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Veřejná služba a výkon obecně
prospěšných prací
V roce 2011 bylo pod dohledem strážníků MP
odpracováno klienty Odboru sociálních věcí MěÚ
Polička bezmála tři tisíce hodin a odsouzenými
k výkonu alternativního trestu obecně prospěšných prací jeden tisíc hodin.

Krom každoročního jarního úklidu ve spolupráci s firmou T.E.S., údržby komunikací první
třídy a drobných prací v rámci příspěvkových
a neziskových organizací na celém území města
(natírání plotů na MŠ, značek na dopravním hřišti
apod.), byly v letošním roce realizovány dvě akce
velkého rozsahu.
Jako první je nutno uvést vyčištění, prořezání
a posekání cyklostezky v celém úseku od ulice Hegerova až po obalovnu. Prořezaných a pokácených
náletových dřevin a keřů bylo odvezeno na třicet
traktorových vleků! Cyklostezka, byla od té doby
v několikakilometrovém úseku třikrát posekána.
Celoroční náklady na tuto akci je možno vyčíslit
na zhruba deset tisíc korun (nákup ručních pilek,
nůžek na keře, pohonných hmot do křovinořezů,
žacích strun).
Druhou akcí bylo natírání zábradlí na mostech,
mostcích a chodnících. Během roku bylo natřeno
celkem 860 metrů zábradlí.
MP Polička
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Novoroční setkání
s podnikateli
„Na Poličku a podnikání!“ S těmito slovy si starosta města Poličky společně s oběma místostarostkami připil s poličskými podnikateli v novém roce.
Zástupci vedení města poděkovali podnikatelům za
práci, kterou pro město vykonávají. Dík patří nejen
za podporu v oblasti kultury, sportu, ale zejména

Českomoravské pomezí
se prezentovalo v Brně
Také v letošním roce se za velkého zájmu
Destinační společnosti Východní Čechy se pak
odborné i laické veřejnosti uskutečnil na brněn- bude náš region prezentovat na veletrzích v Oloském výstavišti mezinárodní veletrh turistických
mouci, Hradci Králové nebo Plzni, ale i v několika
možností Regiontour. Na prezentační akci, která
slovenských, polských a německých městech.
proběhla ve dnech 12. – 15. ledna, ani letos neDalší novinkou, která je nachystána pro letošní
chyběli zástupci Českomoravského pomezí. Tato
turistickou sezónu, je slevový program nazvaný
turistická oblast se po několika letech představila
Bonus pas Českomoravského pomezí. Projekt,
v rámci samostatné expozice, jejíž realizace byla
jehož cílem je podpora cestovního ruchu v reumožněna díky projektu „Českomoravské pomezí
gionu, nabídne návštěvníkům možnost využít
– pět barevných světů“.
výhodných cen prostřednictvím slevové knížky,
Pestré barvy a velkoformátové fotografie nej- poskytovateli slevy pak účinnou formu propagace
významnějších atraktivit, které byly v expozici
a předpoklad zvýšeného zájmu zákazníků o jeho
použity, přilákaly během čtyř veletržních dnů
služby. Dobrovolný svazek obcí Českomoravské
mnoho návštěvníků. Na jejich dotazy odpovídali
pomezí nabízí všem poskytovatelům služeb v naší
pracovníci informačních center měst Českomo- turistické oblasti možnost zdarma se do tohoto
ravského pomezí, tedy Litomyšle, Poličky, Svitav, projektu zapojit. Podrobné informace, podmínky
Moravské Třebové a Vysokého Mýta.
a pravidla projektu jsou k dispozici na portálu
Na stánku byly návštěvníkům k dispozici
www.ceskomoravskepomezi.cz pod odkazem
propagační a informační materiály turistické „Bonus pas“.
oblasti i jednotlivých členských měst. V rámci
Ing. Jiří Zámečník
veletrhu byla představena také novinka, kterou
je Kalendář akcí Českomoravského pomezí pro
rok 2012. Skládačka představuje více než padesát
atraktivních kulturních a sportovních akcí, které
se uskuteční v regionu v letošním roce. Kalendář
akcí není určen pouze turistům. Inspiraci pro
zajímavý výlet v něm jistě najdou i místní, kteří
mohou materiál získat na pultech informačních
center.
Brněnský veletrh byl pouze první letošní akcí,
na které byla prezentována pestrá nabídka regionu ležícího podél historické hranice mezi Čechami a Moravou. Již v únoru bude Českomoravské
pomezí a jeho atraktivity představeny na veletrhu
Holiday World v Praze. Prostřednictvím expozice
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

za sociální jistoty a prosperitu, které Poličce díky
podnikatelské sféře nechybí.
„Při své práci na radnici se setkávám s příběhy
rodin, kde došlo ke ztrátě zaměstnání, což má velmi
neblahý dopad nejen na rodinné hospodaření, ale
na rodinný život vůbec. Velmi si proto cením podnikatelského úsilí, realismu a správných rozhodnutí,
která udržují prosperující podniky a vytvářejí tak
důležitá pracovní místa. Město Polička má díky
tomu již dlouhou dobu nejnižší míru nezaměstnanosti ve svitavském regionu,“ uvedl starosta.
Jaroslav Martinů také informoval o připravovaných
investicích města Poličky pro rok 2012, o nových
podnikatelských záměrech, které by měly pomoci ke
zvýšení zaměstnanosti obyvatel. Kromě jiného zdůraznil, že politici mají za úkol vytvářet podmínky pro
snadnější podnikání, což se projevuje zejména v současné ekonomicky nepříznivé době.
Místostarostka Marie Kučerová pozvala přítomné k návštěvě hradu Svojanova, který prošel za
minulý rok rozsáhlou rekonstrukcí, a poděkovala
za ocenění, které Polička získala díky hlasování
místních podnikatelů „Město pro byznys 2011“.
V diskusi došlo i na problematiku změn v jízdních
řádech, které se dotýkají mnoha zaměstnanců firem
z Poličky a okolí.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální
dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na
jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů. To znamená,
že při přestupu předložíte jízdenku již pouze ke
kontrole.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování
autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem
a vlakem.

Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit již ve všech regionálních
autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když
nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky,
která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze cestovat v celém systému IREDO.

•
•

•

Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny
IREDO?
na každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. máte přístup na internet, můžete si spočítat
Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že
jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webochcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít
vých stránkách www.oredo.cz (Menu – IREDO
pouze ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.
– Kalkulátor jízdného).

•

•
Slevy pro vybrané skupiny cestujících

Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který
využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě
do školy či do práce, vyplatí se vám zakoupit
časovou jízdenku IREDO.

•

Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“.
Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený
počet jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit
sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má
podobu papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední
den do školy v Pardubicích, by si musel s využitím jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40
jízd, což by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student měsíčně ušetří 25% nákladů
na cestování. Roční úspora v průběhu školního
roku přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl
úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní jízdenky více než 30% oproti nákupu
jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech?
To je možné jak s jednoduchou, tak i s časovou
jízdenkou.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte na výlet s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí
až pro pět osob, z toho dva mohou být dospělí.
Cena této jízdenky je 260 Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce
Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově
vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč.
Na tuto jízdenku se nejenom dostane na Dolní
Moravu, ale i zpět. Případně si může udělat výlet
cestou zpět například do Litomyšle. Ani v tomto
případě nezaplatí nic navíc.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na
konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské Třebové, která má zakoupenou
devadesátidenní jízdenku na trase Moravská
Třebová – Svitavy se vrátila odpoledne z práce.
Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se
podívat na basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí
ani korunu navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
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•
•
•

Děti do 6 let, kočárky s dítětem
je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let (třetí a další
dítě s průvodcem – poloviční jízdné)
zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem

vydavatele, který obsahuje jméno, datum
narození a fotografii dítěte
Žáci do 15 let
mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5%
(sleva se v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.)
nárok se prokazuje platným žákovským
průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo
u autobusového dopravce
Studenti do 26 let
mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 %
(sleva se v kalendářním roce neposkytuje
v období od 1. 7. do 31. 8.)
nárok se prokazuje platným žákovským
průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo
u autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 %
po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje
též na přepravu průvodce zdarma

•

Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí
v ústavech
mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %,
pro cestu zpět je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu

•

Držitelé průkazu PTP
mají nárok na jízdné zdarma v autobusech
zařazených IREDO

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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Ravensburger Polička – rozšíření skladu
Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) ve znění pozdějších předpisů „RAVENSBURGER POLIČKA – rozšíření skladu, 5. stavba“.
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek a dotčená obec s rozšířenou působností,
obdrželo od Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, závěr zjišťovacího řízení záměru společnosti Ravensburger
Karton, s.r.o., Střítežská 968, 572 01 Polička, IČ:
25257064, s názvem: „RAVENSBURGER POLIČKA – rozšíření skladu, 5. stavba“.
Záměrem je rozšíření skladovacích prostor výrobního areálu společnosti Ravensburger Karton
s.r.o. v Poličce pro výrobu puzzle a společenských
her – skladová a multifunkční hala.
V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude

mít významný vliv na životní prostředí a zda bude
posuzován podle zákona. Na základě informací
uvedených v oznámení a písemných vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení
provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2
k zákonu, dospěl příslušný úřad k závěru, že výše
uvedený záměr nemá významný vliv na životní
prostředí a nebude posuzován podle citovaného
zákona. V navazujících správních řízeních, při
přípravě záměru, resp. při provozu, budou respektovány připomínky uvedené ve vyjádřeních
dotčených správních úřadů, které jsou přílohou
tohoto závěru zjišťovacího řízení.
Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího
řízení a jeho příloh je k nahlédnutí na Městském
úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, Palackého nám. 160,
572 01 Polička – č. dv. 41.
Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Co s kočkami? Kastrovat a pečovat o ně!
Alarmující množství toulavých koček bez řádné
péče se stává problémem, se kterým si přestávají
vědět rady i útulky, do kterých by bylo možno kočky po odchytu umístit. Kočky bez domova a řádné
péče jsou vystaveny strádání, mj. i z důvodu
vážných onemocnění. Pro člověka je nebezpečná
nákaza larvami kočičích a psích škrkavek. Tady
zdaleka nepostačí jenom útlocitné krmení koček.
Nejúčinnější způsob, jak tento stav vyřešit, je
kastrace. Ta má kromě snížení počtu nechtěných
koťat i další výhody. Kastrovaní kocouři nezanechávají nepříjemný zápach při značkování svého
území, nebývají zraněni při rvačkách (kdy mnohdy dochází k přenosu kočičích nemocí). Kastrované kočky a kocouři jsou tolerantnější, přítulnější,
spokojenější, zdravější, žijí déle a jejich schopnost
lovit není nijak ovlivněna. Kastrací kočky lze
předejít i mnoha závažným chorobám (záněty pohlavních orgánů, nádory mléčných žláz, porodní

a poporodní potíže). Pokud je kastrace provedena
v 1. až 2. roce života, působí jako protinádorová
prevence. Současná veterinární i farmakologická
technika zaručuje bezpečnou a bezbolestnou
kastraci, po které se vaše kočka během několika
dnů zotaví.
Pozor na parazity! S příchodem nového kotěte
do vašeho domova zajistěte okamžitě jeho odblešení a odčervení u veterináře – spousta koťat
totiž umírá právě na vyčerpání organizmu kvůli
parazitům. Blechy, klíšťata a střevní paraziti
jsou, ač je to stále podceňováno, velmi nebezpeční.
Právě oni jsou nositeli mnoha nebezpečných, u koček nevyléčitelných nemocí, a proto je prevence
nejlepší způsob, jak kočky ochránit. Kontrolujte
proto nejen jejich kožíšky, ale i pelíšky, přístřešky
a okolí. Více informací o péči o kočky lze nalézt na
www.kockaapravo.cz.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Hasiči občanům
V České republice je zaveden jednotný varovný
signál „Všeobecná výstraha“, kterým je obyvatelstvo varováno v případě hrozby nebo vzniku
mimořádných událostí, jako jsou například únik
nebezpečných látek do životního prostředí, velký
požár, povodeň, vichřice, výbuch.
Co dělat, když uslyšíte varovný signál?
Po zaznění kolísavého tónu sirény se okamžitě
ukryjte v blízké zděné budově, kterou může být
rodinný dům, obchod, supermarket, kancelář,
výrobní závod, úřad a podobně. Budova, do které
se ukryjete, by měla mít uzavíratelné prostory.
Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez

oken, vyhněte se sklepním prostorům. Některé
chemické látky jsou těžší než vzduch a místo pod
úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud
se nacházíte v cizím prostředí, nebojte se požádat
někoho o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak
poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
Pozor – v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně, rozsáhlého
požáru či sesuvu půdy najděte jiné vhodné místo
(kopec, volné prostranství). Zavřete dveře a okna,
řádně je utěsněte. V případě klimatizovaných
prostor vypněte klimatizaci, ventilaci a utěsněte
i ostatní průduchy (škvíry na dopisy, klíčové dírky,
komíny). Siréna může s velkou pravděpodobností
signalizovat únik chemických látek. Uzavřením
prostoru snížíte pravděpodobnost vnitřního
zamoření. Zapněte rozhlas nebo televizi – v mimořádných zpravodajstvích uslyšíte informace
o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a jak
se vhodně chovat. V případě výpadku elektrického
proudu použijte radiopřijímač na baterie. Dále
mohou být informace sdělovány prostřednictvím
obecního rozhlasu, mobilních vozidel nebo verbální informací z elektronických sirén. Pomoc cestou
linek tísňového volání vyžadujte pouze v nejnutnějších případech. Více pak naleznete na adrese
www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje
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Události Městské
policie Polička
Dne 4. 1. v dopoledních hodinách byli strážníci přivoláni do prodejny Penny market Polička.
Ostraha podniku zde přistihla šestadvacetiletou
ženu, která se snažila odcizit zboží prodejny
v celkové částce 64 Kč. Hlídka MP vyřešila přestupkové jednání ženy v blokovém řízení, neboť
byl v daném případě spáchán majetkový přestupek, za který je možno uložit v blokovém řízení
pokutu do 1000 Kč.
Nemilá událost se přihodila čtrnáctileté dívce
z Poličky. Šla s kamarádkou ven a při vycházení
z domu byla 6. 1. napadena psem sousedky. Ten
jí způsobil menší zranění na noze, kvůli kterému
raději vyhledala lékařské ošetření. Přivolaní
strážníci mimo jiné na místě zjistili, že pes, který
dívku napadl, je očkovaný proti vzteklině. Celá
událost zřejmě skončí u přestupkové komise při
MěÚ Polička, která bude v konečné fázi o přestupku rozhodovat.
Dne 7. 1. ve večerních hodinách vyjeli strážníci
na oznámení, které se týkalo napadení osoby
v prostorách ubytovny v Poličce. Na místě bylo
od napadeného, devětatřicetiletého muže, zjištěno, že na něho zaútočil jedenačtyřicetiletý muž
nacházející se v ubytovně. Na místo strážníci přivolali rychlou zdravotnickou službu, neboť si napadený muž stěžoval na bolesti v okolí hrudníku
a ramene. Záchranka jej převezla na vyšetření do
litomyšlské nemocnice. Na ubytovně byl hlídkou
MP zastižen i samotný útočník, který byl strážníky předán přivolané policii, která si věc převzala
k dalšímu šetření.
Městská policie Polička

Zemřela nejstarší
občanka Poličky
Paní Marie Talandová, která vloni oslavila 102
let, zemřela 7. ledna 2012.
Narodila se na Valašsku v rodině zemědělce,
který měl šest dětí. Vystudovala učitelský ústav
a po předchozím vyučování na Frýdecku přišla do
Poličky - již provdaná, se dvěma dětmi a dvě další
se jí zde narodily. Celý život učila převážně prvňáčky, protože děti velmi milovala a měla s nimi
velkou trpělivost.

Paní Talandová po odchodu do penze až do
svých 70 let vypomáhala příležitostně v okolních
vesnicích, když byl třeba záskok za nemoc či mateřskou dovolenou. Celý život se zajímala o společenské dění, kulturu, aktivně se i zapojovala do
dění v Poličce, po roce 1989 nevynechala žádné
volby. Hlavními faktory, ovlivňujícími délku jejího
života, byla skromnost v jídle i obecně, pozitivní
vztah ke všem lidem a hluboká víra v Boha a v jeho
pomoc.
-ij-
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Setkání se zástupci
firmy Faulhammer

Usnesení rady a zastupitelstva

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva
Stalo se už tradicí, že se každý rok starosta pan
města Poličky konaného dne 22. prosince
Jaroslav Martinů a letos i místostarostka paní
2011
Marie Kučerová setkali se zástupci firmy Faul- a) ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1210/66 o výhammer s.r.o., Tržek. Město Polička s uvedenou
měře 2000 m2 v k. ú. Polička společnosti KMtrofirmou dlouhodobě spolupracuje při ubytovávání
nic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Pro část pozemku
mužů bez přístřeší. Diskutovaly se problémy,
o výměře 1300 m2 činí kupní cena 590 Kč/m2,
které se v průběhu roku vyskytují (př. úklid, hypro část pozemku o výměře 700 m2 činí kupní
giena, nastavení nových podmínek pro ubytování,
cena 350 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s přeplacení nájmů, kontrola pohybu osob na ubytovně
vodem uhradí kupující.
atd.).
b) ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 1210/10
V dnešní hektické době řeč samozřejmě přišla
o výměře cca 300 m2 v k. ú. Polička společnosti
i na ekonomickou situaci, finanční krizi, problémy
KMtronic s.r.o., se sídlem Litomyšl. Kupní
s nezaměstnaností, neutěšené rodinné vztahy atd.,
cena činí 590 Kč/m2. Veškeré náklady spojené
kdy všechny tyto faktory mají vliv na vznik a vývoj
s převodem včetně oddělovacího geometrického
bezdomovectví. To je problém, který musí řešit
plánu uhradí kupující.
všechny samosprávy. Město Polička a zástupci
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2011.
firmy Faulhammer s.r.o., Tržek, se shodli na tom,
ZM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence,
že i do budoucna chtějí spolupracovat a nastavo- dle důvodové zprávy.
vat adekvátní podmínky pro ubytování mužů bez
ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném
přístřeší. Vedení města si uvědomuje důležitost
převodu 344 m kanalizace na p. p. č. 221, 183/1
zachování a fungování provozu ubytovny, proto
a 183/2 v k. ú. Střítež u Poličky v pořizovací
i v letošním roce počítá s finančním příspěvkem
hodnotě 208 672 Kč z majetku města Poličky do
z rozpočtu města na její provoz.
majetku Sdružení majitelů skupinového vodovodu
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví eviduje
Poličsko.
oproti minulým rokům zvýšený počet osob bez trZM neschvaluje podpořit projekt občanského
valého bydlení. Dále byli zástupci firmy informo- sdružení PONTOPOLIS, Polička pod názvem
váni o změnách v sociálním systému od 1. 1. 2012. „Komunitní centrum pro cizince a multikulturní
Starosta a místostarostka poděkovali za velmi
centrum pro školy“ s využitím prostor v objektu
dobrou spolupráci a zejména ocenili obětavý a lid- Riegrova 52, Polička a jeho způsob financování, dle
ský přístup, neboť nikdo z nás nemůže vědět, kdy
důvodové zprávy.
bude potřebovat pomoc druhých.
Bc. Martina Černíková, OSVZ
Usnesení přijatá na 24. schůze Rady
města Poličky konané dne 19. 12. 2011
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu
č. 10 dle důvodové zprávy.
a) RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence dle důvodové zprávy.
b) RM doporučuje ZM schválit odpis pohledávek
nad hranici 20 000 Kč z účetní evidence dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 344 m kanalizace na
Od začátku prosince má Římskokatolická
farnost Polička webové stránky www.farnostpo- p. p. č. 221, 183/1 a 183/2 v k. ú. Střítež u Poličky
v pořizovací hodnotě 208 672 Kč z majetku města
licka.cz.
Poličky do majetku Sdružení majitelů skupinového
V současné době můžete na stránkách najít
aktuální ohlášky, dále základní informace o far- vodovodu Poličsko, Polička.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
nosti – přehled bohoslužeb, informace o kostelech
a kaplích v Poličce a okolí, o výuce náboženství, o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o.,
Vysoké Mýto na akci Stavební úpravy autobusového
o jednotlivých svátostech, potom také kalendář
nádraží v Poličce dle důvodové zprávy.
akcí, které nás čekají a farní zápisník z akcí, které
RM doporučuje ZM podpořit projekt občanskéjiž proběhly. A v neposlední řadě se můžete těšit
ho sdružení PONTOPOLIS, Polička pod názvem
na duchovní tip s odkazem na konkrétní knížku.
Budeme se snažit, aby se tyto stránky staly pev- „Komunitní centrum pro cizince a multikulturní
centrum pro školy“ s využitím prostor v objektu
nou součástí farnosti a aby byly kvalitním zdrojem
Riegrova 52, Polička a jeho způsob financování, dle
informací, na který se můžete spolehnout.
důvodové zprávy.
Za místní farnost
RM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytP. Miloslav Brhel, administrátor
nutí dotace na projekt „Technologické centrum
brhelmil@centrum.cz
a elektronická spisová služba v území pro město
Polička“ v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory: Zavádění ICT v územní veřejné
správě, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyřazení nepotřebné kanalizace
a kanalizačních přípojek dle předloženého návrhu
z majetku města Poličky.
RM schvaluje zvýšení počtu pečovatelky o 0,5
pracovního úvazku pro příspěvkovou organizaci
DPS „Penzion“ Polička dle důvodové zprávy od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, tj. na dobu určitou.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Základní školou Na Lukách
Polička a paní Blankou Faltýnkovou, dle důvodové
zprávy.
RM jmenuje členy školských rad jednotlivých
základních škol ve složení:
Masarykova základní škola Polička - RNDr. Milan Janečka, Ing. Ivana Vacková
Základní škola Na Lukách Polička - RNDr. Milan
Janečka, Jitka Uhlířová.

