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Schválen rozpočet pro rok 2012
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání dne 23. února rozpočet města pro rok
2012. Celkový objem výdajů rozpočtu představuje částku 244 milionů korun. Kapitálové výdaje
v rozpočtu patří mezi nejvyšší v historii města,
celková částka činí cca 86 milionů korun. Po 10
letech se podařilo město téměř oddlužit.

Většina velkých staveb a investičních akcí je
z velké části hrazena dotacemi, které město Polička úspěšně získalo a realizuje.
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Rekonstrukce
Tyršovy ulice
Vážení spoluobčané,

Město Polička uskuteční v roce 2012 i mnoho
po úspěšné rekonstrukci Palackého náměstí
dalších akcí menšího finančního rozsahu. Pro
a ulice Komenského město Polička pokračuje
příklad uvádíme:
v obnově dalších ulic historického centra města
- Plavecký bazén – stavba bezbariérového přístu- a pro letošní rok připravuje realizaci opravy ul.
Mezi nejvýznamnější plánované investiční akce
pu.
Tyršovy.
roku 2012 patří:
- Koupaliště – vybetonování obvodových stěn
Z několika návrhů bylo vybráno řešení
1. Rekonstrukce a rozvoj kanalizace – 42 mili- a oprava stávající komunikace, která vede ke
(zejména z důvodu zachování co největšího
onů Kč.
koupališti.
počtu parkovacích míst na parkovišti u pošty
2. Projekt „Realizace úspor energie“ v Mateřské - Nové dětské hřiště v lokalitě Mánesova a obnova
a zpřehlednění křižovatky ulic Tyršova, Eimoškole Luční a Mateřské škole Čtyřlístek. Akce
hřiště na sídlišti Hegerova.
va, Husova), které schválila i Komise stavební
zahrnuje zateplení vnějšího obvodového pláště - Rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní.
a životního prostředí Rady města Poličky a dále
budov, výměnu dveří a oken. Celková částka před- - Vybudování parkoviště na sídlišti B. Němcové.
Rada města Poličky.
stavuje 11 milionů korun.
Dle předloženého návrhu je ul. Tyršova řešena
3. Město Polička věnuje velkou pozornost i svéMěsto nezapomíná na zlepšení podmínek pro
z dopravního hlediska jako jednosměrná komumu kulturnímu dědictví a obnově historických
rekreaci a aktivní odpočinek obyvatel i návštěvní- nikace o šířce 3,5 m.
památek. V tomto roce bude dokončen rozsáhlý
ků. V plánu je propojení a prodloužení turistické
Komunikace bude vydlážděna z šedomodré
projekt „Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení
stezky, která vede po bývalé železniční vlečce. Vy- „desítkové“ žulové kostky - vazba řádková příčná;
cestovního ruchu v regionu“. Hrad čeká vybavení
budovaná stezka by měla turisty a cyklisty dovézt
zbývající plocha mezi komunikací a jednotlivýinteriéru Domu zbrojnošů, vybudování vyhlídko- k poličským přehradám a zahrádkám Pod kopcem. mi objekty bude provedena z červenohnědé „devé cesty podél vnějšího hradebního obvodu včetně
Na spojnici mezi Poličkou a Modřecí je plánována
sítkové“ žulové kostky - vazba řádková podélná
vyhlídky a altánu a také náklady na propagaci, obnova asfaltového povrchu. Tato cesta je hojně
(komunikace bude od ostatních ploch oddělena
částka 11 milionů korun. I v tomto roce bude po- využívána cyklisty i pěšími, nový asfaltový povrch
barevně a směrovým kladením kostek). Mezi
kračovat obnova poličských hradeb – 2, 2 milionů
umožní její využití i pro in-line bruslaře.
komunikací a ostatní plochou bude vytvořen
korun.
odvodňovací žlábek v barvě kostek komunikace.
4. Dokončení technické a dopravní infrastruktuRealizaci všech těchto akcí umožňuje úsporný
Celá ulice je řešena jako bezbariérová.
ry v lokalitě nových rodinných domků Mánesova
a hospodárný provoz města. I tento rok počítá
Dopravní uzel včetně parkoviště u pošty je na-2. etapa, částka 5,5 milionů korun. Plánovaná
rozpočet města se sníženými provozními výdaji
vržen s upřednostněním ulice Eimova. Uvažuje
realizace představuje dokončení a úpravu komu- (2. rok je snížen objem mezd zaměstnanců MěÚ
se s novým umístěním parkovacího automatu,
nikací, chodníků a parkovišť.
a příspěvkových organizací). Plánované akce je
s přemístěním telefonní budky a provedením
5. Město Polička bude pokračovat v revitalizaci
možné uskutečnit i díky fungující věcné a kon- vyvýšeného přechodu pro chodce u pošty na
historického centra a naváže v roce 2012 na nově
struktivní spolupráci vedení města, městské rady
ul. Eimova (podobně jako u autobusového náopravené náměstí rekonstrukcí Tyršovy ulice, kte- i zastupitelstva a finančního výboru.
draží).
rá vede z náměstí k poště – 5 milionů korun.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
V rámci akce bude dále provedena výměna
kabelových rozvodů veřejného osvětlení a výměna části kanalizace. Při provádění prací dojde
k výměně vodovodu (investor Sdružení majitelů
skupinového vodovodu Poličsko).
Stavba bude rozdělena do dvou etap: 1. etapa
(rok 2012) – v rozsahu od náměstí po ul. Na
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. - průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
Bídě; 2. etapa (rok 2013) – v rozsahu od ul. Na
prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit - původní řidičský průkaz, který podléhá povinné
Bídě, parkoviště u pošty, ul. Na Jordáně.
nejpozději do 31. prosince 2012. Majitelé řidič- výměně
Při vlastní realizaci 1. etapy se uvažuje, z důských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30.
vodu zásobování provozoven, s rozdělením na
dubna 2004 pak mají tuto povinnost do 31. proKolik bude výměna stát?
čtyři úseky s dočasnou úpravou dopravního
since 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich
Povinná výměna řidičských průkazů je osvobo- značení:
výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.
zena od správního poplatku, vyjma vydání řidič1. úsek - od náměstí po pekárnu,
ských průkazů ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních
2. úsek - od pekárny po ul. Nová,
Kde je možné řidičský průkaz vyměnit?
dnů od podání žádosti (viz výše - správní poplatek
3. úsek - od ul. Nová po prodejnu Tabáku;
Řidičské průkazy je možno vyměnit na určeném
500 Kč).
4. úsek - od tabáku po ul. Na Bídě.
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou půV daných úsecích se předpokládá uzavírka
sobností, tj. na odboru dopravy MěÚ Polička.
Odbor dopravy MěÚ Polička
ulice – provoz pro pěší a přístup k provozovnám
bude zajištěn.
Kdy bude nový řidičský průkaz vydán?
Předpokládaný termín zahájení prací – čerVydat nový řidičský průkaz je možné do 20 dnů
venec 2012 (po výběrovém řízení na zhotovitele
od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od
akce).
podání žádosti po úhradě správního poplatku
Věříme, že pochopíte záměr města postupně
příštího čísla Jitřenky:
500 Kč.
opravovat ulice v historickém centru Poličky.
Doufáme, že při stavebních pracích budete
18. dubna
Co je třeba mít s sebou?
omezováni pouze v nejnutnější míře.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
- žádost o vydání řidičského průkazu (obdrtel. 603 526 243
žíte přímo na odboru dopravy MěÚ Polička)
S pozdravem
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
Jaroslav Martinů

Výměna řidičských průkazů

UZÁVĚRKA
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Hasiči občanům

Infotour 2012

Jedním z nejúčinnějších opatření k ochraně
ohroženého obyvatelstva před a při vzniku mimořádné události je evakuace. Ta se týká nejen osob,
ale také věcí a hospodářských zvířat. Podle rozsahu
nebezpečí se evakuace může týkat jak jednoho
malého objektu, tak i rozsáhlého území. Stejně tak
může být krátkodobá (například při nálezu nevybuchlé munice), ale i dlouhodobá (například při
povodni), kdy je nutné zajistit nouzové ubytování.
O evakuaci většího území se většinou dozvíme ze
sdělovacích prostředků, rozhlasu a megafonů vozů
integrovaného záchranného systému.
Víte, co dělat při nařízené evakuaci?
Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň v topidlech, odpojte elektrické spotřebiče od sítě (mimo
ledniček a mrazniček), uzavřete přívod vody a plynu.
Ověřte, zda o evakuaci vědí i sousedé a dětem vložte
do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou. Kočky
a psy vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata ponechte doma a předzásobte je vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte
se na určené evakuační místo. Dodržujte pokyny
orgánů zabezpečujících evakuaci i v případě použití
vlastních vozidel. Předem připravené evakuační zavazadlo (batoh, cestovní taška, kufr), označené jménem a adresou, by mělo obsahovat zejména: užívané
léky, základní trvanlivé potraviny (max. na tři dny)
nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb, pitnou
vodu, jídelní misku, příbor, osobní doklady, peníze,
pojistné smlouvy, cennosti, přenosné rádio s náhrad-

ními bateriemi, svítilnu, osobní toaletní a hygienické
potřeby, náhradní prádlo, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž a zápalky.
Přestože je jistě těžké opustit ve vypjaté situaci
svůj domov, mějme prosím na paměti, že nerespektováním pokynů ohrožujeme nejen sebe, ale
i ty, kteří nám přijdou pomoci. Více naleznete na
www.hzspa.cz.
Alena Cejpová, HZS Pardubickéko kraje

Kraj podporuje
podnikání
Pardubický kraj poskytl pro letošní rok hospodářské komoře 400 tisíc korun na náklady
spojené s činností oblastních informačních míst
pro podnikatele. Smlouvu o finančním příspěvku
podepsali hejtman Radko Martínek a předseda
Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
Miloš Huryta.
V Pardubickém kraji jsou kontaktní místa podnikatelům k dispozici v Pardubicích, Chrudimi, České
Třebové a Svitavách. Více informací o nabídce
Krajské hospodářské komory Pardubického kraje
hledejte a www.khkpce.cz. Další informace na
straně 19.

Rada města Poličky
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích vyhlašuje
konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička
Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. srpna 2012.
Místo výkonu práce: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička (Čsl. armády 347, Polička a Švermova 401, Polička)
Požadavky
- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
Platové podmínky
zařazení dle usnesení vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění a dalších platných mzdových předpisů
K přihlášce přiložte
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání *
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- koncepci dalšího rozvoje základní školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém jazyce
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní umělecké školy (ne starší 2 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění.
Ředitel ZUŠ bude na základě konkursního řízení jmenován na období 6 let.
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete nejpozději do 23. 4. 2012 na adresu:
MĚSTO POLIČKA, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
Při osobním podání na podatelně MěÚ Polička do 23. 4. 2012 do 17.00 hodin.
Obálku označte heslem „KONKURS ZUŠ Bohuslava Martinů Polička – neotvírat“.
Marie Kučerová
místostarostka města
* pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích zaměstnání
potvrzený současným zaměstnavatelem, včetně uvedení pracovního zařazení
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K návštěvě Poličky a hradu Svojanova zval malý
Bohoušek i královna Kunhuta.
Na veletrhu cestovního ruchu Infotour 2012
v královehradeckém Aldisu ve dnech 16. – 17.
března mělo město Polička a hrad Svojanov své
zastoupení a viditelnou atraktivní prezentaci.
Poličský stánek byl součástí velké propagační
akce svazku obcí Královská věnná města a jedním
z jeho 9 jednotných stánků. Královská věnná města na veletrhu slavnostně pokřtila i nově vydané
propagační materiály.

Ve stánku Poličky byl připraven interaktivní
vzdělávací program, kde byla prezentována po
rekonstrukci znovu otevřená rodná světnička
hudebního skladatele Bohuslava Martinů, pomocí
neobvyklých předmětů našich předků byla Polička představena jako město se zajímavou historií,
tajemné předměty s příběhy lákaly návštěvníky
i na hrad Svojanov. V kostýmu a se zajímavým
vyprávěním a hádankami na návštěvníky čekala
královna Kunhuta z hradu Svojanova, tetička
Bětička z Poličky, skladatelova sestra Marie a v sobotu hrál na housličky i malý Bohoušek. Zájem
návštěvníků byl velký.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Práce pro zdravotně
znevýhodněné
Město Polička dlouhodobě monitoruje situaci osob
zdravotně znevýhodněných na trhu práce a usiluje
v současné ekonomické situaci o zvýšení možností
uplatnění těchto osob ve společnosti.
Proto připravujeme projekt na zaměstnávání
zdravotně znevýhodněných, který bude z větší části
financován z příspěvků na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením z ÚP ČR.
V současné době hledáme aktivní osoby, které se
nebojí přijmout zodpovědnost, spolupracovat a mít
možnost uvést do života tento smysluplný projekt.
V případě, že vás nabídka zaujala a chcete se aktivně podílet na výše zmiňovaném projektu, zašlete
svoji nabídku na e-mailovou adresu: cernikova@policka.org nejdéle do 30. 4. 2012. Informace můžete
také získat na tel. č. 461 723 844 nebo 731 441 410.
M. Černíková, OSVZ

Hrad Svojanov představil obnovený
dům zbrojnošů
Hrad Svojanov v březnu veřejnosti představil
obnovený dům zbrojnošů. Unikátní prostory se
v rámci prohlídek otevřely návštěvníkům v plné
míře poprvé v historii hradu. Díky probíhající
rekonstrukci došlo nejen k obnově všech prostor
domu, ale i k vytvoření nové instalace. Dům
obsahuje dva velké sály nad sebou a hodnotné
podkrovní prostory. V přízemním sále je nyní
instalována výstava historických klasicistních
dveří z Poličska. Horní sál slouží jako expozice života hradní posádky na konci 15. století.
Návštěvníci zde uvidí dobové zbroje, brnění či
zbraně. Vystavená sbírka představuje přehlídku
chladných zbraní, užívaných od 14. do 16. století, sekyry, halapartny, cepy s ostrými hroty či
například kopí s železnými špicemi. Sálu však
dominují zbroje - rakouská jezdecká leštěná zbroj
a pěšácká trabantská půlzbroj. Raritou je také
kroužková košile sestavená z 16 000 kroužků. Pro
děti a zejména školní výlety bude velmi atraktivní,
že některé předměty si budou moci vyzkoušet či
alespoň potěžkat. Velkou zajímavostí je přehlídka
starých her, mezi nimiž jsou například vyřezávané šachy nebo karty na ručním papíře. Z horního
sálu návštěvníci vstoupí do krovů s původními
prvky z 15. století. V tomto prostoru se výhledově
plánuje výstava modelů jednotlivých typů střešních krovů.
Dům zbrojnošů nechal postavit někdy po roce
1471 Ješek Svojanovský z Boskovic. K jeho stavbě
se vztahuje pověst o správci Rašínovi, který byl
velmi krutý na dělníky budující dům. Proto musí
po smrti každou půlnoc objíždět hrad na ohnivém
býku. Podle romantické legendy byly v přízemí
domu konírny a v prvním patře obydlí hradní
posádky. Protože budova nemá komíny, měla být
vyhřívána pouze teplem z koní. Horní sál byl velmi strategickým místem, odkud měli obránci hradu přístup na jednotlivé hradební ochozy. Dům
zbrojnošů má zachovaná původní gotická a renesanční kamenná ostění, kované dveře z konce
15. století, gotickorenesanční fasády s malovaným
kvádrováním. V interiérech jsou původní trámo-

vé konstrukce z 15. století a omítky ze století 17.
Zatímco interiéry již rukami restaurátorů prošly,
vnější plášť bude obnovován až do letních měsíců.
Interiéry domu nebudou sloužit jen k prohlídkám,
budou se zde pořádat i nejrůznější akce, koncerty,
umělecká vystoupení, svatební obřady a oslavy,
semináře a další obdobné akce.
Dle mínění památkářů patří dům zbrojnošů
díky vysokému stupni zachování k nejvýznamnějším památkám v zemi. Svou autenticitou je
srovnatelný například s královským palácem na
Bezdězi. Ve své původní podobě a stavu se dům
dochoval zejména proto, že nikdy později nebyl
přestavován. Po ztrátě nutnosti obranyschopnosti hradu byl využíván jen k hospodářským účelům
a nakonec sloužil jako sýpka.
Hrad Svojanov v dubnu
Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu návštěvníků
a díky mimořádnému zájmu o prohlídku nově

otevřeného domu zbrojnošů, došlo od 1. dubna
k rozšíření otevírací doby hradu. V dubnu je
možné hrad navštívit denně kromě pondělí a od
května denně včetně pondělků. Snažíme se vyjít
vstříc těm zájemcům, kteří si chtějí a mají možnost prohlédnout prostory hradu více v klidu,
mimo rušné víkendy.
V sobotu a neděli 7. – 8. dubna proběhne první
kulturní akce letošní sezóny – Velikonoce na hradě. Tradiční velikonoční veselici doplní ukázky
historických řemesel nebo například hudební
vystoupení. V hradní restauraci budou v tyto dny
podávány velikonoční speciality hradní kuchyně,
různě upravená masa (kančí, jehněčí, krůtí a uzená), kačena a silné domácí polévky, beránci, mazance a jiné tradiční moučníky. V letošním roce
bude každá kulturní akce na hradě obohacena
zajímavými gastronomickými specialitami.

Program akce Velikonoce na hradě:
Sobota 7. dubna
10.00 Klapeto – písně z počátku 20. století nejen
na pódiu, ale průběžně v celém areálu
10.30 Borověnka – dětský folklorní soubor z Boskovic
11.00 Kejklíř – velikonoční žonglování
11.30 Jarmareční loutková pohádka
12.00 Borověnka – dětský folklorní soubor z Boskovic
12.30 Klapeto – písně z počátku 20. století nejen
na pódiu, ale průběžně v celém areálu
13.00 Borověnka – dětský folklorní soubor z Boskovic
13.30 Kejklíř – velikonoční žonglování
14.00 Klapeto – písně z počátku 20. století nejen
na pódiu, ale průběžně v celém areálu
14.30 Jarmareční loutková pohádka II.
15.00 Kejklíř – velikonoční žonglování
16.00 Jarmareční loutková pohádka III.
16.30 Rozloučení s Klapetem

Události Městské
policie Polička
Dne 13. 2. převezli strážníci do útulku v Pohodlí
nalezeného psa. Po umístění fotografie na webových
stránkách městské policie se ozval občan, který psa
poznal, neboť jej daroval jednomu muži z Poličky. Za
jeho pomoci byl zjištěn skutečný majitel psa, který si
však s hledáním svého čtyřnohého miláčka starosti
nedělal a v klidu si odjel na týden do zaměstnání
mimo Poličku. Vystrašený pejsek se z útulku dostal
zakrátko, vzal si jej zpět jeho minulý pán. S pětadvacetiletým mužem z Poličky, který nechal psa běhat
po městě, byla věc vyřešena v blokovém řízení.
V 8.30 hod. dne 24. 2. byl na kamerovém systému města strážníky spatřen muž, který vycházel
z herny na Palackého náměstí v Poličce ve značně
bujaré náladě, kterou si přivodil požitím většího
množství alkoholu. Jeho kroky však nevedly domů,
nýbrž do pekařství, které se nachází na náměstí.
Zde se ukázal ve špatném světle. Po slovním napadení prodavačky tato ihned volala strážníkům, kteří
již byli na cestě do prodejny, ze které jej následně
vyvedli. U muže strážníci provedli dechovou zkoušku, která byla s výsledkem 2,25 promile alkoholu
v dechu. Jedenapadesátiletý muž byl po nezbytném
vyšetření lékařem strážníky převezen do protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích k odeznění
jeho akutní intoxikace.
Zaměstnanci prodejen stále více čelí nájezdům
nepoctivců, kteří se chtějí obohatit na jejich účet.
Nejinak tomu bylo v prodejně Penny market dne
24. 2., kterou navštívila mladá rodina s dítětem.
Kdo by to byl řekl, že se z rodiny vyklubou protřelí
zlodějíčkové. Brali vše, co jim přišlo pod ruku a vše
ukrývali do batohu a tašky. Vedoucí prodejny na nic
nečekala a ihned na místo přivolala strážníky, kteří
již byli na místě, když muž se ženou platili u pokladny. Oba pobertové se k činu doznali. Odcizené
zboží, které bylo v hodnotě cca 1500 Kč!!! a zaplnilo
polovinu nákupního vozíku, vrátili a po úkonech
strážníků a dorazivších kolegů republikové policie
byla věc s pětadvacetiletým mužem a jednatřicetiletou ženou vyřešena v blokovém řízení za spáchaný
majetkový přestupek.
Dne 15. 3. v odpoledních hodinách přijel na
čerpací stanici v Poličce muž, který po natankování
benzínu v hodnotě cca 2000 Kč bez zaplacení odjel.
Zaměstnanec stanice si však zapamatoval registrační značku vozidla. Přivolaní strážníci lustrací
zjistili majitele a díky místní a osobní znalosti nebyl
následně problém jej kontaktovat. Muž z Poličky se
za svůj zkrat všem omluvil, neboť zcela pozapomněl
zaplatit útratu a po tomto zjištění se na čerpací stanici vrátil vše vysvětlit a zaplatit.
Městská policie Polička

Neděle 8. dubna
10.00 Klapeto – písně z počátku 20. století nejen
na pódiu, ale průběžně v celém areálu
10.30 Jarmareční loutková pohádka I.
11.00 Borověnka – dětský folklorní soubor z Boskovic
11.30 Kejklíř – velikonoční žonglování
12.00 Klapeto – písně z počátku 20. století nejen
na pódiu, ale průběžně v celém areálu
12.30 Borověnka – dětský folklorní soubor z Boskovic
13.00 Jarmareční loutková pohádka II.
13.30 Kejklíř – velikonoční žonglování
14.00 Borověnka – dětský folklorní soubor z Boskovic
14.30 Klapeto – písně z počátku 20. století nejen
na pódiu, ale průběžně v celém areálu
15.00 Borověnka – dětský folklorní soubor z Boskovic
15.30 Kejklíř – velikonoční žonglování
16.00 Jarmareční loutková pohádka III.
16.30 Rozloučení s Klapetem

