Vybíráme:
Městská kronika
Galerie Kabinet Střítěž II.
Zápisy do 1. tříd
Sport

str. 3
str. 11
str. 14
str. 20 - 24

Informace o dění ve městě najdete
také na www.policka.org
prosinec 2012, ročník 10 (86)
Noviny občanů města Poličky a okolí

12

Město pro byznys – Polička opět vítězí!
V úterý 13. listopadu proběhlo v Pardubicích
slavnostní vyhlášení již pátého ročníku srovnávacího průzkumu „Město pro byznys“. Polička
obhájila obě vynikající pozice z loňského roku a to
druhé místo za nejpřívětivější podnikatelské město Pardubického kraje.
První místo obsadila Přelouč a třetí Vysoké Mýto.
Také „Uznání za nejvyšší spokojenost podnikatelů
s prací radnice“ zůstává Poličce. Obě ocenění převzala místostarostka města Marie Kučerová.
Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem
místních samospráv v ČR. Srovnává mezi sebou
205 obcí a 22 městských částí hlavního města

Prahy, k čemuž využívá největšího počtu kritérií.
Výzkum získává více jak 20 tisíc dat z nezávislých
zdrojů, jako jsou Český statistický úřad, Ministerstvo finanční ČR, Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR, CCB, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ústav zdravotnických informaci a statistiky ČR, či největšího online průzkumu platů
www.platy.cz. Další data se získávají online dotazníkovým šetřením obcí nebo telefonickým průzkumem mezi podnikateli.
Obce se ve srovnávacím výzkumu „Město pro
byznys“ hodnotí na základě padesáti kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí
a přístup veřejné správy. Mezi kritéria podnikatelského prostředí patří např. cena za odvoz odpadu,
počet lékařů, vzdálenost k dálnici, dostupnost
pozemků a prostorů pro podnikání, míra nezaměstnanosti, ceny bytů… Kritéria přístupu veřejné správy jsou např. úspěšnost získávání dotací,
hospodaření radnice, úřední hodiny MěÚ, webové
stránky města, spokojenost s přístupem radnice,
vstřícnost a ochota úředníků, odborná kompetence úředníků a další.
Podle výsledků hodnocení shromážděných dat
vnímají poličští podnikatelé velmi pozitivně ceny
stavebních pozemků, ceny bytů, přístup radnice
i odbornou kompetenci úředníků.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme vám všem radostné prožití
vánočních svátků a nový rok 2013
naplněný zdravím, láskou, štěstím, porozuměním a spokojeností.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Kučerová, místostarostka
Marie Tomanová, místostarostka

Poličská výtvarnice
přivezla bronz
Anežka Vargová, žákyně ZUŠ B. Martinů Polička
se umístila se svým výkresem „Polička – kostel sv.
Jakuba“ na třetím místě v celorepublikovém kole
soutěže Památky očima mladých v kategorii 6-10

Obrazy zpět v Poličce
Jedenáct obrazů z poličské galerie, které byly na
výstavě v rakouském Salcburku, doputovalo během prvního listopadového týdne zpět do Poličky.
Obrazy z galerie rodu Hohenemsů byly zapůjčeny
na výstavu věnující se významnému představiteli
města Salcburku, jímž byl arcibiskup Mark Sittich.
Výstava probíhala od 11. května do 28. října 2012
přímo v historickém jádru města, a to v hlavním
salcburském chrámu, kde sídlí Dómské muzeum.
Významný mecenáš a stavitel, arcibiskup Mark Sittich, založil mj. i tento chrám a je rovněž budovatel
zahrad a zámku Hellbrunn.
Součástí výstavy byl informační panel o Poličce
a jejích zajímavostech v německém jazyce, k dispozici turistům byly i letáčky a propagační materiály.
Tyto informace dostali i návštěvníci zámku Hellbrunn. Polička se návštěvníkům představila jako

atraktivní historické město a také jako rodiště hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Díky výstavě došlo k významné propagaci města.
Výstava byla velmi úspěšná, dle vyjádření ředitele Dómského muzea Petra Kellera si obrazy prohlédlo více než 21 500 návštěvníků. Polička byla
v Salcburku vidět!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

let. Vyhlášení výsledků celostátního kola proběhlo na podzim v Kutné Hoře, kde Anežka převzala
ocenění z rukou starosty Kutné Hory Ivo Šance.
Výtvarnou soutěž Památky očima mladých uspořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska, jehož je město Polička členem.
Poděkování patří všem mladým výtvarníkům
z Poličky, kteří se soutěže zúčastnili, jejich učitelům a také členkám odborné poroty, které vybíraly
díla pro republikové kolo soutěže, a jejichž výběr
byl vítězný. Dík patří výtvarnicím Veronice Bromové, Šárce Hrouzkové a Pavle Juklové, vybírání
nebylo opravdu lehké!
Velká gratulace Aničce Vargové a její paní učitelce Palcové.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka
příštího čísla Jitřenky: 16. prosinec
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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PF města Poličky
pro rok 2013