Webové stránky
farnosti
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RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2012.
RM bere na vědomí, že podle zák. č. 366/2011 Sb.
je územní samosprávný celek povinen strpět umístění zaměstnanců, převedených k výkonu činností
specifikovaných v tomto zákoně do Úřadu práce,
v dosavadních prostorách nacházejících se v budově
MěÚ Polička, Nádražní č. p. 304, Polička, a zároveň
schvaluje užívání těchto nebytových prostor na základě Nájemní smlouvy mezi městem Polička jako
pronajímatelem a ČR - Úřad práce ČR, se sídlem
v Praze 28 jako nájemcem. RM zároveň schvaluje
uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Polička
jako pronajímatelem a ČR - Úřad práce ČR, Praha
28 jako nájemcem, jejímž předmětem je užívání zařízení a vybavení předmětných nebytových prostor.
Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady města
Poličky konané dne 16. ledna 2012
RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 01/2012,
kterým se mění Nařízení města Poličky č. 02/2011.
RM schvaluje Dodatek č. 5/2012 k organizační
směrnici č. 3/2005 upravující výši měsíčních telefonních paušálů v tarifu Firma 12000 - mobil pro
zaměstnance odboru lesního hospodářství.
RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby
DPS „Penzion“ Polička, v návaznosti na důvodovou
zprávu, zrušení fakultativních úkonů, jejichž rozsah bude poskytován v rámci základních činností
a v návaznosti na tuto změnu se schvaluje i nový
rozsah nabízených služeb, dle přílohy s účinností
od 1. 2. 2012.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o organizaci
a výkonu veřejné služby s ÚP ČR, s krajskou pobočkou v Pardubicích.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace č. PU/1008/S na realizaci
projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj
cestovního ruchu v regionu“ s Úřadem Regionální
rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem
v Hradci Králové.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o užívání autobusových stání na autobusovém
nádraží v Poličce uzavřené dne 31. 10. 2011 mezi
městem Polička a ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení
Smlouvy o užívání autobusových stání na autobusovém nádraží v Poličce uzavřené dne 27. 10. 2011
mezi městem Polička a panem Jaroslavem Hnátem,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Sazebník úhrad za poskytování
informací pro rok 2012.
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2012 ve
výši 28,80 Kč za m3 včetně DPH.
Kompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

Vypínání elektřiny
V důsledku pravidelné údržby trafostanic nepůjde proud v těchto termínech:
• Střítež (dolní konec směr Sebranice)
6. 2., 8-10 hod.
• Střítež (horní konec směr Polička)
6. 2., 10-12 hod.
• Erbenova od tiskárny, centrální hřbitov,
Bowling bar, Haškova dolní část směr
Kamenec od č. p. 422
9. 2., 8-10 hod.
• U vlečky, Modřecká, Troudná, Polní,
Baldecká
9. 2., 10-12 hod.
Skoumal, poruchová služba Svitavy

Přijímací zkoušky nanečisto
Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si
uchazeči vyzkoušeli typy úloh v jednotlivých testech a prošli si atmosférou zkoušek na naší škole. Zkoušky budou probíhat ve středu 21. března
2012 od 7.45 hod. Náhradní termín pro ty, kteří se
v tento den nemohou ze závažných důvodů dostavit, je stanoven na pondělí 26. března od 7.45 hod.
Zájemci o studium čtyřletého studijního oboru
gymnázia (žáci 9. tříd ZŠ) vypracovávají testy
z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Zájemci o studium osmiletého studijního oboru gymnázia (žáci 5. tříd ZŠ) vypracovávají test
z obecných studijních předpokladů.
Testy jsou sestaveny z otázek použitých v předchozích letech.
Zájemci o přijímací zkoušky nanečisto se mohou
přihlásit do 13. 2., buď osobně v kancelářích školy
(č. dveří 214 nebo 219), kde zároveň zaplatí částku odpovídající ceně vybrané verze testů, nebo
zaplacením testů převodem z účtu, kde bude ve
zprávě pro příjemce uvedeno jméno a adresa zájemce (nutné!). Po uvedeném termínu nebude již
přihlášení možné.

Cena za jednoho uchazeče:
z 9. třídy ZŠ - trojice testů - 130 Kč (ČJ, MA,
OSP),
• z 5. třídy ZŠ - jeden test - 60 Kč (OSP).
•

Před zahájením je zařazena instruktáž pro
uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů
a pravidel povoleného chování. Uchazeči zaznamenají odpovědi do záznamového archu tužkou
Centropen 0,5 s černou barvou náplně, kterou si
každý přinese s sebou. Odpovědi uchazečů budou
zadány ke zpracování společnosti SCIO. Vyhodnocení v rámci PZ nanečisto obsahuje pouze skóre,
úspěšnost v testu, přehled správných a špatných
odpovědí.
Vyhodnocení v podobě „Zprávy pro uchazeče“
budou předána 28. 3. ve 14.00, kdy proběhne
společná schůzka, na které budou s našimi učiteli rozebrány nejčastější chyby, kterých se žáci
dopouštěli a kterých je třeba se vyvarovat při
skutečných přijímacích zkouškách.

•
•

Mechanik plastikářských strojů (SOU Svitavy)
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha
vodárenských zařízení (SŠ stavební a VOŠ
stavební Vysoké Mýto)
O vzdělané lidi v těchto oborech mají velký zájem
společnosti s velkým potenciálem. Uvedené obory
jsou zařazeny do systému stipendií a například obor
Mechanik plastikářských strojů se těší stejné podpoře jak ze strany kraje, tak i ze strany společnosti
REHAU Moravská Třebová. Už žáci prvního ročníku
tak budou pobírat dvojí stipendium.
Pardubický kraj intenzivně jedná se svazy podnikatelů a příslušnými ministerstvy v potravinářství,
v dopravě a v dalších resortech. Na základě těchto
jednání jsou uzavírány sektorové dohody, a to i na
úrovni jednotlivých odborných škol a konkrétních
zaměstnavatelů.

Milí žáci, vážení rodiče, přeji vám, aby vaše rozhodnutí při výběru oboru vzdělávání bylo správné
a přineslo mladé generaci pocity naplnění, úspěchu
a v budoucnu i existenční jistoty a společenskou
prestiž.
Jana Pernicová
členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu
a památkovou péči

Návštěvnost informačního centra
V roce 2011 zaznamenalo poličské informační centrum cca 26.992 návštěvníků a telefonátů (v r. 2010
to bylo 24.270 os.), což je o 2.722 zaznamenaných
osob a dotazů více, než v roce předcházejícím. Návštěvnost byla v uplynulém roce monitorována automatickým počítadlem instalovaným nad vstupním
prostorem informačního centra. Počítadlo dodala
agentura CzechTourism v rámci projektu celostátního monitoringu návštěvnosti turistických informačních center. Zaznamenaný výsledek (28.602 os.)
jsme korigovali a snížili o 5 každodenních průchodů
pracovníků TIC při otvírání a zavírání dveří, odchodu na oběd a v průměru 1 náhodném průchodu
denně. Návštěvnost informačního centra v období
letních prázdnin byla zaznamenána ve výši 5.100
návštěvníků.
Problematické u instalovaného počítadla je, že
nedokáže přesně zaznamenávat jednotlivce ve

Ing. Adolf Klein a Ing. Jan Matouš jsou nositeli
Zlatého odznaku Josefa Kajetána Tyla za rok 2011.
Ocenění uděluje komise sestavená z amatérských
divadelníků zastupujících jejich jednotlivá sdružení a organizace. V letošním roce udělila celkem
jedenáct Zlatých odznaků.

Mgr. Miloslav Svoboda
ředitel školy

Staňte se mistry svého oboru
Milí žáci,
blíží se jeden z nejdůležitějších kroků ve vašem
životě. Chvíle, kdy se spolu se svými rodiči budete
rozhodovat o budoucím profesním zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor vzdělávání. A to nejen
s ohledem na vaše studijní předpoklady, praktické
dovednosti a schopnosti, ale i na potřeby naší společnosti na trhu práce.
Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se
tedy žáky střední odborné školy nebo učiliště. Učte
se a vyučte se tomu, co vás baví, dělejte práci, která
vás uživí.
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách počtu žáků vycházejících
z 9. ročníků základních škol a především aktuální
poptávce zaměstnavatelů a názoru odborné veřejnosti.
Pardubický kraj zavedl systém stipendií v oborech,
které si trh práce žádá nejvíce. Jejich seznam je
konzultován s úřadem práce, hospodářskou komorou i svazy zaměstnavatelů. Při hodnocení klademe
největší důraz na úspěšnost žáků v praktických
dovednostech.
Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory vzdělávání
• Průmyslová ekologie (Střední průmyslová
škola chemická Pardubice)

Zlatý odznak pro
poličské ochotníky

skupinách (místo 3 za sebou jdoucími zaznamená
např. jen jednoho, u 10 členné skupiny 2 osoby atp.).
Skutečná návštěvnost zejména v letních měsících,
kdy informační centrum navštěvují skupiny turistů,
tedy byla vyšší. Do růstu návštěvnosti se letos nejvíce promítly návštěvy těch, kteří nejdou s dotazem,
ale pouze pro propagační materiál, tiskovinu apod.
Takovéto návštěvníky jsme v minulosti nezaznamenávali. Díky nové metodice monitoringu tak bude
přesnější srovnání návštěvnosti informačního centra až pro léta 2011 a 2012.
Během uplynulého roku informační centrum
průběžně aktualizovalo jak vlastní databázi, tak informace o památkách, zajímavostech, akcích apod.
na webových stránkách www.vychodni-cechy.info,
který je nejaktuálnějším přehledem turistických
možností v Pardubickém kraji.
Mgr. Jan Matouš, provozovatel IC

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

Ing. Adolf Klein z DS Tyl Polička získal odznak
za celoživotní hudební, fotodokumentační, zvukovou a hereckou činnost v ochotnickém divadle a za
výtečné sepsání historie ochotnického divadla
v Poličce – kniha „190 let ochotnického divadla
v Poličce“.
Ing. Jan Matouš z DS Tyl byl oceněn za celoživotní hereckou, režijní, osvětovou a pedagogickou
činnost týkající se ochotnického divadla v Poličce
a okolí.
Oba divadelníci byli slavnostně odměněni dne
26. prosince 2011 v Divadelním klubu při příležitosti divadelního večera a uvedení hry Čistička.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Polička bez
dobrovolníků
Nevím, zdali někdo ze čtenářů zaregistroval, že
rok 2010 byl „Rokem dobrovolnictví“. Dobrovolnictví znamená, že člověk dělá něco dobrovolně
pro druhé, bez nároku na odměnu, jen pro dobrý pocit, z nadšení pro nějakou ideu, ze soucitu,
z touhy změnit svět k lepšímu a podobně.
Představme si, jak by se žilo v Poličce bez
nadšenců: neexistovala by kopaná, hokej, volejbal, pinec, tenis, hokejbal, atletika, cyklo klub…,
nestál by Tylův dům ani Sokolovna, neexistoval
Divadelní klub, sjezdovka, motokrosové kolbiště,
nebylo by ochotnické divadlo, zkušebna, galerie ve
Stříteži, nebyly by letní tábory a různá soustředě`ní, neexistoval by Pontopolis, Matami, besedy Na
zelenou, kardiaci, Červený kříž, dobrovolní hasiči,
charita, rybáři, Junáci, ochránci, pionýři, nestálo
by letiště, lidé by nesázeli stromy a nebyla by fůra
dalších věcí, na které jsem v tomto krátkém zamyšlení zapomněl a kterým se tímto omlouvám.
Dokážete si takovou Poličku představit? Hrozné
sci-fi. Ač je mi to trochu trapné, dovolte, abych
všem těm volnočasovým aktivistům za všechny
poděkoval.
P. E.

UZÁVĚRKA

příštího čísla Jitřenky:
18. února
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Hrad Svojanov prochází rozsáhlou rekonstrukcí
V roce 2010 získal majitel hradu Svojanova,
město Polička, dotaci na projekt „Revitalizace
hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu
v regionu“. Tato dotace umožnila celkovou obnovu nejvýznamnějších objektů hradního areálu,
realizovanou od počátku roku 2011. Rekonstrukční práce byly zahájeny souběžně v interiérech
hradního paláce a v domě zbrojnošů. V obou budovách došlo k vybudování nové elektroinstalace,
protipožárního zabezpečení a zabezpečení proti
vloupání. V hradním paláci byly obnoveny parketové podlahy v prvním patře, kde také stěny pokojů dostaly novou dekorativní výmalbu. Přízemní
sály byly opatřeny novými opukovými dlažbami
nebo dřevěnými dubovými podlahami. Ve sklepeních byly restaurovány fragmenty původních
omítek a podlahy sklepů byly doplněny cihlovými
dlažbami. Velmi složitá obnova proběhla v sálech
domu zbrojnošů. Zde byly ošetřeny původní trámové stropy z 15. století. Jednotlivé trámy prošly

Souběžně s touto „velkou“ rekonstrukcí probíhaly další práce v hradním areálu. Výraznou změnou prošla budova bývalého poplužního dvora na
předhradí, která díky dotaci Ministerstva kultury
ČR z Programu záchrany architektonického dědictví získala novou fasádu, okna i dveře a restaurovány byly také sluneční hodiny na nádvorním
průčelí. V protilehlé části předhradí vznikla díky
dotaci Pardubického kraje nová odpočinková zóna
s občerstvením, venkovním posezením, sociálním zařízením a dětským hřištěm. Za přispění
Nadace ČEZ vzniklo slavnostní osvětlení hradu,
které, v době kdy jsou osvětleny četné stavební
památky, Svojanovu velmi chybělo. Ve vlastní
režii vybudovala správa hradu v prostoru seve-

i provozního hlediska se tedy jedná o významnou
stavbu, dlouhá léta však dobrý první dojem z návštěvy hradu nedělala.
Budova byla v havarijním stavu. Střecha a část
krovů se zřítily na konci 80. let 20. století a poté
došlo pouze k provizorní nápravě. Teprve v roce 2007 byla provedena celková obnova krovů
a střešní krytiny. Vlivem dlouhodobého zatékání
však došlo na několika místech k propadnutí klenebních polí v interiérech. Omítky budovy byly
silně narušeny vlhkostí a povětrnostními vlivy,

Sál zbrojnošů po obnově

Obnovené pručelí empírového paláce

Poplužní dvůr po obnově
péčí restaurátorů a ty, které nebylo možno zachránit, byly nahrazeny novými ručně tesanými.
Původní omítky ze 17. století byly restaurovány.
Dolní sál byl doplněn cihlovou dlažbou, horní
dřevěnou prkennou podlahou.
V jarních měsících byla zahájena obnova vnějšího pláště hradního paláce. Budova získala nové
omítky, byla repasována okna a pořízeny nové
vchodové dveře, vše podle dobové dokumentace.
Nátěry fasády byly provedeny ve dvou tónech
okrové barvy tak, jak tomu bylo v 19. století. Obnoveny byly i mříže oken a zábradlí na balkónech,
které dostaly nový elegantní nátěr v bílé barvě.
Záměrem bylo zvýraznění kontrastu mezi hradními stavbami a zámeckou architekturou v jednom
stavebním komplexu.
V měsíci červnu proběhlo odvodnění nádvoří,
čemuž předcházel archeologický průzkum. Byly
objeveny základy četných staveb, odpadové kanálky, fragmenty kachlových kamen, mince či pečetidlo. V rámci stavebních prací došlo na nádvoří
k náhodnému objevu středověké cisterny, tedy
zásobní nádrže na dešťovou vodu, která se poté
uplatnila v nové úpravě nádvoří.
V červenci byla zahájena obnova vnějšího
hradebního obvodu s baštami. Tato část hradu
se nacházela v kritickém stavu a v některých
partiích již došlo k destrukci zdiva. Souběžně
s rekonstrukcí hradeb dochází i ke statickému
zajištění a odvodnění. Po dokončení prací budou
dvě bašty osazeny vyhlídkovými altány. V jarních
a podzimních měsících probíhala též obnova
vnějšího pláště domu zbrojnošů. Především byl
snížen okolní terén na původní úroveň, přičemž
byl objeven kamenný žlab podél celého nádvorního průčelí domu. Dům byl opatřen novými okenními výplněmi a získal nové dveře.
Do spodního sálu byly osazeny historické dveře
z 15. století, které byly restaurovány, do horního
sálu replika dobových dveří. Další rekonstrukční práce jsou plánovány na rok 2012, zejména
dokončení obnovy domu zbrojnošů, venkovního
hradebního obvodu a vchodových bran do hradního areálu.
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rovýchodní bašty stylový lovecký salonek sloužící
pro komerční a reprezentační akce.
Rekonstrukce hradu je z památkového hlediska
velmi zdařilá. Cílem všech prací je navrátit hradnímu komplexu podobu z 2. poloviny 19. století,
tedy z doby poslední vývojové fáze hradu.
Svůj vánoční dárek dostal také hrad
Svojanov
V posledních adventních dnech dostal svůj vánoční dárek také hrad Svojanov. Na špici střechy
nad hlavní vstupní branou byla instalována větrná korouhev. Tento umělecký prvek býval součástí výzdoby šlechtických sídel v 19. století. Podle
starých vyobrazení se nacházel také nad branou
hradu Svojanova. Kdy byl ze svého místa odstraněn, není známo. Zřejmě se tak stalo při obnově
střechy v roce 1946, kdy byla celá vstupní budova
opravována po válečných poškozeních, vzniklých
při výbuchu na hradě uloženého vojenského materiálu. Nová větrná korouhev svými rozměry napodobuje tu původní. Podle archivních fotografií ji
zhotovil umělecký kovář Petr Cach, který korouhvi věnoval i její současné estetické ztvárnění.
Větrná korouhev byla v podstatě jednou z prvních meteorologických pomůcek k předpovídání
počasí. Ze zkušeností starých generací bylo
známo, že v našich geografických podmínkách
přináší severovýchodní, východní a jihovýchodní vítr suché počasí, severozápadní, západní
a jihozápadní pak počasí vlhké a deštivé. Hlavní
funkční částí větrné korouhve je směrovka, kterou na Svojanově tvoří plechová vlaječka, jež se
při pohybu vzduchu otáčí po jeho směru. Pod
směrovkou je vodorovně orientovaná větrná růžice, označující světové strany. Koruna, vytepaná
na vlaječce, symbolizuje, že Svojanov býval královským hradem.
Nový prvek výzdoby vstupní budovy hradu
Svojanova mohou návštěvníci spatřit při svých
toulkách i v zimním období.
Obnova bývalého poplužního dvora na
hradě Svojanově
Budova bývalého poplužního dvora je situována
v areálu hradu Svojanova, přímo po pravé straně
přístupové cesty, v těsném sousedství parkoviště
pro návštěvníky hradu. Uvnitř se nachází vodojem, sklady a bytová jednotka. Z estetického
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na podstatné části stavby chyběly zcela. Téměř po
celém obvodu objektu byly opadané podstřešní
římsy, pohledově výrazně chybějící pak zejména
na vstupním průčelí. Nádvorní průčelí severozápadního křídla zdobil fragment klasicistních
slunečních hodin. Nádvoří bylo odděleno od
zbývajících prostor dvora nevhodnou novodobou
zídkou. Výplně okenních a dveřních otvorů buď
chyběly zcela, nebo pocházely z 60. let. 20. století
a svým provedením silně degradovaly vzhled celé
budovy.
V letech 2010 – 2011 došlo k zajištění statiky
objektu ocelovými lany a k doplnění propadlých
klenebních polí. V rámci akce obnovy v roce 2011
financované za přispění Ministerstva kultury ČR
v rámci Programu záchrany architektonického dědictví byly všechny okenní a dveřní výplně nahrazeny novými. Nová okna, dveře a vrata byla provedena jako kopie podle dochovaných originálů
buď přímo z tohoto objektu, nebo z jiných staveb
v areálu hradu. Velikost nových oken byla odvozena ze starých plánových dokumentací. Nová okna
byla provedena ve tmavě zelené barvě, dle nálezů,
zachovaných na pozůstatcích původních zárubní.
Dochované kované mříže byly repasovány, chybějící nahrazeny novými, vzhledově odpovídajícími
původním. Podstřešní římsy byly dostavěny dle
dochované dokumentace. Poškozené omítky byly
odstraněny a nahrazeny novými na vápenné bázi.
Jako barevný odstín byla zvolena jemně tónovaná
bílá barva, dle nálezů z původní klasicistní vrstvy.
Klasicistní sluneční hodiny na nádvorním průčelí
severozápadního křídla byly zrestaurovány restaurátorkou Danou Christianovou. Dle původní
dokumentace bylo obnoveno vstupní schodiště na
severovýchodním průčelí, kde spolu s doplněnou
podstřešní římsou toto hlavní průčelí vytváří
obzvláště působivý celek. Odstraněna byla novodobá zídka oddělující dvůr stavby od okolního
prostranství, čímž došlo ke sjednocení prostoru,
který bude v příštím roce doplněn zelení. Všemi
těmito pracemi došlo k razantnímu zhodnocení
vzhledu celé stavby.
Akce obnovy byla úspěšná a je velmi pozitivně
hodnocena jak ze strany odborné veřejnosti, tak
i ze strany návštěvníků, kteří tuto výraznou změnu ve vstupní partii hradu velmi vnímají. Podařilo
se tak vhodně navázat na obnovu bývalé ratejny
před hradem, realizovanou v roce 2010. Nyní
zbývá doufat, že v příštích letech dojde k rekonstrukci i zbývajících objektů v areálu předhradí
hradu Svojanova.
Miloš Dempír

Kalendář akcí

DIVADELNÍ
ABONENTNÍ CYKLUS

Únor 2012

Pro stávající i nové příznivce divadelních představení předkládáme novou nabídku jarní sezóny
roku 2012 v Tylově domě.

