARDUBICE
3:4 v prodl. (0:0, 1:3, 2:0)
Branky: Nikl, Hejtmánek, Švejda
Utkání hrané 4. 12. v Poličce mělo úplně stejný
scénář jako v Pardubicích. Po první bezbrankové
třetině se Polička ujala vedení, ale soupeř, který
nastoupil se svoji největší oporou brankářem Čeladym dokázal otočit zápas na 1:3. V poslední části
hry Polička vyrovnala, ale v prodloužení byli opět
šťastnými hosté.
Sponzorem utkání byl oddíl LH a cenu pro nejlepšího hráče domácích předával předseda oddílu
p. M. Grubhoffer brankaři Bauerovi. V divácké
soutěži, jejímž hlavními sponzory jsou fa. KELVIN
ELEKTRO a fa. TV POOL, zvítězil a postoupil do
finále p. Stell.
SKUTEČ – POLIČKA
0:8 (0:3, 0:3, 0:2)
Branky: Kubát 3, Nikl 3, Pospíšil, Jindra
V neděli 11. 12. sehrál Spartak další mistrovské
utkání ve Skutči. Naši hráči hned od úvodu soupeře
přebruslovali a byli jasně lepším týmem. Po vyhrané první třetině 0:3 přišel na začátku druhé malinký útlum, ale další průběh této části hry hovořil
jasně pro Poličku. V posledním dějství už Spartak
hru kontroloval a po dalších dvou trefách se skóre
zastavilo na 0:8.

V polovině listopadu zemřel ve věku 83 let
pan Adolf Rücker. V jeho osobě tak ztratil náš
oddíl, ale i celé město Polička člověka, který svůj
život zasvětil sportu. Jeho největším koníčkem
byl samozřejmě hokej, ale byl také výkonným
fotbalovým brankářem. Po skončení aktivní činnosti sportovce se na dlouhá léta stal předsedou
oddílu LH a později i předsedou celé TJ Spartak
Polička. Po dobu jeho setrvání v těchto funkcích
se snažil rozvíjet a podporovat volnočasové
aktivity mládeže. Byl hnacím motorem, který

nikdy neselhal při několikaleté snaze vybudovat
v Poličce umělou ledovou plochu. Díky němu dnes
má naše město kulturní hokejový stánek a mládež
dobré zázemí pro rozvoj tohoto sportu. Ač tělem
i duší hokejista snažil se pomoci všude. Bude jen
málo sportovišť v Poličce, kde by alespoň malým
písmem nebyl podepsán. Najít znovu tak obětavého člověka, jako byl pan Adolf Rücker, bude velice
těžké, ne-li nemožné.
„Dolfo“ naposledy díky za vše co jsi pro nás
udělal.

JUNIOŘI:
Chrudim – Polička
M. Třebová – Polička
Polička – Choceň
Skuteč – Polička
Litomyšl – Polička
DOROST:
Polička – Litomyšl
Choceň – Polička
Lanškroun – Polička
Polička – Světlá n/S.
Polička – Chrudim
Chotěboř – Polička

15:3
2:5
2:9
5:2
5:4 SN

Tiché rozloučení s p. Rückerem proběhlo na zimním stadionu před zápasem „A“ mužstva
v neděli 27. 11. 2011

5:7
3:2
3:1
8:2
2:5
10:6

ST. ŽÁCI:
Polička – Skuteč
Polička – Pardubice
M. Třebová – Polička
Polička – Litomyšl
Choceň – Polička
Polička – Č. Třebová
M. Třebová – Polička
Polička – Litomyšl
Choceň – Polička
Polička – Č. Třebová

2:7
5:5
4:16
5:1
4:4
13:0
4:14
3:0
3:10
2:9

ML. ŽÁCI:
Polička – Pardubice
M. Třebová – Polička
Polička – Litomyšl
Choceň – Polička
Polička – Č. Třebová