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
ka za účelem výstavby řadových garáží do doby
města Poličky konaného dne 23. února
předložení stanoviska obyvatel bytového domu
2012
Družstevní č. p. 886 až 888 v Poličce.
ZM
1. ZM schvaluje přijetí pevné úrokové sazby ve
I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na rok
výši 3,62 % p. a. u hypotečního úvěru na dostav2012
bu bytového domu B na Sídlišti Hegerova číslo
příjmy ve výši 225.796,8 tis. Kč
smlouvy 720/07/LCD s platností do 28. 2. 2022.
výdaje ve výši 236.765,2 tis. Kč
2. ZM schvaluje uskutečnění mimořádné splátschodek ve výši 10.968,4 tis. Kč
ky ve výši 1 408 581,24 Kč u hypotečního úvěru na
který je kryt třídou 8 – financování
dostavbu bytového domu B na Sídlišti Hegerova
Závaznými ukazateli na rok 2012 se stávají:
číslo smlouvy 720/07/LCD, dle důvodové zprávy.
-běžné příjmy včetně dotací ve výši
ZM schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky
168.367,5 tis. Kč
č. 1/2012.
-kapitálové příjmy včetně dotací ve výši
ZM bere na vědomí výši pohledávek po lhůtě
57.429,3 tis. Kč
splatnosti dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá
-splátky jistin úvěrů 7.624,0 tis. Kč
příslušným odborům MěÚ nadále věnovat proble-mimorozpočtová rezerva ve výši 8.701,9 tis. Kč
matice zvýšenou pozornost.
-běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části
ZM schvaluje podpořit projekt občanského
s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených
sdružení PONTOPOLIS, Polička pod názvem
materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.
„Komunitní centrum pro cizince a multikulturní
II. zmocňuje radu města
centrum pro školy“ s využitím prostor v objektu
a) k provádění rozpočtových opatření do výše
Riegrova 52, Polička a jeho způsob financování,
100 tis. Kč
dle důvodové zprávy.
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení
ZM schvaluje projekt Regenerace panelového
u účelově přidělených finančních prostředků
Sídliště Hegerova v Poličce, dle důvodové zprávy.
z vyšších územních samosprávných celků, státZM schvaluje dofinancování akce Regenerace
ního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů
panelového Sídliště Hegerova v Poličce ve výši
EU
min. 30% z celkových nákladů. Spoluúčast města
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finanč- Poličky bude zajištěna formou rozpočtové změny
ních příspěvků právnickým a fyzickým osobám
z finanční rezervy města, v případě přiznání dotaměstem Polička v roce 2012.
ce z podprogramu Podpora regenerace panelových
ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor za- sídlišť.
stupitelstva města kontrolou využití finančních
ZM schvaluje financování výměny provzdušprostředků poskytnutých ve formě příspěvků
ňovacích elementů v aktivační nádrži AN3 na
právnickým a fyzickým osobám městem Polička
čistírně odpadních vod z rozpočtu města Poličky
a dodržování schválených pravidel pro poskytová- na rok 2013 v částce cca 800 tis. Kč vč. DPH s tím,
ní těchto příspěvků.
že výměna bude realizována v roce 2012.
ZM bere na vědomí Zprávu o projednání
ZM schvaluje financování 1. etapy rekonstrukce
2 návrhu Územního plánu Polička předloženou
kanalizace v ulici Janáčkova v částce cca 750 tis.
pořizovatelem včetně vyhodnocení stanovisek
Kč vč. DPH z rozpočtu města Poličky na rok 2013
a připomínek dotčených orgánů, ostatních subjek- s tím, že akce bude realizována v roce 2012.
tů a oprávněných osob, které byly uplatněny u poZM volí členem Kontrolního výboru Zastupiřizovatele v průběhu řízení o 2. návrhu územního
telstva města Poličky pana MVDr. Pavla Kysilku,
plánu. ZM po ověření podle ustanovení § 54, odst. Polička.
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozUsnesení přijatá na 4. schůzi Rady měsdějších předpisů, konstatuje, že návrh Územního
ta Poličky konané dne 27. 2. 2012
plánu Polička je v souladu s Politikou územního
RM schvaluje návrh řešení rekonstrukce ul. Tyrrozvoje České republiky, se Zásadami územního
šova v Poličce dle důvodové zprávy.
rozvoje Pardubického kraje, se stanovisky dotčeRM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
ných orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu
č.119015, jejímž předmětem je obnova a statické zaPardubického kraje.
jištění gotického opevnění města - hradebních úseZM, příslušné podle ustanovení § 6, odst. 5, ků SO 19 a SO 20, uzavřená mezi městem Polička
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., územním pláno- a GEO-ING Jihlava spol. s r.o., a pověřuje starostu
vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
jeho podpisem. Dodatkem č. 2 je definován rozsah
pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43, prací pro rok 2012.
odst. 4 stavebního zákona a ve spojení s ustanoveRM schvaluje záměr podání žádostí o dotaci
ními § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., z Programu rozvoje venkova ČR (SZIF) na projekt
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 „Obnova místní komunikace ve Stříteži u Poličky“
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
dle důvodové zprávy.
analytických podkladech, územně plánovací doRM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
kumentace a způsobu evidence územně plánovací
s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradčinnosti, vydává v souladu s ustanovením § 54, ní členy komise na akci „Hrad Svojanov - obnova
odst. 2 stavebního zákona opatření obecné povahy
hradebního úseku (etapa č. 1)“ ve složení dle důč. 1/2012 Územní plán Polička.
vodové zprávy.
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
RM schvaluje záměr podání žádostí o dotaci
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2012
z OPŽP na projekt „Realizace úspor energie - Mana akci „Hradební systém města Poličky – obnova
sarykova základní škola Polička„ dle důvodové
hradebních úseků SO 19 a SO 20“, dle zpracované
zprávy.
a schválené projektové dokumentace – II. etapa,
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování
a přiznává povinný finanční podíl města na obno- Projektu za účelem obdržení dotace na projekt „Revě kulturní památky.
alizace úspor energie - Masarykova základní škola
ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 5521/17
Polička“, mezi městem Polička a Ing. Andrejem Kao výměře cca 50 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena
šickým, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.
činí 150 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
náklady spojené s převodem nemovitosti včetně
o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace
zhotovení oddělovacího geometrického plánu.
na projekt „Realizace úspor energie - Masarykova
základní škola Polička“, mezi městem Polička a Ing.
ZM odkládá projednání prodeje části pozemku
Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle důp. č. 392/22 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Polič- vodové zprávy.
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RM schvaluje uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 8. 1998 uzavřené mezi městem Polička jako pronajímatelem
a Oblastní charitou Polička, jako nájemcem, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 7 ke Komisionářské
smlouvě o zabezpečení provozu Informačního
centra v Poličce.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na
přípravu a konání 21. ročníku multižánrového
festivalu Polička *555* z rozpočtových prostředků
Pardubického kraje.
Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města
Poličky konané dne 19. března 2012
RM schvaluje užití městského znaku pro pohlednice, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro
otevírání obálek s nabídkami na akci „Dětské
hřiště na Sídlišti Hegerova v Poličce“, ve složení
dle důvodové zprávy.
RM jmenuje hodnotící komisi a komisi pro otevírání obálek s nabídkami na akci „Rekonstrukce
plaveckého bazénu v Poličce - 2. etapa - bezbariérový přístup“, ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na dodavatele akce „Hrad Svojanov - obnova hradebního úseku (etapa č. 1)“ firmě První litomyšlská
stavební, a. s., Litomyšl.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke
smlouvě o poskytnutí dotace č. PU/1008/S
na realizaci projektu „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ mezi
městem Polička a Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se sídlem v Hradci
Králové.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň
náhradní členy komise na akci „Obnova části
chodníků na ul. Nádražní v Poličce“ ve složení
dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komise a zároveň
náhradní členy komise na akci „Restaurování
Mariánského (morového) sloupu v Poličce“-zpracování restaurátorského průzkumu ve složení
dle důvodové zprávy.
a) RM schvaluje výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2011,
dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje finanční vypořádání výsledků
hospodaření za rok 2011 vykázaných zřízenými
příspěvkovými organizacemi včetně vyúčtování
závazných ukazatelů za rok 2011:
RM schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2012, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje zrušení výjimky z nejvyššího
počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Polička, Hegerova 427, dle důvodové zprávy.
RM vyhlašuje konkursní řízení na obsazení
místa ředitele/ky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, ul. Čsl. armády 347.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor nacházejících se v I. NP domu
č.p. 52 na ulici Riegrova v Poličce, mezi městem
Polička jako půjčitelem a Pontopolis o. s., Polička
jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s pořádáním 47. ročníku veřejného běžeckého závodu „Běh kolem poličských
hradeb“ pořádaným OS ATLETIKA Polička
a Školním sportovním klubem při ZŠ Masarykova Polička dne 1. května 2012 v prostoru
městského parku.
RM bere na vědomí nabídku CK KO-tour,
Polička na provozování Informačního centra
v Poličce s tím, že rozhodnutí bude vydáno do
30. 4. 2012.
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Kompletní usnesení je k dispozici
k nahlédnutí na sekretariátu starosty města

Putovní výstava České inspirace
odstartována
Významným společným projektem svazku obcí
Česká inspirace je již mnoho let putovní výstava,
která během jednoho roku navštíví všech osm
členských měst sdružení.
Pro rok byl vybrán méně známý výtvarník Petr
Palma. Jeho linoryty či dřevořezy jsou velmi dobře
řemeslně zvládnuty. Jejich největší síla však spočívá v myšlence, kterou sdělují. „Jsou to jednoduché
věci každodenního života – radosti, starosti, láska
i erotika – často vyjadřované pomocí metafory,
někdy využívající známá úsloví či různé slovní
hříčky.“ říká Lenka Krátká, autorka předmluvy ke
katalogu Hlava nehlava a pokračuje: “Petr Palma
si dokáže hrát nejen s kresbou, ale i s písmeny a se
slovy a nabízí nám tak pohled na svět, který je
prostoupený humorem a nadsázkou, svět autentických lidských charakterů, svět chytrých hlav
i tupých hlavounů, tak jak jej sami známe, ale barvitější, než bychom si dokázali představit.“
Jiří Valoch k práci Petra Palmy dodává: “Jsem
přesvědčen, že se Petru Palmovi podařilo objevit
zase jinou podobu výtvarné grotesky a výtvarného černého humoru se subtilní imaginací, než jaké
byly u nás zatím frekventovány. Palma ukázal, že
grafické techniky mohou být již samotnou svou
syntaxí, ale především jejím neoddělitelným
sepětím s verbální složkou, která se stává kódem
každého jednotlivého listu, něčím novým, objev-

Poličští obyvatelé v loňském roce vytřídili
nou ironií i sebeironií, sebereflexí v groteskním
dosud největší množství plastů v historii města.
zrcadélku.“
Za všechen vytříděný odpad (plasty, sklo, papír)
Místopředsedkyně svazku obcí Česká inspirace
po vernisáži výstavy v Telči řekla:“ Jsem nadšená, obdrželo město Polička více než 1,7 milionu Kč
dílo Petra Palmy je přesně to, co by měla Česká in- od několika firem, zejména společnosti EKOspirace představovat veřejnosti. Jeho obrázky jsou -KOM, což je v penězích v porovnání např. s rokem
2008 o cca 550 tis. Kč více. Finanční prostředky
nejen vtipné, ale také velmi inspirativní.“
Dodejme, že z Telče výstava poputuje do Jin- byly opětovně využity na sběr a svoz skla, papíru,
plastů, opravy a nákup dalších kontejnerů a zpevdřichova Hradce, poté do Poličky, Chebu a do
nění ploch pod kontejnery. Počet míst s kontejnery
Litomyšle, kde bude součástí festivalu Smetanova
na tříděný odpad dále vzrůstá a není již nutné
výtvarná Litomyšl. Obrázky Petra Palmy dále
potěší v Hradci Králové, v Třeboni a svoji pouť za- chodit s odpadem tak daleko, jako tomu bývalo
v minulosti.
končí v Kutné Hoře. Přesný rozpis včetně termínů
Díky šetrnosti a zodpovědnosti všech, kteří ponaleznete níže.
ctivě třídí, se na rychle plnících skládkách objeví
opět méně odpadu, než dříve. Na první pohled je
Telč 29. února – 29. března
zřejmé, že se v Poličce značnou měrou odpad třídí,
Jindřichův Hradec 4. – 27. dubna
a že poličští občané jsou velmi hospodární. Všem
Polička 12. – 24. května
patří za tuto činnost velké poděkování. Je dobré
Cheb 1. – 10. června
vědět, že přibývá lidí, kterým záleží na tom, co po
Litomyšl 14. června – 8. července
nás zůstane dalším generacím.
Hradec Králové 10. – 29. července
Stejně je třeba ocenit i práci zaměstnance města
Třeboň 3. – 31. srpna
RNDr. Jiřího Coufala, který se touto agendou zaKutná Hora 6. – 30. září
bývá a řeší zahušťování sítě kontejnerových stání
Kontakt: www.ceskainspirace.cz, 775 653 311, a jejich optimální umístění tak, aby místa byla co
nejblíže lidem. Pro ostatní města je Polička v ob461 653 311
lasti třídění odpadu nevšední pozitivní inspirací.
Ing. Michaela Severová
Mgr. Jan Matouš
manažerka svazku obcí Česká inspirace
člen rady města

Změny v činnosti odboru sociálních
věcí a zdravotnictví MěÚ Polička
Vážení občané,
v letošním roce došlo k významné změně kompetencí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Polička. Agendu výplaty sociálních dávek od 1. 1. 2012 provádí Úřad práce
ČR. V následujícím textu mi dovolte seznámit vás
s nejdůležitějšími činnostmi odboru.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví i nadále
zabezpečuje výkon státní správy na úseku sociálně
právní ochrany dětí.
V oblasti péče o nezaměstnané občany a občany
ohrožené sociálním vyloučením poskytuje odborné sociální poradenství. Dále orgánu pomoci
v hmotné nouzi, tj. Úřadu práce, poskytuje údaje
potřebné pro účely rozhodování o sociálních
dávkách. Odbor shromažďuje a analyzuje údaje
o osobách v hmotné nouzi, potřebné pro posouzení jejich situace, dohodne postup řešení situace
hmotné nouze atd.
V oblasti péče o seniory a zdravotně postižené
občany odbor vydává speciální označení do vozidel – parkovací průkaz, označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, zastupuje
osoby, které nejsou schopny samy jednat při uza-

Malá zpráva
o velké věci

vírání smluv v pobytových zařízeních, rozhoduje
o ustanovení zvláštního příjemce důchodových
dávek. Dále poskytuje odborné sociální poradenství a pomoc při řešení sociální situace zdravotně
postižených osob a seniorů, podporu osobám
pečujícím o člena rodiny, doporučení vhodného
druhu sociální služby včetně pomoci při jejím
vyřízení.
Další podstatnou činností je péče o občany
ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu odnětí svobody.
Dále odbor koordinuje a zajišťuje veřejnou službu, zajišťuje ubytování osobám bez přístřeší na
území města Poličky.
Spolupracujeme s Krajským úřadem Pardubického kraje při mapování sociálních potřeb občanů
pro účely plánování a financování sociálních
služeb.
V případě jakéhokoliv vašeho sociálního problému se můžete obrátit na kompetentní pracovníky
odboru sociálních věci a zdravotnictví městského
úřadu.
M. Černíková, OSVZ

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

Masopust
s dětmi

Tradiční připomenutí masopustního veselí si
připravily děti a paní učitelky z MŠ Palackého
nám. Radostnou náladu, báječné masky, písničky,
tanečky a koblížky, to vše přinesla návštěva z mateřské školy na městský úřad v úterý 21. února.
Těšíme se zase za rok na shledanou!
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města
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Katalog sociálních služeb
Pardubický kraj spustil internetové stránky
o sociálních službách působících na území kraje.
Jejich cílem je nabídnout široké veřejnosti informace o dostupných sociálních službách, které
mohou pomoci s řešením nepříznivé sociální
situace.
„Na území Pardubického kraje je poskytováno
přibližně 290 sociálních služeb, které nabízí péči
nebo podporu například seniorům, osobám se
zdravotním postižením či chronickým onemocněním, rodinám s dětmi, lidem ohroženým užíváním návykových látek, lidem žijícím na okraji
společnosti nebo lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci,“ uvedl Jiří Brýdl, radní Pardubického kraje odpovědný za sociální péči.
„Pro člověka, který potřebuje pomoc, může být
orientace v systému sociálních služeb obtížná.
V rámci projektu Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji jsme
proto vytvořili interaktivní přehled sociálních
služeb, ve kterém je možné najít vhodnou službu
výběrem životní situace, v níž se člověk nachází,“
doplnil Brýdl.

Přehled sociálních služeb je dostupný na internetových stránkách www.socialnisluzbypk.cz.
Návštěvník zde má možnost vyhledat vhodnou
službu podle několika kritérií, které zúží nabídku
dostupných služeb. Podle životní situace, v níž
se dotyčný nachází, způsobu, jakým chce službu
využívat, nebo například podle místa bydliště lze
najít pomoc, kterou dotyčný potřebuje. Místo poskytování vybrané služby si lze navíc jednoduše
prohlédnout na mapě nebo si vybrané informace
vytisknout či poslat e-mailem.
„Podrobné informace o poskytování sociálních
služeb získá zájemce vždy komunikací s příslušným poskytovatelem služby. Elektronický katalog je pomocníkem, který má lidem výběr vhodné
služby usnadnit. Věříme, že jej při své práci ocení
i pracovníci poskytovatelů sociálních služeb
a úřadů,“ upřesnil Brýdl.
Projekt Podpora dostupnosti a kvality sociálních služeb v Pardubickém kraji je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR
prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.

Buďte vidět! PŘEŽIJETE!
V duchu tohoto sloganu se ubírala činnost
pracovníků Městského úřadu Polička, odboru
dopravy při výkonu agendy BESIP, jež je součástí
jejich pracovní náplně. Proto v měsíci únoru předali více jak 500 reflexních vest a jiných doplňků
zajišťujících bezpečnost chodců při jejich účasti
v provozu na pozemních komunikacích do poličských základních a mateřských škol.
Ve školním roce 2011/2012 je evidováno 443
školáků navštěvujících první stupeň místních
základních škol a 332 dětí v předškolním věku,
které navštěvují zdejší mateřské školy. Vzhledem
k takto vysokému počtu dětí není snadným úkolem vybavit je všechny reflexními prvky.
Ve spolupráci s oddělením BESIP, jež je součástí Ministerstva dopravy ČR a které v Pardubickém
kraji zastupuje Ing. Otakar Švec, se však pracovníkům Městského úřadu Polička, odboru dopravy
podařilo tento úkol z větší části splnit.
Pro každé dítě navštěvující poličské mateřské
či základní školy se totiž podařilo nějaký ten
reflexní doplněk obstarat. Cílem však nadále
zůstává vybavit každého předškoláka i školáka
dostatečným počtem reflexních doplňků, které
pomohou zajistit jejich viditelnost při cestě do
školy a zpět a přispějí tak ke zvýšení bezpečnosti
dětí v Poličce.
Nutno zde podotknout, že právě reflexní prvky obsahující fluorescenční a reflexní materiály,
umožňují řidičům motorových vozidel spatřit
chodce již na vzdálenost 200 metrů. S přihlédnutím ke skutečnosti, že bílé oblečení, jež je pro
řidiče nejlépe registrovatelné, umožňuje viditelnost chodce na vzdálenost „pouhých“ 55 metrů,
má užití reflexních doplňků chodci nezanedbatelný účinek, neboť čtyřnásobně zvyšuje jejich
viditelnost.
Daleko těžším úkolem než reflexní doplňky
obstarat, však zůstává, přinutit chodce všech
věkových kategorii tyto reflexní doplňky nosit.
Jak vyplývá ze statistik pro Pardubický kraj,
nejtragičtější příčinou nehod chodců v roce
2011 bylo neopatrné nebo náhlé vstoupení do
vozovky z chodníku nebo krajnice. Tímto způsobem došlo k 586 nehodám, při nichž zahynulo
9 chodců. Dalších 7 chodců zahynulo v důsledku
nesprávného zhodnocení dopravní situace a 4
chodci zahynuli v důsledku špatného odhadu
vzdálenosti (rychlosti) vozidla, blíže nespecifikovaného nesprávného chování chodce apod.
Řidiči, kteří zranili chodce, se shodují na tom, že
ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Je tedy zcela
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nezpochybnitelné, že použití reflexních doplňků
chodci, riziko nehodovosti zásadním způsobem
snižuje. Řidič, který chodce registruje již na větší
vzdálenost, má totiž daleko více času na odhad
chování chodce a případně i na odvrácení vzájemného střetu.
Cílovou skupinou pro pracovníky Městského
úřadu Polička, Odboru dopravy, tedy dále zůstávají především děti, kterým se formou spolupráce
s mateřskými a základními školami snaží vštípit
do podvědomí pravidelné a zcela automatické
používání reflexních doplňků při jejich účasti na
provozu na pozemních komunikacích. Nadarmo
se totiž neříká, že co se v mládí naučíš, ve stáří
jako když najdeš. Na závěr je tedy vhodné připomenout ještě jeden známý a neméně pravdivý
slogan: „Buďte vidět! PŘEŽIJETE!“
Bc. Jan Kovář, Městský úřad Polička,
Odbor dopravy