Tylův dům
Čtvrtek 2. února v 18.00 hodin, velký sál TD
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
ROKU 2011 REGIONU SVITAVSKA
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety
o nejúspěšnějšího sportovce roku regionu
Svitavska za uplynulý rok 2011.

Pátek 17. února od 20.00 hodin, velký sál TD
RYBÁŘSKÝ PLES
Čtvrtek 23. února v 16.30 hodin, malý sál TD
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

Sobota 4. února v 19.00 hodin, velký TD
KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE
a skupiny BACILY
Nenechte si ujít koncert Václava Neckáře
s legendární kapelou Bacily.
Vstupné: 200 - 290 Kč
Neděle 5. února velký sál TD
Brandon Thomas: CHARLEYOVA
TETA
Neveřejná generálka Divadelního souboru Tyl.
Pondělí 6. února v 8.00 a 11.00 hodin, velký sál TD
Brandon Thomas: CHARLEYOVA
TETA
Poličští ochotníci se představí s nastudováním této divadelní hry žákům a studentům poličských škol.
Pondělí 6. února v 19.00 hodin, velký sál TD
Brandon Thomas: CHARLEYOVA
TETA
Ochotnický soubor Tyl a Tylův dům vás
zvou na premiéru komedie o třech dějstvích, odehrávající se v Oxfordu 19. století.
Vstupné: 80 Kč
Úterý 7. února v 8.00 a 11.00 hodin, velký sál TD
Brandon Thomas: CHARLEYOVA
TETA
Školní představení pro žáky a studenty
poličských škol.
Neděle 12. února v 19.00 hodin, velký sál TD
Brandon Thomas: CHARLEYOVA
TETA
Repríza divadelní hry v nastudování
Ochotnického souboru Tyl.
Vstupné: 80 Kč

Kino Polička
Úterý 7. února v 18.00 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí
užít prázdniny na luxusní výletní loď,
kterou svým dováděním během chvíle
obrátí naruby.
Animovaná komedie, 87 minut, český
dabing, přístupný
Vstupné: 60 Kč
Úterý 14. února v 19.00 hodin
MISSION IMPOSSIBLE – Ghost
Protocol
Vybírají si mise, jejichž splnění je prakticky nemožné. Ve čtvrtém díle tým vedený
Ethanem Huntem (Tom Cruise) posune
hranice nemožného ještě o něco dál.
Akční/sci-fi, 132 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 60 Kč

Čtvrtek 23. února v 19.00 hodin, velký sál TD
JANÁČKOVO KVARTETO
Miloš Vacek (první housle), Vítězslav
Zavadilík (druhé housle), Jan Řezníček
(viola), Břetislav Vybíral (violoncello)
Koncert uvádíme v rámci koncertní sezóny KPH 2011/2012
Vstupenky: 150 Kč
Sobota 25. února od 14.00 do 17.00 hodin,
velký sál TD
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pohodové sobotní odpoledne nabité soutěžemi, tancem a zábavou.
Vstupné: 40 Kč (20 Kč masky)
Neděle 26. února v 19.00 hodin, velký sál TD
Brandon Thomas: CHARLEYOVA
TETA
Jarní sezónu divadelního abonentního
cyklu zahajují právě poličští ochotníci
s touto „bonusovou“ divadelní komedií.
Hru uvádíme v rámci divadelní abonentní
sezóny jaro 2012.
Prodej zbylých vstupenek v ceně: 80 Kč

Ruka pro život se
představuje
Občanské sdružení Ruka pro život zahájilo
svoji činnost v Litomyšli otevřením Denního
stacionáře v červnu roku 2010. Naším posláním
je poskytovat sociální služby denních stacionářů seniorům, dospělým spoluobčanům s mentálním a kombinovaným postižením, lidem s chronickým duševním onemocněním. Snažíme se
tím usnadnit péči o ně jejich rodinám a podanou
rukou přinášíme do života všech zúčastněných
více radosti.
V únoru roku 2011 jsme rozšířili svoje aktivity
o sociálně aktivizační služby pro seniory a od
ledna letošního roku mají možnost navštěvovat
náš stacionář žáci Základní školy speciální od 14
let věku. Více informací naleznete na webových
stránkách www.rukaprozivot.cz a na telefonních
číslech stacionáře 461 312 412 a 739 963 625.
V listopadu loňského roku jsme uspořádali
první výstavu našich výrobků ve stacionáři
v Litomyšli a jsme moc rádi, že nám majitelky
vinotéky „Pod věží“ nabídly možnost prezentovat naši činnost v Poličce.
Pokud si budete chtít prohlédnout kresby
Renaty Šplíchalové a výrobky našich uživatelů,
navštivte během měsíce února Vinotéku „Pod
věží“ (vedle Centra Bohuslava Martinů), kde
bude probíhat prodejní výstava. Vernisáž této
výstavy proběhne 3. února 2012 v 15 hodin.

únor
Brandon Thomas: CHARLEYOVA TETA
Bonusové představení, ve kterém se představí
poličští ochotníci.
březen
Maurice Hennequin: PROLHANÁ KETTY
Ketty ví, že lhát se nemá, zvláště pak ne manželovi. Komedie o lžích a zamotaných situacích, do
kterých se notorická lhářka Ketty (Mahulena Bočanová) zákonitě musí dostat. Dále hrají Lumír Olšovský, Zbyšek Pantůček, Ivana Andrlová, Veronika
Jeníková, Jana Šulcová, Dalimil Klapka a další.
duben
J. W. Goethe: FAUST A MARKÉTKA
Přijďte se podívat na jednu z nejlepších her v dějinách dramatu. Do poličského divadla s ní přijedou
herci Městského divadla Mladá Boleslav. Budete
překvapeni, jak málo se člověk mění a jak Goethe
hovoří přímo z našich duší.
květen
Patrik Hartl: SOUKROMÝ SKANDÁL
Komedie o lásce v době finanční krize. Groteskní
příběh o mladém manažerovi (Kryštof Hádek), který po uši v dluzích využije celosvětové pandemie
upřímnosti a pokusí se kvůli penězům svést svou
stárnoucí nadřízenou (Eva Holubová), aniž by si
uměl představit, jak velký skandál tím způsobí.
Dále účinkují Maroš Kramár, Kristýna Fuitová
Nováková, Alexander Hemala.
červen
Jeff Baron: NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační, dojímající příběh lásky a odpuštění.
Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku
dva muže (Stanislav Zindulka a Matěj Hádek), kteří
by se jinak nikdy nesetkali a navždy změní jejich
život. Rozdělují je dvě generace, a co začíná jako komedie kontrastu kultur, se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku osamělosti, předsudků a netolerance.
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se
lidské vztahy a odhalují se tajemství.
Více informací na www.tyluvdum.cz. Změna
programu a termínu vyhrazena. Ceny abonentních
průkazek: 580 - 740 Kč (cca 10% sleva oproti vstupenkám zakoupených na jednotlivá představení)
Způsob prodeje abonentních průkazů:
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude
zahájen 30. 1. a potrvá do 20. 2.
Od 30. 1. bude zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezóně
obsazena.
Prodej nevyzvednutých abonentek bude zahájen
21. 2. a potrvá do 23. 2.

Za občanské sdružení Ruka pro život
Ria Slušná
pověřena vedením Denního
stacionáře Litomyšl
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Program RC MaTami

Chrámový sbor
ve Vídni
Chrámový sbor sv. Jakuba z Poličky měl na
adventním zpívání ve Vídni mimořádný úspěch již
loni, a proto byl pozván pořadateli, aby představil
svůj letošní program. Koncert byl uskutečněn
v neděli 11. 12. 2011 už tradičně v Rytířském sále
Vídeňské radnice.
Zájezdu se zúčastnilo 34 členů chrámového
sboru pod vedením Květy Šafářové a hudebního
doprovodu skupiny mladých flétnistek a houslistek pod vedením paní Kateřiny Grubhofferové.
Letos byl rozšířen o sbor mladých zpěvaček z Brna,
který vedl Stanislav Popelka.

Pravidelný program
FITMATAMI aneb cvičení pro maminky
s dětmi různého věku
každé pondělí 9.30-11.30 hod.
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 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ - NOVĚ!
(Pontopolis, o.s. ve spolupráci s MaTami otevírá jazykový kurz! Výuka probíhá v učebně
o.s. Pontopolis v Riegrově 52)
každé úterý 15.00-15.45 hod.
Pro předškolní děti od 4 - 6 let, výuka angličtiny zábavnou formou max. 8 účastníků. Cena
40 Kč/1 vyuč. hodinu. Přihlásit se můžete na
mailové adrese pontopolis@seznam.cz.
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury

Každým rokem se hlavní město Rakouska stává dějištěm přehlídky pěveckých sborů z celého
světa u příležitosti prestižního Mezinárodního
adventního zpívání. Pro Chrámový sbor bylo
opakované pozvání mimořádnou poctou. Stal se
tak jedním z mála pěveckých sborů z Čech, které
měly letos možnost reprezentovat českou vánoční
hudbu za hranicemi České republiky a jedním
z 84 sborů, které se letošního zpívání účastnily.
Během svého vystoupení přednesl chrámový sbor
repertoár, složený z českých vánočních koled a vánočních písní. Náročné rakouské publikum, které
do posledního místa obsadilo sál, ocenilo soubor
bouřlivým aplausem.
Vedoucí vídeňského magistrátu vyjádřil svůj
obdiv především mladým muzikantům a zpěvákům za jejich nadšení a odhodlání věnovat se
sborovému zpěvu.
Tímto vystoupením zahájil chrámový sbor sérii
vánočních koncertů, zakončenou vánočním koncertem v kostele sv. Jakuba v Poličce 28. prosince.
Umocnil posluchačům vánoční atmosféru a dal
jim možnost ocenit výborné těleso Chrámového
sboru. Je vynikajícím reprezentantem Poličky i za
hranicemi naší země.
B. Gloser, A. Klein

J. Bělohlávek získal
nominaci na Grammy
Mezi nominovanými
na americké hudební
ceny Grammy figuruje
i český dirigent a zároveň šéfdirigent Symfonického orchestru BBC
Jiří Bělohlávek.
Uchází se o ocenění
v
kategorii
nejlepší
orchestrální nahrávka
s kompletem šesti symfonií Bohuslava Martinů,
který natočil se Symfonickým orchestrem BBC
(Onyx Classics). Po šesti letech tak znovu soutěží
o cenu v podobě zlatého gramofonu. V roce 2005
byl nominován za nahrávku třetí a čtvrté symfonie Bohuslava Martinů, kterou nahrál s Českou
filharmonií.
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FIT PO PORODU
(maminky s miminky po ukončeném šestinedělí
a pro ženy, které miminko plánují.)
každou středu 9.30-11.30 hod.
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 hod.
Speciální fitness lekce určené pro aktivní maminky, ženy a dívky, které se chtějí udržet v kondici.
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 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Lída Burešová, Mgr. Michaela Vomáčková
Ostatní přednášky, semináře a dílny
POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ
PRO DOSPĚLÁKY
- Cardmaking čili výroba přáníček
(o děti bude postaráno v dětském koutku)
9. 2. 2012 (čtvrtek) od 16 hod
Blíží se Valentýn, svátek nebo narozeniny
vašich blízkých a vy byste je chtěli potěšit
nějakou drobností? Přijďte si vyrobit efektní
přáníčko. Max. počet účastníků 10. Přihlašujte se, prosím, na tel. 723 110 577 nebo přes
email: prihlasse.matami@seznam.cz
Povede: Mgr. Romana Jelínková
TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
VEČER PRO ŽENY
10. 2. 2012 (pátek) POZOR - ZAČÍNÁME UŽ
V 18.00 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně
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tvořivý večer. Přihlašujte se smskou na tel:
777 619 234. Počet míst omezen.
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
PRVNÍ POMOC
- zaměřeno na děti
23. 2. 2012 (čtvrtek) v 17.00 hod.
Základy první pomoci, jak pomoci nejen
svým dětem při úrazech, které se mohou
stát v domácnosti, ale i všude kolem nás.
Povede: MUDr. Daniela Dobiášová
NÁVRAT PO RD DOVOLENÉ
DO ZAMĚSTNÁNÍ A NOVELY
ZÁKONÍKU PRÁCE
24. 2. 2012 (pátek) v 16.00 hod.
Čeká vás návrat do zaměstnání? Nevíte, zda se
budete mít kam vrátit? Chcete si při RD přivydělat? Chcete znát novinky z novely Zákoníku
práce? Dozvíte se, na co se máte připravit při
jednání se zaměstnavatelem, na co máte nárok, co si k vám zaměstnavatel nesmí dovolit,
jaká jsou úskalí práce na DPP a DPČ a mnoho
dalšího. Počet míst omezen. Přihlašujte se
přes e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz
Povede: Monika Hodíková
ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
- Příprava teplého salátu vhodného zejména
pro děti
24. 2. 2012 (pátek) od 9.30 do 11.30 hod.
Teplé saláty jsou u nás doma velmi oblíbenou
formou tepelně upravené zeleniny. Přijďte si
jeden takový uvařit společně s námi, budete
příjemně překvapení jeho lahodností.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Opět proběhne BAZÁREK!!!
23. 3. 2012 (pátek 9.00-17.00 hod.)
a 24. 3. 2012 (sobota 9.00-12.00 hod.)
Komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení, obuvi na období jaro/léto, oblečení
pro těhotné a hraček. Hledáme dobrovolníky
na pomoc při organizaci bazárku, v případě
zájmu nás kontaktujte na matami@email.cz.
Více informací v příštím čísle Jitřenky a na
našich webových stránkách.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena:
Pravidelné aktivity:
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Tvořivý večer pro ženy: 50 Kč (pro členy 40 Kč)
Fitness cvičení pro ženy
30 Kč
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Hrátky na sněhu
Chybí vám zimní radovánky? Nevíte, jak
zabavit své ratolesti? Nebo si chcete jenom tak
zařádit? Přijďte v sobotu 18. února od 14 hodin do
městského parku, pomůžeme vám zahnat nudu!
Můžete vyzkoušet, jak se jezdí se psím spřežení,
zahrát si indiánskou Sněžnou zmiji nebo curling
a spoustu dalších aktivit.
Těšíme se na vás.
Skautské středisko Tilia Polička

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava Martinů na měsíc
únor připravilo Městské muzeum a galerie Polička, Městská
knihovna Polička, Pontopolis
o. s., MaTami o. s. a Náš Martinů o. s.
Výstavy jsou přístupné denně mimo pondělí
9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
JARNÍ OČISTA VELIKONOCE
PŘICHYSTÁ…
- výstava ve třídě Bohuslava Martinů s jarní
tematikou
11. února - 8. dubna 2012
Co si dnešní člověk vybaví pod pojmem hygiena? Zajisté každého z nás napadne každodenní
mytí těla, čištění zubů alespoň dvakrát denně,
péče o vlasy, nehty, vousy, pravidelný úklid domácnosti, praní prádla atd. Ne vždy však byly
tyto úkony samozřejmostí. Nad dnešní čistotou
by naši předci jen nechápavě kroutili hlavou.
Musíme si uvědomit, že po dlouhá staletí neexistoval vodovod, kanalizace a voda se musela
pracně donášet z mnohdy hodně vzdálené studny. Hospodyňky neměly doma pomocníky, na
něž jsme dnes zvyklí (pračky, myčky, vysavače,
elektrické žehličky…). Uklízelo se pouze pomocí
mechanických prostředků. Co se týká osobní
hygieny, tak koupel jednou týdně byla ještě ve
20. století považována za zcela dostatečnou. Za
mnohem důležitější, než čisté tělo a prádlo, byla
považována neposkvrněná duše.
Příprava na velikonoce, jakožto nejdůležitější
svátek církevního roku, však nebyla podceňována ani v minulosti. V tomto období probíhal
nejen důkladný úklid v domácnostech, ale lidé
se intenzivněji věnovali i očistě svého ducha.
Činili tak zpytováním svědomí, přemýšlením
nad svými hříchy, modlitbou a zpovědí v kostele.
S předvelikonočním obdobím bylo spjato spousta
zvyků a pověr. Lidé věřili zejména v očistnou sílu
vody a ohně.
Výstava Jarní očista velikonoce přichystá…
návštěvníkům přiblíží, jak v době před více než
sto lety lidé prožívali předvelikonoční období.
Jaké prostředky a úkony užívali k očistě svých
příbytků, těla i ducha a jaké symboly svátek jara
provázely. Výstava bude zahájena v sobotu
11. únoru ve 14.00 hod. Voňavou dílnou.
VOŇAVÁ DÍLNA
Třída Bohuslava Martinů se v sobotu 11. února 2012 od 14.00 do 16.00 hod. promění ve
voňavou dílnu, v které se budou tvořit mýdla různých tvarů, barev a vůní. V první části se dozvíte,
jak se mýdla vyrábí, jaké se do nich přidávají
přírodniny, bylinky, koření a různé ozdoby. Druhá část bude věnovaná samotné výrobě mýdla.
Protože může být mýdlo také vhodným dárkem,
vyrobíte si v závěru programu malou papírovou
krabičku. Dílna je určena pro děti i dospělé.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec. Cena zahrnuje návštěvu výstavy Jarní očista velikonoce přichystá
i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Na akci
lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.
ZAPOMENUTÉ OSUDY – JOSEF MACH
- drobná výstavka vypovídající o osudu českého pilota Josefa Macha je k vidění od 1. do
29. února 2012 ve vestibulu Centra Bohuslava Martinů
Na vzniku Československé republiky se významným způsobem podílely československé
legie svými boji na různých frontách Světové
války. Po dobu první republiky byli proto legionáři
glorifikováni. Za časů nacistické okupace naopak
pronásledováni a za komunistického režimu
se o nich mlčelo. K nápravě došlo teprve po Sa-

metové revoluci. Za 1. světové války však většina
našich dědů a pradědů bojovala za císaře a za vlast
na té druhé straně, v řadách rakousko-uherských
ozbrojených sil. A o těch se nemluví dodnes. Jeden
zajímavý osud můžeme připomenout.
Josef Mach se narodil roku 1889 ve Starém Kamenci u Poličky, ve mlýně stojícím naproti sádecké škole. Byl nejstarším z devíti sourozenců. Ve
Vídni se vyučil strojním zámečníkem a zůstal
tam i v zaměstnání. Mobilizován byl již v roce
1912 v časech balkánských válek, ale opravdové války se zúčastnil až o dva roky později. Po
vypuknutí světové války narukoval k letectvu
(Luftschifferabteilung) a pilotní výcvik absolvoval přímo v poli. Byl nasazen u 2. letecké setniny