8:1
4:16
5:1
4:4
13:0

PŘÍPRAVKA:
Chrudim – Polička
Litomyšl – Polička
Skuteč – Polička
Pardubice – Polička
Polička – Č. Třebová
Litomyšl – Polička
Skuteč – Polička
Pardubice – Polička
Polička – M. Třebová

4:3
2:6
2:5
5:5
3:5
2:7
1:8
6:2
7:10
Výbor oddílu LH

Běžecké poháry
V rámci republiky existuje řada běžeckých Pohárů.
Tři z nich jsou pro poličské běžce nejdostupnější.
Maratónstav Český pohár v bězích do vrchu je sice
rozmístěn po celé ČR, náročnost závodů rozlišena
třemi stupni, ale závody v Orlických horách a Krkonoších či Jeseníkách jsou ekonomicky dostupné.
Z Poličky jsou zde klasifikovaní pouze dva závodníci - 99. Mirek Štyndl mezi padesátníky a v hlavní
kategorii Milan Beneš 465. Prvý v konkurenci 228
a druhý 760 klasifikovanými.
„Velká Cena“ Východních Čech v dlouhých bězích
čítá přes čtyřicet akcí hlavně v pardubickém a hradeckém okrese, ale i v nedalekém okolí. Maxima
třiadvaceti hodnocených závodů z Poličky nedosáhl
nikdo, ale objevují se již v klasifikaci čtyři běžci. Nejúspěšnější je 31. opět Mirek Štyndl mezi padesátníky,
39. se Pepa Šutera v hlavní kategorii a prosadila se
i děvčata – 52. Zuzka Vlčková a 77. Lenka Schauerová. (konkurence 97, 281 a 127 závodníků).
Nejsledovanějším pohárem je ten nejbližší - Pohár
Iscarexu a jeho snad jediná v česká součást, Orlická
běžecká liga mládeže pro žactvo a dorost. Centrum
závodů je v okrese Ústí n. O. Počet přesahuje třicet
běhů a hodnotí se dvanáct nejlepších. V nedávné
minulosti byla tato soutěž poličskou doménou v mládežnických kategoriích. Letos byl do třetice nejúspěšnějším zkušený Mirek Štyndl, i když mu na bednu chyběl ten jediný krůček. Druhým nejzdatnějším
byl mladší žák Honza Mužík na osmém místě, i když
nestihl, ze zdravotních důvodů, odběhat minimum
klasifikovaných startů, tedy dvanáct. To stihl v hlavním poli Pepa Šutera, ale stačilo to jen na 15. místo.
O stupínek lépe skončil ml. žák Adam Zezula. Ve třetí desítce se objevují dívky Z. Vlčková a L. Schauerová (22. a 23.) a starší žák Jakub Kučera 29. Za zmínku stojí ještě umístění (s minimem závodů) juniora
V. Kalvody - 30. místo, 454. K. Sejkory, 63. J. Boháče
a 72. veterána P. Macha. Absolutně přesný přehled
zájemci najdou na stránkách www.iscarex.cz
V současné době jsou poháry na příští rok připraveny, stačí jen o víkendech včas vstát a najít kamarády ochotné za mírný peníz startovného a dopravného protáhnout si tělo.
Atletika Polička sekce „dálkoplazů“
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AVL Polička
V uplynulém měsíci byly
odehrány následující zápasy
s výsledky:
1. 12. THT - LachSoda 2:0
8. 12. Bystré - Pajdáci 2:0
Bystré - LachSoda
2:0
THT - Pajdáci
1:1
Rozpis zápasů na další měsíc:
5. 1.
Jaruni - Pajdáci; Jaruni - LachSoda
Pajdáci - LachSoda
12. 1.
Bystré - K6; Bystré - Jaruni; THT - K6
19. 1.
ASPV - Pajdáci; K6 - Pajdáci;
K6 - LachSoda
26. 1.
THT - Jaruni; THT - LachSoda;
ASPV - LachSoda
Více informací a celý rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák

Horolezení
Tato sportovní disciplína se dělí na mnoho odnoží
a je s Poličkou již dlouho neodmyslitelně spojená.
V Jitřence se o horolezení však píše málo. Mnohým
„borcům“ a „borkyním“ je tento trend na škodu, ale
říká se, že dobrá práce se chválí sama. Přesto se
zmíním o některých sportovcích, kteří hájí poličské
barvy nejen ve sportu, ale i na poli pracovním.
Nejaktivnějším závodníkem ve sportovním lezení
je momentálně asi Michal Štěpánek. O jeho stabilní
úrovni ve sportovním lezení svědčí předloňské
1. místo, loňské 2. místo a letošní 2. místo. Zajímavé

je i to, že v sezonních konečných závodech, což představuje předloňské a loňské Mistrovství České republiky, obhájil Michal vždy 1. místo. Letos na dvoudenním závodě Českého poháru v Příboru dosáhl na
1. a 2. místo. Michalovy přednosti – gymnastický
vzhled, vytrvalost a bojovnost přispěly i k dobrým
výsledkům ve sportovním lezení na obtížnost. Vloni
byl celkově třetí.
Nemohu zapomenout na to, že v těsném závěsu za
ním byli hned dva další poličtí lezci, a to čtvrtý Petr
Hartmann, který se začal letos intenzivně věnovat
lezecké disciplíně s cepíny –“drytoolu“ a páté místo
v Českém poháru v lezení na obtížnost vybojoval
Petr Klíma, který se letos snaží s Janem Chválou
připravovat hlavně v „boulderingovém“ stylu.
Bouldering je lezení bez jištění v nízkých výškách
a Honza Chvála letos právě v této lezecké disciplíně
zvládl těžký přelez v hodnotě obtížnosti 8a+, což se
mezi lezci cení.
Pro dobré umístění v Českém poháru je mimo
jiné potřeba nejen pravidelný trénink, ale i účast
na všech závodech. To například studující Vladimír
Střílek nesplňuje. Vláďa byl jen na dvou závodech
ze sedmi. Avšak již v mužské kategorii na 23. místě
v Českém poháru ve sportovním lezení na obtížnost
svůj kredit neztratil. Mezi muže se v Českém poháru
ve sportovním lezení na rychlost vklínil letos na
4. místě již zmiňovaný Michal Štěpánek. Michal
mimo jiné v boulderingu mužů zatím drží 22. místo.
Mezi nejmladšími se svou účastí na „Tendon Cupech“
pomalu rýsují na 22. místě Eliška Lorencová a na
8. místě Jakub Lorenc.
Dalším úspěchem poličského horolezení je i dobytí jednoho z vrcholů Pamíru Pik Karl Marxe (6726
m. n. m.) v Tadžikistánu místopředsedou Horoklubu
v Poličce Petrem Mazalem a Ivou Dolečkovou. Tento
skialpinistický pár se postaral o poutavou přednášku v Divadelním klubu, kterou hltali nejen členové
kroužku sportovního lezení.
Většinu z výše jmenovaných musím navíc pochválit za každoroční pomoc v pořádání dětských
oblastních a okresních soutěží ve sportovním lezení
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na rychlost a obtížnost. Budiž jim aspoň částečným
poděkováním vzpomínková fotografie z roku 2008.
Právě tito, a další nadšenci jsou spolu s Pavlem Hartmanem pilířem pro pořádání soutěží ve sportovním
lezení. Není lehké postavit a připravit cesty, zorganizovat vše potřebné a v rámci bezpečnosti odjistit
přes sto lezeckých pokusů. Nesmíme zapomenout
také na děkování firmám za drobné ceny, které vždy
okresní kola pozvednou z hlediska atraktivity na
vyšší úroveň.
STN