Kardiaci v dubnu
Vycházka se uskuteční v sobotu 28. dubna. Sraz
ve Svitavách před budovou gymnázia v 8.30 hod.
Délka vycházky 6 km. V cíli vycházky v areálu
volného času při hudbě VELKÝ ČARODĚJNÝ
REJ. Soutěž o nejkrásnější čarodějnici, čarodějný
tanec, hudba, občerstvení. Účastníci z Poličky
odjezd z vlakového nádraží v 7.30 hod. Účastníci,
kteří se nezúčastní vycházky odjezd autobusem
v 9.19 hod. Vystoupí na zastávce ulice Poličská ve
Svitavách a potom pokračují 500 metrů do areálu
volného času v cihelně.
Jan Pokorný

Pozvánka
Všechny členy SPCCh (svaz Invalidů) srdečně
zveme na členskou schůzi, která se bude konat
ve středu 18. 4. 2012 ve 14 hodin v jídelně
penzionu na Družstevní ulici v Poličce.
Občerstvení zajištěno.
Prosím, doneste si průkazky a 50 Kč na známky.
Karolina Zemanová

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

Finanční arbitr
Informace pro občany o možnosti bezplatného
řešení sporů s finančními institucemi před státem
zřízeným finančním arbitrem
Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který
bezplatně rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na
návrh zákazníka (spotřebitele). Finanční arbitr je
orgán příslušný k mimosoudnímu řešení sporů
z oblasti platebního styku, spotřebitelského úvěru
nebo kolektivního investování. Vzhledem k tomu,
že v dnešní době finanční produkty a služby (např.
bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet
sporů s poskytovateli těchto produktů a služeb.
Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné informace o svých právech a možnostech jejich ochrany
a prosazování. Hlavním posláním finančního
arbitra, a tedy i hlavním důvodem založení tohoto
orgánu, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany a finančními institucemi.
Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem lze podat písemně poštou, v elektronické
podobě (e-mailem opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) nebo
osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře
finančního arbitra.
Kontakt:
Kancelář finančního arbitra, organizační složka
státu, sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00,
telefon: 257 042 094, fax: 257 042 089
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka:
http://www.financniarbitr.cz
formulář: http://www.finarbitr.cz/cs/financniarbitr-formulare-ke- stazeni.html
facebook: https://www.facebook.com/
FinArbitr

V Poličce se
slavilo
Více jak osmdesát žen oslavilo 8. března svůj
svátek MDŽ ve společenské místnosti restaurace
Pivovar na poličském náměstí. Přišly je pozdravit
s hodnotným programem děti ze ZUŠ Bohuslava
Martinů, ze Střediska volného času Mozaika
a z dětského domova. Starosta Poličky Jaroslav
Martinů poděkoval ženám za jejich celoživotní
práci pro rozkvět města a popřál jim hodně zdraví
v dalším životě. Setkání, které trvalo bez mála tři
hodiny, bylo přijato velmi pozitivně, často se tleskalo. Smích a radost byla vidět v každém okamžiku. Bohaté občerstvení bylo zajištěno. Poličáci tak
navázali na dříve ztracené a někdy zatracované
a zapomenuté tradiční oslavy ženy a její práce. Jen
jsme si na závěr řekli, že dnes by mohlo té práce
být trochu víc. I v příštích letech budeme tuto
krásnou tradici městských oslav MDŽ udržovat
tak, jak se jistě stalo a stane i na jiných místech
naší krásné vlasti.
RSDr. Ivan Chudý

Kalendář akcí

Kam
v Českomoravském
pomezí

Duben 2012

Tylův dům
Čtvrtek 2. dubna 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.
Neděle 1. dubna od 13.00 do 17.00 hodin, prostory
Tylova domu
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Zveme vás na pravidelné velikonoční setkání s výrobky starých řemesel a jejich
šikovnými a zručnými tvůrci.
Středa 4. dubna v 19.00 hodin, velký TD
CESTOU NECESTOU S MIROSLAVEM DONUTILEM
Pohodový pořad plný humoru a dobré
zábavy skvělého herce, vypravěče, baviče
a zpěváka Miroslava Donutila proložený
jeho oblíbenými písničkami.
Vstupné: 170 - 230 Kč
Čtvrtek 12. dubna v 19.00 hodin, velký sál TD
HONZA A FRANTIŠEK NEDVĚDI
s kapelou
Legendární stálice českého folkového,
country a trampského stylu opět míří do
Poličky!
Vstupné:190 - 250 Kč

Pátek 13. dubna v 19.30 hodin, velký sál TD
POLIČKA JAZZ 2012
Martin Brunner Trio ~ Eternal Seekers (Dusilová, Hlavenková, Clarinet Faktory) ~ Jan Spálený & ASPM
Vstupné: předprodej -160 Kč k sezení/130
Kč stání, v den akce - 200 Kč k sezení/170
Kč stání

LITOMYŠL
28. – 29. 4. od 14.00 hod. - Mariánská promenáda,
Toulovcovo a Šantovo nám.
Otevření první litomyšlské lázeňské
sezóny
V Litomyšli budou vyhlášeny první lázně
ducha v ČR za účasti Originálního pražského synkopického orchestru, Xaviera
Baumaxy, Divadla J. Cimrmana a dalších.

Sobota 14. dubna v 19.30 hodin, velký sál TD
POLIČKA JAZZ 2012
Filip Gondolán Quartet ~ Kryštof
Marek Orchestra (Sinael Jazz Symphony) ~ Veronica Harcsa Quintet
Vstupné: předprodej - 160 Kč k sezení/130
Kč stání, v den akce - 200 Kč k sezení/170
Kč stání
Středa 18. dubna v 19.00 hodin, Divadelní klub
POLIČKA JAZZ 2012
Tmavomodrý svět (naruby), divadelní
představení divadla Ypsilon Praha
Vstupné: předprodej - 120 Kč, v den akce
- 150 Kč

Do 17. 6. - Dům U Rytířů – Městská galerie Litomyšl
Julius Mařák – básník lesa
Výstava obrazů litomyšlského rodáka ke
180. výročí jeho narození.
Do 27. 5. - Galerie M. Kubíka
Výstava: Jiří David – Stanislav Diviš.
…probatum est
SVITAVY
4. 4. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert. Hana a Petr Ulrychovi se skupinou Javory
+ host. písničkářka Žofie Kabelková

Středa 18. dubna v 19.00 hodin, velký sál TD
NA KANADSKÉM SEVERU
LEOŠ ŠIMÁNEK navazuje na svoji
nejnavštěvovanější diashow KANADA
– Život v divočině, kterou uváděl s velkým
úspěchem po České republice a německy
mluvící části Evropy.
Vstupné: 120 Kč
Čtvrtek 19. dubna v 16.30 hodin, malý sál TD
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
Čtvrtek 19. dubna v 19.00 hodin, velký sál TD
KONCERT DUA LAPČÍKOVÁ
& FEČO
Zuzana Lapčíková (cimbál, zpěv) a Josef
Fečo (kontrabas)
Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH
2011/2012
Vstupné: 150 Kč

Kino Polička
Úterý 17. dubna v 19.00 hodin
REKVIEM ZA SEN
Příběh čtyř lidí, kteří propadnou závislosti na návykových látkách.
Psychologické drama, USA, 102 minut,
titulky, přístupný od 15 let
Vstupné: 80 Kč
Středa 18. dubna v 8.15 hodin
REKVIEM ZA SEN
Filmové představení pro střední školy.
Psychologické drama, USA, 102 minut,
titulky, přístupný od 15 let
Vstupné: 40 Kč

Středa 25. dubna od 11.00 do 17.00 hodin,
velký sál TD
JARNÍ KONTRAKTAČNÍ DEN
společnosti KUBÍK
Prodejní potravinářský veletrh organizovaný společností Kubík a.s.
Pronájem
Sobota 28. dubna od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál TD
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Tento měsíc s kapesní kapelou „KAPKA“.
Vstupné: 50 Kč

10. 4. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert. Jana Koubková Quartet
11. 4. od 18.00 hod. - klub Tyjátr
Jiří Dědeček
Autorské čtení s písničkami.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
7. 4. 2012 – start od 7.00 hod. - nám. T.G.M. před
radnicí - cíl do 17.00 - zámek
Vandr skrz Maló Hanó
44. ročník dálkového turistického pochodu.
19. – 24. 4. - na různých místech ve městě
Dny slovenské kultury
Festival česko-slovenské vzájemnosti.
19. 4. v 19.00 slavnostní zahájení ve dvoraně muzea
VYSOKÉ MÝTO
14. 4. od 20.00 hod. - Městský klub, klubová scéna
VOLANT - křest CD „(s) HITS“
Punkový večírek, jehož zlatým hřebem
bude vystoupení skupiny Volant.
20. 4. od 20.00 hod. - Městský klub, klubová scéna
Koncert. Robet Křesťan a Druhá tráva
27. 4. od 20.00 hod. - Městský klub, klubová scéna
THE SWITCH
Večírek s tvrdou hudbou proběhne v rámci turné kapely.

Sobota 21. dubna v 19.00 hodin
KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY
Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Frank má rakovinu a nezbývá mu
mnoho času…
Drama, Německo, 110 minut, titulky,
nevhodný do 12 let
Vstupné: 70 Kč
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
29. 4. - Hradec neznámý: po
stopách knihy starý hradec králové dům od domu
Hradec Králové – staré město
Návštěvníci mají již potřetí možnost poznat zákoutí starého města. Při netradičním putování si mohou
projít i dvorky, sklepení a domy očím běžného návštěvníka jinak ukryté. Program doplní korzo v historických kostýmech, jarmark a kulturní vystoupení.
CHEB
31. 3. – 7. 4. - Velikonoční trhy
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
Město Cheb, Turistické infocentrum, 354 440 302,
www.cheb.cz
Každý víkend pohádka pro nějmenší.
JINDŘICHŮV HRADEC
11. 4. v 19.00 hodin – Koncert Karla Plíhala
Koncert legendárního písničkáře se uskuteční
v KD Střelnice Jindřichův Hradec.
KUTNÁ HORA
1. 4. - 30. 6. - Project room/marek číhal - stříbrná
Výstava v Galerii Středočeského kraje představí
velkoplošné malby volně inspirované kutnohorskou
iluminací
(frontální list z chorální knihy z 15. století) a historií Jezuitské koleje především jejich zakladatelů,
řádem jezuitů, kteří přišli šířit do Kutné Hory katolickou víru.

Milí příznivci MaTami, v dubnu
se můžete těšit na novou aktivitu Těhulky, zároveň se již nebude konat cvičení Fit po porodu.
Všechny zveme na zajímavou
přednášku Využití léčivých a kořeninových
rostlin v kuchyni. K příležitosti Dne Země
jsme připravili tvořivou dílničku pro děti.
Přijďte mezi nás!

Nastávající maminky pozor! Čeká vás nová
aktivita!
TĚHULKY
každé pondělí od 17.00
Při pravidelných setkáváních se dozvíte to
nejdůležitější pro těhotenství, porod a šestinedělí a naučíte se vnímat sebe a miminko.
Společně se protáhneme a zarelaxujeme. Probereme témata tykající se těhotenství, porodu
a šestinedělí. Podělíme se o svoje radosti a
starosti. Přijďte mezi nás!
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková, Lucie Burešová a DiS. Soňa Večeřová
DROBEČCI
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková

TELČ
26. 4. 2012 - 31. 1. 2013 - Jízda králů
Městská galerie Hasičský dům, vernisáž výstavy ve
čtvrtek 26. 4. v 16.00 hod.
Prezentace nehmotného kulturního dědictví zapsaného na seznam UNESCO.

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
(děti 4-6 let)
(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
Přihlásit se můžete na: pontopolis@seznam.cz.
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách www.ceskainspirace.cz

Taneční 2012
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od září do prosince 2012 vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále Tylova
domu v Poličce. Kurz je určen pro chlapce a dívky od
16 let. Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova
domu v Poličce nebo v Informačním centru Polička
a Bystré od 14. května. Přihlášky za taneční pár budou mít přednost.
Podání přihlášky a platba: od 4. do 14. června
Podrobnější informace naleznete v květnovém
čísle Jitřenky.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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MARY KAY - MĚSÍC DOBRÝCH SKUTKŮ
5. 4. (čtvrtek) od 16.00
Malé setkání s kosmetikou. Přijďte si odpočinout a popovídat o kosmetice a velmi jednoduchém nalíčení na každý den.
Povede: Martina Nečasová

Pravidelný program
FITMATAMI aneb cvičení pro maminky
s dětmi různého věku
každé pondělí 9.00 – 11.00
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

LITOMYŠL
28. - 29. dubna - Zahájení první litomyšlské lázeňské sezóny
Mariánská promenáda
V Litomyšli budou, dle odkazu Josefa Váchala
z Krvavého románu, vyhlášeny první lázně ducha
v České republice.

TŘEBOŇ
7. duben - Velikonoční hospodářský trh a trh chráněných dílen
9-15 hod.
Třeboň, Masarykovo náměstí

Zájemci se mohou přihlásit na prihlasse.matami@seznam.cz. Cena 40/50 Kč.
Povede: Lída Burešová

POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ S MARTINOU
PRO DOSPĚLÁKY
10. 4. (úterý) od 16 hod
Přijďte si vyrobit tepaný šperk z mědi, ať už
pro sebe nebo jako milý dárek. Zájemci se
mohou přihlásit na prihlasse.matami@seznam.cz. Cena 50/60 K
(v ceně je zahrnut veškerý potřebný materiál.)
Povede: Martina Mihulková
POHÁDKOVÁ MALOVÁNÍ S LENKOU
PRO DĚTI 2-4 LET
17. 4. (úterý) od 16 hod
Na téma Ekohrátky aneb tvoření z odpadového
materiálu. Přijďte si společně vytvořit veselé
klauny z PET lahví, využijeme odpadový materiál, pobavíme se a zároveň tak oslavíme Den
Země, který se slaví 22. 4.
Povede: výtvarný tým
19. 4. od 17.00 hod se koná VALNÁ HROMADA.
Všichni členové srdečně zváni.

FIT PO PORODU KONANÉ KAŽDOU
STŘEDU DOPOLEDNE SE RUŠÍ!!!
FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
každou středu 17.00 - 18.00
Speciální fitness lekce určené pro aktivní
maminky, ženy a dívky, které se chtějí udržet
v kondici.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
DROBCI I a II
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi od
1 do 3 let)
každý čtvrtek a pátek 9.00 – 12.00
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Lída Burešová, Mgr. Michaela Vomáčková
Ostatní přednášky, semináře a dílny
POHÁDKOVÁ TVOŘENÍ S LÍDOU
PRO DOSPĚLÁKY
3. 4. (úterý) od 16 hod
Velikonoce jsou svátky, které dokážou vnést
do našich domovů jaro a s ním i radost
z probouzející se přírody. Přijďte si k nám
vyzkoušet, jak si jednoduše můžete vytvořit
kousek jara i u vás doma. Vše potřebné bude k
dispozici - kroucená vrba, ozdoby, mašle, atd.

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

VYUŽITÍ LÉČIVÝCH A KOŘENINOVÝCH
ROSTLIN V KUCHYNI
26. 4. (čtvrtek) od 17 hod
Léčivé a kořeninové rostliny se využívají v celosvětové kuchyni pro ochucení pokrmů i pro jejich
léčivý účinek. Využíváme je nejčastěji v sušeném
stavu, ale v současnosti se stále více objevuje
pojem zelené koření čili čerstvé bylinky. Přijďte
si poslechnout, podiskutovat a třeba i ochutnat
bylinky známé i ty, na které se často zapomíná.
Povede: Ing. Martina Jirušová
ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU–
Příprava bezlepkových knedlíků
27. 4. (pátek) od 9.30 do 11.30
Věřte nebo nevěřte, ale i bezlepkové knedlíky
můžou chutnat více než obvyklé bramborové.
A navíc dobře drží, nedrobí se a jsou nesrovnatelně lepší než jakékoli kupované pečivo. Přijďte i
s dětmi ochutnat…
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena:
Pravidelné aktivity:
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Tvořivý večer pro ženy: 50 Kč (pro členy 40 Kč)
Fitness cvičení pro ženy
30 Kč
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohusla- „ilustrace, stejně jako text, musí žít svým vlastním
životem. Text si sám řekne, jakou technikou jej
va Martinů na měsíc DUBEN
výtvarně zvládnout.“ Čtenáři i odborná veřejnost
připravilo Městské muzeum
u jeho práce oceňují snahu příběh dále rozvíjet
a galerie Polička, Pontopolis
o. s., MaTami o. s., ZUŠ Bohusla- a působit na představivost čtenáře. Adolf Born
má na svém kontě na 300 knih. Připomenuta
va Martinů, Městská knihovna
bude také jeho práce pro kinematografii – originál
Polička a Náš Martinů o. s.
scénáře večerníčku Mach a Šebestová a ukázka
postupu animace. Na výstavě budou pro zájemce
VERNISÁŽ VÝSTAVY THE BEST OF „To
promítány ukázky z příběhů této oblíbené dvojice
nejlepší z roku“
a pro děti připraveny drobné hry na motivy tohoto
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů si
večerníčku.
vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy THE BEST
Městské muzeum a galerie Polička vás zve
OF „To nejlepší z roku“, která se uskuteční v sok rodinnému zastavení v osobitém světě výbotu 14. dubna ve 14.00 hod. ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce. tvarníka Adolfa Borna. Slavnostní zahájení
výstavy se koná v sobotu 28. dubna ve 14.00
Výběr prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Bohuslava
hod. Výstava potrvá do 2. září.
Martinů je k vidění do 29. dubna.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO představí v dubnu
POHÁDKA VE ŠKOLE
kresbu poličské rodačky Miriam Kubičkové. Ač- výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří
koliv je delší dobu v invalidním důchodě, nebrání
mají rádi pohádky…
ji to vykonávat alespoň trochu svoji profesi doma,
22. dubna - 2. září
Výstava vznikla ve spolupráci s Národním peda- a též osvojovat si nové aktivity a činnosti. Žije
gogickým muzeem J. A. Komenského v Praze, které „mezi“ Prahou a Poličkou. Studovala SOŠ výtvarnou,
další studia byla před sametovou revolucí probleje autorem koncepce výstavy a ve svých sbírkách
matická, nesměla ani vystavovat. Živila se i jako
uchovává téměř pět tisíc školních obrazů ke všem
předmětům vyučovaným na základních školách. externí pracovnice Slepecké knihovny a tiskárny.
Ilustrovala několik knih a vyšla jí básnická sbírka
Nesmírně zajímavou skupinou jsou školní obrazy s
námětem pohádek, které budou vystaveny od dub- s vlastními ilustracemi. Věnuje se kresbě a malbě,
na do konce prázdnin ve třídě Bohuslava Martinů. fotografii, a příležitostně vytváří grafiku na počítači. Vstup volný.
K vidění budou historické školní obrazy s motivy
pohádek bratří Grimmů, K. J. Erbena a Boženy
Jiří Šindler PÍSMO - OBRAZ
Němcové, které až do druhé poloviny 20. století
21. ledna - 8. dubna
patřily k nejčastěji používaným školním pomůc- výstava představuje rozmanitou tvorbu ilustrákám při výuce čtení a počítání. Atmosféru výstavy
tora, grafika a kaligrafa Jiřího Šindlera…
dokreslí výjevy z pohádek O Budulínkovi, Sněhurce
a sedmi trpaslících a Červené Karkulka. Výstava
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
bude zahájena v neděli 22. dubna v 16.00 hod.
24. ledna - 22. dubna
pohádkou O Červené Karkulce a tvořivou
- dotyková výstava, která vám hravou formou přidílnou.
blíží život ve středověku…
DIVADLO NEJEN PRO DĚTI - O Červené
JARNÍ OČISTA VELIKONOCE PŘICHYSTÁ…
Karkulce
11. února - 8. dubna
Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala…
- výstava s jarní tematikou vypráví o tom, jaké
to vlastně není důležité. Totiž, když měla jednou
prostředky a úkony lidé v minulosti užívali k očistě
narozeniny, dostala od maminky červenou čepičku
svých příbytků, těla i ducha a jaké symboly svátky
- karkulku - a protože tu karkulku nosila pořád na
jara provázely…
hlavě, nikdo té holčičce neřekl jinak než Červená
Karkulka. Na pohádku Divadla jednoho Edy můVýstavy jsou přístupné denně mimo pondělí 9.00
žete zavítat do Centra Bohuslava Martinů v Poličce
v neděli 22. dubna od 16.00 hodin. Předsta- - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
vení je určeno pro děti od 3 do 100 let a trvá 25
VYVÁŽENÁ STRAVA –
minut. Po divadelním představení bude následovat
CESTA KE ZDRAVÍ
drobná tvořivá dílna pro děti, kde si vyrobí
Přednáška o zdravé výživě je určena pro všechloutku na motivy pohádky O Červené Karny, kteří nemají dostatek energie a cítí se unavení.
kulce. Vstupné 40 Kč.
Chtějí žít kvalitnější život, očistit a regenerovat
své tělo, žít bez léků a vyhnout se civilizačním
VERNISÁŽ VÝSTAVY ADOLF BORN
onemocněním. Přednášející Mgr. Jiří Pavlíček vám
– NEJEN MACH A ŠEBESTOVÁ
představí nový směr ve stravování, založený na
Milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky
tradičních postupech původních národů, doplněný
i trochu poťouchlého humoru jistě potěší výstava
oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa Borna. moderními vědeckými poznatky. Vysvětlí vám, co
jíst, co ne a hlavně objasní z jakého důvodu. SouOriginálního umělce, o jehož dílo je trvalý zájem
u nás i v zahraničí. Elegantní pánové v kloboucích, částí přednášky je ochutnávka pokrmů z jídelny
zdravé výživy Oáza zdraví z Litomyšle (www.oazadámy s hlubokými dekolty, vysokými účesy, se
střevíčky s podpatky či s cigaretovými špičkami -zdravi.cz). Přednáška se koná v úterý 3. dubna
osloví každého, kdo má rád humor a nadsázku. od 17.30 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Adolf Born stvořil svůj osobitý svět poznatelný na
první pohled. Jak sám říká, jeho celý tvůrčí život je
JAZZMAN MARTINŮ
dlážděný humorem.
Poslechový pořad věnovaný jazzu v díle BohuslaNa výstavě se setkáme v první části s grafickými
listy, které představují Bornovu volnou tvorbu. va Martinů. Nejen jazzoví fanoušci budou možná
překvapeni, kolik děl slavného poličského rodáka
Jsou prodchnuty odkazy na jeho velkou vášeň
– cestování. Reálné motivy z cizích zemí jsou zabyd- bylo inspirováno jazzem. Akce se koná ve čtvrtek
5. dubna od 19.00 hod. v Centru Bohuslava
lené bizardními postavami s charakteristickými
Martinů v Poličce. Pořad je součástí pravidelného
zvířecími rysy. Návštěvníky také potěší motivy
cyklu „Pojďme na Martinů“ pořádaného občanz C. a K. mocnářství a naznačené citace z klasické
ským sdružením „Náš Martinů“ v Poličce a koná
literatury a filozofie.
se v rámci 16. ročníku festivalu POLIČKA JAZZ.
Ve druhé části je k vidění knižní ilustrace, kterou
Vstupné: 30 Kč
autor ve své tvorbě staví na první místo. Říká, že
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

PŘIPRAVUJEME:
Kdo si hraje, nezlobí!
5. května – 2. září
- výstava o skládání, stavění a stavebnicích určená
pro všechny, kteří si rádi hrají…
Tři ženy v Africe
14. května - 2. září
- výstava, která vás zavede do Afriky a představí
vám nejen život současných domorodců, ale přenese vás také do doby, kdy tento černý kontinent
objevoval cestovatel Emil Holub…
Cesty za uměním - Kroměřížské zahrady. Kroměříž je jedno z nejatraktivnějších měst na Moravě.
V roce 1998 byl komplex zahrad a zámku zapsán na
Seznam světového kulturního přírodního dědictví
UNESCO. Kroměříž vám představí své slavné
zahrady z různých slohových období, ale čeká na
vás i několik překvapení. Výlet se koná v sobotu
9. června. Více na www.cbmpolicka.cz nebo u organizátora PhDr. Davida Junka junek@muzeum.policka.org, 461 723 856.