Nová královna věnných měst

Pro vytvoření ilustrace PF města Poličky 2013
tentokrát místostarostka Marie Kučerová oslovila
ZUŠ B. Martinů Polička. Po úspěšné loňské premiéře, kdy PF navrhli studenti poličského gymnázia,
dostala prostor další škola v Poličce. Vybírání opět
nebylo lehké a z prací žáků paní učitelky Palcové byly
vybrány 4 finalistky. Pro PF byly použity obrázky od
Anežky Korábové, Kateřiny Tůmové a Ivy Machové.
Udělena je i zvláštní cena za dílo Adély Jílkové.
Město Polička děkuje ZUŠ B. Martinů Polička
za výbornou spolupráci a všem malířům za krásné
obrázky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Soutěž o titul „Královna královských věnných
měst“ pořádal v úterý 13. listopadu v královéhradeckém Adalbertinu svazek obcí Královská věnná
města. Každé z devíti věnných měst mohlo nominovat pouze jednu soutěžící. Město Poličku reprezentovala čtyřiadvacetiletá studentka Univerzity
Pardubice Zuzana Večeřová. Poličská královna
sice titul nezískala, ale od všech fanoušků města
Poličky a hradu Svojanova, kteří jí podporovali v hledišti, získala obrovský obdiv a uznání za
profesionální a dokonalou přípravu disciplín i za
krásný a přirozený projev. „Zuzko, patří Ti velký
dík a pro nás jsi opravdovou královnou města
Poličky a samozřejmě také královnou hradu Svojanova.“

Během soutěžního večera každá dívka představila své město, přidala i zajímavou perličku z jeho
historie či současnosti, ukázala svůj um či vtip ve
volné disciplíně a ve společné choreografii předvedla ukázku dobových tanců i módní přehlídku
historických společenských šatů. Poličská královna předvedla ve volné disciplíně hru na několik
typů flétniček. V historických šatech vystupovala
a pohybovala se velmi přirozeně a půvabně, protože jako průvodkyně hradu Svojanova používá
historické šaty téměř denně. Nutno podotknout,
že v historických kostýmech přišli na slavnostní
večer i fanoušci poličské královny.
Vítěznou královnu Terezu Lagutinovou čeká
nyní rok plný cestování a zážitků v královských

Porota složená ze starostů a místostarostů jednotlivých měst (Poličku zastupoval starosta Jaroslav Martinů) přisoudila hrdé postavení královny
jedenadvacetileté Tereze Lagutinové ze Dvora
Králové nad Labem. „Volba nebyla jednoduchá,
při vyrovnanosti soutěžících rozhodla po dohodě
porotců o vítězce váha hodnocení předsedy poroty,“ uvedl starosta Mělníka a předseda poroty
Ctirad Mikeš.

věnných městech. Od každého z nich totiž jako
odměnu za vítězství v soutěži dostala pozvání
k návštěvě, samozřejmě s ubytováním a vstupenkami na atraktivní kulturní akci. Milou příchuť
měl soutěžní večer i pro soutěžící za Vysoké Mýto
Jaroslavu Jeníkovou, která získala nejpočetnější
podporu v internetovém hlasování veřejnosti probíhajícím ještě před soutěží.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Adéla Jílková

Iva Machová

Nová turistická odpočívadla
Svazky obcí Kraj Smetany a Martinů a Mikroregion Poličsko (obou svazků je město Polička členem) realizují v letošním roce projekt Turistická
odpočívadla a odpočinková místa, který je dotován
Pardubickým krajem v rámci programu Podpora
budování infrastruktury cestovního ruchu. Díky

Poděkování

Anežka Korábová
Kateřina Tůmová
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V rámci Mikroregionu Poličsko vznikla zastřešená
dřevěná posezení v obcích Trpín, Korouhev, Nedvězí, Rohozná a Oldřiš. Právě v obci Rohozná a Oldřiš
mají odpočívadla krásné umístění s výhledem na
okolní krajinu. Město Polička umístilo 2 odpočinková místa přímo podél cyklostezky na bývalé železniční vlečce, nové odpočinkové místo má i obec Telecí,
obec Borová pořídila nové skládací sedací sety.
Kraj Smetany a Martinů zřídil nová zastřešená odpočívadla v obcích Modřec, Lezník, Květná a Střítež.
V obci Sebranice slouží zastřešené posezení zároveň
jako autobusová čekárna. Součástí projektu je i pět
nově pořízených odpočinkových míst v Bystrém.
Krásné posezení zde například vzniklo pod legendárním „stromem rodáků“.
Ing. N. Šauerová