Panenka na
turnaji ISOFIN
Na pozvání svého kamaráda a majitele společnosti ISOFIN CZ s. r. o. pana Roberta Hucla přijel
v září 2011 Poličku navštívit fotbalový veterán
Tonda Panenka (viz fotografie). Důvodem jeho
návštěvy byl tenisový turnaj, který pořádal právě
Robert Hucl pod záštitou své společnosti ISOFIN
CZ. Celé akce se účastnilo 50 hráček a hráčů všech
věkových kategorií. Sledovat legendu české kopané na poličském kurtu byla opravdová radost.
Soutěživost a touha po vítězství všech zúčastněných určitě nebyla tím hlavním, co se neslo
sobotním odpolednem. Vše korunovala skvělá
nálada podpořená výborným cateringem, o který
se postaralo poličské občanské sdružení Spolek
PATRIOT. Co dodat závěrem? Všichni soutěžící
rádi přijali pozvání na akci v roce 2012, jelikož
pro úspěch nezbývá než turnaj opakovat. Spolek
PATRIOT tímto děkuje panu Huclovi a řediteli
turnaje Robertu Křenkovi.
wop

Kolik zaplatíme
BAZÉN
plavání
děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní
Permanentky
5 vstupů
10 vstupů
plavání
děti od 3 let do 15 let
85 Kč/hod.
160 Kč/hod.
ostatní
200 Kč/hod. 400 Kč/hod.

Plavecké kurzy
Pondělí:
15.00 - 16.00 hod. AQUAGRAVIDIBIC
Zdena Šemberová
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 6-8 let,
Zdena Šemberová
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací
kurz st. žáci
Zdena Šemberová
17.00 - 18.00 hod. plavecký
oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
16.30 - 18.00 hod. pl. odd.
Žďár nad Sázavou
plavčík
Úterý:
15.00 - 15.30 h. veřejnost pro děti od 1,5-3 let
– Vodníčci velký b.
Zita Nešťáková
15.30 - 16.30 hod. plavání hrou - kapříci
Zita Nešťáková
16.30 – 18.00 hod. pl. oddíl
Žďár nad Sázavou, 2 dráhy veřejnost
plavčík
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic
Gabriela Svobodová
Středa:
12.30 – 13.00 hod. kojenci a batolata,
malý bazén - Pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod. kojenci
a batolata - Pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. kojenci
a batolata – Medúzky
Jitka Kmošková
14.00 - 14.30 hod. kojenci a batolata,
malý bazén - Pulečci
Jolana Kozlová
14.30 – 15.00 hod. kojenci a batolata,
malý bazén - Medúzky
Jolana Kozlová
15.00 – 15.30 hod. kojenci a batolata,
malý bazén - Medúzky
Jolana Kozlová
15.30 - 16.15 hod. rodiče s dětmi
od 3 let – Želvičky- velký b.
Martina Jiráňová
16.30 – 17.30 hod. Delfínek 5-6 let
Martina Jiráňová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
Zděněk Jandík
17.30 – 19.00 hod. pl. odd.
Žďár nad Sázavou 2 dr., veřejnost 2 dráhy
plavčík
19.00 – 20.00 hod. kondiční plavání
veřejnost
plavčík
Pátek:
16.00 – 17.30 hod. pl. odd. Žďár
nad Sázavou
plavčík

Permanentky
5 vstupů
10 vstupů
15 vstupů
Děti do tří let
Zdarma
zdarma
zdarma
Děti od 3 let do 15 let
190
365
525
Ostatní
375
725
1.050
držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného

zdarma
20 Kč/ hod.
45 Kč
15 vstupů
210 Kč/hod.