Veselá pomlázka
v Síni řemesel
O velikonoční neděli od 13 hod jste zváni i s vašimi dětmi na velikonoční návštěvu. Budou zde pro
vás připravené ukázky některých řemesel - řezbář,
korálkování, pletení pomlázky, papírová krásná
přáníčka s jarní i velikonoční tematikou aj.
Uvnitř galerie můžete vidět předení, tkaní
a výstavu hotových výrobků. Vajíčka zdobená rozmanitými technikami, kde můžete získat inspiraci
pro svoji práci.
Bude připravena dílnička se zdobením kraslic
ubrouskovou technikou, vrtáním a broušením,
malováním voskem. Uvítám, pokud si přinesete
vysušená vyfouknutá vajíčka.
Samozřejmě, že budou i nějaké dobrůtky, jako
staročeské řepánky, boží milosti, perníčky atd.
V týdnu před Velikonocemi si můžete též přijít
vyrobit zdobená vajíčka. Nezbývá, než si přát pěkné
počasí, těším se na vás a na vaše výtvarné pokusy.
Síň řemesel, ul. Na Bídě – Polička, galerie-art@seznam.cz
JJ.
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Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
ČTVRTEK 5. 4. od 20.00
KLUBOVÉ KINO Duben se St. Kingem
POKOJ 1408
Thriller/Horor, USA, 2007, 104 min (Director‘s cut: 112 min)
Režie: Mikael Hafström
Hudba: Gabriel Yared
Hrají: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack, Tony Shalhoub, Len Cariou,
Andrew Lee Potts, Isiah Whitlock Jr., Benny
Urquidez, Johann Urb, Angel Oquendo
Pokoj 1408 nemá moc hezkou pověst. Je to
jediný pokoj hotelu Delfín, ve kterém se už
téměř dvacet let neubytoval žádný zákazník.
V jeho historických záznamech lze nalézt
dvanáct sebevražd a třicet takzvaných „přirozených“ úmrtí. CSFD 66%
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 6. 4. od 20.00
CROSSOVER NIGHT
THE.SWITCH
vydávají třetí závěrečný díl trilogie „Na dosah“ a vyrážejí na klubové turné!
Legenda české metal-hc-crossoverové scény
kapela The.Switch dokončuje poslední díl
trilogie „Na dosah“ a vyráží na dlouho očekávané klubové turné.
„Po dvou letech, kdy jsme koncertovali výhradně na velkých festivalových pódiích,
máme před sebou opět klubovou šňůru.
Nemůžeme se dočkat blízkého kontaktu s fanoušky a nenapodobitelné atmosféry, kterou
nám jistě vytvoří. Slibujeme jim, že zažijí
nejdivočejší a nejhlasitější turné v historii
The.Switch,“ prozrazuje k turné frontman
kapely Štěpán a dodává: „V koncertním programu zazní kromě starších věcí především
písně z prvních dvou částí trilogie „Na dosah“,
ale i úplné novinky z části závěrečné.“
Tu pokřtí kapela spolu s celou řadou hostů ve
středu 21. 3. v pražském klubu Roxy.
Novinkové skladby nejsou jediným překvapením, které „Svičáci“ chystají. http:
//bandzone.cz/theswitch
NIL
Talentovaná rocková čtveřice Nil s výbornou
zpěvačkou Hankou Kosnovskou nahrála
druhé album pod producentským dohledem
Ecsona Waldese ve Studiu Biotech. Anglicky
zpívané melodické rockové písničky se opírají o výbornou sehranost kapely a uhrančivý projev a vokál jedné z nejlepších rockových zpěvaček v ČR. http://www.niltv.com
Vstupné:150 Kč/ 100 KčS
SOBOTA 7. 4. od 16.15
POLIČSKÝ SKŘIVAN II. KOLO
1. 16.15 - 16.50 - BLABOVY STROMY
2. 17.00 - 17.35 - UTERUS
3. 18.30 - 19.05 - CITIZEN 37
4. 19.15 - 19.50 - BASIC EXPIRIENCE
5. 20.00 - 20.35 - VÝSMĚCH?
6. 20.45 - 21.20 - FELLOW
7. 21.30 - 22.05 - BLUE FIRE
8. 22.15 - 22.50 - POSTRES
9. 23.00 - 23.35 - ROZ2 NA 3,5 JACKA
Vstupné: 50 Kč
NEDĚLE 8. 4. od 20.00
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA S KAPELOU
TORZO
Vstupné: 50 Kč
STŘEDA 18. 4. od 19.00
DIVADELNÍ VEČER V RÁMCI JAZZOVÉHO FESTIVALU
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TMAVOMODRÝ SVĚT (NARUBY) – DIVADLO YPSILON PRAHA
Braňo Holiček - scénář a režie, Ondřej Cihlář
- dramaturgie, Vratislav Šrámek - hudební
nastudování, účinkují: Sofia Adamová, Andrea Ballayová, Eva Burešová, Jiří Bohm,
Mikuláš Čížek, Josef Jelínek, Barbora Kubátová, Marek Menšík, Richard Vokůrka a Petr
Vydarený
Divadelně-hudební koláž na motivy života
a písní geniálního skladatele Jaroslava Ježka, který během svého nedlouhého života
dokázal vytvořit fascinující hudební dílo.
Co se mohlo Ježkovi honit hlavou, když
utíkal s Voskovcem a Werichem před nacismem z protektorátu do New Yorku? Jak se
v Novém světě vůbec uplatní, vrátí se vůbec
jednou do milovaného Československa? http:
//www.ypsilonka.cz/
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička tel.
461 723 800 (13. 2. - 17. 4.)
ČTVRTEK 19. 4. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO – Duben se St. Kingem
Stůj při mně
Dobrodružný/Drama, USA, 1986, 89 min
Režie: Rob Reiner
Hudba: Jack Nitzsche
Hrají: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey
Feldman, Jerry O‘Connell, Kiefer Sutherland,
V lesní chatě na okraji Castle Rock, městečka
uprostřed oregonských lesů, dvanáctiletý
Gordie La Chance spřádá plány na neobvyklý
výlet, který by měl navždy změnit jeho život.
Jeho nejlepší kamarád Vern totiž slyšel, jak
jeho starší bratr mluví s přítelem o nalezení
mrtvoly hluboko v lesích. CSFD 83%
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 20. 4. – od 21.00
JNNight BU-BU-DUben „KOLEKTIV DNB
Crew“
4 x dj s aprílovým půlnočním překvapením pro
všechny. Přijďte poskákat...
Vstupné: 90 Kč
SOBOTA 21. 4. – od 20.00
SPROSŤÁCKEJ VEČER
ELEKTRICK MANN - Kapela proslulá
skandály a explicitním vystupováním (vše za
notné podpory lehkých drog a alkoholu) po
bouřlivé minulosti zúčtovala před časem svůj
alko-hiphop a po inventuře bylo zjištěno, že
něco není v pořádku. Nová sestava fungující
necelý rok je nyní ustálená: Mukas – hlas,
L.S.I. – hlas, Dj.Varle – baskytara, Keňa – kytara, Eman – kytara, Panpr – konga, Ondra
W – bicí www.elektrickmann.com,
HIV-POSITIVE - http://bandzone.cz/
hivpositive
Vstupné:130 Kč/90 KčS
PÁTEK 27. 4. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO – Duben s St.Kingem
Završení dubnové kolekce filmů podle předloh Sthephana Kinga
Mlha
Stephen King: Hustá hmla
Horor/Sci-Fi/Thriller/Drama, USA, 2007,
126 min
Režie: Frank Darabont
Hudba: Mark Isham
Hrají: Thomas Jane, Marcia Gay Harden,
Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones,
Režisér a scénárista Frank Darabont, známý
především filmovým zpracováním romáInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

nů Stephena Kinga Vykoupení z věznice
Shawshank a Zelená míle divákům nyní
představí další zpracování povídky Mistra
hororů. Výtvarník David Drayton (Thomas
Jane) se společně se svým synem Billym
(Nathan Gamble) a nepříjemným sousedem
Nortonem (Andre Braugher) ráno po neobvykle silné bouři vydávají do nedalekého
městečka nakoupit zásoby. Krátce po jejich
příjezdu supermarket obklopí hustá a tajuplná mlha, která, jak se zdá, v sobě ukrývá
cosi vražedného a děsivého… CSFD 76%
Carrie
Horor/Drama/Thriller, USA, 1976, 98 min
Režie: Brian De Palma
Hudba: Pino Donaggio
Hrají: Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy
Irving, William Katt, Nancy Allen, John
Travolta, P. J. Soles, Priscilla Pointer, Betty
Buckley, Sydney Lassick
Hrdinkou filmu je nesmělá dívka Carrie
Whiteová, která je terorizována pološílenou
matkou, náboženskou fanatičkou, a pro svůj
vzhled a zakomplexovanost také zdrojem
posměchu spolužáků i některých učitelů.
Jednoho dne v sobě Carrie objeví nadpřirozené telekinetické schopnosti. CSFD 74%
Hřbitov domácích zvířátek
Horor, USA, 1989, 103 min
Režie: Mary Lambert
Hudba: Elliot Goldenthal
Hrají: Dale Midkiff, Fred Gwynne, Denise
Crosby, Brad Greenquist, Miko Hughes,
Stephen King
Pro většinu rodin je přestěhování novým
začátkem. Pro Creeedovi je, ale spíše začátkem jejich konce. Právě se totiž nastěhovali
do místa, které je nedaleko starého indiánského pohřebiště, kde žádná mrtvola neleží
dostatečně dlouho. (oficiální text distributora)
CSFD 65%
Vstupné: 40 Kč
SOBOTA 28. 4. – od 18.30
Polička punks not dead 2
Tass
punk-rock legenda z roku 1992/Dvůr Králové
nad Labem
http://bandzone.cz/tass
Zputnik
punk/Praha
http://bandzone.cz/sputnik
Mentálně narušená moucha
punk/Polička
výročí 5 let kapely, tož bude dort a nějaká
kořalečka na podiu
http://bandzone.cz/
mentalnenarusenamoucha
Pitocha
reagge ska/Ústí nad Orlicí
http://bandzone.cz/pitocha
Rachot Petky
punk/Horní Loděnice http://bandzone.cz/rachotpetky
Shitnoise
grind-crust/Česká Třebová
http://bandzone.cz/shitnoise
Peach U.S.
punk harmonika/Blansko
http://bandzone.cz/peachus
Nic nebude!
old punk/Chrudim
http://bandzone.cz/nicnebude
Vstupné: 90 Kč

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?

#

V POLIČCE...

1.4.
3. 4.
3. 4.
3. 4.
4. 4.
4.4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
6. 4.
6. 4.
7. 4.

Čas
13.00
13.30
16.00
17.30
14.00
19.00
9.00
16.00
17.00
19.00
20.00
9.00
20.00
10.00

Název akce - popis
Velikonoční inspirace - prodejní výstava
Keramická dílna
Pohádkové malování s Lídou (výtvarná dílna pro dospělé)
přednáška Vyvážená strava - cesta ke zdraví
Kavárnička
Cestou necestou s Miroslavem Donutilem
VELIKONOČNÍ ŠITÍ - SLEPIČKA, pro kluky a holky od 3. třídy
Akce Mary Key
Jitky kytky -Jarní aranžování
JAZZMAN MARTINŮ poslechový pořad věnovaný jazzu v díle Bohuslav Martinů
Klubové kino - Pokoj 1408
Zločin – pátrání – dopadení aneb Jak pracuje policie
Crossover night - The switch, NIL
Koncovkové veselení v mozaice

7. 4.
8. 4.
8. 4.
10. 4.
11. 4.
12.4.
12.4.
13.4.
14. 4.
14.4.
17. 4.
17. 4.
17.4.
18.4.
18. 4.
18. 4.
18. 4.
18.4.
18.4.
19.4.
19.4.
19. 4.
20.4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.
21.4.
21.4.
21. 4.
22. 4.
25.4.
25. 4.

16.15
13.30
20.00
16.00
13.30
19.00
20.00
19.30
14.00
19.30
14.00
16.00
19.00
8.15
14.00
16.00
19.00
19.00
19.00
16.30
19.00
20.00
18.00
21.00
9.00
9.00
14.00
19.00
20.00
16.00
11.00
17.00

Poličský skřivan II. kolo - soutěž hudebních kapel
Tvořivé Velikonoce v mozaice
Velikonoční zábava - hraje TORZO
Pohádkové malování s Martinou (výtvarná dílna pro dospělé)
Šikovné ručičky
Honza a František Nedvědi s kapelou
filmový večer - FESTIVAL PRO TIBET - Tibet a Dalajláma
Polička Jazz 2012
Vernisáž výstavy THE BEST OF 2012 „To nejlepší z roku 2012“
Polička Jazz 2012
Cestujeme všemi smysly
Pohádkové malování s Lenkou (výtvarná dílna pro děti 2-4 let))
Rekviem za sen
Rekviem za sen
Člověče nezlob se
Bambulíni - tvořivá práce s vlnou- každý si vyrobí svého Bambulína
Divadelní večer - Tmavomodrý svět (naruby) - divadlo Ypsilon Praha
Polička Jazz 2012 - Tmavomodrý svět (naruby)
Na kanadském severu - Leoš Šimánek
Zasedání městského zastupistelstva
Koncert dua Lapčíková & Fečo
Klubové kino - Stůj při mně
FESTIVAL PRO TIBET - Tibet / země na střeše světa - beseda s rodilým Tibeťanem
Jungle night
Řezbářská dílna – miska
Den Země v Liboháji
VZHŮRU DO STŘEDOZEMĚ aneb jak to vypadá, když kniha ožije!
Konečná uprostřed cesty
Sprosťáckej večer - Elektrick mann, HIV-Positive
Divadlo pro děti - O Červené Karkulce + zahájení výstavy pro děti Pohádka ve škole
Jarní kontraktační den spol. Kubík
Absolventský koncert žáků ZUŠ B. M. Polička- účinkují absolventi a žáci hry na bicí

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

duben 2012

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Oáza zdraví
www.oaza-zdravi.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Náš Martinů o. s. http://www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
muzikoterapeuti A. Jasanská Melkusová a P. Jasanský
zemezneni.webnode.cz
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
CBM
Pontopolis o.s.
www.pontopolis.cz
Tylův dům
TD a DS Tyl
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
TD a DS Tyl
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Divadelní klub
TD a DS Tyl
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Město Polička
www.policka.org
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
CBM
Pontopolis o.s.
www.pontopolis.cz
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Liboháj
A21 Polička
www.a21policka.org
knihovna, náměstí
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
DST
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
Kubík a.s.
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
ZUŠ B. M. Polička

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...

26. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
28. 4.
28.4.
28. 4.
2. 5.
5.5.
7.5.
11.5.

Čas
14.00
17.00
9.30
20.00
14.00
14.00
18.30
14.00
19.00
19.00
19.00

21. 1. - 8. 4.
24. 1. - 22. 4.
11. 2. - 8. 4.
1. 4. - 30. 4.
1.4. - 30.4.
14. 4. - 29. 4.
22. 4. - 2. 9.
28. 4. - 2. 9.

Název akce - popis
Narozeninové zpívání
Využití léčivých a kořeninových rostlin v kuchyni
Zdravé vaření pro celou rodinu
Klubové kino - Mlha, Carrie, Hřbitov domácích zvířátek
Vernisáž výstavy Adolf Born – nejen Mach a Šebestová
Odpoledne s dechovkou - KAPSA
Polička punks not dead
Taneční video
Papež
Probudím se včera
Koncert Hany Zagorové s hostem Petrem Rezkem

Místo konání
DPS Penzion - jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Městská galerie, Palackého nám.
Tylův dům
Divadelní klub
DPS Penzion - společenská místnost
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Tylův dům

duben 2012

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

Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Výstava Jiřího Šindlera PÍSMO - OBRAZ
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Doba měst a hradů, husitské války - dotyková výstava o životě ve středověku
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Jarní očista Velikonoce přichystá… výstava s jarní tematikou
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Stěna pro jedno dílo - Miriam Kubičková
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Patrick Marek - JAZZOVÁ CESTA 2011
Tylův dům
Tylův dům a DS Tyl
www.tyluvdum.cz
THE BEST OF 2012 „To nejlepší z roku 2012“ - výstava výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ Bohuslava Martinů a CBM
www.cbmpolicka.cz
Pohádka ve škole - výstava ve třídě Bohuslava Martinů pro ty, kteří mají rádi pohádky
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
„Adolf Born – nejen Mach a Šebestová - výstava pro milovníky jemné ironie, úsměvné nadsázky i trochu poťouchlého humoru oblíbeného grafika a ilustrátora Adolfa Borna“
Městská galerie, Palackého nám.
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Galerie kabinet Střítež zahajuje sezónu
UJEP v Ústí n/L. Ve své převážně figurální tvorbě narativně popisuje děje, které se odehrávají
v bezčasí autorova vnitřního vidění světa. Obrazy
jsou příběhy se silným obsahem lidské výpovědi.
Často vypráví o zdánlivě banálních věcech všedního života. Inspiraci nachází v místě, kde žije,
v malé vesnici nedaleko Příbrami. V malbách se
odráží mezilidské vztahy, vypráví o rodině a lásce,
zobrazené výjevy se odehrávají často v překrásné
romantické krajině nebo naopak v běžných lidských obydlích. Jeho malba ve svém vyprávění
však zrcadlí obecný úděl lidského osudu a životní
cesty. Kurišovy obrazy jsou malované temperou
a olejem. Jejich barevnost se mění v časové lince
autorova vývoje. Kurišova tvorba směřuje vedle
malby i k textu, je i autorem doprovodných prozaických i básnických textů.
Vedle výtvarné tvorby se autor věnuje i pedagogice. Jeho narativní výtvarná tvorba a pedagogická činnost ho dovedla až k dalšímu fenoménu
- k loutkovému divadlu. V letech 2007-8 studuje
Kuriš scénografii na KALD DAMU v Praze. Vedle
malby se v jeho tvorbě objevuje loutka a loutkové
divadlo. Své malované příběhy převádí do podoby
loutkové výpravy. Kurišova tvorba tím získává
další dimenzi - prostor a čas.
Přes veškerou pestrost autorovy tvorby je Martin Kuriš převážně malíř, který se vepsal do myslí
návštěvníků výstav jako velký vypravěč. Maluje
a vystavuje v Čechách i v zahraničí. V Galerii

Kabinet Střítež představí několik svých velkoformátových obrazů, autorské originální loutky, záznam z představení, katalogy, ilustrace autorských
pohádek pro děti…
S Martinem Kurišem se můžete osobně setkat
a pohovořit na vernisáži výstavy.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 13. 4.
tentokrát již v 17.00h, v Galerii Kabinet Střítež,
autor bude osobně přítomen.
Galerie Kabinet Střítež děkuje městu Poličce
a osadnímu výboru Stříteže za podporu své činnosti. Děkujeme dobrovolníkům za pomoc při přípravě výstav. Výstava se uskutečňuje díky grantu
Ministerstva kultury ČR.
Na setkání s vámi se těší MgA. Veronika Bromová ve svém dobrovolnickém uměleckém projektu
Galerie Kabinet Střítež, Střítež 42, Klub občanů,
naproti památníku padlým v I. světové válce.
Otevřeno pondělí a čtvrtek od 17.00 – 19.00 h,
nebo po domluvě na mob.: 602 315 215. Stránky
galerie s aktuálními informacemi najdete na Facebooku.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční
13. 4. tentokrát již v 17.00h,
v Galerii Kabinet Střítež,
autor bude osobně přítomen.