Zahájení výstavy PÍSMO - OBRAZ za účasti
Jiřího Šindlera
(Fliegerkompagnie Nr. 2) na italské frontě a již
v červnu 1915 obdržel ceněný výkonnostní odznak polního pilota (Feldpilotenabzeichen), který
mohl získat pouze ten, kdo vykonal nejméně deset letů nad nepřítelem. Byl povýšen z desátníka
na četaře (Zugsführer) a postupně se stal nositelem následujících vyznamenání: pamětního
Mobilizačního kříže 1912/13 (Das Mobilisierungskreuz), určeného pro příslušníky armády v aktivní službě během Balkánské války, a Bronzové
a Stříbrné medaile za statečnost (Bronzene Tapferkeitsmedaille a Silberne Tapferkeitsmedaille).
Zahynul 7. 4. 1916 při zřícení svého dvoumístného letounu typu Albatros v horách v prostoru
Aissoviza u Gorizie (28 km severovýchodně od
Terstu). Tam byl i pohřben. Jeho vyznamenání
a fotografie přinesl do Kamence kamarád. Díky
příbuzným se materiály dostaly do poličského
muzea a vypovídají tak o jednom lidském osudu.
Malá výstavka je přístupná v muzeu od 1. 2. do
29. 2. Volný vstup.
O historii našeho letectva můžete získat řadu
informací v Leteckém muzeu Vojenského historického ústavu v Praze-Kbelích, kde mj. probíhá
úspěšná výstava Za císaře i republiku, věnovaná
letcům z Českých zemí, kteří bojovali na frontách
1. světové války.
Jiří Šindler PÍSMO - OBRAZ
21. ledna - 8. dubna 2012
Výtvarný život Jiřího Šindlera, poličského
rodáka (1922), je už od počátku spjat s knihou.
První seznámení se světem výtvarného umění
získal 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. Menhartem nebo knihařem
J. Vyskočilem. Po ukončení studií vznikalo velké
množství knižních ilustrací, kaligrafických prací
i autorských grafických listů.
VÝTVARNÁ DÍLNA OD PÍSMA
K OBRAZU
V sobotu 25. února od 14.00 do 16.00
hod. se uskuteční pro děti a jejich rodiče vý-
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tvarná dílna Od písma k obrazu. Hravou a tvořivou činností se seznámíte s tvorbou poličského
rodáka - grafika, ilustrátora a kaligrafa Jiřího
Šindlera. Sami se stanete písmomalíři a vytvoříte si osobní barevné obrazy s motivy hlaholské
abecedy.
Vstupné: 40 Kč/jednotlivec. Cena zahrnuje
návštěvu výstavy Jiří Šindler PÍSMO - OBRAZ
i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Na akci
lze uplatnit BONUS pro pravidelné návštěvníky.
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ
VÁLKY
- dotyková výstava, která vám hravou formou
přiblíží život ve středověku…
24. ledna - 22. dubna 2012
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.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO v únoru představí tvorbu Pavly Juklové. Výběr ilustrací z knihy
Otvírání studánek je k vidění od 1. do 29. února 2012. Vstup volný.
POJĎME NA MARTINŮ – Balety - Další
pořad v rámci dlouhodobého cyklu představí
Bohuslava Martinů jako tvůrce baletní hudby.
V období 1922 – 1932 napsal skladatel 8 baletů,
z nichž se nejvíce proslavil Špalíček, balet se zpěvem o 3 dějstvích z roku 1932. Pozornost si ovšem
jak pro originální témata, tak jejich zpracování
zaslouží i ostatní balety, jež mu předcházely: Kdo
je na světě nejmocnější?, Vzpoura, Motýl, který
dupal, Podivuhodný let, Kuchyňská revue, Natáčí se! a Šach králi.
Přednáška se ve středu 22. února v 18.00
hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava
Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů.
Vstupné 30 Kč.
DIVADLO NEJEN PRO DĚTI
Divadýlko z Pytlíčku – O drakovi - čtyři
pohádky o drakovi a princeznách i jejich královstvích pobaví a potěší malé diváky. Tříhlaví draci,
princezny v ohrožení i chrabří princové…to vše
bude k vidění v neděli 19. února od 16.00
hod. v Centru Bohuslava Martinů. Délka 45 minut. Pořádá Městská knihovna Polička.
Vstupné 40 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2012
13. ročník noční prohlídky města Poličky
je naplánován na sobotní večer 2. června
(19 - 24 hod.).
Pokud máte zájem zapojit se do večerního
putování městem, zašlete vyplněný formulář
poštou, prostřednictvím e-mailu nebo doručte
osobně nejpozději do 31. března koordinátorovi
akce, kontakt: Městské muzeum a galerie Polička,
Centrum Bohuslava Martinů, Alena Jandlová,
Tylova 114, Polička 572 01, tel.: 461 723 858, jandlova@muzeum.policka.org. Formulář naleznete
na www.cbmpolicka.cz v odkazu Akce a výstavy.
Přihlášeným účastníkům budou zaslány podrobnější informace s předběžným programem
večera.
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HRADEC KRÁLOVÉ
19. 2. - Masopust na statku
Hradec Králové - Šrámkův statek-Piletice
Staročeská zabíjačka, obchůzka
maškar, pečení chleba, ukázky technik lidové tvorby
a řemeslnický minitrh.
CHEB
18. 2. – Chebský masopust
Od 10 do 17 hod. v Muzeu Cheb, na nádvoří, v mázhausu, výstavním sále a na chebském historickém
náměstí. Můžete se těšit na staročeské zabíjačkové
hody, pekařský a cukrářský masopustní trh, masopustní průvod a živou hudbu.
JINDŘICHŮV HRADEC
19. 2. - Masopustní průvod městem
a Dětský karneval
Místo konání: KD Střelnice + centrum města
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.
LITOMYŠL
4. 2. – Litomyšl Václavu Havlovi
Od 18 hod. beseda „Václav Havel nejen Litomyšli“
v Music Clubu Kotelna, moderuje Pavlína Kvapilová,
účast přislíbili: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Mons.
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. Ing. Tomáš Březina.
21 hod. koncert The Plastic People of the Universe
POLIČKA
24. 1. – 22. 4. – Doba měst a hradů,
husitské války
Dotyková výstava v Centru Bohuslava Martinů,
která vám hravou formou přiblíží život ve středověku. Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži
si vyzkoušíte, jak se žilo na hradě, v podhradí i na
bitevním poli.
TELČ
18. 2. - Masopust v Telči
Ve 13 hod. přivítáme průvod masek všeho druhu
a každého věku, v čele se souborem Podjavořičan.
Můžete se těšit i na pravé vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, tlačenky.
O příjemnou atmosféru se postará hudba Antonína Kernstocka.
TŘEBOŇ
11. 2. – Třeboňský masopust
Od 10 hod. na Masarykově náměstí.
14 koledníků s obrovskými klobouky ozdobenými
365 růžičkami a spoustu maškar přiveze do Třeboně Matka Masopustu v čele Růžičkové koledy. Při
dvouhodinové obchůzce Třeboní je bude doprovázet
jihočeská dechovka. Zapojit se mohou místní děti
i dospělí, pro ně bude připravena soutěž o nejvtipnější masopustní masku.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz

VÝSTAVA FOTOGRAFÍÍ
UKRADENÉ DĚTSTVÍ
ČTVRTEK 2. 2. od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Sex a Lucía
Drama/Romantický, Španělsko/Francie,
2001, 128 min
Režie: Julio Medem
Hudba: Alberto Iglesias
Hrají: Paz Vega, Tristán Ulloa, Najwa Nimri,
Elena Anaya, Javier Cámara, Juan Fernández
Mladá servírka Lucía z restaurace v centru
Madridu se po telefonu dozvídá, že její milenec, spisovatel Lorenzo Alvarez, zahynul
při automobilové nehodě. I když jejich letitý
vztah rozhodně nebyl ideální, hledá dívka
okamžitou úlevu v útěku na osamělý středomořský ostrůvek. Ví, že právě zde Lorenzo
před šesti lety prožil krátké a vášnivé milostné vzplanutí k neznámé dívce. Sex v moři
pod úplňkovým měsícem vylíčil po návratu
do Madridu ve svém románu - a právě tyto
pasáže Lucíu přesvědčily, že Lorenzo je tím
jediným správným mužem, kterého by mohla
milovat. Na ostrůvku Lucía trpce prožívá
svou samotu a vzpomíná na chvíle, které
prožila po milencově boku.
CSFD – 79 %
Vstupné: 40 Kč
SOBOTA 4. 2. Soukromá akce DST
ČTVRTEK 9. 2. od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Já, legenda
Drama / Horor / Sci-Fi / Thriller
USA, 2007, 96 min
Režie: Francis Lawrence
Hudba: James Newton Howard
Hrají: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan,
Salli Richardson-Whitfield, Willow Smith,
Darrell Foster, April Grace, Dash Mihok,
Steve Cirbus, Emma Thompson, Mike Patton
Robert Neville je sice špičkový vědec, ale ani
on nedokázal zabránit šíření nebezpečného
viru, který byl vyvinut lidmi a nedá se léčit.
Neville je z neznámého důvodu vůči viru
imunní a jako jediný příslušník lidského
rodu žije v troskách New York City. Možná je
dokonce posledním žijícím člověkem na planetě. Už tři roky, den co den, vysílá do éteru
svou zprávu a hledá další přeživší. Neville
však není úplně sám. Ze stínů jej pozorují
zmutované oběti celosvětové pandemie, kteří sledují každý jeho krok a čekají, až udělá
osudovou chybu. Neville, který je dost možná
jedinou nadějí celého světa, drží při životě
jediná myšlenka: zvrátit dopad viru tím, že
ze své krve vyrobí lék. Stojí však sám proti
zbytku světa a čas hraje proti němu.
CSFD 76%
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 10. 2. – od 21.00
JUNGLE jako/doma NIGHT vol. 1
djs: Downset, TeaPack, Johness, Said
Vstupné: do 22.00 hod. 50 Kč, poté 80 Kč

SOBOTA 11. 2. – od 18.00
VEČER V JEDOVÉ CHÝŠI
Netradiční výzdoba, nápoje, kostýmy, „džemování“. Vezměte své ježibaby a přijďte povařit.
ČTVRTEK 16. 2. – od 18.00
EXPEDIČNÍ KAMERA
– festival outdoorových filmů
Filmový festival o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.
Vstupné: 70 Kč/50 KčS
www.pontopolis.cz www.expedicnikamera.cz
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 17. 2. – od 20.00
JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Lanugo
Markéta Foukalová – zpěv, Viliam Béreš –
klavír, klávesy, Rastislav Uhrík – kontrabas,
baskytara, Martin Kopřiva – bicí a perkuse,
vokály, Miroslav Hloucal – trubka, Mirek
Šmilauer – akustická a elektrická kytara
Kritikou i posluchači vysoce oceňovaná kapela již potřetí v Poličce... www.lanugo.cz
Vstupné: 130 Kč/70 KčS
ČTVRTEK 23. 2. – od 20.00
DIVADELNÍ VEČER
TRIARIUS Česká Třebová uvádí:
UCHO (Jan Procházka & Lenka Procházková)
Divadelní zpracování slavného filmu Karla
Kachyni (s Jiřinou Bohdalovou a Radoslavem Brzobohatým v hlavních rolích), který
pro divadelní prkna upravila Procházkova
dcera Lenka. Příběh je z období padesátých let, kdy i mezi samotnými soudruhy
na vysokých a nejvyšších místech platilo
nesmyslné heslo „Důvěřuj, ale prověřuj!“.
Proto byla ve vilách ministrů a dalších
čelných představitelů montována UCHA
– odposlouchávací přístroje, kterými mohla
Státní bezpečnost kontrolovat lidi i v jejich
intimním soukromí…
režie: Josef Jan Kopecký
hrají: Josef Jan Kopecký, Veronika Stasiowská, Jiří Duchoň
Vstupné 80 Kč/50 KčS
SOBOTA 25. 2. – od 18.30
POLIČKA PUNKS NOT DEAD FEST 1
V.H.S. volné hudební sdružení
- punk z Krkonoš http://bandzone.cz/
vhsvolnehudebnisdruzeni
Pivnica (SK) - punk-power z Banské Bystrice
http://bandzone.cz/pivnica
Chilly Práshock (SK) - ska-alternativu z Banské Bystrice
http://bandzone.cz/chillyprashock
Mentálně narušená Moucha - punk z Poličky
http://bandzone.cz/
mentalnenarusenamoucha
Inseminační stanice - aggro punk z Brna
http://bandzone.cz/inseminacnistanice
Flaška visočini - punk z Temelína
http://bandzone.cz/flaskavisocini
Komplikace - punk Horní/Dolní u Mohelnice
http://bandzone.cz/komplikace
Myrmydons - punk rock z České Třebové
http://bandzone.cz/myrmydons
Vstupné 90 Kč
V březnu se můžete těšit na:
Bitumen a 2Wings,
Elekrick man,
Wohnout,
divadlo, kina a další.
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1. 2.
2. 2.

4. 2.
6. 2.

7. 2.

8. 2.
9. 2.
10. 2.

11. 2.
12. 2.
14. 2.
15. 2.

16. 2.
17. 2.

18. 2.
19. 2.
22. 2.

23. 2.

24. 2.

#

25. 2.

Čas
14.00
13.30
18.00
20.00
19.00
19.00
8.00
11.00
19.00
8.00
11.00
13.30
18.00
14.00
16.00
20.00
15.30
18.00
21.00
14.00
18.00
19.00
19.00
13.00
14.00
18.00
18.00
20.00
20.00
9.00
10.00
16.00
16.00
16.00
17.30
18.00
14.00
16.30
17.00
19.00
20.00
9.00
16.00
14.00
14.00
18.30

Název akce - popis
Člověče nezlob se
Šikovné ručičky
Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku 2011 regionu Svitavska
Klubové kino - Sex a Lucía
Vernisáž výstavy fotogra�í Simony Tůmové
Koncert Václava Neckáře a skupiny Bacily
Charleyova teta - pro školy
Charleyova teta - pro školy
Charleyova teta - premiéra hry v nastudování Ochotnického souboru Tyl
Charleyova teta - pro školy
Charleyova teta - pro školy
Šikovné ručičky
Alvin a Chipmunkové 3
Hrátky s pamětí
Pohádkové malování (výtvarná dílna pro dospělé)
Klubové kino - Já legenda
Svatý Valentýn - výtvarná dílna pro děti od třetí třídy
Tvořivý večer pro ženy- arteterapeutický večer
Jungle night
Voňavá dílna a vernisáž pro děti k výstavě Jarní očista Velikonoce přichystá…
Večer v jedové chýši
Charleyova teta - repríza hry Ochotnického souboru Tyl
Mission Impossible - Ghost Protocol
Okresní kolo soutěže ZUŠ - taneční obor
Účinkují žáci tanečních oborů ZUŠ Svitavy, Litomyšl, Bystré a Polička.
Námořnický bál
Expediční kamera - �lmový festival
Cestovatelská beseda - S hvězdáři pod polynéskou oblohou – EbiTahicykl 2011
Jazzové setkání - Lanugo
Rybářský ples
Krabička na šití - dílna pro studenty, dospělé a pedagogy
Keramika pro děti - dílna pro děti od 1. třídy, vhodné pro začátečníky
Divadlo pro děti - Divadýlko z Pytlíčku – O drakovi
Divadlo pro děti - O drakovi
Pat a Mat - dílna pro kluky a holky od 6 let, tvořivá práce se dřevem
Vypouklý přívěšek �mo - dílna pro studenty, dospělé a pedagogy
Pojďme na Martinů - Balety
Narozeninové zpívání
Zasedání městského zastupistelstva
První pomoc- zaměřeno na děti
Janáčkovo kvarteto - koncert abon. sezóny KPH 2011/2012
Divadelní večer - Triarius Česká Třebová - UCHO
Zdravé vaření pro celou rodinu
Návrat po RD do zaměstnání a novela zákoníku práce (přednáška)
Výtvarná dílna Od písma k obrazu k výstavě Jiřího Šindlera
Dětský maškarní karneval
Polička Punks not death vol.1

únor 2012

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ČOK CZ a ČSTV a TD
www.tyluvdum.cz
DS Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Ochot. soubor Tyl a TD
www.tyluvdum.cz
Ochot. soubor Tyl a TD
www.tyluvdum.cz
Ochot. soubor Tyl a TD
www.tyluvdum.cz
Ochot. soubor Tyl a TD
www.tyluvdum.cz
Ochot. soubor Tyl a TD
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DS Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DS Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
DS Tyl
www.divadelniklub.cz
Ochot. soubor Tyl a TD
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Tylův dům, velký sál
DPS Penzion - jídelna
Divadelní klub
Městská knihovna
Divadelní klub
Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
CBM
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub

ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Pontopolis o.s.
www.pontopolis.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
DS Tyl
www.divadelniklub.cz
RS Vysočina Polička
www.rsvysocina.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
SVČ Mozaika Polička
Z. Gapová - 774 180 653
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Náš Martinů o. s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Město Polička
www.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DS Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DS Tyl
www.divadelniklub.cz

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

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...

Čas Název akce - popis
26. 2. 19.00 Charleyova teta - bonusová hra jarní sezóny divadelního abonentního cyklu
29. 2. 14.00 Cestovatelské odpoledne
16.00 Koblížek smíšek - pro kluky a holky od 6 let, práce s textilem, jehlou a nití

Název akce - popis
Výstava regionálních autorů SEBRANÉ UMĚNÍ II.
Výstava Jiřího Šindlera Od písma k obrazu
Výstava fotogra�í Ukradené dětství: dětská práce očima čtyř českých fotografek
Doba měst a hradů, husitské války - dotyková výstava o životě ve středověku
Stěna pro jedno dílo - Pavla Juklová
Výstavka Zapomenuté osudy - Josef Mach
Krajiny Vysočiny - Michaela Žecová
Výstava fotogra�í Simony Tůmové
Jarní očista Velikonoce přichystá… výstava s jarní tematikou

Místo konání
Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
Tylův dům
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.mozaika-policka.cz

Místo konání
vestibul městské knihovny
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
vestibul knihovny
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pontopolis o.s.
www.pontopolis.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Tylův dům v Poličce srdečně zve děti i jejich
rodiče na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
který se bude konat
v sobotu 25. února 2012
ve velkém sále Tylova domu (stolová úprava)
od 14.00 do 17.00 hodin
karnevalem provází
DJ Iveta Machová a Jiří Holas
Na co se můžete těšit? Vyhodnocení nejlepší
masky, soutěže pro děti, karaoke, živé hudební
vystoupení, spousta hezkých písniček k tancování a karnevalovému skotačení, tombola
Drobné občerstvení pro děti i rodiče zajištěno
Vstupné: masky – 20 Kč
ostatní – 40 Kč

Od 4. února vystavuje své obrazy
MICHAELA ŽECOVÁ
s názvem

KRAJINY
VYSOČINY
Výstava potrvá v prostorách Tylova domu
do 29. února.

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

#

7. 1. - 4. 2.
21. 1. - 23. 3.
24. 1. - 24. 2.
24. 1. - 22. 4.
1. 2. - 29. 2.
1. 2. - 29. 2.
4. 2. - 29. 2.
4. 2. - 3. 3.
11. 2. - 8. 4.

únor 2012

Městská knihovna v únoru

Vzpomínáme

sobota 4. února od 19.00
hodin
Vernisáž výstavy
fotografií Simony Tůmové
KSIFT
Výstava ve vestibulu knihovny je průřezem Simoniny
dosavadní tvorby. K vidění jsou portréty, které
vznikly z příležitostné spolupráce s přáteli, fotografie z poličských akcí i série fotografií, jež byly
foceny přímo v prostorách knihovny…
Přijďte se pokochat a poveselit.

Raiatee, vanilkovém ostrově Tahaa, turisty
okupované Bora-Boře, panenském a rustikálním Huahine a nejmenším a nejzápadnějším
Maupiti.
Jsou opravdu polynéské ostrovy posledním
rájem na Zemi? Jaké jsou výhody cestování na
skládacích kolech? Jak to vypadá, když se k ostrovům blíží tsunami a probíhá evakuace? Co
měla cesta společného s tzv. ebicyklisty, astronomem Jiřím Gryagrem a Milanem Rastislavem
Štefánikem? Jaké krásy nabízí jižní obloha? Těšit se můžete i na ukázku polynéského tance…

Cestovatelská beseda
pátek 17. února od 18.00 hodin v čítárně
S hvězdáři pod polynéskou oblohou
– EbiTahicykl 2011
Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cykloturistika, se v multimediální projekci ohlédne
za cestou se skládacím kolem do Francouzské
Polynésie, kterou podnikla společně s cestovatelkou Ludmilou Rumlovou. Řeč bude o Tahiti
a dalších šesti ostrovech – zelené a rozeklané

Divadlo pro děti
neděle 19. února od 16.00 hodin v CBM
Divadýlko z Pytlíčku – O drakovi
Čtyři pohádky o drakovi a princeznách i jejich královstvích pobaví a potěší malé diváky.
Tříhlaví draci, princezny v ohrožení i chrabří
princové… to vše bude k vidění třetí únorovou
neděli v CBM.
Představení trvá 45 minut.
Vstupné 40 Kč

Děkujeme všem přátelům
a známým za květinové dary
a za účast na posledním rozloučení s panem Ludvíkem
Vaško dne 16. prosince 2011
ve smuteční obřadní síni
v Poličce.
Manželka Eliška a synové
Petr a Luděk s rodinami
Dne 10. února 2012 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Vladimír Ježek.
Stále vzpomíná
manželka a děti s rodinami
Dne 10. února uplyne rok, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček,
pan Jan Navrátil. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami

Učíme se v Evropě pro kadeřnickou
a kosmetickou praxi
V současné době podporuje Evropská unie
řadu zajímavých projektů, jež si kladou za cíl
zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání. Naše škola
realizovala odborný program s názvem „Učíme
se v Evropě pro kadeřnickou a kosmetickou praxi“, kterého se zúčastnili žáci a učitelé odborného
výcviku Střední školy obchodní a služeb SČMSD
Polička s.r.o. Tato stáž se uskutečnila ve dnech
10. - 24. 9. 2011 v přímořském městečku Gateo
Mare v hotelu Raffaello Di Zecca Salvatore.
Úvodní jazyková příprava v italštině byla zaměřena především na zvládnutí základních výrazu a frází spojených s prací kadeřníků a kosmetiček. Paní Alesandra Ritmo nás potom seznámila
s nejmodernějšími technologiemi i novinkami
v péči o pleť a vlasy z řady bioproduktů.
S teorií byla samozřejmě velice úzce spojena
praktická část. Naši žáci si tak mohli vyzkoušet

Dne 18.února uplyne 5 let
ode dne, kdy nás navždy opustil ve věku nedožitých 88 let
náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Oldřich
Bureš.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami

přímo v hotelu na modelech i zákaznících různé
typy moderních sestřihů, stranou nezůstalo
ani barvení vlasů, nezbytná regenerace, tvorba
denních či společenských účesů a kosmetické
služby.
Velice zajímavá byla exkurze do soukromé
školy pro kadeřníky a vlasové stylisty A.L.A.S.
Stylist school i návštěva kosmetického a kadeřnického salonu v Cesenatiku Di Mergato Adriana, kde nás doslova okouzlily praktické ukázky
účesů a líčení pod vedením skutečných odborníků – kadeřníka Martedi Mercoledi Giovediho
a stylistky Venerdi e Sabato.
Nezapomenutelným zážitkem pro většinu
z nás byla také prohlídka historických Benátek
s typickými romantickými gondolami, výlet do
San Marina s návštěvou obchodů zaměřených na
kosmetické a kadeřnické přípravky i exkurze do
muzea soli v malebném městečku Cervie, proslulém také tradičními slavnostmi soli.
Dva týdny utekly jako voda a my jsme odjížděli
s řadou nových poznatků, praktických zkušeností, s několika naučenými italskými frázemi, ale
i se spoustou nezapomenutelných dojmů a zážitků. Děkujeme proto všem, kteří se na přípravě
i realizaci tohoto projektu podíleli a zajímavou
stáž nám umožnili.
Prezentaci z této stáže lze zhlédnout na webových stránkách školy www.souobchpolicka.cz.
Za Střední školu obchodní a služeb Polička

Dne 22. února uplyne 5 let,
kdy nás opustil náš drahý tatínek, manžel a dědeček, pan
Josef Roch. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a synové
s rodinami
Dne 25. února tomu bude 15
let, co nás navždy opustila, bez
slůvka rozloučení, naše milovaná maminka, babička a prababička, p. Marta Štěpánková.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
dcery Marta a Jarka
s rodinami
Dne 12. ledna uplyne pět let od doby, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dědeček, pan Václav Čapek, major VB v. v.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
Manželka Zdeňka, Václav a Zdeněk,
synové s rodinami.