Půjčovné sauna:
ručník: 15 Kč

575 Kč/hod.

UPOZORNĚNÍ: vstup na bazén je započítán od
převzetí do předání klíčku od kabinky.
Za překročení zaplacené doby uhradí návštěvník 10 Kč za započatou každou 1 hodinu.
Držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
NOVINKA: držitelům RODINNÝCH PASŮ poskytujeme slevy 5% z jednorázového vstupného.
Platnost je do 5. 12. 2012
KURZY
Aquagravidibic
80 Kč/60 min.
Aquaerobic
80 Kč/60 min.
Batolata
malý bazének
110 Kč/30 min.
Rodiče s dětmi
velký bazén
100 Kč/45 min.
Plavání hrou
60 Kč/60 min.
Zdokonalovací plavání
60 Kč/60 min.
Delfínek
60 Kč/60 min.
Veřejnost pro děti od 1,5 do 3 let,
Vodníčci velký bazén - dospělí 60 Kč/60 min.
zapůjčené plav. pomůcky pro děti
20 Kč jednorázově
PŘEDNÁŠKY
Úvodní přednášky,
přednášky pro těhotné
20 Kč za osobu

prostěradlo: 20 Kč

NOVINKA: držitelům RODINNÝCH PASŮ poskytujeme slevy 5% z jednorázového vstupného.
Platnost je do 5. 12. 2012
UPOZORNĚNÍ: potvrzení pro zaměstnavatele
a pojišťovny za vstupenky nebo permanentky
hlaste v pokladně před zaplacením nebo využijte
služeb v pracovní době v kanceláři plaveckého
bazénu.
UBYTOVNA – „BALATON“
I. pronájem ubytovacího zařízení bez ložnic
1.250 Kč/24 hod.
II. ubytování (kapacita 8 lůžek)
110 Kč/lůžko a noc
Pouze při současném pronájmu ubytovacího zařízení „BALATON“ pronájem chladícího zařízení
na pivo nebo grilu:
poplatek za půjčení chladícího zařízení:
200 Kč; vratná záloha: 1.000 Kč
poplatek za půjčení opékacího grilu:
500 Kč; vratná záloha 2.000 Kč
(sele, kuřata, plátky)
Ceny jsou včetně 14% DPH a půjčovné je včetně
20% DPH.
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu Polička

Uvedené kursy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
rukávky/pár
vstup na balkon
plavecký pás
SAUNA
Vstupné sauna
děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní

ZIMNÍ STADION
Veřejné bruslení
Děti
Dospělí
Školy:
Hodinové vstupné:
Mimo pondělí - pátek:
Pondělí – neděle:
Sobota – neděle:
Ceny jsou včetně DPH.

10 Kč
5 Kč/hod.
10 Kč/hod.
5 Kč/hod.

zdarma
40 Kč
80 Kč

20 Kč
35 Kč
1 hodina 10 Kč/osoba
1.500 Kč
7 - 14 hod.: 1.200 Kč
po 22 hod.: 1.200 Kč
7 - 8 hod.: 1.200 Kč

Miloš Grubhoffer
vedoucí Zimního stadionu Polička

Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku,
Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 3 – 5 let, Kapříci 4 – 7 let, Delfínci 5 – 8 let, Plavecký oddíl
ORKA

Výsledky Karate Polička
Ve dnech 26. a 27. listopadu 2011 se v Praze
konal již 15. ročník Mistrovství MSKA-CZ. Turnaj
začal v sobotu v 11 hod. po prezentaci kvalifikačními koly forem (předepsaná soustava cviků představující boj s imaginárním nepřítelem) a poté se
pokračovalo boji nižších pasů (sparingem) až po
sportovním boj vyšších pasů.
Na závěr dne bylo vyhlášeno TOP 10 nejúspěšnějších závodníků za celý rok.
V neděli dopoledne se pokračovalo vyřazovacími sportovními boji absolutní kategorií žen
a mužů. Oficiální část turnaje začala v 10 hodin
před diváky a sponzory. První část se skládala
z exhibiční ukázky vítězů kategorií forem Prima,
Secunda, Tertia, Quarta a Quinta. Dále následovalo finále sportovního boje vyšších pasů a boje
týmů. Po skončení oficiální části, proběhlo vyhodnocení turnaje a rozdání medailových a pohárových umístění.