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Galerie Kabinet Střítež zahajuje svou letošní
činnost ukázkami z malířského díla Martina Kuriše. Navarana a Lola Martina Kuriše od 13. 4. do
10. 5. 2012
Martin Kuriš je autor střední generace, který se
věnuje převážně malbě. Jeho práce je uznávána
mezi odbornou veřejností, Kurišovy obrazy jsou
zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách. Narodil se v Kutné Hoře, po studiu na AVU v Praze
(1993-9) se věnuje malbě a působí jako pedagog na

Městská knihovna v dubnu
VZHŮRU DO STŘEDOZEMĚ aneb jak to vypadá,
když kniha ožije!
sobota 21. dubna od 14:00
19:00 hodin v knihovně a na
náměstí
Pojďte s námi na výlet do světa Pána prstenů. Na své cestě s prstenem potkáte
Gandalfa, setkáte se s krásnými elf kami, promluvíte s Eomérem, Aragornem, kováři z Morie,
postavíte se Nazgůlovi, uvidíte trpaslíky i skřety…stanete se součástí příběhu knihy Pána prs-

tenů, budete plnit úkoly a překonávat překážky.
Odpoledne plné kostýmů, příběhů, zbraní i záludných úkolů je určeno (nejen) všem milovníkům J. R. R. Tolkiena a fantasy. Děti, neváhejte
s sebou vzít rodiče. Rodiče, neváhejte přivést
své ratolesti. Tematické oblečky vítány!
Přijďte se podívat, něco podobného jste u nás
v Kraji ještě neviděli.
Odpoledne je připraveno ve spolupráci Městské knihovny Polička se skupinou fantasy nadšenců z Třince. Akce se koná u příležitosti výročí 120 let narození J. R. R. Tolkiena.

ZUŠ B. Martinů informuje
Jak jsem přislíbila v minulém čísle Jitřenky, informuji o výsledcích krajských kol soutěže ZUŠ, která se
konala do uzávěrky tohoto čísla. Ve Vysokém Mýtě
nás úspěšně na krajském kole reprezentovali žáci dechového oddělení. Ve hře na flétnu získaly Veronika
Stodolová (žákyně paní uč. Mazalové) a Terezie Preclíková (žákyně pana uč. Mazala) první místa. Ve hře
na trubku získal první místo Martin Sejkora a třetí
místo Tadeáš Navrátil (oba žáci pana uč. Jindry).
V krajském kole soutěže ZUŠ získal Dětský orchestr
Polička pod vedením paní uč. Pechancové druhé místo. Všem děkujeme za skvělou reprezentaci.
Dne 2. března se ve Velkém sále Tylova domu konala vernisáž výtvarné výstavy pedagogů vyučujících
na ZUŠ spojená s koncertem učitelů. Pro všechny
účinkující byl vzpruhou pro jejich další práci bouřlivý
potlesk publika, za který ještě jednou děkujeme všem,
kteří naše pozvání přijali.
V dubnu si vás dovolíme pozvat na první z Absolventských koncertů hudebního oboru, který se
uskuteční v Divadelním klubu 25. dubna od 17 hodin.
Představí se absolventi a žáci hry na bicí. Můžete se
také těšit na malé překvapení.
Zájemce o zájezdy na koncerty, které škola pravidelně pořádá, informujeme o možnosti přihlásit se na
dva koncerty Smetanovy Litomyšle. Pojedeme na Zahajovací koncert festivalu (pátek 15. 6., začátek ve 20
hod.) a na Koncert na přání (pondělí 25. 6., začátek
v 19.30 hod.). Přihlásit se můžete na telefonním čísle
468 00 33 11 (p. Pechancová).
Přijímací řízení do ZUŠ B. M. Polička pro školní
rok 2012/2013
Všem, kteří by se chtěli stát žáky naší školy
a jejich rodičům je určena následující informace.
Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 proběhne
na ZUŠ B. M. Polička v termínu od 2. do 30. dubna
2012. Zájemci budou přijímáni na základě úspěšně vykonaného přijímacího řízení do hudebního,
tanečního, výtvarného a literárně-dramatického
oboru. Požadavky ke zkouškám pro jednotlivé obory
jsou následující: hudební obor – zpěv jednoduché
písně, rytmické a intonační předpoklady, sluchové
schopnosti; taneční obor – rytmické cítění, taneční průprava (chůze, poskočný krok, cval stranou
v rytmu apod.), taneční dispozice (ke zkoušce je
potřeba cvičební úbor); výtvarný obor – posouzení
2-3 domácích prací, pokud možno různých technik
volného projevu (ne vymalované šablony); literárně-dramatický obor – řečové předpoklady, kreativita,
pohybové schopnosti.
Rodiče, jejichž děti navštěvují 1. třídu ZŠ a mají
zájem o studium v hudebním oboru, upozorňujeme
na to, že jejich děti se účastní hromadného průzkumu
hudebnosti se svou třídou a o případném přijetí do
přípravného ročníku budou informováni písemně.
Na základě zavádění nového Školního vzdělávacího
programu se pro zájemce bude konat přijímací řízení
také v mateřských školách.
Termíny přijímacího řízení jsou následující: žáky
1. tříd ZŠ přivítáme 3. a 4. dubna, do MŠ budeme
zajíždět od 10. do 13. dubna. Zájemci o hudební
obor se mohou hlásit každý pracovní den od 12 do 16
hodin, o výtvarný obor od 14 do 15 hodin. Vyučující

literárně-dramatického oboru bude k dispozici vždy
v pondělí a úterý od 15 do 16 hodin. Přijímací řízení
u těchto oborů se bude konat v budově Čsl. armády
347. Zájemci o výuku v tanečním oboru se mohou
přihlásit v týdnu od 16. do 19. dubna od 15 do 18 hodin, přičemž v pondělí 16. zveme zájemce o HIP-HOP
z řad chlapců. Přijímací řízení do tanečního oboru
se koná v prostorách nad tělocvičnou ZŠ Na Lukách,
kde probíhá výuka. „Hrátky s uměním“, čtyřoborový
program pro předškoláky, bude mít přijímací řízení
v úterý 24. dubna od 10 a 16 hodin (dvě skupiny).
Další podrobné informace se dozvíte na tel.č.: 468
00 33 11, na informačních panelech přímo v budově
školy nebo na www.zusbmpolicka.cz, kde je také
zveřejněn Školní vzdělávací plán ZUŠ Bohuslava
Martinů Polička.
Pojďte s námi objevovat svět umění, vždyť učení
nemusí být nuda. Těšíme se na vás.
Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička vyhlašuje po
úspěšných třech i čtvrtý ročník přehlídky MLÁDÍ
A BOHUSLAV MARTINŮ. Jejim cílem je podpora
interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí
činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky je
to skvělá možnost seznámit se více s dílem Bohuslava
Martinů přímo ve skladatelově rodišti. Pobyt v Poličce mohou účastníci využít také k návštěvě památek
souvisejících s tímto slavným skladatelem. Vyhlášení
výsledků bude v Centru Bohuslava Martinů a bude
spojeno s jeho prohlídkou. V rámci přehlídky se budou konat také odborné semináře, besedy a koncerty.
Akci pořádáme ve spolupráci s Tylovým domem.
Přehlídka se bude konat od 2. do 6. května. Ve
středu 2. května začíná instrumentální částí. Dopoledne se představí smyčcové a dechové nástroje a
odpoledne se připojí klavíristé, kteří budou pokračovat svým programem i další den – 3. května. V pátek
4. a v sobotu 5. května se budeme moci zaposlouchat
do pěveckých vystoupení a na závěr přehlídky se
v neděli 6. května podíváme na přihlášená taneční
vystoupení. V neděli budou také vyhlášeny výsledky
výtvarné a literární části.
Přehlídka bude mít celodenní program, neboť v jejím rámci se budou konat přednáškové a koncertní
akce. Podrobnosti najdete na www.zusbmpolicka.cz
od 16. dubna. Zveme všechny zájemce o mladé interpretační umění.
Renata Pechancová
ředitelka školy

Poděkování
Velice děkuji za ochotu jedné mladé pracovnice
MěÚ, která včera odpoledne ve svém volném
čase mi sem, na LDN Poličské nemocnice,
donesla Malou ročenku 2012 a magazín TIM
březen - duben 2012. Nalezla jsem zde spoustu
přehledů, dobrých nápadů a krásných fotografií
z naší překrásné země.
Děkuji a přeji vám spoustu nápadů a námětů
Marie Pražáková

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

Vzpomínáme
Dne 22. března uplynul rok
od úmrtí paní Františky Halamkové. Všichni, kdo jste ji
měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn Mirek s rodinou

1. dubna uplynou dva roky
od úmrtí paní Milady Janhubové.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manžel a děti
s rodinami
Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.
Dne 2. dubna 2012 by naše
maminka, babička a prababička, paní Marta Jánová, oslavila 90. narozeniny.
27. června 2012 uplyne 18
roků, kdy nás opustila.
S láskou vzpomínají dcery
s rodinami Marie, Marta
a Milada
Dne 28. 3. 2012 uplynulo
smutných 10 let, kdy nás opustila naše manželka, maminka
a babička, paní Alena Jílková
z Oldříše.
S láskou vzpomínají
manžel Jiří, dcera Petra
s rodinou, syn Jiří s rodinou
a dcera Lenka
Dne 19. 4. 2012 uplyne 10
let, kdy nás opustil pan Alois
Mrňák.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn s rodinou

Dne 26. dubna uplyne 10 let,
kdy nás opustila paní Ladislava Trávníčková, kdo jste jí
znali, vzpomeňte s námi.
Manžel Bohuslav
Trávníček, děti s rodinami
a rodina Pártlova.
V minulých dnech uplynulo
dvacet tři let, co nás navždy
opustila naše milovaná, laskavá a obětavá manželka,
maminka a babička paní IRENA VRABCOVÁ. Nikdy na ni
nezapomeneme, protože stále
žije v našich srdcích.
Manžel Ladislav a dcery
Vlaďka a Ivana s rodinami

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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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
KONCOVKOVÉ VESELENÍ V MOZAICE
Zveme vás na cestu za základy hry na
koncovku (bezdírovou píšťalu, sestru fujary) a na dovádění s dalšími
etnickými hudebními nástroji (tibetské mísy, didgeridoo, šamanské
bubny, djembe...).
Termín: neděle 7. 4.
Čas:
10.00-18.00 hod. s pauzou na oběd
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
Pořádá: muzikoterapeuti Alžběta Jasanská
Melkusová a Pavel Jasanský
Přihláška: do 4. 4.
Informace:606 728 504, t.p@seznam.cz,
ZEMEZNENI.WEBNODE.CZ
TVOŘIVÉ VELIKONOCE V MOZAICE
- výtvarné a řemeslné dílny s jarní
tématikou
Pro všechny tvořivé lidi (děti, rodiče,
dospělé), kteří si chtějí vyrobit něco
pěkného, nebo jen strávit příjemné
odpoledne spolu s námi a inspirovat
se.
Termín: neděle 8. 4.
Čas:
13.30-17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
platba jednotlivých dílen až na místě
– dle vašeho výběru
Přihláška: bez přihlášek
Informace:Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352
BAMBULÍNI
- dílna pro kluky a holky od 1. třídy
- tvořivá práce s vlnou - každý si
vyrobí svého Bambulína
Termín: středa 18. 4.
Čas:
16.00-18.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová

Přihláška: do 16. 4.
Informace:Zdeňka Švecová
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA – MISKA
- řemeslná dílna pro studenty a dospělé
- vyřežete si vlastní misku
Termín: sobota 21. 4.
Čas:
9.00-14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
240 Kč, 220 Kč s členskou kartou
Lektor:
František Malý
Přihláška: 18. 4.
S sebou: velkou svačinou a pití
Informace:Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352
ČARODĚJNICKÝ REJ
- akce pro děti a pro rodiče s dětmi
- hry a soutěže pro děti s čarodějnickou a strašidelnou tématikou
- večerní pálení ohně s možností opečení přinesených špekáčků z domu či
jejich zakoupení v místním kiosku
Termín: pondělí 30. 4.
Čas:
od 16.00 hod.
v 17.00 zapálení čarodějnice a pálení
ohně
Místo:
Fotbalový stadion
Cena:
vstupné dobrovolné
S sebou: oblečení na hry nebo převleky, láhev
s pitím, popř. malou svačinku
Přihlášky: bez přihlášek
Informace:Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352
NEZAPOMEŇTE SI ZAMLUVIT MÍSTO
NA LETNÍCH TÁBORECH.
VEŠKERÉ INFORMACE A MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ NALEZNETE NA
www.mozaika-policka.cz

Festival pro Tibet
čtvrtek 12. 4. od 20.00 h.
TIBET A DALAJLÁMA
(promítání dokumentů)
Centrum Bohuslava Martinů
Uvedení dalajlámy do řádu (20 min)
Barvitý dokument zachycující sekvence přísných
ústních zkoušek, jejichž složením 14. dalajlama
získal titul geše lharampa (obdoba západního titulu
doktor theologie). První část filmu byla natočena
v roce 1958, druhá část pak v roce 1959, pouze několik týdnů před vypuknutím povstání ve Lhase a útěkem Jeho Svatosti dalajlámy do Indie. Pozoruhodné
jsou záběry z Potály, staré Lhasy, Tsuglagkhangu
(hlavního lhaského chrámu) a kláštera Gandän
(později zničeného), mnichů.
Cesta otevřené mysli (90 minut)
Unikátní záznam přednášky dalajlámy, která se
konala v Praze v roce 2006.
Během večera bude možnost zakoupit si výrobky
z tibetských chráněných dílen, zhlédnout fotografie
z Tibetu či dát si šálek dobrého čaje.
Vstupné: 30 Kč
Výtěžek z akce bude použit na podporu
školy Gyalten v Tibetu prostřednictvím občanského sdružení M.O.S.T.
pátek 20. 4. od 16.30 do 17.30 h.
Akreditovaný kurz o Tibetu s rodilým Tibeťanem
Centrum Bohuslava Martinů
Lektoři: Tibeťan Jigme Tenzin, Mgr. Michal Majer,
Mgr. Karin Majerová
Interaktivní bezplatný kurzu o Tibetu, migraci
a dalších rozvojových problémech ve světě. Kurz je
určen nejen pedagogům, ale také všem zájemcům
o problematiku Tibetu.
Získáte nejen vědomosti a dovednosti, ale budete
objevovat také sami sebe! Obdržíte certifikát, DVD
s dokumenty a fotografiemi. Poskytneme vám metodiku „Tibet a Barma“ pro práci s žáky a volnočasové
aktivity. Seznámíme vás se speciálními webovými
stránkami s flashovou hrou www.tibet-barma.cz.
Pořádá občanské sdružení M.O.S. T.
V případě zájmu, prosím, kontaktujte Olgu Kosíkovou (olgakosik@centrum.cz).
Na kurz navazuje volně přístupný kurz s přednáškou, diskuzí a dataprojekcí o Tibetu:
20. 4. od 18.00 h.
Tibet – země na střeše světa
Centrum Bohuslava Martinů
Přednášející: Tibeťan Jigme Tenzin, Michal Majer,
Karin Majerová
Zavedeme vás do nejvýše položené země na světě a
ukážeme vám tuto zemi z různých perspektiv. Dozvíte se o současných problémech lidí v Tibetu a Tibeťanů v exilu. Seznámíme vás také s projekty na pomoc
tibetským školám. Během večera bude možnost
zakoupit si výrobky z tibetských chráněných dílen.
Vstupné: 60 Kč
Tibetský příběh (od 19.30 h.)
Christian Aid, 1965, 25 min.
Zachycuje život Tibeťanů po čínské invazi v roce
1959 a jejich snahu udržet své tradice po útěku
z Tibetu v nové vlasti, v Indii. Seznámí nás také
s životem dětí v dětské exilové vesničce založené
dalajlámou v podhůří Himálají, unikátní je rovněž
rozhovor s ním z roku 1965. Dokument je zapůjčen
z Tibetského archivu v New Yorku.
Výtěžek z akcí bude použit na podporu
školy Gyalten v Tibetu prostřednictvím občanského sdružení M.O.S.T.
Festival ProTibet v Poličce pořádá občanské sdružení Pontopolis ve spolupráci s o. s. M.O.S.T.
Více informací na www.pontopolis.cz a
www.protibet.org.
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Hattrick kvarty poličského
gymnázia v Bludišti!
V úterý 21. února se vydala kvarta, několik kvintánů a dva starostliví pedagogové na cestu směrem
do ostravského studia České televize, kde se mimo
jiné natáčí i pořad Bludiště. Ve zkratce by se dal
průběh následujících osmatřiceti hodin popsat
následujícími řádky: Naši, tedy zástupci mod-

rých, ze sebe vydali maximum znalostí a energie
a důsledkem jejich velké snahy byla první výhra,
druhá výhra, přespání na ubytovně Kondor Bolatice, do třetice všeho dobrého i zlého jsme znovu
vyhráli, a tudíž jsme získali zlatého bludišťáka,
poukázku do lanového centra a domů jsme mohli
odjet jako šampioni!
Ve skutečnosti bylo natáčení hodně napínavé.
Ještě aby ne! To by totiž nebyli kvartáni, aby

neudělali z natáčení show. Ze začátku se tvářili
nesměle a moc se neprojevovali, však také prohrávali téměř o celých 10 bodů. Naštěstí se uprostřed
natáčení v jejich tělech vyskytla potřebná energie
a modří začali triumfovat svými znalostmi na
plné čáře a zvítězili v prvním kole natáčecího
maratonu.
Mimo kameru byla na místě činu spousta lidí
– kameramani, mistři zvuku a světla, maskérka,
režisér, jeho asistentka – pravá ruka, moderátor
a v neposlední řadě naši soupeři.
Na fotce můžete vidět náš modrý tým s moderátorem a bandou bouřlivých fanoušků užívající
si zlaté místo a třetí vítězství.
Určitě nás sledujte na prvním programu ČT,
první díl se vysílá již 14. dubna (sobota) v 9.35
hod. Dvě následující soboty, tedy 21. 4. a 28. 4.,
budou vysílána další kola, a to ve stejný čas, na
stejném programu.
Vítězná kvarta
Poděkování učitelům poličského gymnázia.
Rádi bychom poděkovali Mgr. Janě Galgociové a Mgr. Petru Tišlovi, kteří nejen, že zajistili
pedagogický dozor našim dětem v soutěžním
pořadu Bludiště, ale také sami vystoupili před
televizními kamerami. Oceňujeme jejich odvahu a děkujeme, že umožnili našim dětem jedinečný zážitek.
Rodiče žáků 4. P

Aby nebyl nikdo sám
Vážení důchodci z Poličky a okolí. Tak už tady
máme konečně jaro a naši společnou činnost
můžeme organizovat nejen v klubovnách, ale
i venku na jarním sluníčku. Chtěl bych se však
vrátit k naší akci v měsíci březnu. Aktivně jsme
se připojili k městským oslavám Mezinárodního
dne žen. Společně jsme se pobavili při krásném
kulturním programu, který pro nás připravily
poličské děti. Dovolte mi, abych vaším jménem
poděkoval dětem ze Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů, Střediska volného času
Mozaika a z dětského domova, jejich učitelům
a vychovatelům. Jejich vystoupení bylo nejen
profesionální, ale také pro nás důchodce velmi
dojemné. Nic na tom nezměnil ani nepovedený
kotoul moderátora svátečního odpoledne.
A teď již k dalším plánům. Tak jaro je skutečně
tady. Vlaštovky přilétají i do Poličky. Proč právě
vzpomínám vlaštovky? Přátelé, náš městský
svaz důchodců se opět rozrostl o další registrované členy. Dnes nás je už 72 a další zájemci
se k nám hlásí. Proto jsme ve výboru vymysleli
pojem POLIČSKÁ VLAŠTOVKA, jakýsi poličský
posel dobrých zpráv a informací. Vlaštovky jsou
naši aktivní členové, kteří přinesou radost a
zprávy o našich akcích až do posledního místečka, do vašich domovů v Poličce a celém okolí.
Takový slet vlaštovek se uskuteční v pondělí 16.
dubna v restauraci THT od 10.00 hod. Vlaštovky
dostanou na tento slet osobní pozvánku. Kdo se
chce z ostatních členů přijít na slet podívat a dát
si dopolední kávu, je vítán. Zveme i nové zájemce o členství.
Hlavní dubnovou akcí bude naše 1. jarní vycházka. Bude to tajný výlet. Pojedeme vlakem
do nedaleké železniční stanice, tam se rozdělíme
na 3 skupiny podle osobní pohyblivosti (trasa 1,
2 a 3 km.) Sejdeme se potom u ohniště, kde si
opečeme buřty, zazpíváme, občerstvíme se a
pojedeme zase domů. Snad nám bude přát i počasí. Tento výlet bude ve středu 25. dubna. Sraz
s buřtem, chlebem, pitím a drobným penízem na

poličském vlakovém nádraží v 8.16 hod., to je 15
minut před odjezdem vlaku.
No a co dál? Pro velký zájem se začneme již od
května scházet 2x měsíčně. V květnu oslavíme
výročí osvobození Poličky u jednoho z památníků a půjdeme na vycházku do přírody a v červnu
připravujeme náš první autobusový zájezd a
besedu na aktuální téma. Tak se všichni mějte.
Těšíme se na vás.
Za výbor MO SDCR v Poličce
předseda svazu, RSDr. Ivan Chudý
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Blahopřejeme
Paní Jiřina Řebíčková se
dne 11. 4. 2012
dožívá významného
životního jubilea 90 let.
Hodně elánu a pevné zdraví
do dalších let
přeje celá rodina.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby
pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování
i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,
skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 2. - 7. 4. 2012
čas: Po, St, Pá 12.00 – 18.00 hod.
Čt, So 8.00 – 12.00 hod.
místo: Sběrný dvůr LIKO - ulice Hegerova
Věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či
krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 4.