Radka Říhová
učitelka ODV

Hlídání dětí v Domečku
Rodinné centrum Domeček již od července
neprovozuje hernu pro maminky, ale nadále pomáhá maminkám (i tatínkům) při péči o děti.
V současné době dostáváme do naší e-mailové pošty hodně dotazů, týkajících se hlídání
dětí. Chtěli bychom proto rodiče informovat, že
Domeček Polička tuto službu i nadále zajišťuje
prostřednictvím paní Lucie Neumeisterové.
Paní Lucie je sama matkou 2 dětí, vystudovala
SZŠ, má praxi v sociálních službách včetně práce s dětmi, které vyžadují vzhledem ke svému

handicapu jiný přístup. Mnozí ji znáte ze své
návštěvy rodinného centra Domeček nebo z propagace zdravé stravy.
Pokud máte zájem o pravidelné či náhodné hlídání dětí u vás doma (v případě potřeby i v jejím
bytě v Poličce), kontaktujte ji prosím přímo, a to
telefonicky: 605 007 414 nebo prostřednictvím
e-mailu: NeumeisterovaLucie@seznam.cz
Cena 1 hodiny hlídání je 60 Kč, při pravidelném hlídání a více hodinách je možná sleva.
R. Vrabcová

Kardiaci zvou
Kardio klub zve na únorovou nenáročnou kondiční vycházku kolem zimní Poličky.
Navštívíme zimní stadion a lyžařský areál pod
Šibeničním vrchem. Vycházku zakončíme zdravotní přednáškou Dr. Růženy Tomanové. Průvodci
vycházky nám budou paní Eva Navrátilová a Anna
Mlynářová.
Vycházka se uskuteční v sobotu 18. února. Délka
4 km. Sraz na poličském vlakovém nádraží v 10.30
hod. Neseďte doma, přijďte mezi nás.
Jan Pokorný

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz

SVATÝ VALENTÝN
- výtvarná dílna pro děti od 3. třídy
- dozvíte se: kdo byl sv. Valentýn,
proč se jeho svátek slaví jako den
zamilovaných, jaké dárky a komu se
dávají a mnoho dalšího
- vyrobíte a dozdobíte si – rámeček
na obrázek svého milého/milé
Termín: pátek 10. 2. 2012
Čas:
15.30 hod. - 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35 Kč, 30 Kč s členskou kartou
Lektorka: Hana Havlíčková
Přihláška: 9. 2. 2012
Info:
Hana Havlíčková
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
KRABIČKA NA ŠITÍ
- dílna pro studenty, dospělé a pedagogy
- šití textilní krabičky na kartonovém základě
Termín: sobota 18. 2. 2012
Čas:
9.00 hod. – 13.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč
Lektorka: Dana Pachovská
Přihláška: 15. 2. 2012
Info:
Hana Havlíčková
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
KERAMIKA PRO DĚTI
- dílna pro děti od 1. třídy
- vhod.né pro začátečníky, kteří si
chtějí vyzkoušet práci s keramickou
hlínou
- vyrobíme si talířek z kuliček vtlačovaných do formy a hrníček lepený
z hadů (sobota)
- talířek s hrníčkem si ozdobíme
a naglazujeme (pondělí)
- výrobky si děti odnesou domů až
po výpalu – datum upřesníme na
pondělní schůzce
Termín: sobota 18. 2. 2012 (tvoření z hlíny),
10.00 hod. – 12.00 hod.,
pondělí 27. 2. 2012 (zdobení a glazování),
16.30 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč, 50 Kč s členskou kartou (oba
dva dny)
Lektorka: Hana Havlíčková

PRODÁME PLACHTY
NA PODSADOVÉ
STANY
300 až 500 Kč/1 ks
Informace: Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352,
e-mail: svecova@mozaika-policka.cz
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Přihláška: 15. 2. 2012
Info:
Hana Havlíčková
Ukázka a možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz
VYPOUKLÝ PŘÍVĚŠEK FIMO
- dílna pro studenty, dospělé a pedagogy
Termín: středa 22. 2. 2012
Čas:
17.30 – 19.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč, 80 Kč s členskou kartou
Lektorka: Hana Vltavská
Přihláška: 19. 2. 2012
Info:
Hana Havlíčková
Ukázka a možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz
PAT a MAT
- dílna pro kluky a holky od 6 let
- tvořivá práce se dřevem - naučíme se
zacházet s pilkou, kladívkem, vrtačkou,
šroubovákem, tavnou pistolí
Termín: středa 22. 2. 2012
Čas:
16.00 hod. - 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: 21. 2. 2012
Info:
Zdeňka Švecová
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
KOBLÍŽEK SMÍŠEK
- dílna pro kluky a holky od 6 let
- jednoduchá práce s textilem, jehlou
a nití - každý si odnese domů svého mazlíčka
Termín: středa 29. 2. 2012
Čas:
16.00 hod. - 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: 27. 2. 2012
Info:
Zdeňka Švecová
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
AKTIVITY SVČ MOZAIKA NA JARNÍ
PRÁZDNINY
JARNÍ PRÁZDNINY
S ČESKOU TELEVIZÍ
Termín: úterý 13. 3. 2012
Sraz:
8.45 hod. na parkovišti pod Tylovým
domem
Odjezd: 9.00 hod.

Příjezd:
Cena:
Garant:
S sebou:
Info:

asi 18.00 - 18.30 hod. na parkoviště
pod Tylovým domem
350 (v ceně je cestovné a vstupné)
Hana Havlíčková
jídlo a pití na celý den
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 752 624
AKCE JE OBSAZENA, MOŽNOST
PŘIHLÁŠENÍ JAKO NÁHRADNÍK

MALOVANÁ STŘEDA
- dílnička pro děti od 1. třídy - malování čokoládou a hlínou
Ani netušíte, že malování může být
sladké. Namalujeme si několik obrázků dobrotou, která ve vás mnohokrát
vyvolává pokušení.
Hlínou si namalujeme originální trička.
Termín: středa14. 3. 2012
Čas:
9.00 - 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč, 135 Kč s členskou kartou
(oběd a pitný režim zajištěn)
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 9. 3. 2012
S sebou: tričko (nejlépe bílé nebo světlé barvy),
pracovní oblečení
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
PARK BONGO BRNO
- zájezd pro děti a případně i pro rodiče do jedinečného zábavního parku
Bongo v Brně
Termín: čtvrtek 15. 3. 2012
Odjezd: 8.00 hod. z parkoviště u TD
Příjezd: předpokládaný v 15.00 hod.
Cena:
260 Kč (v ceně je zahrnuto vstupné
a cestovné)
Přihlášky: závazné přihlášky s platbou do
1. 3. 2011, účastnící obdrží písemné
informace s návratkou
S sebou: jídlo a pití na celý den
Info:
Richard Brabec, SVČ Mozaika Polička, tel: 461 725 352, 736 761 281
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Vynášení Moreny a vítání jara – akce
pro širokou veřejnost
Jarní výtvarná dílna pro děti
Velikonoční dílny pro školy

Tříkrálová sbírka - rekord!
Magická hranice prolomena!
Ještě před třemi lety byl
výtěžek půl milionu korun
z tříkrálové sbírky na Poličsku sen, který jsme ani nesnili.
Dnes se i díky vám, občanům města Poličky,
sen stal skutečností. Celkový výtěžek tříkrálové
sbírky 2012 dosáhl 518 073 Kč. Podíl z našeho města na této sbírce činí 149 675 Kč, to je
o 7 848 Kč více oproti loňsku.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Děkujeme vám dárcům, vám koledníkům
a vám všem, kdo jste Tříkrálovou sbírku u vás
ve městě připravovali za to, že jste nám pomohli
tento ještě nedávno nedosažitelný sen uskutečnit.
Náš údiv a vděčnost za vaši štědrost je větší
o všechna slova, která vloni média vyslovila
o hospodářské krizi. Možná, že je krize v ekonomice, ale rozhodně není v dobročinnosti.
Děkujeme za dobrotu ve vás!
www.trikralovasbirka.cz

Letní prázdninové tábory SVČ Mozaika
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 2. – 6. 7. 2012
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1200 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2012 s platbou
Vedoucí tábora: Hana Havlíčková
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352

Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš, ZŠ Na Lukách,
tel.: 606 716 447
JESLE NA VODĚ: TÁBOR RODIČŮ
S DĚTMI NA ŘECE VLTAVĚ
Věk:
rodiče s dětmi od 2 let
Termín: 6. 8. -11. 8. 2012
Místo:
kempy podél řeky Vltavy
Cena:
6 300 Kč pro dvojici (rodič a dítě)
Přihlášky: do 30. 5. 2012 s platbou
Vedoucí tábora: Hana Šíchová
Info:
Mgr. Hana Šíchová, tel.: 732 843 830,
Ing. Zdena Kadlecová, tel: 605 530 957
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 9. – 13. 7. 2012
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1200 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2012 s platbou
Vedoucí tábora: Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352

LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
7 - 15 let
Termín: 11. - 18. 8. 2012
Místo:
Trhová Kamenice – tábor Sluníčko
Ubytování: lůžkové chatky, zděná budova
Cena:
2 700 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2012 s platbou
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel. 602 423 259,
Miroslav Bartoš, tel. 602 526 666

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. – 3. třída
Termín: 16. - 20. 7. 2012
Čas:
každý den od 8.00 do 16.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1200 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2012 s platbou
Vedoucí tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
VODÁCKÝ TÁBOR DUNAJEC 2012
Věk:
11 - 99 let
Termín: 21. 7. - 28. 7. 2012
Místo:
vodácké putování v krásném prostředí
řeky Dunajec na hranicích Polska a Slovenska
Cena:
4 400 Kč (členové vodáckého klubu
Neptun 4200 Kč)
Přihlášky: do 30. 5. 2012 s platbou
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282
Michal Kadlec, tel.: 608 100 281
LETNÍ TÁBOR MADĚRA 2012
CESTA KOLEM SVĚTA
Věk:
1. - 9. třída
Termín: 25. 7. – 1. 8. 2012
Místo:
MADĚRA - TELECÍ
Ubytování:stany s podsadou
Cena:
2 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2012 s platbou

DÁMY V SEDLE – POBYT U KONÍ
V JK VRANÍK STAŠOV
Věk:
7 - 15 let
Termíny: 1.7. - 10. 7., 16. 7. - 20. 7., 4. 8. - 8. 8. 2012
Místo:
JK Vraník, Stašov
Ubytování:zděná budova
Cena:
(1. 7. - 10. 7.) 4000 Kč, (16. 7. - 20. 7.,
4. 8. - 8. 8. 2012) 2000 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2012 s platbou
Vedoucí tábora: Marta Pletichová
Info:
Irena Chroustovská, tel. 606 431034,

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu
MUDr. Provazníkovi, primáři poličské LDN,
a všem sestřičkám a zaměstnancům. Starají se
o mého tatínka.
Pan primář je člověk velice chápavý, ochotný
a vstřícný. Není pro mě lehké skloubit zaměstnání a péči o nemohoucího člověka. Každý z nás
se může dostat do situace, že zůstane navždy
upoután na lůžko a jeho život dostane zcela
nový rozměr.
Obdivuji i sestřičky příjemně naladěné, které
se snaží, aby prostředí bylo útulné, čisté a podAKTUÁLNÍ PŘIPRAVOVANÉ
nětné.
PROGRAMY:
Další poděkování patří poličské Charitě. ZaVP2: Tvořivé techniky a využití přírod- městnanci jsou většinou ženy. Jejich služeb vyuních materiálů nejen ve výtvarné výchově
žívám již několik let. S jejich pomocí jsem mohla
Inspiromat nápadů pro tvoření s dětmi formou
dopřát mamince, aby dožila důstojně v kruhu
tvořivých dílen s velkým množstvím předem při- rodiny. Charita dokázala zajistit vše potřebné
pravených námětů. Vzájemné předávání inspira- - poradit, podpořit a povzbudit. Vždy jsem se na
tivních nápadů účastníků mezi sebou
ně mohla absolutně spolehnout.
Květa Chotěnovská
Velikonoce – „Jak se Velikonoce ztratily“
Termín: 2. 3. – 3. 3. 2012
Čas:
pátek 14.00 – 18.00 hod,
sobota 8.00 – 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička

Další vzdělávání
pedagogů

Poděkování betlémářům

Projekt Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji
kompetencí je financován z Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost

Pontopolis o.s. vás v únoru zve na
Výstavu UKRADENÉ DĚTSTVÍ: DĚTSKÁ
PRÁCE OČIMA ČTYŘ ČESKÝCH FOTOGRAFEK
Alžběta Jungrová, Jarmila Štuková, Markéta Kutilová a Lenka Klicperová, nafotily na svých cestách
po rozvojových zemích, jak se žije pracujícím dětem.
Výstava, která je součástí kampaně STOP dětské
práci společnosti Člověk v tísni, je k vidění v prostorách Divadelního klubu od 24. ledna do 24. února.
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA
čtvrtek 16. února od 18.00 hodin
v Divadelním klubu
Nepropásněte celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích
a sportech. Nezdolatelné a přesto zdolané skály i divoké řeky, z nabídky si určitě vyberete to své!
Vstupné 70 Kč/50 KčS
Občanské sdružení Pontopolis pro vás i na rok
2012 připravilo mnoho zajímavých přednášek, výstav a filmových projekcí pro veřejnost i pro školy.
Už v březnu se můžete těšit na besedu s předním
českým fotografem Janem Šibíkem či na mezinárodní filmový festival JEDEN SVĚT.
Aktualizovaný přehled našich akcí najdete na
www.pontopolis.cz

Blahopřejeme
Dne 26. 1. 2012
oslavili
manželé
Zdeněk a Irena
Pletichovi z Poličky diamantovou
svatbu.
60 let spolu, 60
let jedné velké lásky. Blahopřejeme.
Synové s rodinami

Možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz

Poděkování

Veškeré informace o připravovaných programech naleznete na www.zsnalukach.cz, zde si
můžete stáhnout a vytisknout přihlášku.

Pontopolis zve

Milá Venkulko,
ke Tvým desátým narozeninám Ti přeji vše
nejlepší, co lze popřát. Aby se Ti dařilo vše,
na co sáhneš, k tomu ovšem budeš potřebovat
i nějaké to štěstíčko, tak toho Ti přeji vrchovatě,
k tomu i pevné zdraví a nervy a klid a ono to
všechno nějak dopadne.
A někdy, až v sobě najdeš dostatek odvahy,
dej mi vědět, sejdeme se a uvidíš, že to bude
zase dobré.
Děda z Poličky

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

4.-5. 2.
11.-12. 2.
18.-19. 2.

25.-26. 2.

3.-4. 3.

Centrum Filípek Praha - Písnice děkuje panům
Anderlemu, Lněničkovi a Malinovi za zapůjčení
krásných betlémů na vánoční výstavu, která byla
i díky jejich exponátům úspěšná.

MUDr. Stanislav Ševčík, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Pavla Ševčíková, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Dagmar Švecová,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Ivana Veselíková,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. František Zeman,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827

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

Květa Brixiová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Klub zdraví zve na únorové setkání

Řádková inzerce
Pronajmu zařízený byt 1+kk, 37 m2. Zděný,
zateplený, sídliště Hegerova 976, tel. 731 722 590.
•
Prodám byt 2+1 panel 60 m2, OV, v dobrém
stavu dům zateplený ulice Dukelská, cena 800
tis. Kč. Tel. kontakt 777 761 408.
•
Prodám byt v osobním vlastnictví v Oldříši. 3+1, celková plocha i s příslušenstvím
76 m2. Kontakt Jana Hejduková 728 050 291.
•
Další volné měření nalezení ložisek
mikrobů a škodlivin - chronické zdrav. probl.
7. 2. a 8. 2. Masarykova 188. Tel.: 777 561 552.
•
Výuka angličtiny, individuálně i ve skupinkách, doučování. Státní zkoušku mám. Cena
200 Kč/hod. dělená počtem lidí.
•
Poradenství v oblasti bylin a stravy. Lenka
Kučerová Polička, Růžová 199, tel.: 724 023 399.
•
Prodáme notářsky uznanou pohledávku
z roku 2011 za p. Miroslavem Švecem, bytem
Pomezí 313, 569 71 Polička, r. č. 650720/0414 ve
výši 1,2 mil. Kč nebo hledáme další podvedené
ke společnému postupu proti tomuto dlužníkovi.
Lékárna ALMA s.r.o., IČO 27618439, www.alma-benesov.cz.
Lékárna ALMA s.r.o., Na Bezděkově 2154, 25601
Benešov, DIČO CZ-27618439, č. ú. 179668755/
0600.
•
Provádím revizi komínů a jejich čištění dle
nařízení vlády ČR. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
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U nás doma je ve velké oblibě a určitě vede před
určitě zatrhněte hodně výrazně. Navíc se vám
knedlíky, těstovinami nebo bramborami. Hned
dostane poučení o koření, které využijete nejen ve
uhodnete, že myslím na jedněmi zatracovanou, své rýžové kuchyni. K zrnkům rýžovým přibude
jinými vyhledávanou rýži. Říkalo se jí „pomsta“ i pár i zrnek moudrosti v okénku pro zamyšlení.
a protože tady byl kdysi k dostání jen jeden druh
Hlavním moderátorem večera bude Aleš Kocián,
rýže, nebylo snadné ji uvařit nelepivou a sypkou. který určitě překvapí i výběrem hudebním. Určitě
Teprve v porevoluční kuchyni se dozvídáme, že
ochutnáte několik rýžových specialit a v sešitku
velké množství druhů rýže se podstatně liší vzhle- si odnesete přehršli receptů, na jejichž výběru se
dem, chutí i způsobem přípravy. A tak i u nás už
můžete podílet i vy sami, když napíšete Alešovi na
známe rýži kulatozrnnou (arborio), dlouhozrnnou
alkocian@centrum.cz.
(basmati), jasmínovou, indiánskou neboli divokou
Rýži má denně na svém jídelníčku asi čtvrtina
(která vlastně ani rýží není), natural, každá má
obyvatelstva zeměkoule. Ne každý v dostatečném
jinou chuť, konzistenci po uvaření, použití.
množství. Proto lze tak dobře porozumět moudAbyste se o této jen zdánlivě obyčejné obilovině
rosti Walthera von der Vegelweida: „Kdo je sytý,
dozvěděli spoustu zajímavých informací, zveme
nepochopí, co si hladový vytrpí.“ Buďme tedy i dívás na přednášku Klubu zdraví, která se usku- ky nenápadné královně ze spíže vděčni, že nám poteční dne 8. 2. od 17.30 v horní místnosti SVČ
máhá zamyslet se nad staroegyptským příslovím:
Mozaika pod názvem „Rýže – královna naší spíže“ „Polovina z toho, co sníme, udržuje naživu nás,
a jako podtéma uvedeme „Koření z Asie - na to nás
druhá polovina lékaře“ a učme se i díky střídmosti
užije.“ Nevíte-li, jak rýži správně vybrat, uvařit, co
lépe pečovat o svůj osobní poklad, své zdraví.
z ní připravit, jaké má další vlastnosti, jak to bylo
Těšíme se na setkání s vámi a do té doby buďte
s „rýžovou“ šachovou partií, která zruinovala krá- zdrávi.
le, jak a kde se pěstuje, co všechno se dnes z rýže
Za tým Klubu zdraví Polička
vyrábí, neváhejte a tento termín si ve svém diáři
Hanka Ščigelová