Takto se umístili
karate:
Šárka Kučerová
Šárka Kučerová
Nikola Tobiášová

zástupci poličského oddílu

1. místo forma Quarta
1. místo boje ženy 3-4. kyu
2. místo
boje ženy absolutní
Martina Pachovská 2. místo
boje ženy 9-10. kyu
Martin Smítal
3. místo forma Prima
Denis Ptáček
3. místo
boje muži 9-10. kyu
Martin Smítal
4. místo
boje muži 9-10. kyu
Nikola Tobiášová 4. místo
forma Kontra Quinta

Boje teamu
Polička A
Polička B

1. místo
2. místo

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

Při první návštěvě plaveckého kurzu si
účastník může zakoupit permanentku na pět až
patnáct vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky
i pokročilé, přijďte mezi nás, vyberte si z naší
nabídky. Těšíme se na každého.
Využijte rodinné pasy při návštěvě jednotlivých vstupů na bazén, saunu, plavání kojenců
a zimní stadion. PLATNOST DO 5. 12. 2012
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu
Jitka Kmošková, tel. 461 725 631, 461 722 284,
mobil 737 867 342, e-mail: bazen@tespolicka.cz
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí
3. úterý

ZAVŘENO
ZAVŘENO
sanitární den
6.00-7.30 h.,
12.00-16.30 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00h.,
19.00-20.00 hod. aquaerobic
4. středa
6.00-9.00 h., 11.00-13.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
5. čtvrtek
6.00-7.30 h.,
9.00-10.00 h.,
14.00-20.00 hod.
6. pátek
6.00-7.30h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
7. sobota
14.00-20.00h.
8. neděle
ZAVŘENO
9. pondělí
6.00-10.00 h., 10.00-12.00 h. 2 dr.,
12.00-13.30 h.,
15.00-16.00 aquagravidibic
18.00-20.00 h.
10. úterý
6.00-7.30 h.,
12.00-15.00 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00h.,
19.00-20.00 hod. aquaerobic
11. středa
6.00-9.00 h., 11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
12. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
9.00-10.00 h.,
11.00-12.00 h., 14.00-20.00 hod.
13. pátek
6.00-7.30h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14. sobota 14.00-20.00h.
15. neděle
ZAVŘENO
16. pondělí 6.00-10.00 h., 10.00-12.00 h. 2 dr.,
12.00-13.30 h.,
15.00-16.00 aquagravidibic
18.00-20.00 h.
17. úterý
6.00-7.30h.,
12.00-15.00 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00h.,
19.00-20.00 hod. aquaerobic
18. středa
6.00-9.00 h., 11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
19. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
9.00-10.00 h.,
11.00-12.00 h., 14.00-20.00 hod.
20. pátek
6.00-7.30h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
21. sobota
14.00-20.00 hod.
22. neděle ZAVŘENO
23. pondělí 6.00-10.00 h., 10.00-12.00 h. 2 dr.,
12.00-13.30 h.,
15.00-16.00 aquagravidibic
18.00-20.00 h.
24. úterý
6.00-7.30h.,
12.00-15.00 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00h.,
19.00-20.00 hod. aquaerobic
25. středa
6.00-7.30h.,
11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
26. čtvrtek 6.00-7.30h.,
9.00-10.00 h.,
11.00-12.00 h., 14.00-20.00 hod.