7. - 8. 4.
9. 4.
14. - 15. 4.
21. -22. 4.
28. - 29. 4.
1. 5.

MUDr. Stanislav Adamec,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Tomáš Cacek ,
Trstěnice 184, 461 634 157
MUDr. Anna Drdová,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Adolf Eliáš, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
MUDr. Vladimíra Hebltová,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Jan Joukl, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
MUDr. Leona Kašparová, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524

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

15

Drobné změny v poličské Charitě

Řádková inzerce
Paintball Polička - www.paintballpolicka.cz, tel:606581416.
•
Hledáme spolehlivého a příjemného
operátora/ku na VPP, jehož náplní práce bude
4 hodiny 4 dny v týdnu v pohodlí svého domova
telefonicky komunikovat s našimi zákazníky.
Slušně zaplatíme. Kontakt: M. Zbytovská, tel.:
608 801 973.
•
Nabízím rekondiční a regenerační masáže. Provozovna Polička, Družstevní 1022. Dále
nabízím úklid domácnosti, hlídání dětí do 3 let.
Tel. 728 050 291. Jana Hejduková.
•
Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1,
76m2 ve druhém poschodí. Cena 800 000 dle dohody. Kontakt 728 050 291. Jana Hejduková.
•
Pronájem nebyt. pr. nabízím 32 m2. Kancel.
služby apod. Masarykova ul., e-mail: mipolc@seznam.cz.
•
Dám do pron. nebyt. pr. s přilehlou dvorovou pl. (30 + 75 m2). Vchod přímo z Masaryk. ul.
Vhodné pro prodej květin a zahrad výpěstků a pod.
aktivity. e-mail: mipolc@seznam.cz.
•
Prodám byt 1 + kk, os. vlastnictví v Poličce.
Levně. Tel.: 732 917 901
•
Prodám zděný byt 2+1 předělaný na 1+1
v zatepleném domě po rekonstrukci. Zůstane
z části zařízen. Lokalita “Starý Berlín” v Poličce.
732 635 032, 739 005 172
•
Nabízím služby jako osoba odborně způsobilá:
- v oblasti požární ochrany - preventivní požární
prohlídky, zpracování dokumentace dle zákona
o PO, školení
- v oblasti bezpečnosti práce (odborná způsobilost
dle z. č. 309/2006 Sb. - nutná od 1. 1. 2012)
- vyhledání rizik práce, prověrky BOZP, zpracování
směrnic, školení, zpracování kategorizace prací.
Možnost zastupování organizace při kontrolách
státních orgánů.
Jitka Valenová, Polička, tel. 733 328 687, mail: jitkavalenova@seznam.cz
•
Kosmetika, manikúra, pedikúra - Zahálková Simona, Tyršova 161, Polička 572 01. Obchodní
dům Ponas v přízemí, tel: 720 563 634. E-mail:
SimonaZah@email.cz
•
Nabízíme prodej RD 6+2 v Poličce na ulici
Hegerova. Jedná se o samostatně stojící, podsklepenou, patrovou nemovitost v dobrém technickém
stavu. Celková plocha pozemku činí 497 m2, z toho
zastavěná plocha a nádvoří 117 m2. Dispozice
domu: v přízemí se nachází vstupní chodba, jídelna s kuchyňským koutem, obývací pokoj, ložnice,
dětský pokoj, koupelna, samostatné WC, spíž.
V patře se nachází jídelna s kuchyňským koutem,
obývací pokoj se vstupem na balkon, ložnice,
dětský pokoj, koupelna s WC, spíž. V suterénu je
prádelna, komora, kotelna. IS: obecní vodovod,
elektřina 220+380V, plyn, kanalizace, vytápění
domu je ústřední plynem nebo na tuhá paliva,
ohřev vody elektrickým bojlerem. K domu náleží
i garáž s malou dílnou, nově byly nainstalovány
předokenní rolety. Zahrada kolem nemovitosti je
osázená okrasnými dřevinami a pečlivě udržovaná. V zadní části zahrady je udírna s posezení.
Cena prodeje : 2 100 000,- Kč. Sleva při rychlém
jednání. Kontakt : 737 675 509 nebo 773 038 939
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
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Jsou změny, kterými se chlubíme rádi. Patří mezi ně naše akce,
rozvíjení služeb, úspěchy atp. Ale
jsou také změny, o kterých bychom
raději nehovořili. O jedné takové
se bohužel nyní musím zmínit.
Občanská poradna, vlajková loď poradenské
pomoci, vzdělávání a informování Oblastní charity Polička, utržila vážnou trhlinu, a to trhlinu finanční. Bombardování snižováním prostředků na
provoz a mzdy poradkyň trvalo poslední dva roky
a letošní úder byl zásadní. Museli jsme přistoupit
k personální redukci služby.
Doposud jsme se snažili službu Občanské poradny, která byla a je veřejností hodně poptávána,
udržet i za cenu extrémního snižování provozních
nákladů. Šetřili jsme na všem, kde se dalo, ale ani
to nestačilo. Dotace jsou už tak nízké, že z nich
nelze hradit mzdové náklady poradkyň v původně
nastaveném rozsahu, proto jsme museli personální úvazek snížit o jeden.
Co z toho vyplývá pro uživatele služeb? V Litomyšli se redukuje počet konzultačních hodin na

polovinu a fakticky zůstává pouze jeden konzultační den – úterý, v čase od 13 do 16 hodin. Navíc
se konzultovna, díky vstřícnosti kolegů z litomyšlské Charity, přesunula do Lidového domu, kde
je provoz jednoznačně levnější než v městských
prostorách.
V Poličce od dubna zůstávají úředními dny pondělí od 8.30 do 12.00 hod. a odpoledne od 14.00
do 16.30 hodin, středeční hodiny se přesouvají na
čtvrtek od 8.00 do 12.00 a odpoledne od 13.00 do
15.00 hodin. Pro zpracování odpovědí k dotazům
budou mít poradkyně, jejichž celkový pracovní
úvazek nyní dohromady tvoří 46 hodin týdně,
méně času. To může způsobit, že se do poradny
bude třeba objednávat a prodlouží se čekací doby.
Další významnou změnou, ale již ne nepříjemnou, je stěhování dvou středisek: Osobní asistence
a Otevřených dveří do nově pronajatých prostor
v Tylově ulici č.p. 248. Zde začnou střediska fungovat od dubna 2012.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
Dne 13. února se v multifunkčním
děti i další aktivity, které jednotlivá centra pořádomě v Bystrém konalo závěrečné
dají. Pořádání společných akcí bude probíhat po
představení výsledků projektu
celou dobu 5 let udržitelnosti projektu. Bylo zřejspolupráce „Našim nejmenším“. mé, že tyto prezentace byly velkou inspirací pro
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
ostatní, jak obohatit své aktivity o nové nápady.
se v roce 2010 stala nositelem společného projektu
Závěrem všech prezentací se nesla jedna společná
spolupráce tří sousedících místních akčních skupin, věta: „Naše centrum i v minulosti fungovalo bez
podpořeného z IV. Osy Programu rozvoje venkova. nového vybavení, avšak pevné a kvalitní zázemí,
Společně s MAS Boskovicko PLUS o.s. a MAS Part- které jsme díky tomuto projektu získali, umožnilo
nerství venkova jsme zahájili organizačně náročný
rozšířit a zpestřit nabídku aktivit. Díky tomu se stále
projekt , který si vzal za cíl nastartovat spolupráci
rozrůstá i počet dětí a rodičů, kteří naše centrum
mateřských, rodinných a rodičovských center na
nejen navštěvují, ale vnáší do něj svěží vítr v podobě
území Poličska , Boskovicka a Letovicka. Spoluprá- nových nápadů.“
ce a partnerství byly fakticky naplněny pořádáním
Realizací projektu „ Našim nejmenším“ však spospolečných akcí pro děti, které jednotliví účastníci
lupráce našich tří místních akčních skupin nekončí.
projektu organizovali v průběhu loňského roku. Jed- V realizaci je již další společný projekt s názvem
notlivá centra a menší obce si pro svou činnost poří- „Venkov – můj domov aneb Víš, kde žiješ?“, do kterédila v rámci projektu vybavení a zázemí. V projektu
ho je zapojeno 24 základních škol z území všech tří
je zapojeno 15 subjektů, z nichž 9 jsou mateřská či ro- MAS. V rámci tohoto projektu vzniknou mimo jiné
čítanky prvouky a vlastivědy s obsahem zaměřeným
na jednotlivé obce či území. V MAS Sdružení pro
rozvoj Poličska tak budou čítanky zaměřeny zvlášť na
oblast Poličska a zvlášť na oblast Bysterska.
Za MAS SpRP Jiřina Leinweberová,
Leona Šudomová

Dřevozávod Pražan s.r.o.

dinná centra, samostatně je zapojeno 6 menších obcí.
V MAS Sdružení pro rozvoj Poličska byly zapojeny
obce Trpín, Svojanov a Březiny, kde stojí nové altány
sloužící pro akce pořádané pro děti a mládež, nové
vybavení si pořídilo poličské centrum pro rodinu
MaTami a také rodinné centrum Bysteráček z Bystrého. Na Poličsku tak byly prostřednictvím MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska realizovány projekty
pro děti v hodnotě 729 000 Kč. Celková hodnota
projektu spolupráce všech tří MAS byla 2 974 tis. Kč.
Na slavnostní prezentaci výsledků projektu se sešli
členové koordinačních týmů všech tří zúčastněných
MAS, a také zástupci center a obcí zapojených do
projektu. Každý z nich ve své komentované prezentaci předvedl výsledky projektu. Prezentovali
jak pořízené vybavení, které přispělo k vybudování
kvalitního zázemí, tak i uskutečněné akce pro
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T. Novákové 315, 572 01 Polička

PRODÁVÁME KŮRU
PRO ZAHRÁDKÁŘE

Prodejní doba v pracovních dnech:
6.00 – 13.30 hod.
Minimální odběrné množství:
1 prostorový metr sypaný
Cena: 500,- Kč. (vč. DPH) za 1 prms.
Bližší informace na tel:
605 755 114, nebo 604 799 284

Klub zdraví zve na dubnové setkání
Jaro je úžasné období! Všechno se probouzí ze
zimní letargie a i ti z nás, kteří zimu neprospali
spánkem medvědím, pociťují touhu zbavit se starého uvnitř i vně, najít ztracenou vitalitu, vylepšit
životní funkce. Stručně řečeno: uklidit si (se) i shodit kila navíc. Proto se v tomto období lidé pouštějí
do různých očistných programů spojených se snižováním nadváhy. Pravou i levou rukou medicíny
by vždycky měla být prevence. A to, co vám chceme
nabídnout, je přesná trefa - možná příliš známá,
možná nepříliš oblíbená zelenina, kterou však pro
vás chceme nově obléknout do hávu poznání. A s ní
se, sice mírnou oklikou, ale zato zcela jistě a navíc
bezpečně, dostanete blíž k vytouženému cíli.
Tentokrát vás zveme na povelikonoční setkání
s názvem „Celer řapíkatý i bulvový - v kuchyni
poklad hotový“. Určitě oceníte, jak dobře může
tato obyčejná zelenina chutnat, ale nezůstaneme
jen u chuti. Celer prospěje vašemu tělu a snížíte
svou hladinu cholesterolu, množství škodlivin
v krvi, prospějete cévám, srdci, slinivce i ledvinám, kůži a metabolismu všeobecně. Pokud chcete
udělat další krok na cestě ke zdraví, jste srdečně
zváni na setkání nejen s celerem, ale i příznivci
a týmem Klubu zdraví dne 11. 4. od 17.30 hodin do
horní místnosti SVČ Mozaika. Přijďte na vtipné
povídání, u kterého se zasmějete a zapomenete na
to, že je všední den, zkuste najít zalíbení ve sborovém zpěvu při kytaře, určitě vás zaujmeme a snad

i adchneme naší ochutnávkou a zamyšlením
Aleše Kociána „Před použitím v zemi uložený“
setkání uzavřeme. Zajímavé recepty a informace dostanete v sešitku, do kterého můžete
receptem přispět i vy, když ho včas pošlete na
adresu: alkocian@centrum.cz.
Setkáme se několik dní po největších křesťanských svátcích, Velikonocích. Každý se na ně těší
z jiného důvodu. Z historie lidstva jsou ve spojení
s tzv. Velkou nocí známy dva milníky, prvním je
exodus neboli odchod otroků z Egypta na úsvitu
dějin izraelského národa, druhým smrt potulného rabína na kříži za doby okupace izraelského
království Římany. To poznamenalo nejen přímé
účastníky, ale dodnes zasahuje do hloubky věřící i
nevěřící obyvatele planety Země poselstvím o lásce, která není pouhým citovým vzplanutím, ale
obětí a zároveň darem nového života každému, kdo
chce věřit. A tak se mi jako vhodné zdá nyní citovat
text Bible, Jan 3,16, překlad pro 21. století: „Neboť
Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný (= každý = nikdo), kdo v něj věří,
nezahynul, ale měl věčný život.“ Ve světle toho vám
nyní předražená vejce nemohou působit smutek
v peněženkách.
Přeji vám vydařené přípravy na sváteční dny
a těším se na setkání s vámi i za tým Klubu zdraví
Polička. A buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová

Experimentem k poznání
Začátkem měsíce března tohoto roku proběhla
v rámci grantového projektu Experimentem k poznání na Gymnáziu v Poličce další akce určená
tentokrát konkrétně pro média a tisk. Oslovili
jsme několik zástupců regionálního tisku a médií
a uspořádali jsme tiskovou konferenci menšího
rozsahu. Členové realizačního týmu projektu
předvedli několik experimentů, na kterých přítomným novinářům ukázali, jak moderní laboratorní
systémy fungují a jak se s nimi pracuje v hodinách
fyziky, chemie, biologie nebo zeměpisu a poté
odpovídali na jejich dotazy. Svůj osobitý pohled
na výhody experimentálních systémů novinářům
poskytli i přítomní studenti poličského gymnázia,
kteří s těmito systémy v hodinách přírodovědných
předmětů již pracují.

Náš projekt je ale zaměřen především na vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů základních
a středních škol celého Pardubického kraje. V současné době realizační tým projektu pracuje na
metodické příručce pro práci s experimentálními
systémy, která bude mít za úkol usnadnit učitelům
práci s těmito moderními výukovými prostředky.
Metodická příručka bude obsahovat návrhy vybraných demonstračních a laboratorních experimentů,
včetně užitečných rad a tipů pro každodenní práci
s experimentálním systémem.
Další aktivitou realizačního týmu je potom příprava školení, která budou pro učitele přírodověd-

ných předmětů pořádána nejen v Poličce, ale i na
dalších místech Pardubického kraje.
Rádi bychom s tiskem a médii spolupracovali
i nadále, protože právě díky nim se o školeních,
která budou pořádána, mohou dozvědět zájemci
z různých regionů Pardubického kraje.
Rychlé výsledky
Při pokusu, který netrval déle než několik málo
minut, předvedl učitel chemie Michal Škavrada,
jak rychle systém pracuje. U několika vzorků piva
od různých výrobců měřil pomocí speciálního
čidla míru kyselosti. Během chvíle se na monitoru
počítače zobrazil také graf s naměřenými hodnotami. „Sonda se dá použít při hodnocení pH různých
látek, se kterými přijdeme do styku, například
citronová šťáva, mýdlová voda, čistící prostředky
nebo léčiva,“ vysvětlil Michal Škavrada.
Zařízení učitelé využijí nejen k experimentům,
ale také při výkladu v hodinách. „Zařízení je připojené k počítači, nastavíme si parametry, které chceme sledovat. Máme tak možnost nejen sledovat
probíhající reakci, ale i provést rozbor dat, která se
průběžně zaznamenávají,“ přiblížil postup Tomáš
Feltl, člen výzkumného týmu. Senzor při jeho pokusu zaznamenával teplotu reagujících látek.
Zařízení je malé a snadno se i s čidly vejde třeba
do batohu. Umožní práci také v terénu. „Vyzkoušeli
jsme zařízení, když jsme šli na Kralický Sněžník.
Měřili jsme závislost nadmořské výšky s tlakem,“
řekl Jan Vavřín.
Zajímavá výuka
Moderní elektronické zařízení umožní učitelům
zajímavější výuku. „My učitelé jsme hračičky. Práce s moderními zařízeními nás baví. Doufáme, že
to bude bavit také děti,“ uvedl vedoucí projektu.
Cílem projektu je naučit pedagogy využívat
experimentální laboratorní systémy při výuce. „Chceme je seznámit s možnostmi používání
systémů při výuce a ukázat jim jejich výhody.
Připravujeme školení a seznámíme je s používáním čidel,“ sdělil Jan Vavřín. Desetičlenný tým
připravuje také manuály, které učitelům pomohou.
Pro výměnu zkušeností spustili navíc internetové
stránky, kde učitelé z celého kraje najdou materiály
z průběhu projektu.
Mgr. Veronika Jílková, realizační tým projektu

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

Pozvánka DPS
penzion
3. 4. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost.
4. 4. Kavárnička – na škaredou středu by se nikdo neměl mračit, přijďte mezi nás a určitě se
mračit nebudete. Začínáme ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
11. 4. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost. Pletení z pedigu – motýlci, květiny.
17. 4. Cestujeme všemi smysly – čeká nás největší ostrovní stát v Karibiku – Kuba. Jídelna ve
14.00 hod.
18. 4. Člověče nezlob se – 14.00 hod. společenská místnost.
26. 4. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod
v jídelně.
2. 5. Taneční video – Mezinárodní den tance
(29. 4.) oslavíme ukázkami různých druhů tanců.
Společenská místnost ve 14.00 hod.

Z činnosti DPS
Penzion
Na filmové cestování s panem Ing. Kleinem se
senioři vždy těší, protože je zavede na místa, která
ještě neviděli, nebo je kdysi dávno navštívili a nyní
si jejich kouzlo rádi připomenou. Cílem únorové
cesty, na které si cestovatelé užili krásy nedotčené
severské přírody, byl sever Norska – Lofoty a Vesterály. V keramické dílně pod rukama seniorů vznikaly
výrobky, které budou použity na výzdobu Penzionu.
Už teď se můžete například těšit na letní posezení
v altánku spolu s keramickými ptáčky. Oblíbené
narozeninové zpívání rozeznělo Penzion známými
písněmi, které si senioři zazpívali spolu s pěveckým
souborem Poupata, panem Hladíkem a panem Otepkou. V rámci Národního týdne trénování paměti se
v DPS Penzion uskutečnila přednáška Trénování
paměti s paní PhDr. Danou Klevetovou. Při setkání
se účastníci dozvěděli spoustu zajímavých informací
o paměti a zároveň se seznámili s různými technikami, jak si lépe pamatovat. Cvičení si účastníci
samozřejmě hned také vyzkoušeli. Paměť si senioři
cvičí v DPS Penzion i během roku na akci s názvem
hrátky s pamětí.
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Rozhovor s otcem Miloslavem
V druhé polovině loňského roku se vydal na svou
Určitě sledujete dění v naší společnosti a vnímáte
první samostatnou „štaci“ do Poličky otec Miloslav, i celkovou krizi mravních hodnot. Řekněte mi, jak
nový duchovní správce římskokatolické farnosti. podle Vás může křesťanství pozitivně inspirovat
V době blížících se nejvýznamnějších křesťanských
společnost a může to být například jeho prosociální
svátků jsem otce Miloslava požádala o rozhovor
rozměr nebo hodnotové principy?
nejen o Velikonocích.
Může inspirovat svým pohledem z jiného úhlu,
Otče Miloslave, k dnešnímu dni žijete v Poličce již
kdy se lidský život dostává do širších souvislostí
celých 8 měsíců. Jak se zde cítíte? S jakými předse- a kdy hodnotové principy dostávají také hlubší
vzetími a plány jste přišel do místní farnosti?
a důležitější rozměr. To hlavní, co však křesťanství
Cítím se zde jako doma, za což patří velký dík
nabízí, je setkání s živým Bohem. Díky tomuto semístním farníkům. Když jsem přicházel, neměl
tkání, díky vztahu k Bohu pak také nabíráme sílu
jsem žádné velké plány, říkal jsem si, že bych nej- a motivaci zachovávat různé mravní normy.
dřív chtěl poznat, čím místní lidé žijí, naslouchat
Za dveřmi jsou Velikonoce. Přiblížil byste v krátjim, a pak se uvidí...
kosti čtenářům Jitřenky v čem spočívá pro křesťana
Co se o Vás návštěvník webových stránek farnosti
doba postní a doba velikonoční?
www.farnostpolicka.cz nedozví, a přesto to k Vám
Postní doba spočívá v přípravě na Velikonoce.
bytostně patří?
Velikonoce však nejsou jenom nějakou vzpomínPlno věcí, třeba co rád jím, ale to neprozradím
kou na událost, která se kdysi stala – i když se jedani Vám :-)
ná o tu nejdůležitější událost, o základ křesťanské
Nedávno jste oslavil 30. narozeniny, jste tedy
víry, kterým je vzkříšení Ježíše. My slavíme Velipoměrně mladým knězem. Co Vás na poslání kněze
konoce proto, abychom z nich žili, aby ovlivnily
nejvíce těší a s čím se třeba potýkáte?
a obohatily náš každodenní život. Proto je potřeba
Těší mě, když vidím, jak Bůh proměňuje životy
se na ně připravit, proto se 40 dní v postní době
lidí a já v tom můžu i přes mé různé nedostatky
snažíme něco si odepřít, to dát potřebným lidem
a omezení napomáhat. A samozřejmě mě také těší
a zároveň také posílit náš vztah k Bohu skrze
štědrost a vstřícnost místních lidí. Vzhledem ke
modlitbu. Půst, almužna a modlitba jsou staletími
svému věku se potýkám s malou životní zkuše- osvědčené prostředky k proměně života. Takto dáností, proto jsem rád, že mi zde vypomáhají kněží
váme prostor Bohu, aby on mohl do našeho života
z dalších farností.
zasáhnout a my abychom mohli o Velikonocích zaMůžete popsat, jak funguje farní společenství
žít něco ze vzkříšení, aby se i v nás probudil nový
v našem městě? Dá se říci, že je opravdovým živým
život, který vlastními silami ze sebe nedokážeme
společenstvím? A pokud ano, v čem ho spatřujete „vymáčknout“.
Vy osobně?
A co byste na závěr popřál všem obyvatelům PoličMístní farní společenství má obrovský potenciál. ky do následujících svátečních dnů?
Do kostela přijde na nedělní bohoslužbu okolo pěti
Jako teď na jaře v přírodě všechno rozkvétá, tak
set lidí a řada z nich je aktivní i dále. Někteří učí
přeji, aby podobně také i ty naše různé lidské vztahy
náboženství, jedna z maminek vede zpívání s ma- znovu o trochu víc rozkvetly a aby roztály ledy, které
lými dětmi, mládež chystá pro děti ze ZŠ program
se v průběhu času možná někde vytvořily.
na sobotní odpoledne a o letních prázdninách
Otče Miloslave, děkuji Vám za rozhovor a přeji
tábor. Funguje zde několik menších modlitebních
Vám požehnané svátky velikonoční.
skupinek, které se pravidelně scházejí, setkávají se
Rozhovor vedla Eva Skalníková
také mladší i starší manželé, v lednu se obnovilo
setkávání seniorů. Sportu holdující mužská část
farnosti se už podruhé účastnila fotbalového Piksla Cup v Pardubicích a je zapojena do Křesťanské
Krajská hospodářská komora Pardubického
amatérské hokejové ligy (KAHL). Tradicí je zde
kraje, Oblastní kancelář Svitavy a Oblastní
také Svatomichalské odpoledne, kdy se pravidelně
kancelář Orlicko, ve spolupráci s Agenturou
odehrává fotbalový zápas mužů ženatí vs. svopro podporu podnikání a investic CzechInbodní. Během posledního roku se k nim připojily
vest si vás dovolují pozvat na seminář Aktaké ženy, kdy hrály vdané vs. svobodné. A mohl
tuální možnosti podpory podnikání.
bych ještě psát dál o farním výletě, farní nedělní
Termín a místo konání: čtvrtek 12. dubna,
kavárně, spolupráci s Charitou a Svatojosefskou
multifunkční centrum Fabrika, Wolkerova
alej 92/18, Svitavy, začátek semináře je v 10
jednotou, brigádách a úklidech, do kterých se
hodin. Účast na semináři je bezplatná.
farníci zapojují – mile mě překvapilo, v jakém
Registrace účastníků na adrese svitavypočtu. Živost spatřuji nejen v množství akcí, ale
@khkpce.cz, 724 613 968 a orlicko@khkppředevším v tom, že farníci naprostou většinu ze
ce.cz, 724 613 928, www.khkpce.cz.
zmiňovaných aktivit sami organizují, a také v tom,
že sami přicházejí a nabízejí své síly a nápady.