Vernisáž výstavy Moniky Šplouchalové
Slavnostní vernisáží ve čtvrtek
12. ledna ve 14 hod byla zahájena
výstava obrazů Moniky Šplouchalové, klientky střediska Otevřené
dveře, která v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce potrvá až do úterý 31. 1.
Na tři desítky hostů, zcela zaplnily audiovizuální
sál, kde výstava probíhá. Na úvod zahrál na klavír
skladby od Bohuslava Martinů pan Michal Martinů,
kterého vystřídali David a Lucie Slaninovi ze ZUŠ
v Lanškrouně.
Pan David Junek za CBM přivítal všechny zúčastněné, obecenstvu představil autorku Moniku. Poté
jsme vyslechli projev pana Šplouchala, otce vystavovatelky, v němž představil Moniku a její tvorbu
v průběhu jednotlivých životních etap.
Mezi obrazy, které se hostům nejvíce líbily, patřily
Slunečnice, Kaplička, Narcisy a Bolestný Růženec.
Zajímavým paradoxem se může zdát skutečnost, že
řadu přítomných (a tedy i potenciálních kupců) zaujaly právě ty práce, které mají pro Moniku zvláštní

osobní význam a hodnotu, a jsou tudíž neprodejné.
Sama Monika totiž uvádí, že: „Velký ohlas vzbudila
také reprodukce obrazu Jacoba van Ruisdaela Zasněžená zimní krajina, kterou můj otec označil za
obraz předznamenávající mou nemoc. Lidé se ptali
na techniky mých obrazů, na to, co je suchý pastel,
jak se vytváří vosková batika či suchá jehla.“
Na závěr bych ještě ráda ocitovala poděkování
Moniky hlavním organizátorům akce: „Děkuji všem,
kteří mi jakýmkoliv způsobem pomohli, zvláště
Ivaně Rokosové, která přišla s prvním impulzem
a podílela se z velké části na přípravě a plánování
výstavy, dále pak Janě Dobrovolné, která převzala
tuto štafetu, paní ředitelce Charity Markétě Šafářové, Centru Bohuslava Martinů, svému otci, který
mi byl velkou oporou a nakonec všem příbuzným
a přátelům, kteří mě přijeli často z velké dálky podpořit a prožít tyto krásné chvíle se mnou.“
Jana Dobrovolná
Otevřené dveře
Oblastní charita Polička

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

Kam se poděl zdravý rozum lll
Reakce na článek z č. 1 „Každý dobrý skutek bude
po zásluze potrestán“
- Celý článek paní učitelky L. Jílkové je založen na
sprosté lži, neboť my jsme byli první, kdo kontaktoval matku žákyně, která šikanovala naši dceru a přes
Facebook se nevybíravými slovy otírala i o nás
rodiče, což jsme chtěli vyřešit telefonicky. Po tomto
ji navštívila matka i se svojí dcerou, a spolu následně
„upekly“, bez jakýchkoliv důkazů vykonstruované
obvinění.
- Je lež, že by zmiňovaná žákyně nechtěla sedět
s naší dcerou, ale naše dcera nechtěla sedět s touto
žákyní, neboť naši dceru rušila při vyučování. Kamarádky, které přiznaly vinu naší dcery, byly k tomuto pod nátlakem učitelky donuceny v jejím kabinetě beze svědků, pomocí jejích znalostí psychologie,
tyto praktiky se pokoušela neúspěšně použít i na
nás při osobním jednání. Paní učitelka ztrapňovala
naši dceru před spolužáky, což hraničilo se šikanou
ze strany pedagoga, a proto jsme zvažovali podání
trestního oznámení na p. Jílkovou.
- Chování dcery jsem označila jako normální, neboť nechápu, proč by se měla přiznávat k něčemu,
co neudělala. Jsme na dceru hrdi, že v necelých 13
letech dokázala čelit tak hrubému několikadennímu
nátlaku ze strany p. Jílkové a nenechala se zlomit
a donutit k doznání k činům, ze kterých byla falešně
obviněna dnes již bývalými spolužačkami, které za
ní i po prázdninách pravidelně docházely do nové
třídy, kam byla na naši žádost přeložena, a tam se jí
zcela nepokrytě vysmívaly. Vyhledávání agresora je
opravdu typické chování oběti šikany… Věc jsme byli
opět nuceni se školou řešit, aby byl KONEČNĚ klid.
- Na úřadě jsem hovořila s matkou zmiňované
žákyně, kterou jsem chtěla pouze upozornit, že její
dcera má na Facebooku nevhodné fotografie odhalující její ženské tvary a prezentuje se zde v pozicích
určených spíše pro erotické stránky. Upozornila
jsem ji na to, jak je takové jednání nebezpečné, ona
však odpověděla, že mi může být jedno, jaké tam její
dcera má fotografie, ať se starám o sebe. Pochopila
jsem, že matce této dívky je to jedno a své dceři toto
schvaluje. Matku žákyně jsem nenavštívila cíleně,
ale při vyřizování našich osobních věcí na úřadě, kde
shodou okolností pracuje.
- Nechápu dále, kde vzala paní učitelka to, že jsem
ji nazvala „starou“, neboť toto se nikdy nestalo, podotkla jsem pouze, že i přes to, že je o generaci starší
než já, tak nemusí mít pravdu, což jsem zopakovala
i před panem ředitelem.
Je nám skutečně líto všech dětí i rodičů, na které
paní učitelka své praktiky zkoušela také, protože
není jednoduché takto promyšleným lžím nevěřit.
Tímto jsme si ověřili soudržnost a sílu naší rodiny
jako celku. Nehodláme se snižovat na její úroveň,

nemáme ani zapotřebí vymýšlet si lži a někomu
vyhrožovat. Nikdy bychom se nesnížili k tomu,
abychom jakkoli útočili na kohokoli. Nemáme ani
zapotřebí používat jakéhokoli nátlaku, postupovali
jsme při našich žádostech o zjednání spravedlnosti
pouze úřední cestou.
Myslíme si, že p. Jílková byla právem potrestána
odvoláním z funkce pracovníka prevence sociálně
patologických jevů, protože je každému jasné, že její
přístup nebyl vždy profesionální a její nadřízení jistě
vědí, proč paní učitelku z funkce odvolali. Shodujeme se s vedením školy na tom, že naše dcera neudělala nic, za co by měla být kázeňsky trestána. Vážíme si
práce pedagogických pracovníků a je nám velice líto,
že tato učitelka jejich snažení kazí a ničí tím i dobrou
pověst školy. Nikdy nebyl z naší strany ani náznak
toho, že bychom měli problémy v jednání s učiteli,
vždy se snažíme se školou maximálně spolupracovat,
protože nám jde především o naše děti.
Svěřujeme svoje děti škole a věříme, že díky
jejímu profesionálnímu přístupu a milující rodině
jim dáváme výborný odrazový můstek pro budoucí
život, proto je třeba spolupráce a respekt z obou
stran. Rodiče však nemohou přihlížet tomu, když je
na jejich dítěti pácháno příkoří. V tomto případě je
nutné se za dítě postavit. Nejsme ovšem jedni z těch
rodičů, kteří brání své dítě i v případě, že něco skutečně provede, v tu chvíli je třeba nechat dítě nést si
následky za své činy.
Kdyby se však ještě mělo opakovat něco podobného a my byli nuceni opět řešit takto smyšlené obvinění ze strany p. Jílkové, obrátili bychom se na pomoc
rodinného právníka a již bychom se do obhajoby
nepouštěli sami. Touto kauzou jsme chtěli poukázat
na to, že by si člověk neměl nechat líbit vše. Je sice
jednodušší nechat věci „vyšumět“, ale za svá práva
a hlavně pokud se to týká dětí, je třeba se postavit.
Za půlrok našeho snažení nám bylo několikrát doporučováno, ať již celou věc necháme být, to však pouze
podpořilo naše snažení, které bylo nakonec odměněno tím, že spravedlnost a zdravý rozum zvítězily nad
zvůlí jedné učitelky.
Pokud by však neustaly útoky paní učitelky na
naši rodinu, byli bychom nuceni tuto věc řešit jinou
cestou. V tuto chvíli již nemáme potřebu se dále obhajovat, protože ten, kdo zná nás a naši dceru a kdo
měl tu „čest“ jednat s p. Jílkovou si jistě o celé záležitosti udělá obrázek sám. Další článek již jsme neměli
v úmyslu psát, ale po přečtení příspěvku, v němž nás
p. Jílková nestydatě a lživě pošpinila, jsme považovali za povinnost jméno naší rodiny tímto očistit.
František a Hana Procházkovi

1. 2. Člověče nezlob se – 14.00 společenská
místnost
2. 2. Šikovné ručičky – 13.30. hod. pracovní místnost. Budeme vyrábět výzdobu na námořnický bál.
7. 2. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní místnost. Budeme vyrábět výzdobu na námořnický bál.
8. 2. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenské
místnost
15. 2. Námořnický bál – z domovského přístavu
DPS Penzion Polička vyplouvá vyhlídková loď. Nástup na palubu je ve 14.00 hod. v jídelně. Zájemci
o plavbu si mohou zakoupit lodní lístek na recepci
DPS Penzion. Cena lístku je 50 Kč. Budeme tančit
zpívat, soutěžit a budeme mít také tombolu a občerstvení.
23. 2. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
DPS Penzion
29. 2. Cestovatelské odpoledne – od 14.00 hod. ve
společenské místnosti budeme promítat film pana
Ing. Kleina – Lofoty a Vesterály.

Z činnosti DPS Penzion
Závěr roku v DPS Penzion bývá vždy veselý a nebylo tomu jinak ani při loučení s rokem 2011. Pěvecký soubor Poupata měl připravený program plný vtipů, písniček a všem to také v jejich kostýmech moc
slušelo. Konec roku si bez jejich vystoupení, které
připravují společně s muzikantem panem Hladíkem,
už nikdo nedovede představit. Všem jim za to moc
děkujeme a přejeme, aby studnice nápadů, se kterými nás obveselují, nevyschla. Začátek roku to jsou
Tři Králové a živý Betlém. Společné setkání v atriu
Penzionu, doprovázené nevšedním kouzlem, je pro
návštěvníky vždy velkým zážitkem. V lednu nechybělo ani společné muzicírování. Kromě poslechu
hudby je součástí tohoto programu také improvizace. Senioři pomocí hudebního nástroje komunikují,
vyjadřují své nálady a tentokrát si vyzkoušeli i práci
s hudbou a tělem. Senioři také cestovali. Pomocí
filmu pana Ing. Kleina se vydali do Norska. Na první
kavárničce roku 2012 jsme si povídali o tom, co se
seniorům v minulém roce v DPS Penzion líbilo nebo
nelíbilo a jaké programy by uvítali v novém roce. Připomínky a náměty využijeme při tvorbě programů
pro seniory.

Počítače pro seniory

Souhlasím s paní Procházkovou; nechť si každý
udělá obrázek sám.
L. Jílková

Aby nebyl nikdo sám
Vážení důchodci z Poličky a okolí. Stalo se tradicí,
že na tomto místě v naší Jitřence, vždy pod stejným
heslem, vám, členům Svazu důchodců ČR (dále jen
SDCR) i našim sympatizantům budeme pravidelně
přinášet aktuální informace o naší práci. Koncem
minulého roku jsme byli na Ústřední radě SDCR
v Praze řádně zaregistrováni, takže naší společenskou činnost můžeme naplno zahájit. V lednu 2012
jsme navázali přátelské známosti s podobnými
organizacemi v Litomyšli, Hlinsku, České Třebové
i v Pardubicích. V naší práci budeme využívat jejich
bohaté zkušenosti. 9. ledna 2012 na našem prvním
letošním setkání jsme stálým členům předali členské průkazy SDCR, vylepili členskou známku na rok
2012 a přijali jsme další členy. Je až neuvěřitelné,
jaký je zájem mezi poličskými důchodci o členství
a činnost v SDCR. Máme zaregistrováno již 48 členů
a další se průběžně hlásí. Všichni jsme se domluvili,
že zatím budeme připravovat jednu stěžejní, hlavní
akci měsíčně a podle zájmu i další drobná setkání,

DPS Penzion zve

vycházky a akce podle zájmu členů, které si většinou připravíme sami. Na tento měsíc, únor 2012,
organizujeme přátelské setkání komunitního tipu.
Budeme hrát společenské hry, zpívat u harmoniky,
třeba i tančit, ale hlavně budeme specifikovat naši
činnost na rok 2012 podle našich zájmů a možností.
Přivítáme vzácné hosty z Hlinska, Pardubic a Litomyšle, kteří nás seznámí s činnosti jejich organizace
SDCR. Účast přislíbila místostarostka města paní
Marie Kučerová a vedoucí sociálního odboru města
Bc. Martina Černíková, která nás seznámí s aktuálními novinkami a praktickými záležitostmi v této
oblasti. Bude to jistě velmi zajímavé. Tato významná únorová akce Městské organizace SDCR Poličky
se bude konat 6. února 2012 v 15.00 hodin v salonku
restaurace Pivovar na poličském náměstí. Zveme
tímto naše členy, další důchodce, zájemce o práci
v SDCR i naše sympatizanty.
Za výbor MO SDCR v Poličce, její předseda
Ivan Chudý

Od 9. 2. 2012 začínáme opět jako tradičně 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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Šílenost? Odvaha? Rutina? Osmá
Střítežská míle

Letní tábory pořádané
Pionýrem Polička
Letní stanový tábor
Damašek u Pusté Rybné
1. 7. – 14. 7.
2 700 Kč
Pro členy i nečleny Pionýra
Vodácký putovní tábor
řeka Bóbr Polsko
21. 7. - 29. 7.
Vedoucí se zkouškami vodáckých instruktorů
– J. Vostřel a J. Krajíček
2 790 Kč
Pro členy i nečleny oddílu 9 – 18 let
Londýňané na Damašku
Damašek u Pusté Rybné
26. srpna – 1. září
Tábor s dětmi z Londýna
1 500 Kč
Pro členy Pionýra a pro účastníky předchozích táborů, max. 30 účastníků
Bližší info: www.softer.cz/pionyr

Oblastní charita Polička
zve děti na

dětský karneval
Na rozkvetlé louce
Koná se v sobotu 11. února 2012 od 14.00 hod.
ve spolkovém domu Jordán
Vstupné je jednotné:
bez masky 50 Kč, s maskou 30 Kč.
Tato akce Oblastní charity Polička
je beneficí.
Výtěžek bude použit na hodiny hipoterapie
pro osoby s mentálním postižením z AC dílen
a Denního stacionáře.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelský tým
Oblastní charity Polička

Ve středu 21. 12. 2011 proběhl již osmý závod
na uvítání změny ročního období. Tentokrát
se o výsledku rozhodovalo nejen při běhu na
1380 m dlouhé trati do mírného stoupání, ale
vlastně po celé odpoledne, které bylo charakterizováno sněhovými přeháňkami a na příjezdové
cestě z Poličky vyloženě vánicí.
Přesto symbol osmičky byl naplněn a na start
se postavilo a také zdárně závod dokončilo osm
závodníků. Startovali nejen „domácí“ běžci Atletiky Polička o. s., ale ozdobou byla i tentokrát
jediná žena Anička Krátká, reprezentantka TJ
Svitavy a také cyklista Cyklo Ski Polička Daniel
Petr. Samozřejmě se na start dostavil jízdou na
kole. Závod však běžel. A výsledky?
„Letělo“ se jako v létě, nevýhodu vysněžené
klouzavé trati kompenzoval částečně vítr do
zad a tak mohlo být překonáno pět rekordů
a ustanoveno dalších osm. Již potřetí zvítězil
Pepa Šutera, „koketující“ s triatlony a maratóny,
v čase 4:44 min. Druhý doběhl nováček Daniel
Petr (kolo na zádech nevláčel) a třetí obhájce
vítězství ze září a známý ultravytrvalec Milan
Beneš. Těsně za nimi pak Tomáš Večeře, který

v přípravném období na veteránskou kategorii
trénuje s pneumatikou. Ve výborném čase 5:30
dokončila Anička Krátká a slíbila, že v březnu
si na svou kariéru půlkařky vzpomene a rekord
Zuzky pokoří. Ve druhé polovině pole byli seřazeni dle věku veteráni Petr Mach a Mirek Štyndl.
A to vše pozorně před sebou sledoval Miloslav
Červ, aby mohl podat informace.
V cíli pak čekala dvojice rozhodčích Marta
Schauerová a Stáňa Štyndlová, které nerozhodily ani zamrzlé stopky a tak po závodě mohlo
dojít k, téměř až slavnostnímu, vyhlášení, ale
hlavně ke sdělení dojmů jednotlivých závodníků při konzumaci horkého čaje, pro zájemce
s chladičem.
Závěr:
Devátá míle přivítá už jaro (zřejmě 20. 3. od 18
hod) - z toho vyplývá, čtenáři, přiměřeně a soustavně trénujte, ještě mnoho traťových rekordů
je nepřekonáno a mnoho neustanoveno. Pravda,
závodí se. Ale každý tak, aby zvítězil alespoň
nad sebou.
Miloslav Červ

Volejbal v novém roce
Minivolejbal
Tímto článkem se ještě vracíme k mega turnaji
v barevném minivolejbale, který 17. prosince
pořádal náš volejbalový oddíl. Bez nadšenců
a děvčat z řad žákyň, kadetek a juniorek bychom
nemohli přivítat 78 družstev především Pardubického kraje.
V poličské sokolovně a hale Masarykovy základní školy se uskutečnily nevídané mače. Ve
tři hodiny odpoledne se rozdávaly ceny, puzzlata
z Ravensburgeru a perníkoví kapři udělali všem
bez rozdílu radost.
Naši nejlepší: především musíme ocenit třetí
místo žluťásků Kačky Pešavové a Lucky Demelové, neboť před nimi skončila chlapecká družstva.
Tradičně Kačka Světláková a Terezka Tutková
byly bronzové v červené barvě. Zeleňandy se už
řadu turnajů uhnízdily na čtvrtém místě.
Příští turnaj hostí Lanškroun.