27. pátek

6.00-7.30h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
28. sobota 14.00-20.00 hod.
29. neděle ZAVŘENO
30. pondělí 6.00-10.00 h., 10.00-12.00 h. 2 dr.,
12.00-13.30 h.,
15.00-16.00 aquagravidibic
18.00-20.00 h.
31. úterý
6.00-7.30h.,
12.00-15.00 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00h.,
19.00-20.00 hod. aquaerobic

Úspěch mladých
atletů v Bratislavě
Třetího prosince se čtyři mladí poličští atleti
zúčastnili zahajovacího halového závodu, kterým
byl mezinárodní mítink Mládežnická hala - Brána
k Olympiádě. Vystoupení to bylo, přes některá
omezení, velmi úspěšné. Krom vrhů a překážek se
závodí bez dělení na věkové kategorie od žactva po
juniory a juniorky. Svoji závodní premiéru si zde

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27o C.
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!
UPOZORNĚNÍ: Při překročení zaplaceného
času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného
ceníku.
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.
Jitka Kmošková, vedoucí
plaveckého bazénu se saunou

odbyla nadějná žákyně Katka Tobyšková, která
si zde svými dvěma osobními rekordy zazávodila
v dálce a především velmi úspěšně na 600 m. Její
konečné 4. místo mezi slečnami od žákyň až po juniorky v 1:55,20 by jen mezi žákyněmi znamenalo
2. místo. Milan Le Viet vzhledem k letnímu zranění, které jej vyřadilo krátce před jeho vrcholem
v žactvu, tedy před MR a EAKG, se představil pro
něj v netradičních disciplínách, tedy ve vrhu koulí

Turisté v prosinci
Pátek 13. ledna – Výroční členská schůze odboru, která se koná
v hostinci „U Mrštíků“. Začátek
v 18.00 hod. Na tuto schůzi zveme
i nové zájemce o členství v našem
odboru KČT Polička.
Sobota 21. ledna – Zimní Doubrava. Pěší vycházka do okolí říčky Doubravy z Bílku do Chotěboře.
Sraz účastníků v 10.00 hod na autobusovém nádraží.
Trasa asi 10 km. Vedoucí akce: Jiří Andrle
Sobota – neděle 28. - 29. ledna – Přejezd Žďárských vrchů. 35. ročník dvoudenní lyžařské akce
s ubytováním v Kuklíku. V případě nepříznivých
sněhových podmínek se koná jako pěší. Ubytování
obsazeno. Trasy od 15 do 40 km. Sraz účastníků
v 8.00 hod na autobusovém nádraží v Poličce, odjezd objednaným autobusem na Milovy s možností
jednodenní akce. Vedoucí akce: Miloslav Štefka.
Sobota 4. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka. 41. ročník lyžařského přejezdu
přes evropské rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz na
nádraží ČD v Poličce v 8.15 hod, odjezd vlakem do
Borové v 8.31 hod. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce:
Josef Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

a běhu na 500 m 1:19,39. Dorostenka Terezka Vytlačilová měla tři starty a proměnila je ve dvě vítězství ve skoku dalekém a běhu na 60 m překážek.
Na 600 m si doběhla v novém osobním rekordu
1:43,44, pro druhé místo. Ve skvělé formě se na
počátku halové sezóny předvedl Víťa Kalvoda,
který si vytvořil nový osobní rekord 7,62 v běhu
na 60 m a zvítězil v běhu na 600 m v čase 1:29,89
po velmi sympatickém způsobu běhu a jeho radost
v cíli byla oprávněná.
Krajský atletický svaz ocenil letošní sportovní
výkony Terezky Vytlačilové pohárem pro nejlepší atletku Pardubického kraje, který převzala
v rámci tréninku při minioslavě v kolektivu nejbližších sportovních přátel, bez kterých by jistě
její úspěchy nebyly tak zářivé. Jen škoda že zde
před vánocemi nemohli být z různých důvodů
všichni. především chyběli Veronika Dlouhá, Václav Kučera, Adéla Valenová, Tomáš Soukal, David
Fortscham…
Závěrem úspěšní poličští atleti děkují za podporu městu Poličce, bez které by činnost jistě možná
nebyla, děkují i všem sponzorům a sympatizantům. Do nového roku přejí mnoho štěstí, pevné
zdraví, osobní spokojenost a pracovní či školní
úspěchy.
- JarKa -
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