Řádková inzerce
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.

Poličský dabl
Dne 14. 4. se uskuteční v sokolovně v Poličce V. ročník volejbalového turnaje smíšených dvojic
Poličský dabl.
Přihlášky přijímáme do 7. 4.
na e-mailové adrese:
policskydabl@nastrankach.cz.
Počet družstev je omezen na deset. Více informací na webu policskydabl.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička ASPV - volejbal
J. K. Dvořák

AVL Polička
V uplynulém měsíci byly
odehrány následující zápasy
s výsledky:
1. 3. Bystré - THT
Bystré - ASPV
THT - ASPV
8. 3.

ASPV - Pajdáci
K6 - Pajdáci
K6 - LachSoda

2:0
0:2
2:0

15. 3.

THT - LachSoda
ASPV - LachSoda

2:0
2:0

2:0
2:0
0:2

22. 3.

Bystré - LachSoda
2:0
Bystré - ASPV
2:0
THT - ASPV
2:0
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
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Fotbalové přípravky
Starší přípravka ani jednou neprohrála, přesto
skončila třetí kvůli jedné neproměněné penaltě!
V sobotu 25. 2. jsme zajížděli do Svratky na
halový turnaj starší přípravky. Turnaj byl velice
kvalitně obsazen deseti týmy ve dvou skupinách.
Turnaje se nezúčastnila naše nejlepší hráčka
K. Mužíková ze zdravotních důvodů, ale naši hráči
dokázali, že se na ni nemusejí spoléhat a předvedli
úplně fantastický výkon. Za celý turnaj nás nikdo
neporazil a naši jízdu ukončila jedna neproměněná penalta v rozstřelu v semifinále. Brankář Marek Lajžner a Jonáš Josef byli vyhlášeni nejlepšími
hráči turnaje a dostali poukaz na zájezd na odvetné utkání ligy mistrů na Inter Milán. Obrovská pochvala celému týmu za předvedený výkon, kterým
zaujali všechny přítomné.
VÝSLEDKY:
Polička - Žďár I 1:0 (Jonáš)
Polička - Dosta Bystrc 3:1(Hynek 2x, Jonáš)
Polička - SK Slatina 1:0 (Jonáš)
Polička - Bohdalov 2:0 (Hynek, Jonáš)
SEMIFINÁLE:
Polička - Žďár II. 1:1(3:4p) (Hynek)
O 3. MÍSTO:
Polička - Bystrc 4:1 (Jonáš 3x, Hynek)
SESTAVA:
Lajžner, Valouch, Dospíšil, Češka, Záhoran, Jonáš, Hynek, Slezák
TRENÉŘI: Lajžner Roman, Karlík Jan

čů vychvalovat, neboť pochvalu zaslouží všichni.
Konečné 3. místo je pěkné, i když stačilo málo
a mohlo být veseleji. O tento úspěch se zasloužili
tito hráči: Spálenka P., Pham, Doležal, Bednář,
Škacha, Mitáš, Valouch, Mach, Horníček
Výsledky:
Polička - Vrchovina 2:2 - Vlastní, Horníček
Polička – Přibyslav 2:0 - Mach, Mitáš
Polička - V. Meziříčí 2:0 - Pham, Doležal
Polička - St. Lískovec 0:2
Polička – Nedvědice 4:0 - Mach 3x, Horníček
Polička – Bystřice 5:0 - Doležal, Horníček,
vlastní, Mitáš, Valouch
R. Mlynář, trenér

Malá „Barcelona“ v Bystřici
Turnaj mladších přípravek v Bystřici nad Pernštejnem jsme odehráli ve skvělé pohodě. Škoda
mnoha zahozených šancí hned v prvním zápase.
Přirovnání k Barceloně není žert. Hráči neustálým
napadáním soupeře už od zárodku jejich akcí, velkou aktivitou, pohybem a chutí hrát kombinační
fotbal, ukázali, čeho jsou schopni. Až na zaváhání
se St. Lískovcem (0:2), kdy jsme dostali góly z
rychlých brejků, jsme celý turnaj odehráli před
brankou soupeřů. Hráči předváděli kvalitní hru
plnou přihrávek a střelby. Nebudu žádného z hrá-

Vynikajícího úspěchu dosáhli na začátku března
sáloví fotbalisté mužstva VPS NOVABRIK Polička, když se stali potřetí v historii klubu mistrem
České republiky. Ve finálovém turnaji, který se
konal v Jilemnici, se nejprve postarali o velké
překvapení, když v semifinálovém dvojzápase vyřadili favorizovaného obhájce titulu Chemcomex
Praha. V samotném finále, které bylo vyrovnané
a nesmírně dramatické, pak až v prodloužení
zvítězili nad mužstvem Stonavy a mohli se tak
radovat z překvapivého vítězství. Absolutorium
patří celému kolektivu a realizačnímu týmu za
vynikající přístup a bojovnost. Velké poděkování

Fotbalový turnaj ml. přípravky v Lanškrouně
V Lanškrouně nám byly za soupeře mužstva, se
kterými se potkáváme v mistrovských zápasech. Zápasy to byly velmi vyrovnané a dramatické. Kluci si
vysloužili pochvalu i od trenérů soupeřících mužstev
za předvedené výkony. Je to pro nás velké povzbuzení
do další práce. Celkově se kluci umístili na nepopulárním 4. místě, ale i tak si zaslouží velkou pochvalu.
Výsledky:
Polička - Jablonné 3:0 - Mach, Vlastní, Doležal
Polička - Libchavy 1:0 - Doležal
Polička - Lanškroun 0:1
Polička - Ústí 1:1 - Horníček
Polička - Rudoltice 3:1 – Horníček 2x, Mach
Polička - Vys. Mýto 0:3
Sestava:
Spálenka, Pham, Jelínek, Bednář, Mach, Horníček,
Doležal, Bulva

Běh kolem hradeb

Starší přípravka na domácím turnaji šestá
Poslední halový turnaj zimní přípravy jsme odehráli v domácí tělocvičně v Poličce. Za účasti deseti týmů se nám bohužel nepodařilo postoupit ze
skupiny díky horšímu skóre, ale kluci až na jedno
zaváhání turnaj odehráli velice solidně a bojovali
až do konce, za což jim patří velký dík.
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by se
turnaj konat nemohl.
VÝSLEDKY:
Polička - Borová 2:0 (Jonáš, Hynek)
Polička - Hlinsko 0:2
Polička - Vrchovina 2:1 (Hynek 2x)
Polička - Bystřice 1:0 (Hynek)
Polička - Č. Třebová 1:3
SESTAVA:
Lajžner, Valouch, Tůma, Dospíšil, Češka, Jonáš,
Hynek, Slezák
SPONZOŘI:
Město Polička, SK Polička, OVB, Pneuservis
Červený, Strefa, p. Báča, p. Jelínek, p. Bárta, Autoškola Pospíšil, SOŠ a SOU obchodní a služeb
Polička, Gymnázium Polička.

VPS Novabrik
Polička – Mistr ČR

Již 47. ročník tradičního Běhu kolem poličských hradeb připravuje na úterý 1. května
Občanské sdružení Atletika Polička a Školní
sportovní klub při ZŠ Masarykova Polička.
Start první kategorie dívek r. 2008 a ml.
je v 10 hod., postupně následují ostatní dětské
a mládežnické kategorie dle věku.
Hlavní závod mužů a žen, Velká cena MEDESY
Polička, má starty dva, v 11.45 hod. ženy a muži
nad 50 let. Ve 12.15 hod. kat. muži do 39 let
a nad 40 let.
Přihlášky k běhu na místě startu v Městském
parku nejpozději 15 minut před vyběhnutím.
Závod je opět zařazen do Běžeckého poháru
firmy Iscarex.
Přijďte povzbudit poličské běžce.
Podrobné propozice najdete
na str. Atletiky Polička
www.atletikapolicka.wgz.cz
Miloslav Červ

také patří našim sponzorům a městu Polička za
podporu, bez které bychom nedosáhli těchto výrazných úspěchů.
Výsledky z Jilemnice:
1. semifinále: Chemcomex Praha – VPS Novabrik Polička 4:4 (branky: Slováček 2, Mužík,
Netolický)
SMR Plus Zlín – Premium Stonava 1:2.
2. semifinále: VPS Novabrik Polička – Chemcomex Praha 4:1 (branky: Netolický 3, Chmelík)
Premium Stonava – SMR Plus Zlín 8:5.
O 3. místo: SMR Plus Zlín – Chemcomex Praha
8:5 po prodloužení.
Finálové utkání: VPS Novabrik Polička – Premium Stonava 4:3 po prodloužení (branky: Koudelka, Šmeral, Kučera, Chmelík).
Sestava VPS Novabrik:
Horní řada zleva: Kovář st., Slováček, Vondra,
Netolický, Šmeral, Rajnoch, Švec, Mužík
Dolní řada zleva: Červený, J. Dittrich, Koudelka,
Chmelík, O. Dittrich, V. Král, Kučera, Kovář ml.
Tři poličští futsalisté byli vybráni do All Stars
výběru Final Four v Jilemnici. Ten měl toto složení: O. Dittrich (VPS Novabrik) – Koudelka (VPS
Novabrik), Haloda (SMR Plus Zlín), Slováček
(VPS Novabrik), Németh (Premium Stonava).
Více informací naleznete na stránkách http:
//vpsnovabrikpolicka.webnode.cz/

Co nového v kondičním testu?
Koncem ledna, v únoru a začátkem března
vstoupilo do testu vytrvalostní síly několik dalších
cvičenců. Jubilejním, stým účastníkem soutěže
v kategorii mužů se stal mladý sportovec David
Novák, který v pouhých 19 letech předvedl velké
úsilí a zařadil se do čtvrté desítky.
Nejlépe se dařilo úspěšným závodníkům našeho
fitka. O super výkon se postaral absolutní vítěz
kulturistické Grand Prix a amatérský boxer seriálu mistrovství Moravy Zbyněk Žižka.
Dalším borcem, který získal velký náskok před
ostatními, je bývalý reprezentant ČR v naturální
kulturistice, vicemistr Evropy, Jaroslav Petr. Zbyněk i Jarda se těmito super výkony vypracovali na
medailové pozice vytrvalostního veslování.

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

Skvěle se dařilo i výbornému všestrannému
sportovci Vojtěchu Hanykovi. Vítěz atletického
víceboje firmy Vertex předvedl vynikající výkon,
kterým se zařadil hned za výše zmíněnou dvojici
kulturistů.
Pochvalu určitě zaslouží také mladý, geneticky
nadstandardně disponovaný boxer Honza Jiruše,
který podal také silně nadprůměrný výkon a v 19
letech se může pochlubit 11. místem. Ostatním,
stejně mladým chlapcům, náleží v tabulce umístění na mnohem nižších pozicích.
A kdo ještě zaslouží pochvalu za vynikající výkony? Určitě fyzicky zdatní borci Karel Soukal, Milan Tůma, kick boxer Petr Horníček, učitel tělesné
výchovy a úspěšný sportovec (pokr. na str. 23
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Volejbal
Pyžamový turnaj
Místo, aby hodili se do gala, zvítězila elegance
nedbalá, ale ta ovšem měla vkus. Ta velká chvíle
pro ně nastala 11. února, kdy místní volejbalový
oddíl pořádal tradiční pyžamový turnaj.
Kavalíři navoskovali knír, upravili si vlastní
vous, elegantní noční čepičky zakryly dlouhé vlasy
a špunty do uší zase tlumily údery míčů. Dívky,
slečny i paničky vykouzlily neobyčejné kreace, od
podvazkových pásů po slušivé košilky.
Lze ale podotknouti, že páni letos na svoji garderobu mysleli více. Mezi trojici oceněných modelů se
žádná ženština nevešla. A tak trio – Fanda v noční
košilce s čepečkem, Petr v srdíčkovém župánku a
Milan s pumpkami a volány - jasně dominovali.
Po hřišti se proháněli Svišti v čepičkách, Fanoušci společně s Brousky si brousili zuby na Vaškovce.
Noční košilky se ztrácely ve Žhavé noci.
Mače až do pozdních nočních hodin, jak se na
pyžamák sluší.
Letošní ročník byl nejúspěšnější, co do počtu
účastníků, délky turnaje a konzumace u Lenky
v bufítku. Byly k vidění i kvalitní a vyrovnané
souboje. Kdo nepřišel, prohloupil, ale nezoufejte,
příští ročník se již připravuje.

Přípravka
O něco těžší pozici mají děvčata v trojkovém
volejbale. Také vedou svůj krajský přebor, ale
do konce soutěže jim zbývají čtyři kola. Ohrozit

Kadetky přebírají zlaté medaile
jejich postavení může hned následujících pět
týmů. Jsou zde malé bodové rozestupy, ale A
družstvo vede o 13 bodů a mělo by vítězství
uhájit. C družstvo je páté a B družstvo je na 17.
místě.

Barevný maraton
Další mega turnaj je za námi. 25. února opět
hostily tělocvičny Masarykovy ZŠ barevný minivolejbal. Tentokrát z kapacitních důvodů startovalo
58 družstev.
Polička postavila 16 družstev. Některá děvčata
hrála takovýto turnaj poprvé, ale rozhodně jsme
se mezi dalšími (i chlapeckými) týmy předvedli
velice dobře.
Naši žluťásci bojují ve finálové skupině především s chlapci, nedostižná čtveřice ze Svitav je
pro nás tvrdý oříšek. Tentokráte se před ně dostali
i chlapci českotřebovští, nicméně jsme stále nejlepším družstvem dívek v této kategorii. Ale kdy už
konečně budeme první? Kdy ty kluky porazíme?
Oranžové se vrátily na stupínek vítězů, Míše
a Terezce patřilo 2. místo. Nejlepší dvě družstva
červených zůstala těsně na 4. a 5. místě ve finále.
To zelená děvčata měla den, bez porážky vyhrála

18. 2. turnaj mladších žáků v Hradci Králové.
Z našich hráčů startoval pouze Adam Jelínek a ve
dvouhře obsadil 5. - 8. místo a ve čtyřhře získal body
do žebříčku za jednu výhru.
19. 2. se konal Východočeský přebor v kategorii
minitenis ve Vysokém Mýtě. Tohoto přeboru se zúčastnilo 12 dětí a mezi nimi také náš Přemek Mitáš,
který měl velice těžkou skupinu a všechny zápasy v ní
prohrál, ale potom v zápasech o umístění už nezaváhal a obsadil konečné 5. místo.
25. 2. turnaj dorostu v Poličce. Na tomto turnaji
startovalo 14 kluků a 18 děvčat. Z domácích hrála
pouze Lucka Jílková, která se po zbytečných chybách

Družstvo mladších žákyň

Turnaj v minitenisu v Havlíčkově Brodě

tento turnaj Maruška Dvořáková a Kačky Lidmilová a Mičková stále prokazují výbornou formu. Ty se
nepárají ani i chlapeckými týmy.

připravila o výhru ve dvouhře a velký kopec smůly
měla i ve čtyřhře, kdy ji od výhry dělily dva míče.
3. 3. turnaj mladších žáků v Praze na Cibulce.
Náš jediný, ale zato velice úspěšný reprezentant byl
Adam Jelínek. Ve dvouhře se mu podařilo vyhrát dva
zápasy a ve čtyřhře dokráčel až do finále, kde bohužel
těsně prohrál, ale 2. místo je krásným úspěchem.
3. 3. turnaj minitenistů v Hradci Králové. Své
štěstí jela pokusit Klárka Quittová a i ona moc dobře
udělala, protože po pěkné hře a velké snaze si po zásluze odváží domů pohár za 3. místo.
10. 3. turnaj v babytenisu v Chocni. Mezi devítkou
startujících děvčat byly také dvě naše hráčky. Kačka
Kotvová, která obsadila 6. místo a Adélka Bartoňová,
která opět dosáhla na stupně vítězů a v konečném
hodnocení jí patří 3. místo.
10. 3. se konal zatím co do výsledků nejvydařenější turnaj pro naše hráče, jaký jsme v Poličce mohli
zaznamenat. Dva naši pravidelní účastníci různých

Přehazovaná
Před děvčaty je poslední kolo, které se hraje 1. 4.
v Lanškrouně a v M. Třebové.
26. 2. v domácí hale udělala děvčata velmi
důležitý krok k celkovému prvenství v krajském
přeboru. A tým se sice sklonil za děvčaty z České
Třebové, ale ty jsou v celkovém pořadí o 8 bodů za
naším týmem.
Unavená družstva Svitav, po sobotním barevném volejbale, nepotvrdila svá postavení
v tabulce. Děvčata mají před posledním turnajem
náskok 8 bodů při celkovém počtu 100. Je jasné,
že tuto magickou hranici prolomíme. Chybí už
jen krůček… Další umístění Béčko - 6. a C tým
- 11. místo.
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Mladší a starší žákyně
Tato družstva se neprobojovala do elitních čtyřek.
Mladší žákyně s přehledem vedou B finále bez prohry, tedy celkově 5. místo. Starší žákyně mají před
sebou ještě 4 zápasy s Chvaleticemi a Pardubicemi.
Zatím jsou deváté.
Kadetky
Pardubický krajský přebor ještě není dohraný.
Již teď je jasné, že v celkovém účtování rozhodne
poslední zápas s Pardubicemi. Bude to však boj
pouze o třetí místo. Na Olomoucku ale naše kadetky zaperlily a staly se Přebornicemi v Olomouckém
kraji. Celou soutěží prošly bez vážnějšího zaváhání.
Na jejich kontě je 21 vyhraných zápasů a pouze 3
porážky od Přerova, který se v kompletní sestavě
zřejmě sešel akorát na naši Poličku.
Náročná sezóna v obou krajích se částečně podepsala na hubenějším výsledku na Pardubicku.
Juniorky
Ještě svoji soutěž neuzavřely, ale v předposledním kole se zrodilo velké překvapení, když sebraly
body vedoucí Moravské Třebové. Derby s Českou
Třebovou se hraje na konci března. Zatím 4. místo.
har