Mladší žákyně
V lednu se rozjela soutěž mladších žákyň.
Odjížděly jsme v plné sestavě, ale se smíšenými
pocity do České Třebové. V nadstavbové části
nás čekali domácí chlapci a děvčata z Moravské
Třebové.
Dle rozlosování začínáme s chlapci. Kluci jsou
krapet za námi, v základu si mohou zahrát i náhradnice. Ukolébány prvním setem vyhráváme
ve druhém jen těsně 26:24, a to díky výbornému servisu naší kapitánky Marušky Dvořákové.
A pak nás čeká Moravská Třebová. Soupeřky
evidentně bojují s podáním i příjmem, hladké
vítězství 2:0.
A teď naše největší rivalky, Česká Třebová.
Samy jsme překvapené, jak to jde snadno, Marťa,
Maruška, Nikča ničí soupeře podáním a Markéta
smečuje, smečuje a smečuje. Hra téměř bez chybiček 2:0.
Další turnaj bude v únoru v Moravské Třebové.
Kadetky
I kadetky brázdí volejbalové hřiště, jednou
v Pardubickém, jednou v Olomouckém kraji.
Pardubickém kraji jim patří v aktuální tabulce
místo druhé, je zde nepoměr odehraných zápasů.
A po remíze s Přerovem na domácí palubovce
zůstala děvčata na vedoucí pozici na Olomoucku.
Juniorky
Juniorky nedokázaly navázat na svoje výkony
v loňském roce. Přestože jsme ve všech setech
vedly, soupeř z Ústí nad Orlicí nám nedovolil radovat se víckrát, než jednou – jeden vyhraný set.
Sportovec Poličky 2011
Naše loňské výkony nezůstaly neoceněny.
První místo v přehazované dívek, republikový
turnaj v Karlových Varech, prvenství v zeleném
minivolejbale v Pardubickém kraji a aktuální vedení i modrého minivolejbalu znamenal ocenění
žákovského kolektivu děvčat. Za družstvo nastoupily: Marie Dvořáková, Kateřina Lidmilová,
Kateřina Mičková a Markéta Štejdířová.
Druhým oceněným kolektivem byly juniorky
v dorostenecké kategorii (II. místo v KP Pardubického kraje).
har
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Úspěšný manželský pár
V minulém vydání Jitřenky jsem vás informoval
o testu vytrvalostní síly, který probíhá dlouhodobě
ve fitcentru plaveckého bazénu. Zmínil jsem jména
Karel Soukal a Helena Sršňová, tedy cvičence s vynikajícími výkony v silově-vytrvalostním veslování.
Krátce po uzávěrce minulého čísla našeho měst-

ského periodika předvedli skvělé výkony manželé
Nožkovi a stali se nejúspěšnějším párem kondičního
testu.
Nadšená cvičenka a vychovatelka mládeže Lída
vybojovala výborné zlepšení, které znamenalo
posun v soutěži ze 7. na 1. místo. Její manžel, učitel

tělesné výchovy Stanislav, předvedl podobně úspěšný útok v kategorii mužů. Jeho výkon znamenal radikální zlepšení s následným posunem do absolutně
nejlepších, čelních míst testu v obrovské konkurenci
mnoha cvičenců.
Manželé Nožkovi to dokázali v disciplíně, která
vyžaduje sílu, vytrvalost a také maximální mentální
nasazení, proto ne všichni cvičenci najdou odvahu
náročný osobní rekord ve vytrvalostním veslování
absolvovat.
V tu chvíli jsem si uvědomil, že tento sympatický
pár není nejlepší náhodně, ale díky své všestrannosti, mnohaleté snaze, poctivé práci a mnohdy
i odříkání.
Závodník ve skateboardingu mezinárodní úrovně, atlet, horolezec, volejbalista, pravidelný klient
fitcentra, úspěšný, všestranný sportovec Mgr. Stanislav Nožka i jeho sportovně talentovaná choť
Ludmila mají zájem i o jiné obory lidské činnosti. Ve
volných chvílích si najdou čas na návštěvu divadla
a koncertů klasické hudby. V tomto kontextu mi zákonitě přicházejí na mysl asociace o kalokagathii, to
vše samozřejmě umocněné profesemi obou aktérů.
Závěrem si dovolím explicitní vyjádření. Je velmi
pozitivní skutečností, že právě tito dva sportovci,
stoupenci mnoha pevných morálních zásad a odpůrci kouření, mají výrazný vliv na naši mládež. Bylo by
velmi přínosné, kdybychom měli v naší zemi takto
úspěšných a pro mládež příkladných manželských
párů podstatně více.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Esperanto - staré
pověsti české
Dne 29. prosince esperantisté slavili závěr roku.
Do České Třebové se sjelo 61 esperantistů ze 16 míst
republiky. Mezi účastníky byla již tradičně i jedna
esperantistka z Holandska. Pořadatelé připravili
pestrý program. Blahopřálo se Lidušce a Božence
Jílkovým a Karlovi Valovi k životnímu jubileu. Odměněn byl místní esperantista Ing. Ladislav Kovář,
který byl hlavním organizátorem mezinárodní konference esperantistů - železničářů, která se konala
v Liberci. Zajímavý byl i kvíz, který obsahoval otázky ze společenského života i ze znalostí zeměpisných.
Víte například, kde se mluví mandarinsky, jak se
řekne maďarsky Ludvík či jak vypadá přesně burka?
Hlavním soutěžním tématem však byla divadelní
představení na téma „Staré pověsti české“. Do soutěže se přihlásilo 12 představení. Role porotců nebyla
lehká. Pojetí historie si mnozí vyložili po svém. Poličský esperantský kroužek reprezentovali manželé
Jílkovi ze Sebranic a z Lezníku. Patřili mezi nejlepší,
k čemuž jim gratulujeme. Přestože získali třetí cenu
za vystoupení „Oldřich a Božena“, svým výkonem
nezaostali za druhým místem pro Českou Třebovou
s vystoupením „Libuše“, či za prvním místem pardubického klubu „O Bivojovi“. Vyvrcholením večera byl
přípitek do nového roku a rozdávání dárků. Již nyní
přemýšlíme, jaké soutěžní téma vyhlásit napříště.
Za svitavský klub Libuše Dvořáková
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Sportovec Poličky 2011

Zlatá silvestrovská
šupina
V sobotu 31. prosince 2011 se na přehradě
„nulce“ v areálu Rybářského sdružení Vysočina
Polička Pod Kopcem konal poslední závod loňské sportovní sezóny, a to už 2. ročník Zlaté silvestrovské šupiny. Účast 56 rybářů z celé republiky potvrdila, že pokud jde o jejich milovaný
sport, nehraje u nich pozdní termín ani počasí
žádnou roli, čímž bezděčně přitakali těm, kteří
je označují za tiché blázny. Hospodář sdružení
Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Tuto tradici jsme založili loni, kdy se ukázalo,
že to je dobrý nápad. Je to pěkná příležitost
ukončit sezónu jak sportovně, tak i společensky.
K úspěchu celé akce přispělo i počasí – bylo
krásně, svítilo sluníčko, takže naše obavy aby
hladina nebyla zamrzlá, se bohudík nenaplnily. Polovina vodní plochy byla volná, takže
pro všechny účastníky bylo dost místa. Přijelo
celkem 56 rybářů z různých míst republiky,
zhruba pětina byli místní. Tato poměrně početná účast nás potěšila a považujeme ji za
výzvu, abychom v tradici pokračovali. Tím spíš,
že všichni účastníci vyjádřili svou spokojenost
a ochotu přijet zase. Přítomen byl i harmonikář,
což byla příležitost společně si zazpívat oblíbené písničky při hltu rybářského punče. Byla
to prostě vydařená sportovní i společenská
událost.
Jediným kazem byl fakt, že ryby příliš nebraly (asi slavily Silvestra), což ovšem rybáře nevyvedlo z míry. Naštěstí bylo přece jen chyceno
pár štik a pstruhů duhových, takže jsme mohli
předat čtyři poháry. Měli jsme jich pět, ale ten
pátý jsme museli vydražit.
Celkově lze říci, že rok 2011 jsme zakončili
úspěšně, navzdory tomu, že situace ve společnosti, hlavně ekonomická, není růžová, což
má dopady na každého z nás i na činnost všech
spolků a organizací. Pokud jde o naše sdružení,
musím minulý rok hodnotit jako velmi úspěšný.“
L. Vrabec

Anketa Sportovec Poličky se již jednou v Poličce konala, ale jejího pokračování jsme se dočkali
až nyní. Sportovní komise města Poličky rozhodla, že je třeba ocenit výkony poličského sportovního dění, a to jak mistry světa, mistry Evropy,
tak krajské přeborníky v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Bez uvedení pořadí převzalo v pátek 20. ledna v poličské sokolovně ocenění
a tituly Sportovec Poličky 2011 šest nejlepších
žáků a žákyň, šest nejlepších dorostenců a dorostenek a šest kolektivů mládeže Poličska.

Celá akce odstartovala státní hymnou. Výborný a vtipný moderátor celého večera Jaroslav
Kacálek se zcela vyrovnal mnohem zkušenějším
sportovním komentátorům podobných akcí.
Jeho vtipné reakce na oceněné rozesmály nejednou početné publikum, které se v sokolovně
sešlo. S účastí bezmála dvě stě lidí pořadatelé
nepočítali. O to milejší je tedy zjištění, že se
sportovní komise dává správnou cestou, a že
takováto akce řadu let chyběla.
V doprovodném programu vystoupili místní
karatisté, při jejichž umění sebeobrany se až tajil
dech. Velmi sugestivní a propracované napadení
obou slečen v kimonu bylo oceněno bouřlivým
potleskem. Během slavnostního večera se představily i místní sportovní gymnastky. Jejich půvab a ladné pohyby nenechaly nikoho na pochybách, že dřina, kterou podstupují, slaví úspěchy.
Opravdovým zážitkem bylo pěvecké vystoupení
finalistky Superstar Karolíny Pavlíkové. Dalším
zpěvákem byl Petr Harašta, který svou písní
od skupiny Elán - Voda, čo ma drží nad vodou,
rozslzel přítomné maminky oceněných. I Vojtěch
Skoumal zaujal svým Halejuja.
Celá akce mohla být zorganizována za podpory
města Poličky, poličského Spartaku a místních
firem Ravensburger a Prima pana Švandy.
Sportovcům předávali ocenění: starosta města
Poličky pan Jaroslav Martinů, místostarostky
paní Marie Kučerová a Marie Tomanová, pan
Bohuslav Chvála, hospodář TJ Spartaku Polička,
a pan Antonín Kadlec, předseda sportovní komise města Poličky.
Slova chvály zaslouží i studenti ze Středního
odborného učiliště v Poličce, kteří obsluhovali
na doprovodném rautu.
A nyní přehlídka oceněných.

žactva, startoval na 19 turnajích, kde obsadil 3
první místa, 6 druhých míst a 10 třetích míst,
v konečném žebříčku jednotlivců v ČR mu patří
235. místo.
Lucie JÍLKOVÁ – Spartak Polička – v roce
2011 se zúčastnila soutěží družstev v kategorii
st. žactva a dorostu, startovala na 13 turnajích,
kde získala 4 první místa, 4 druhá místa a 4 třetí místa, v žebříčku ČR jí patří 169. pozice.
KATEGORIE – dorost - dorostenky:
Jan FLÍDR – SDH Široký Důl – požární sport
– mistr ČR v PS v kategorii dorostu vicemistr ČR
v požárním útoku SHČMS, vicemistr ČR v běhu
na 100 m překážek v kategorii dorostu, člen
širšího výběru pro dorostenecké MS v Lotyšku
2012.
Stanislav PAULÍČEK – SDH Široký Důl – požární sport – mistr ČR v PS v kategorii dorostu,
mistr ČR ve štafetě v kategorii dorostu, vicemistr ČR v požárním útoku v kategorii dorostu, člen
širšího výběru reprezentace ČR pro hasičskou
olympiádu 2013 ve Francii, vicemistr ČR v požárním útoku, 5. místo ve výstupu do 4. podlaží
cvičné věže SHČMS.
Tereza VYTLAČILOVÁ, Atletika Polička
– atletika, 14. místo na MS do 17 let ve Francii,
3. místo na MR ČR do 22 let v hodu oštěpem,
1. místo v sedmiboji na MČR, 1. místo na MČR
v hodu oštěpem dorostu, juniorů a juniorek,
3. místo na MČR na 1500 m, 3. místo na MČR
v halovém pětiboji, mnohonásobná přebornice
Pardubického kraje, soutěží i v ženských kategorií, kde obsazuje přední umístnění.
Veronika DLOUHÁ, Atletika Polička, atletika
– 2. místo na MČR ve vrhu koulí, 7. místo na MČR
v hodu diskem, 2 x 1. místa v krajském přeboru
ve vrhu koulí a disku, 2. místo s družstvem juniorek na MAS.
Michal ŠTĚPÁNEK, Horolezecký klub Polička
– 2. místo v ČP ve sportovním lezení na obtížnost
v kategorii 17 - 18 let, 3. místo v ČP ve sport. lezení na rychlost v kategorii 17 - 18let, 21. místo na
MS juniorů v Imstu ve spor. lezení na rychlost,
7. místo v ČP mužů na rychlost, 20. místo v EP
mládeže v boulderingu v Mnichově, 21. místo
v EP mládeže v Meranu.
Vojtěch VALENA, SK8 Slalom Polička
– 1. místo na HME v Brně, 1. místo na MČR v Liberci oboje ve sk8slalom, 3 x 1. místo na závodech v Praze, Božím Daru a Poličce, 1. a 2. místo
v Havlíčkově Brodu vše sk8slalom.

KATEGORIE žáci - žákyně:
Ondřej ŠVANDA – Štefanydes Polička, mistr
ČR v šachu do 8 let, vicemistr Čech do 8 let, krajský přeborník.
David SION - Štefanydes Polička, krajský přeborník v šachu do 16 let, vítěz Orlické šachovnice,
člen prvoligového družstva mládeže.
Milan LE VIET – Atletika Polička – 2. místo
ve štafetě na 3 x 300 m na LODM v Olomouci,
3. místo ve štafetě na 4 x 60 m na LODM v Olomouci, 2 x 2. místo ve skoku dalekém v KP.
Petr MATOUŠ - SK8 Slalom Polička – 1. místo
na HME v sk8slalom, 1. místo na MČR v sk8slalom, 4 x 1. místo na jednotlivých závodech.
Zdeněk JÍLEK – Spartak Polička – v roce 2011
se zúčastnil soutěží družstev v kategorii ml. a st.
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KATEGORIE kolektiv žáci – žákyně:
TJ Spartak Polička volejbalový oddíl, družstvo přehazované – 1. místo v KP, nominace na
republikový turnaj v Karlových Varech 2. místo,
nejlepší dívčí družstvo v kategorii zeleného
a modrého minivolejbalu v Pardubickém kraji.
SK Kometa Polička ml. žáci hokejbal – 1. místo
na MČR, 1. místo v PU kraji.
Atletika Polička ml. žáci – vítěz skupiny B KP
družstev, 2. místo ve finále KP.
HC Spartak Polička, hokej, starší žáci – 1. místo v krajské lize.
KATEGORIE kolektiv dorost
– dorostenky:
TJ Štefanydes Polička, šachy – vítěz 1. ligy
dorostu a postup do extraligy dorostu
TJ Spartak Polička, volejbal juniorky – 2. místo v Pardubickém kraji
Díky vám všem za předvedené výkony v roce
2011, věříme, že zůstanete svému sportovnímu
odvětví věrni a že navážete na úspěchy i v letošním soutěžním roce. Nezbývá, než se těšit na
příští anketu.
Za sportovní komisi
Ludmila Haraštová

OVB - vánoční fotbalový turnaj
Za účasti regionálních mužstev jsme sehráli
další z řady halových turnajů, tentokrát v domácím prostředí.
Naši kluci, hnáni opět skvělými diváky, se
k některým týmům moc hostitelsky nechovali.
Velmi potěšujícím faktem je, že hráči přenesli
tréninkové návyky konečně i do zápasů. Některé
akce už zaváněly velkou dávkou správné drzosti
a fotbalovosti. Vždy však nezvítězí lepší mužstvo.

Tentokrát se štěstí usmálo na borce z M. Třebové.
Někteří naši hráči uronili po tomto zápase i slzičku, ale takový je fotbal. Kluci, jen tak dál.
Výsledky:
Polička - Svratka
- Mach, Mitáš, Horníček
Polička - Sebranice
- Horníček, Valouch, Mitáš, Pham
Polička - Nedvědice
Polička - M. Třebová
Polička - Radiměř
- Mitáš, Horníček

3:0
4:0
0:0
0:1
2:0

Sestava:
Spálenka, Bednář, Červený, Pham, Doležal, Valouch, Mitáš, Horníček, Mach, Vondra
Závěrem poděkování za podporu následujícím:
OVB, Novabrik, Mozaika, město Polička, Strefa
Polička s.r.o., P. Jelínek, Apolo Cz s.r.o. Polička,
manželé Tomanovi, B. Bárta, P. Spálenka
Radek Mlynář

Odešel Rostislav
Doležal
V lednu nás navždy opustil
úspěšný sportovec, silový trojbojař, pan Rostislav Doležal.
V mládí byl Rosťa nadšeným
tenistou, na svém kontě měl
mnoho titulů okresního přeborníka mládežnických kategorií.
Aktivně také hrál fotbal za
Poličku. Osmdesátá léta pro něho znamenala
kariéru hokejisty druhé národní ligy ve Vyškově
a v Chomutově.
Kulturistickému tréninku se začal věnovat ve
čtyřiceti letech. V roce 2008 dosáhl pod vedením silového trojbojaře Igora Poliačika svého životního úspěchu. V německém Lauchhammeru
u Drážďan se stal vicemistrem světa v silovém
trojboji kategorie masters.
Rostislav Doležal opustil tento svět 17. ledna
2012 ve věku nedožitých 51 let. Spolu s ním odešla i část poličského silového sportu.
Jiří Štěpánek

AVL Polička
V uplynulém měsíci byly
odehrány následující zápasy
s výsledky:
22. 12. ASPV - K6
2:0
5. 1.
Jaruni - Pajdáci
1:1
Jaruni - LachSoda 2:0
Pajdáci - LachSoda 2:0
Rozpis zápasů na další měsíc:
2. 2.
Bystré - Pajdáci; Bystré - LachSoda
THT - Pajdáci
9. 2.
Bystré - THT; Bystré - ASPV
THT - ASPV
16. 2. ASPV - K6; K6 - Jaruni; THT - Jaruni
23. 2. K6 - LachSoda; ASPV - LachSoda
K6 - Jaruni
1. 3.
Bystré - THT; Bystré - ASPV; THT - ASPV
Více informací a celý rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák

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

21

Tenis
V sobotu 26. 11. se v Poličce uskutečnil další
turnaj Malý Open, tentokrát v kategorii Medium.
Měli jsme tu čest přivítat v Poličce další nové
tváře a doufáme, že se jim u nás líbilo a že zase
někdy přijedou. Turnaj se nesl ve znamení řady
velice vyrovnaných zápasů, ve kterých docházelo
k neuvěřitelným obratům ve skóre, hlavně ve vyřazovacích bojích o konečné umístění. Turnaje se
zúčastnilo dvanáct dvojic, které byly rozlosovány
do tří skupin. Po odehrání zápasů ve skupinách
měli stále všichni účastníci turnaje možnost celý
podnik vyhrát, protože všichni postoupili do vyřazovací části. V pavouku útěchy se nejvíce dařilo
dvojici Marek - Koten a lahvičky vína jim za to
byly odměnou. V hlavní části pavouku se podařilo
do finále postoupit nováčkům z Litomyšle, dvojici
Kopsa - Janecký, a domácí dvojici Jílek - Kadidlo,
která si ve čtvrtfinále prošla malou klinickou
smrtí, když prohrávala 0:4 a 1:5, odvrátila tři
mečboly a povedl se jí jeden z obratů turnaje. Také
finále mělo dramatický a vyrovnaný průběh. Po
velikém a urputném boji téměř o každý míč se
nakonec podařilo zvítězit v tiebreaku v poměru
7:1 domácí dvojici Jílek - Kadidlo.

Konečné pořadí domácích:
1. Zdeněk Jílek – Lukáš Kadidlo
3. Vladimír Vltavský – Michal Rábek
5. - 8. Ivo Teplý - Milan Sedláček,
Ladislav Scheib - Zdeněk Hrubý
Děkujeme všem hráčům za účast a nasazení při
dosažení co nejlepších výsledků. Těšíme se zase
brzy v Poličce na viděnou.
3. 12. Turnaje v babytenisu se zúčastnilo 12
chlapců a 16 dívek, mezi nimi i sedmička domácích. Mezi chlapci si vedl velice dobře, a o veliké
překvapení se postaral, Daniel Fučík z Jedlové,
který hrál svůj první turnaj v kariéře a nebyla na
něm znát žádná tréma. Nakonec obsadil po velice
pěkné a chytré hře krásné 3. místo. Jiřík Toman
hrál také velice dobře a skončil na 5. místě. Jakub
Andrlík, který také startoval na svém prvním turnaji, se po počáteční nervozitě uklidnil a turnaj
dohrál se ctí, obsadil 11. místo. Mezi děvčaty se
dařilo Adélce Bartoňové, která hrála finále útěchy.
Také Kačka Kotvová předvedla statečný výkon na
svém prvním turnaji v této kategorii. Snahu o co
nejlepší výsledek také předvedly Esterka Navrátilová a Šárka Uhlířová.
3. 12. Turnaj mladších žáků v Litomyšli. Jako
již tradičně z našich hráli Adam Jelínek a Zdenda
Jílek a oba jednou vyhráli jeden zápas ve dvouhře
a připsali si tak první body v nové sezoně. Ve čtyřhře spolu obsadili 3. místo.
10. 12. Z našich nejmenších tenisových nadějí našla odvahu startovat na turnaji minitenistů
v Pardubicích pouze Klárka Quittová. Odměnou
jí bylo pět zápasů a celkově 10. místo v nabité
konkurenci.
10. 12. Do turnaje mladšího žactva v Poličce
zasáhlo celkem 25 hráčů a hráček, mezi nimi i tři
naši borci Radim Hnát, který sehrál pěkné zápasy
jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře, ale k vítězství mu
ještě pár odehraných zápasů schází. Hráli také
naši nejpilnější hráči Adam Jelínek a Zdenda
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Jílek, kterým se turnaj opravdu vydařil a obsadili
shodně 3. místo ve dvouhře a 1. místo ve čtyřhře.
Toto vítězství se jim podařilo zopakovat přesně po
roce, kdy také domácí turnaj vyhráli.