Tenis

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

turnajů Adam Jelínek a Zdenda Jílek zažili zatím
největší vrchol své kariéry. Na domácím turnaji
mladšího žactva spolu vyhráli po nervy drásajícím
finále čtyřhru a po té se postavili proti sobě ve finále
dvouhry. Bylo tedy jasné, že jeden z nich se poprvé
stane celkovým vítězem. Toto vítězství si nakonec
pro sebe vybojoval po hladkém průběhu Adam
Jelínek. Oběma gratulujeme a přejeme další takové
turnaje, jako byl tento.
17. 3. se konal další turnaj MALYOPEN - Medium
v Poličce. Přihlášeno bylo devět dvojic, ale na poslední chvíli se dvě dvojice odhlásily a nakonec po dlouhých telefonátech ještě další dvě dvojice nedorazily.
Je to škoda, neboť ostatní čekající již pilně půl hodiny
trénovali, než byl zahájen vlastní boj.
Pět účastníků hrálo jediným možným způsobem,
a to každý s každým do devíti gamů. Již první tři
utkání naznačila vyrovnanost dvojic, neboť tato
skončila vždy 9:8 s tb. Svítící slunce vytopilo nafukovací halu na více než 25 stupňů Celsia, a proto se hrálo
v letní atmosféře. Po třech utkáních dominovala dvojice Scheib, Hrubý, která hrála bez ztráty květinky.
V posledním utkání celého turnaje tato dvojice vedla
nad mladou nadějnou dvojicí Vápeník E., Kubát již
7:2, ale mladé nadšení otočilo vývoj ve svůj prospěch
a mladí si poměrem 9:7 zajistili prvenství v celém
turnaji.
Blahopřejeme vítězům a přidáváme celkové výsledky.
1. Vápeník E., Kubát M.
2. Scheib L., Hrubý Z.
3. Bendl, Filip
4. Schneider, Matva
5. Hegr P., Teplý I.
Těšíme se na další utkání snad již v početnějším
obsazení.
18. 3. turnaj v minitenisu v Havlíčkově Brodě. Na
poslední zimní turnaj vyrazili Přemek Mitáš a Simča
Válková. Spolu s nimi hrálo 17 dětí ve čtyřech skupinách. Oběma našim se podařilo postoupit do čtvrtfinále , kde bohužel oba ztroskotali na stejném hráči
z Jihlavy. Přemek s ním prohrál hned ve čtvrtfinále
a tak obsadil konečné 8. místo a Simča po vítězném
tažení turnajem prohrála až ve finále a tak jí patřilo
krásné 2. místo.
Výroční členská schůze Tenisového oddílu
se koná v pátek 6.4. od 18.30 hod. v budově
TO.
Z. Jílek

Hokej
Lanškroun – Polička 5:6
Branky: Krajíček 2, Kubát, Švejda, Boháček,
D. Vápeník.
Velice pěkné utkání sehrál Spartak ve čtvrtek 16.
2. v Lanškrouně. Oboustranně ofenzivní duel zahájili lépe Orli, kteří se v 5. a 7. minutě ujali vedení
2:0. O snížení na 2:1 se postaral Krajíček, který
tak podtrhl účet první třetiny. Začátek prostřední
části byl v režii Spartaku a tentokráte okořeněný
vyrovnávací brankou již ve 3. minutě po kombinaci Nykla s Kubátem. O necelých 5 minut později
propálil Švejda vše, co mu stálo v cestě, a poslal
hosty do vedení. V závěrečné třetině po chybě
v našem obranném pásmu Lanškroun vyrovnal
a v 8. minutě se ujal vedení 4:3. V 11. minutě Boháček vymetl všechny pavučiny v růžku lanškrounské branky a vyrovnal na 4:4. Za 3 minuty domácí
opět vedou o gól, ale tentokráte již naposledy.
V čase 17:54 našel Boháček Krajíčka a „velký“ malý
Krajda střelou pod horní tyčku vyrovnal. Když do
konce utkání zbývalo 47 vteřin, nahodil Nykl puk
před branku a jeho dloubák skončil v síti. Branka
byla připsána D. Vápeníkovi, ale spíše to vypadalo
na teč domácího hráče.
Polička – Skuteč 8:1
Branky: Nykl 4, Kubát 2, Grubhoffer, Krajíček
V utkání proti poslednímu týmu tabulky se
domácí ujali od začátku diktování tempa. Skóre
zápasu otevřel v 10. minutě Kubát po souhře s Boháčkem a Švejdou, o zvýšení na 2:0 se postaral
Grubhoffer. Převaha domácích ve druhé části vedla k jedinému zásahu z hole Nykla, který jel sám na
branku. Ve třetí třetině se nejprve prosadil Kubát,
po další kombinaci prvního útoku zvyšoval Nykl
na 5:0. Dařilo se nám zejména v přesilovkách.
Hosté ve 45. minutě vsítili alespoň čestný zásah
po dorážce Lígra, ale v závěru už nestíhali. Ve 48.
minutě přidal další branku Nykl a v závěru utkání
při vlastním oslabení vylepšil Spartak konečné
skóre na 8:1. Po základní části jsme se umístili
na 8. místě.
Semifinále „O pohár Vladimíra Martince“:
Polička – Lanškroun 1:2 na zápasy
Polička – Lanškroun 4:5 (PP)
Branky: Kubát 3, Nykl
Tradice je neporušena. V utkáních mezi Poličkou a Lanškrounem vyhrávají v této sezoně
hostující celky. Platilo to také v úvodním semifinále, které se hrálo ve středu 22. února. Do utkání
jsme vstoupili špatně. Ve 3. minutě se hosté ujali
vedení 0:1. V 9. minutě po Fischerově teči v přesilovce to bylo 0:2. Druhá polovina byla ze strany
Spartaku lepší a po brankách Nykla a Kubáta bylo
vyrovnáno. V 19. minutě jsme využili přesilovku 5
na 3 a rázem to bylo 3:2! Druhá část měla místy
s hokejem málo společného, jelikož sudí Přichystal posílal na trestnou lavici jednoho hráče za
druhým. Ve 34. minutě tak sedělo „na hanbě“ celkem sedm mužů a na vyloučené to v ten moment
bylo 8:14. Domácí si ale s početními převahami
neporadili dobře a místo pojistky přišlo ve 33.
minutě zase vyrovnání hostí. Poslední třetinu zahájil faul na Pilavku a trestné střílení, které Rauer
kryl. Následovala přesilovka Spartaku pět na tři,
kterou Kubát využil, a domácí fanoušci jásali
– 4: 3. Ale smích je přešel. Rozhodčí totiž ze svého
metru neslevil a dvakrát poslal tentokrát Poličku
na dlouhou dobu do tří. Ta se sice ubránila, ale
když už poslední vyloučený skočil na led, procpal
puk do sítě Pilavka a poslal zápas do prodloužení.
V něm měl navrch Spartak a několikrát byl blízko
rozhodnutí, ale to se narodilo na druhé straně.
Patsch si najel na kruhu do střelecké pozice a povedeným švihem překonal Rauera. Do konce v tu
chvíli chybělo jenom osm sekund.
Lanškroun – Polička 2:6
Branky: Krajíček 2, Boháček, Šedý, Nykl, Máša

V neděli 26. února se hrálo druhé utkání semifinále v Lanškrouně. Utkání jsme začali podstatně
lépe než první a hned v 6. minutě se ujali vedení,
když po Mášově úniku překvapil z úhlu brankáře
Nykl. Domácí srovnali v 10. minutě, ale vedení
nám vrátil v čase 19:47 důrazný Šedý. Ve druhé
třetině jsme pokračovali v aktivní hře, které navíc nechyběla efektivita. Ve 30. minutě se ostrou
ranou trefil Krajíček a o chvíli později si na pas
V. Vápeníka najel Máša a zavěsil na 1:4. Domácí
si zejména zásluhou Pilavky vypracovali tři tutové
šance, ale skvělý Rauer je pochytal. Do poslední
třetiny domácí stáhli sestavu na dvě lajny, ale obětavě hrající Poličští jejich tlaku úspěšně odolávali.
To platilo až do 55. minuty. Domácí využili přesilovku 5 na 3 a snížili na rozdíl dvou branek, ale
v pokračujícím oslabení ujel Krajíček a zvýšil na
2:5. Razítko poté přidal v 57. minutě Boháček,
který se vracel z trestné lavice. V Lanškrouně se
Spartak i přes absence ukázal ve velmi dobrém
světle, teď však půjde o to, aby se takto předvedl
i doma.
Polička – Lanškroun 4:8
Branky: Šedý 3, Nykl
Lehce šokující průběh mělo třetí semifinále.
Domácí Spartak zápas výtečně rozehrál, jenže
ve druhé třetině postihl jeho hráče totální kolaps,
prohráli ji 0:6 a jejich finálové ambice se rozplynuly v dým. Posedmé v této sezoně tak v utkáních
těchto rivalů zvítězil hostující tým. Domácí se do
zápasu pustili zostra, aktivitou zaskočili svého
soupeře a brzy se dočkali odměny. A to hned
dvojité zásluhou Šedého. Ten nejdříve osvědčil
důraz na brankovišti a dotlačil puk za záda gólmana, aby ve 4. minutě udeřil při oslabení, když
ve spolupráci s Krajíčkem těžil z dobrého napadání. Hosté se z počátečního útlumu postupně
vzpamatovali a začali také ohrožovat Rauera, ale
více šancí bylo nadále na hokejkách domácích. Ve
24. minutě hosté snížili na 2:1. Další vypracované
šance jsme nevyužili a pak přišlo to, co nikdo nečekal. V rozmezí 31. a 39. minuty nasázeli hosté
do naší branky pět gólů! Druhá třetina skončila
pro hosty 0:6. Ve 43. minutě hosté zvýšili na
2:7. Ve 47. a 52. minutě jsme po brankách Šedého
a Nykla snížili na 4:7, ale poslední slovo měli hosté v 54. minutě – 4:8. V závěru utkání jeli Nykl se
Švejdou krátce po sobě dvě trestná střílení a oba
si vylámali zuby na brankáři Nimmerrichterovi.
Přes trpký konec poličští fanoušci po utkání sympaticky poděkovali svým hráčům za celou sezonu.
Ve skupině B jsme skončili třetí a celkově v krajské
lize devátí.
Junioři:
Moravská Třebová – Polička
Polička – Hlinsko
Světlá n/S – Polička
Polička – Litomyšl
Starší žáci:
Chotěboř – Polička
Pardubice – Polička
Polička – Choceň
Skuteč – Polička
Polička – Žďár n/S
Třebíč – Polička
Polička – Velké Meziříčí
Dorost:
Polička – Světlá n/S
Skuteč – Polička
Polička – Chotěboř
Lanškroun – Polička
Mladší žáci:
Chotěboř – Polička
Pardubice – Polička
Polička – Choceň
Skuteč – Polička
Polička – Žďár n/S
Třebíč – Polička

1:3
12:1
3:4 sn
4:5
6:8
1:5
16:2
6:9
5:4
4:3
11:5
4:2
3:15
7:9
5:2
0:6
1:6
5:0
1:7
5:1
1:3
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Polička – Velké Meziříčí
Přípravky:
Hlinsko – Polička
Polička – Choceň
Skuteč – Polička
Polička – Česká Třebová
Pardubice 1 - Polička
Polička – Pardubice
Polička – Litomyšl
Litomyšl – Polička
Polička – Pardubice

5:1
3:1
3:7
5:3
3:5
3:6
2:24
11:1
0:14
8:1

Polička – Skuteč
7:1
Skuteč – Polička
3:10
Pardubice – Polička
11:1
Polička – Pardubice
13:3
Polička – Litomyšl
14:3
Pardubice – Polička
1:8
Skuteč – Polička
1:4
Skuteč – Polička
1:15
Litomyšl – Polička
2:6
Výbor oddílu ledního hokeje

Městská
hokejová liga
Finále městské hokejové ligy o putovní pohár
starosty města poličky vidělo 650 diváků.
Důkazem toho, že hokej v Poličce táhne fanoušky do ochozů, bylo finále MHL, které vidělo cca
650 diváků. Velice pohledné utkání hodné finále
předvedla mužstva POMEZÍ a JEDLOVÉ. Po dramatickém souboji, kdy Jedlová vedla 1:0, nakonec
zvítězilo Pomezí 4:1.
Je třeba podotknout, že někteří hráči nastupují
v MHL i v jiných městech a dle jejich tvrzení je
právě v Poličce tato liga nejkvalitnější.
Výsledky ročníku MHL 2011-2012:
Pomezí, Jedlová, Betlém, Trpín, Sádek, Pustá
Rybná, Stašov, Nyklovice, Telecí, Bystré
Vedení MHL

Co nového
v kondičním testu?
(pokr. ze str. 21)
Standa Nožka, všestranný sportovec a cyklista
Jakub Mitáš, fotbalista Vojta Měšťan, kulturista,
všestranný sportovec a student prestižních světových universit (USA, Švýcarsko), geniální Jirka
Havran, atlet – juniorský mistr ČR v trojskoku
David Beneš, záchranář Lukáš Karlík, boxer a kulturista Emanuel Petr, volejbalista Josef Stříteský,
nadšený cvičenec a talentovaný kulturista Luboš
Chládek, plavec a potápěč Jirka Valíček, maratonský běžec Jan Koráb, boxer Milan Paroulek, lodník
Roman Uhliarik, silák Jan Roušar, kick boxer Petr
Soukal, kulturista Josef Ručka, bývalý skokan
vytrvalostního testu Láďa Pavelka, závodník ve
squashi Leoš Bulva, všestranný sportovec Jarmil
Cik, kulturista František Zbořil, finalista soutěže
Do formy s Muscle&Fitness Tomáš Lněnička, cyklista Michal Dvořák a zasloužilý cvičenec fitcentra
Vlastík Novák.
Toto je třicet nejlepších borců testu vytrvalostní
síly. Za nimi je více než sedmdesát dalších cvičenců – pronásledovatelů v čele s kulturistou a kick
boxerem Robinem Běhounem. Kdo má zájem
stoupat v tabulce výše, musí mít vedle pevného
zdraví také pevnou vůli a výbornou kondici.
Všem účastníkům silově vytrvalostního veslování přeji hodnotné výsledky.
Jiří Štěpánek,
kondiční trenér
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí

ZAVŘENO
6.00-7.30h.,
12.00-13.30 h. 2 dr.,
15.00-16.00 aquagr.,
14.30-16.00h. 2 dr. 18.00-20.00 h.
3. úterý
6.00-7.30 h.,
7.30-10.00 h. 2 dráhy,
11.00-12.00h., 14.00-15.00h.,
16.30-18.00 h. 2 dr. 18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
4. středa
6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. 2 dráhy,
19.00-20.00 h. kondiční pl.
5. čtvrtek
6.00-20.00 h.
6. pátek
6.00-20.00 h.
7. sobota
14.00-20.00 h.
8. neděle
ZAVŘENO
9. pondělí
ZAVŘENO
10. úterý
6.00-7.30h.,
11.00-12.00 h.,
14.00-15.00h., 16.30-18.00 h. 2dr.,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
11. středa
6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
12. čtvrtek 6.00-7.30 h.
14.00-20.00 h.
13. pátek
6.00-7.30 h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14. sobota 14.00-20.00 h.
15. neděle
ZAVŘENO
16. pondělí 6.00-7.30h.,
12.00-13.30 2 dráhy,
15.00-16.00 aquagr.,
14.30-16.00h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.
17. úterý
6.00-7.30h.
11.00-12.00 h.,
14.00-15.00h. 16.30-18.00 h.2 dr.,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
18. středa
6.00-7.30 h.
11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
19. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
20. pátek
6.00-7.30 h.,
12.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
21. sobota
14.00-20.00 h.
22. neděle ZAVŘENO
23. pondělí 6.00-7.30h., 12.00-13.30 2 dráhy,
15.00-16.00 h. aquagr.,
14.30-16.00 h. 2 dr., 18.00-20.00 h.
24. úterý
6.00-7.30h.,
11.00-12.00 h.,
14.00-15.00h., 16.30-18.00 h. 2 dr.,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. aquaerobic
25. středa
6.00-7.30 h.,
11.00-12.00 h.,
17.30-19.00 h. 2 dráhy,
19.00-20.00 kondiční pl.
26. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
27. pátek
6.00-7.30 h.,
10.00-16.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
28. sobota 14.00-20.00 h.
29. neděle ZAVŘENO

Turisté zvou
DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVODNICKTVÍ č. 135/2004
do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými,
kožními nebo jinými přenosnými chorobami a děti
do věku jednoho roku!!! Děti ve věku 1 až 3 let mohou
do bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových
plenkách do vody s přiléhavou gumičkou kolem
nohou!! - DĚTI DO 10 LET VĚKU MAJÍ VSTUP
POVOLEN POUZE S PLNOLETOU OSOBOU!
UPOZORNĚNÍ: Teplota vody v poličském bazénu je
po celý provozní den 27 °C.
Při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku
se doplácí dle platného ceníku

KČT – odbor Polička
Sobota 7. dubna - Vandr skrz
Maló Hanó
Účast na 45. ročníku tradičního turistického pochodu
v Moravské Třebové. Pěší trasy
13 - 42 km. Individuální účast, doprava dle dohody os. auty.
Informace: ing. Karel Müller
Pondělí 9. dubna - Velikonoční vycházka
Oblíbená vycházka na Velikonoční pondělí,
tentokrát na Lucký vrch. Sraz účastníků v 8.30
hod na parkovišti pod divadlem. Trasa 18 km.
Vedoucí akce: Zdena Mihulková
Sobota 14. dubna- Setkávání
Putování po dálkové cestě Dr. J. G. Jarkovského v Ústí nad Orlicí. Zahájení v 9.00 hod. na
Mírovém náměstí. Individuální účast.
Pátek 20. dubna - Den Země
Jako každoročně se vypravíme na úklid turistických cest v okolí města Poličky. Sraz účastníků
v 15.30 hod. pod divadlem.
Vedoucí akce: Vladimír Uhlíř
Úterý 1. května - K pomníku K. H. Máchy
Pěší vycházka do okolí Blanska. Odjezd v 7.30
hod. vlakem do Blanska. Návrat vlakem do Poličky v 18.28 hod. Trasa 18 km
Vedoucí akce: Jiří Coufal
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

PROVOZNÍ DOBA SAUNY: DUBEN 2012
Muži:
středa, pátek: 16.00–19.30 h.
Ženy:
čtvrtek: 16.00–19.30 h.
sobota: 14.30-16.55 h.
Společná:
sobota 17.00–20.00 h.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
NABÍDKA:
v prostorách sauny nabízíme k pronájmu místnost
o rozměrech 17 m2 za účelem např. masáží, poskytování rekondičních služeb a podobně.
KOUPALIŠTĚ:
V areálu koupaliště nabízíme k pronájmu prostory
k podnikání v oblasti občerstvení.
Informace získáte 461 725631, 737 867 342,
bazen@tespolicka Kmošková Jitka, vedoucí
plaveckého bazénu se saunou, koupaliště a ubytování.
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,
mobil 737 867 342, Zdena Mihulková plbazen
@tespolicka.cz, č. tel. 461 725 631, Martina Jiráňová
plaveckaskola@tespolicka.cz, mobil 731 020 030
Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu:
po, st, pá:
10.00-12.00 h. a 14.00-20.00 h.
út a čt:
14.00-20.00 h.
sobota:
14.00-17.00 h.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
Jiří Štěpánek – odpovědný vedoucí, osobní trenér,
vicemistr světa a Evropy, mobil 606 273 289
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU UKONČEN.

KČT J. G. - Jarkovského Polička
So 14. 4. „O Žižkův štít“, 40. ročník pochodu
v Hořicích
So 21. 4. „Svrateckou hornatinou k rozhledně
Horní les“.
6. ročník hvězdicového pochodu. Letos s připomínkou 10. výročí otevření rozhledny. Každý
příchozí obdrží pamětní list a razítko s motivem
rozhledny.
Slavnostní připomenutí výročí otevření rozhledny bude od 13 hodin. Akce samotná trvá od
9 do 17 hodin.
Bližší informace naleznete na www.kct-jgj-banda.cz nebo ve vývěsce na rohu Palackého
nám. a Tylovy ulice naproti městské knihovně.

Devátá Střítežská míle
Dvacet šest běžců přivítalo jaro tím nejzdravějším způsobem ve Stříteži. V první jarní den,
úterý 20. 3. se postavili na start u dolní tabule
a zcela nekompromisně si to rozdali na trati 1380
m dlouhé po hlavní střítežské avenue vzhůru na
tabuli horní.
Závodili běžci „domácí“ ATPOL, tradičně Iscraexu Č. Třebová, přijela silná sestava ze Svitav,
na kole přicestoval zástupce Cyklo Ski Polička,
jedno rodinné družstvo z Borové bojovalo s nepřízní osudu a ztrátou čepice a na svůj běžecký
talent si vzpomněl vousatý zástupce domácí Stříteže. Věkově se startovní pole skládalo prakticky
ze všech generací, deset závodníků již okusilo
záludnost této netradiční dráhy, šestnáct bylo nováčků. Potěšil start sedmi zástupců žákovských
kategorií.
Jarní den a jarní počasí umožnilo vytvořit jednadvacet osobních rekordů, dvacet tři ročníkových,
jeden absolutní a dva v počtu startujících. Aničce

Krátké, hvězdě z Pardubic, nejlepší z pěti děvčat,
chyběla na rekord jedna sekunda.
S rolí favorita se smířil a poslušně ji splnil Ondra
Klička ze Svitav, který hned první start proměnil
v traťový rekord. Blahopřeji a doufám, že to není
poslední letošní úspěch. V kvalitním osobním
rekordu doběhl pro stříbro „domácí“ Pepa Šutera,
kéž by tak dobře běžel i pražský půlmaratón. Bronzový skončil „Šejk“ Dan Petr, který nyní absorbuje
hlavně kilometry na kole. I souboje o další umístění byly divácky atraktivní, doufejme, že závodníky
budou motivovat do další tréninkové činnosti a budou tak šířit i jinde čest a slávu Atletiky Polička.
Závěr sportovně soutěžní společenské akce tvořila výměna dojmů ze závodu, konzumace koláčků,
likvidace ovocných nápojů a potlesk za umístění
každého závodníka.
P. S. Babička byla ráda, že ji předběhlo tolik
mladších.
Miloslav Červ
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