V sobotu 17. 12. se v Poličce uskutečnil poslední turnaj roku 2011. Do místa konání se sjelo 11
mediových dvojic a s ohromným nasazením se
pustily do všech zápasů, které byly po rozlosování
do tří skupin připraveny v nabídce. Po základních
skupinách bylo jako obvykle připraveno čtvrtfinále, které, jak už to bývá, rozhoduje o relativním
úspěchu a neúspěchu účasti na turnaji. Bohužel
třem dvojicím se do vyřazovacích bojů postoupit
nepodařilo, ale vše si vynahradily v tabulce útěchy.
Těmi nejvíce spokojenými v útěše byla dvojice Petr
Hegr a Jirka Dvořák.
Do finále se podařilo postoupit dvojicím Brussenbauch - Teplý a Jílek - Slaný. Tento zápas byl
jednoznačnou záležitostí a výsledek 6:1 tomu
odpovídá.
Konečné pořadí domácích posledního turnaje
roku 2011:
1. Karel Brussenbauch - Ivo Teplý
2. Zdeněk Jílek - Bohouš Slaný
3. Dušan Vápeník - Martin Kubát
a Ladislav Scheib - Zdeněk Hrubý
5. - 8. Stanislavové Adamcovi ml. a st.
9. Petr Hegr - Jiří Dvořák
10. Petr Jelínek - Martin Kozáček
11. Michal Kadidlo - Markéta Bernardová

26. 12. Na turnaji mladších žáků v Hradci
Králové opět startovali Zdenda s Adamem a oba
jednou vyhráli ve dvouhře. Ve čtyřhře obsadili
3. místo.
31. 12. Ukončení tenisového roku 2011 obstaral
již šestý ročník Silvestrovského Tie-breaku. Zasportovat si na Silvestra si přišlo 10 mužů a 2 ženy.
Po čtyřhodinovém klání bylo následující pořadí:
1. Kubát Martin, 2. Štěpán Bonaventura, 3. Luboš
Mazel, 4. Leoš Bulva, 5. Milan Veselý, 6. Ivo Teplý, 7. Lída Teplá a Petr Jelínek, 8. Pepa Vápeník,
9. Adam Jelínek a Jindra Kučera. Na 10. místě
skončila Alča Pazlarová ml.
VŠEM tenistům a tenistkám přejeme v novém
roce 2012 mnoho vyhraných zápasů, spokojenost
se svojí hrou a předváděnými výkony a hlavně
pevné zdraví, které vás nebude limitovat v dosahování co nejlepších umístění. Pevné zdraví
přejeme také všem občanům našeho města.
7. 1. Na turnaji dorostenců v Poličce se mezi 19
chlapci objevili také čtyři zástupci našeho oddílu:
Filip Slaný, Daniel Vyskočil, Pavel Bidmon a Radek Vytlačil, který jako jediný vyhrál jeden zápas
ve dvouhře.
Na turnaji starších žáků startovalo 20 chlapců
a naši čtyři mušketýři. Nováček turnajů Martin
Tutko, Zdenda Jílek, Adam Jelínek a Štěpán
Švanda. Štěpán vyhrál jednou ve dvouhře a spolu s Adamem zaznamenali také jednu výhru ve
čtyřhře.
Mezi 14 startujícími dětmi na turnaji minitenistů v Litomyšli hráli také naši. Simča Válková obsadila 5. místo, Přemek Mitáš 10. místo a Klárka
Quittová 13. místo.
14. 1. se konaly přebory východočeské oblasti
mladšího žactva v Hradci Králové. Mezi 24 účastníky byli opět naši zástupci Zdenda Jílek a Adam
Jelínek. Zdenda vyhrál jedno kolo ve dvouhře
a spolu s Adamem také jedno kolo ve čtyřhře.
Na turnaji babytenistů ve Vysokém Mýtě mezi
18 chlapci hrál Jiřík Toman a obsadil 9. místo.
Turnaj MASTERS Malý Open v Brně je pořádán
pro 10 nejlepších dvojic za rok 2011 v kategoriii
Hard, Medium a Mix. Z našich hráčů si právo
účasti vybojovala dvojice Zdeněk Hrubý - Láďa
Scheib v kategorii Medium. Po kvalitních výkonech ve skupině, kterou po tvrdých bitvách vyhráli, se jim nakonec podařilo vybojovat krásné
3. místo.
15. 1. se turnaje babytenistek ve Vysokém
Mýtě zúčastnilo 14 dívek. Mezi nimi také naše
naděje. Šárce Uhlířové, Kačce Kotvové a Esterce
Navrátilové se nepodařilo postoupit ze základních
skupin a tak obsadily 9. - 14. pozici. O poznání
lépe se vedlo Elišce Nunvářové, která prohrála až
ve čtvrtfinále a skončila na 5. - 8. místě. Nejlépe
se turnaj povedl Adélce Bartoňové, která se probojovala až do finále, kde sice prohrála, ale konečně
prolomila smůlu, která ji provázela v minulých
turnajích. Druhé místo je jejím největším úspěchem v kariéře. Přejeme Adélce i ostatním našim

17. 12. Tradičními zástupci našeho oddílu na
turnaji mladších žáků v České Třebové byli Adam
Jelínek, který vyhrál jeden zápas ve dvouhře
a Zdenda Jílek, který ve dvouhře obsadil 3. místo.
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nadějím hodně štěstí na dalších turnajích a hlavně
se nebojte jezdit a hrát, protože to je jediná cesta
k úspěchu a zlepšování se.
ZJ

Zprávy oddílu ledního hokeje
POLIČKA – SVĚTLÁ n/S. 1:5 (0:1,0:3,1:1)
Branky: Švejda
Ve středu 14. 12. 2011 se Spartak utkal na domácím ledě se Světlou N/S., která v průběžném
pořadí pobývá na 3. místě tabulky. Výrazně lépe
bruslícímu soupeři Polička odolávala v první třetině, ale ve druhé dvacetiminutovce hosté vedli
již 0:4. V posledním dějství se hra vyrovnala a na
obou stranách padl jeden gól. V závěru je nutné
podotknout, že našim hráčům se nedařilo vůbec
nic. Sponzorem utkání byla firma J+J Truhlářství
Polička.
Nejlepším hráčem Spartaku byl vyhodnocen
brankář Rauer. V divácké soutěži postoupil do
závěrečného finále p. F. Večeřa z Poličky.
Č. TŘEBOVÁ – POLIČKA 8:10 (3:4,1:3,4:3)
Branky: Kubát 3, Švejda 2, Vápeník D., Boháček,
Krajíček, Pospíšil, Soukal
18. 12. 2011 odjížděl Spartak k utkání do České
Třebové, kde se očekávalo jeho vítězství. Zápas
skutečně skončil vítězně pro naše barvy, ovšem po
veliké přestřelce. Polička dvakrát vedla o 3 branky
jedenkrát o 4, ale soupeř vždy díky nedisciplinované hře Spartaku snížil. Nejdříve za stavu 1:4 domácí vyrovnali, dále za stavu 4:7 snížili na 6:7 a na
závěr upravovali z 6:10 na konečných 8:10.
Konec loňského roku byl bohužel ve znamení
smutných zpráv. Nejdříve v listopadu zemřel
p. A. Rücker a těsně před vánocemi přišla další
smutná zpráva. 17. prosince 2011 ve věku 74 let
zemřel p. Josef Havlíček. Pan Havlíček byl jednak
dlouholetý člen výboru LH, ale hlavně trenér
dorostu. Na konci sedmdesátých let a na začátku
let osmdesátých, kdy byl v Poličce jen přírodní
led, dokázal se svým asistentem Slávkem Báčou
připravit svoje svěřence tak, že pravidelně v krajském přeboru obsazovali přední místa. V sezoně
1982-83 a 1985-86 dokonce pod jeho vedením
dorost zvítězil. Tichá vzpomínka na p. Havlíčka
proběhla ve středu 4. 1. na ZS před začátkem utkání „A“ mužstva.
POLIČKA – HLINSKO 5:9 (1:2, 3:2, 1:5)
Branky: Jindra, Veselý, Kubát, Nykl, Boháček
První utkání v novém roce hrané ve středu
4. 1. na domácím ledě se našim hráčům vůbec
nepovedlo a dosud to byl asi nejhorší výkon,
který předvedli. Ve 3 minutě během 20 vteřin
2x inkasovali, ale po probuzení se hra zlepšila,
Jindra snížil na 1:2. Ve druhé třetině soupeř opět
odskočil o 2 branky, když tu 3 vstřelil ve vlastním
oslabení. Když Spartak prohrával 2:4 začínal se
zvedat a mít převahu, která vyústila ke snížení
na 3:4 a 4 vteřiny před koncem vyrovnal. Všichni
očekávali veliký boj v závěrečné části a věřili ve
vítězství Poličky. Vše pohaslo hned úvodu, kdy
Hlinsko během chvíle vedlo 4:6. Spartaku se nepodařilo vůbec nic, svůj den neměl jinak výborně
chytající brankář Rauer a vůbec celé mužstvo.
Sponzorem utkání byla firma RTS a. s. Brno,
p. Pospíšil, nejlepším hráčem Spartaku byl vyhodnocen L. Krajíček.
CHOCEŇ – POLIČKA 13:4 (5:0, 5:1, 3:3)
Branky: Krajíček 2, V. Vápeník, Boháček.
K poslednímu utkání základní části odjížděl
Spartak v neděli 8. 1. do Chocně. V notně oslabené
sestavě bez Kubáta, Nykla, Švejdy a Friee nastoupil pouze ve 12 hráčích proti doposud vedoucímu
celku s odhodláním uhrát co nejpřijatelnější
výsledek. Celé mužstvo si zasloužilo pochvalu za
bojovnost, ale na několik hráčů, kteří jsou v Chocni na hostování z druholigové Kutné Hory a Šternberka prostě nestačili.
Po skončení základní části této soutěže bylo
takovéto pořadí
1. Choceň, 2. Chrudim, 3. Světlá n/S., 4. M. Třebová, 5. Litomyšl, 6. Hlinsko, 7. ZH Pardubice,
8. Polička, 9. Lanškroun, 10. Skuteč, 11. Č. Třebová
Část druhá byla rozdělena na dvě skupiny.

První skupinu tvoří mužstva umístěná na 1.6. místě a druhou mužstva na 5.-11. místě. Vítěz
v první skupině má možnost hrát baráž o postup
do II. NHL a ve druhé skupině se hraje o pohár
Vladimíra Martince.
POLIČKA – Č. TŘEBOVÁ 11:2 (3:1, 3:0, 5:1)
Branky: Kubát 4, Nykl 2, Soukal 2, Krajíček,
Šedý, D. Vápeník
V prvním utkání druhé části soutěže nastoupil
Spartak doma v neděli 15. 1. proti Č. Třebové.
V nepříliš pohledném duelu se ve 3. min. ujal vedení Spartak, ale soupeř o chvíli později ve vlastním oslabení vyrovnal. To bylo z jeho strany skoro
vše a dále už vládlo na ledě jen mužstvo domácích.
Když ve druhé třetině Spartak vstřelil 6. branku,
Třebová si brala oddechový čas, aby zbrzdila nápor domácích. Největší příděl do sítě hostí přišel
v závěrečné části, ale to už bylo více osobních
soubojů, šarvátek a dohadů s rozhodčími, kteří
rozdali velký počet trestných minut (Polička 8
vyloučených hráčů a Třebová 12).
Sponzorem utkání byla firma BOTAS a. s. Nejlepším hráčům obou mužstev předal cenu osobně
gen. ředitel BOTASU p. Lajžner.
Nejlepším hráčem Spartaku byl vyhodnocen
F. Švejda. V divácké soutěži postoupil do finále
p. Sodomka z Pomezí.
Junioři:
Litomyšl – Polička

Starší přípravka
krůček od zlata
V neděli 18. 12. 2011 jsme pořádali 3. ročník
OVB cupu starší přípravky, obsazený šesticí velice vyrovnaných soupeřů. Naši borci si tentokrát
vybrali obrovský kopec smůly, která nás provázela první tři zápasy. Trefili jsme snad pětkrát tyč
a pět samostatných úniků na soupeřovu branku
neskončilo v síti. Je pravda, že nás celý turnaj nikdo neporazil, ale o skóre jsme skončili na druhé
příčce.
Velké dík patří našim vynikajícím fanouškům,
rodičům a sponzorům, bez kterých by se tento
vánoční turnaj uskutečnit nemohl.
Výsledky:
Polička-Svratka
1-1, B: Hynek
Polička-Sebranice
1-0, B: Hynek
Polička-Jimramov
2-2, B: Mužíková 2x
Polička-M. Třebová
0-0
Polička-Borová
2-0, B: Mužíková, Hynek
Sestava:
Mach, Valouch, Dospíšil, Tůma, Češka, Mužíková, Hynek, Slezák, Vu Thanh Dat.
Trenéři - Michal Kozel, Jan Karlík, Roman
Lajžner

5:4

SN Dorost:
Polička – Chrudim
Polička. - Chotěboř
Chotěboř – Polička
Hlinsko – Polička
Polička – Choceň
Choceň – Polička
Skuteč- Polička
Polička – Skuteč
Lanškroun – Polička
Světlá n/S. – Polička

2:5
4:8
10:6
2:11
2:10
15:0
1:10
2:11
5:3
4:8

St. žáci :
Chrudim – Polička

2:9

Ml. žáci:
Polička – Č. Třebová
Skuteč – Polička
Skuteč - Polička
Polička – Lanškroun
Polička – Lanškroun
Choceň – Polička
Choceň – Polička

13:0
4:7
3:19
9:2
15:3
3:12
3:9

Přípravka:
Litomyšl – Polička
Skuteč – Polička
Pardubice – Polička
Polička – M. Třebová
Polička – Č. Třebová
Polička – Litomyšl
Polička – Skuteč
Polička – Pardubice
Polička- Chrudim
Polička – Litomyšl

2:7
1:8
6:2
7:10
3:5
8:1
5:0
3:4
6:5
7:5
Výbor oddílu LH

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

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

Třetí místo starší
přípravky ve V. Mýtě
Sobotu 14. 1. naše starší přípravka jela na halový turnaj do Vysokého Mýta. Turnaj byl obsazen
deseti kvalitními mužstvy, které byli rozděleny do
dvou skupin. Naši fotbalisti začali turnaj porážkou
s pozdějším vítězem turnaje, ale jejich forma šla
postupem času nahoru a postoupili jsme do semifinále z druhého místa, tam nás druhý finalista
poslal do bojů o bronz, který naši borci zvládli.
Mužstvo musím pochválit za velice bojovný
a statečný výkon.
Výsledky Poličky:
Polička - Choceň
0-1
Polička - Ústí nad Orlicí A
4-0
Branky: Jonáš 2x, Mužíková, Hynek
Polička - Vysoké Mýto A
1-0
Branka: Jonáš
Polička - Svitavy
6-0
Branky: Mužíková 4x, Slezák, Hynek
Semifinále:
Polička - Přelouč
0-4
O 3. místo
Polička - FC Rokytnice
2-1
Branky: Mužíková, Jonáš
Celkové pořadí:
1. Choceň, 2. Přelouč, 3. POLIČKA, 4. FC Rokytnice, 5. V. Mýto A, 6. Litomyšl, 7. V. Mýto B,
8. Svitavy, 9. Ústí n. O. A, 10, Ústí n. O. B
Sestava poličky:
Lajžner, Mach, Valouch, Češka, Demel, Mužíková, Jonáš, Slezák, Hynek. Trenér: Jan Karlík
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Plavecký bazén
1. středa

6.00-10.00 h., 11.00-12.00.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční plavání
2. čtvrtek
6.00-7.30 h.,
9.00-10.00 h.,
10.00-12.00 h. dvě dráhy,
14.00-20.00 h.
3. pátek
6.00-16.00 h., 17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
4. sobota
14.00-20.00 h.
5. neděle
ZAVŘENO
6. pondělí 6.00-13.30 h.,
15.00-16.00 aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
7. úterý
6.00-7.30 h.,
7.30-10.00 h. 2 dráhy,
12.00-15.00 h., 16.30-18.00 h. 1 dr.,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
8. středa
6.00-10.00 h., 11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
9. čtvrtek
6.00-10.00 h., 10.00-12.00 2 dráhy,
14.00-20.00 h.
10. pátek
6.00-7.30 h.,
10.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční lavání
11. sobota
14.00-20.00 h.
12. neděle
ZAVŘENO
13. pondělí 6.00-13.30 h.,
15.00-16.00 aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
14. úterý
6.00-7.30 h.,
7.30-10.00 h. 2 dráhy,
12.00-15.00 h.,
16.30-18.00 h. jedna dráha,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
15. středa
6.00-10.00 h., 11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
16. čtvrtek 6.00-10.00 h., 10.00-12.00 h. 2 dr.,
14.00-20.00 h.
17. pátek
6.00-7.30 h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
18. sobota
14.00-20.00 h.
19. neděle
ZAVŘENO
20. pondělí 6.00-13.30 h.,
15.00-16.00 aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
21. úterý
6.00-7.30 h.,
7.30-10.00 h. 2 dráhy,
12.00-15.00 h., 16.30-18.00 h. 1 dr.,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
22. středa 6.00-10.00 h., 11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
23. čtvrtek 6.00-10.00 h., 10.00-12.00 h. 2 dr.,
14.00-20.00 h.
24. pátek
6.00-7.30 h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
25. sobota 14.00-20.00 h.
26. neděle ZAVŘENO

27. pondělí
28. úterý

29. středa

6.00-13.30 h.,
15.00-16.00 aquagravidibic,
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
7.30-10.00 h. 2 dráhy,
12.00-15.00 h., 16.30-18.00 h. 1 dr.,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
6.00-10.00 h., 11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. dvě dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.

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!
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27o C.
UPOZORNĚNÍ: Při překročení zaplaceného
času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného
ceníku.
PROVOZ SAUNY:
muži: středa od 16.00 do 20.00 h.
pátek od 16.00 do 20.00 h.
ženy: čtvrtek od 16.00 do 19.30 h.
a sobota od 14.30 do 16.55 h.
společná: sobota 17.00 do 20.00 h.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
Jitka Kmošková, vedoucí
plaveckého bazénu se saunou
Aktuální změny a informace o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny před plaveckým
bazénem na vývěsní tabuli a na www stránkách
Město Polička a T.E.S. s.r.o.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
m.t. 737 867 342, Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz, č. tel. 461 725 631, Martina Jiráňová
plaveckaskola@tespolicka.cz, č. tel. 731 020 030

Orka Polička
bilancuje
Plavci TJ Plavecký oddíl Orka Polička, o. s. se
v roce 2011 zúčastnili šesti krajských plaveckých
soutěží v jarních i podzimních termínech. Na třech
jarních Krajských přeborech žactva v kategoriích 9
let a mladší, 10-11 letých a 12 letého žactva a starších plavali za oddíl Helena Severová, Jan Halva,
Anežka Korábová, Tadeáš Jiskra a Eliška Flídrová.
Helena Severová vyplavala na jaře ve své kategorii 10 letých ve Svitavách druhé místo 50 m prsa,
třetí 100 m prsa a ve druhé desítce se umístila na
50 m a 100 m volný způsob. Za skvělé umístění
v prsových disciplínách se tak probojovala na Mistrovství republiky desetiletých, které se konalo
v červnu v Praze v Edenu. Tam si vyplavala krásné
šesté a sedmé místo.
Eliška Flídrová na jarních krajských závodech
dvanáctiletých a starších v Trutnově vybojovala
druhé místo na 200 m prsa, v první desítce 100 m
prsa a 100 m polohový závod a dvě disciplíny ve
druhé desítce (50 m a 100 m volný způsob). Na
podzimních přeborech v České Třebové zvítězila
na 200 m prsa, získala páté místo na 100 m prsa
a umístění ve druhé desítce na 100 m polohový
závod, 50 m a 100 m volný způsob.
Jan Halva se na jarních přeborech jedenáctiletých ve Svitavách umístil ve třech disciplínách
ve druhé desítce (50 m volný způsob, 100 m prsa
a 200 m volný způsob). Na podzimních přeborech
nestartoval z důvodu nemoci.
Na své první závody na jaře jel do Chrudimi na
Krajskou soutěž žactva devítiletých Tadeáš Jiskra.
Všechny čtyři disciplíny doplaval v první desítce
(50 m prsa,100 m prsa,50 m volný způsob a 100 m
volný způsob). Stejné umístění vybojoval i na podzimních závodech v Jičíně. Svoji závodní premiéru
si na podzim do České Třebové jela zaplavat Anežka
Korábová v kategorii 12 let a starší. Přihlášené disciplíny 100 m prsa, 50 m volný způsob a 200 m prsa
dokončila v první desítce.
Sportu zdar
Plavci a trenér plaveckého oddílu

PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
po, st, pá:
10.00-12.00 hod.
14.00-20.00 hod.,
út a čt:
14.00-20.00 hod.,
sobota:
14.00-17.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
Jiří Štěpánek – odpovědný vedoucí, osobní
trenér, VICEMISTR SVĚTA a EVROPY
č. tel. 606 273 289
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
pátek 3. 2. od 13.00 do 14.30 hod.,
sobota a neděle 14.00-15.30 hod.
Veřejné bruslení:
Děti
20 kč/osoba
Dospělí
35 kč/osoba
Školy 1 hodina
Hodinové vstupné
Mimo:
pondělí – pátek 7-14 hod.

10 kč/osoba
1.500 Kč
1.200 Kč

Turisté zvou
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
Neděle 19. ledna - Orlické hory. Lyžařský přejezd Orlických hor s možností sjezdového lyžování
v Deštném. Trasa na běžky 30 km nebo možnost
kratšího okruhu v okolí Deštného. Vedoucí akce:
Josef Brokl
Neděle 4. března - Za posledním sněhem – Petříkov. Zájezd do Petříkova v Jeseníkách. Na běžkách
jsou možné trasy na horu Smrk a chatu Paprsek.
Sjezdové lyžování nabízí vleky různé obtížnosti.
Odjezd autobusu v 7.00 od gymnázia v Poličce. Přihlášky nutné předem. Vedoucí akce: Jiří Vrbický

pondělí – neděle po 22 hod.
Sobota - neděle 7-8 hod.
Ceny jsou včetně DPH

1.200 Kč
1.200 Kč

Grubhoffer Miloš,
vedoucí zimního stadionu Polička

Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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