dotaci, kdy každý svazek obdržel příspěvek ve výši
cca 167 000 Kč, byla pořízena nová odpočívadla pro
cyklisty a turisty našeho regionu.
Jednotlivé obce účastnící se projektu vytipovaly
co možná nejlepší umístění nových posezení. Každé
odpočívadlo obsahuje i stojánek na kolo a mapu regionu. Odpočívadla by měla pomoci rozvoji cestovního ruchu regionu, měla by umožnit lepší pohodlí pro
turisty i cyklisty a zatraktivnit oblast, která je turisticky stále ne plně doceněna. Velmi kvalitní práci na
nových odpočívadlech odvedly na základě výsledku
výběrového řízení firmy Truhlářství Roušar z Jedlové a Truhlářství Mitáš & Suchý z Rohozné.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Rád bych jménem TJ Spartak Polička – lyžařského oddílu poděkoval vedení města za kladný přístup
k vybudování vodovodní přípojky ke SKI areálu
v Liboháji a současně vyzvedl příkladnou spolupráci
s městskou policií v organizování pomocných prací
občany vykonávajícími veřejně prospěšné práce. Jen
s touto pomocí jsme mohli úspěšně dokončit investiční akci v krátkém termínu a splnit požadavek OHS
na pitnou vodu pro rychlé občerstvení.
Nyní jsme schopni plnit náročné požadavky občanů ve SKI areálu nejen v zimním období, ale od příštího roku i celoročně.
Zdeněk Klanic, jednatel lyžařského oddílu

Kronika – rozhovor se mnou
Tisková mluvčí města Poličky Ing. Naďa Šauerová mi při redakční radě vyřídila vzkaz od Boženy
Havranové, vedoucí úseku kultury, že mám přijít na
MěÚ podepsat už vytisknutou kroniku města za rok
2011. (Viz foto). Při té příležitosti se mě zeptala, jak
se taková kronika vytváří. To jsem jí, a také členům
redakční rady, v krátkosti řekl. Zdálo se jí, že by to
mohlo zajímat i čtenáře Jitřenky. Takže se ptám
sám sebe a taky si odpovídám:
Kdy ses stal kronikářem?
Vlastně jsem jím původně nebyl. Koncem roku
2003 jsem byl osloven, zda bych zpětně nesepsal
události tohoto roku, protože stávající kronikář
odešel z města a v psaní nepokračoval. No a pak
jsem se stal schválením rady města oficiálním kronikářem.
To jen tak z ničehož nic?
Kronikářství v našich zemích má staletou tradici
a písmáci zapisovali důležité události, jak je sami
znali nebo jak je získali z nějakých víceméně důvěryhodných zdrojů. Když jsem přijal tuto funkci,
zjistil jsem, že existuje zákon, vlastně prvorepublikové vládní nařízení č. 169 ze dne 17. 11. 1932 o pamětních knihách obecních a v §3, odst. (4) celkem
jasně stanovilo: „…Veřejné úřady a ústavy jsou povinny, aby kronikáře v této činnosti podporovaly,
oznámily mu na požádání úřední data a podaly informace, pokud jest toho potřeba k účelům pamětní
knihy obecní a neodporuje to platným předpisům
nebo veřejným zájmům. Jestliže kronikář potřebuje dat nebo informací od místních spolků, správ
velkostatků, průmyslových podniků a pod., a nedosáhne jich sám, jest na politické obci, aby smírně
zakročila, po případě požádala dozorčí úřad (§10)
o zprostředkování.“ V nařízení č. 169/1932 vzpomeňme i jinou výstižnou formulaci v §2 – „Účelem
pamětní knihy obecní jest zachovati místní dějiny
pro poučení budoucích.“ Vládní nařízení pak vyústilo k novému kronikářskému zákonu č. 80/1920Sb.
Teprve po dlouhých letech byl přijat nový kronikářský zákon č. 132/2006 Sb., vycházející z toho
letitého, kde se jako hlavní změna do zákona zavádí
možnost elektronického psaní kroniky.
To jsi věděl, když ses stal kronikářem?
Nevěděl a myslel jsem, že kroniku budu psát jako
dávný písmák. Nový zákon přináší problematické
další „maličkosti“, jako nahlížení do kroniky, a to
v pasáži o možnosti navrhnout změnu či doplnění:
„Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon
přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.
Uvědomil jsem si, že kronikářství se ocitá už někde
jinde, než bylo pocitové a subjektivní písmáctví.
Setkal ses tedy s touto variantou v tomto tvrdém
pojetí?
Ne, zatím jsem s předloženými koncepty při
schvalování neměl problémy. Na druhou stranu
v tom spatřuji i jistotu, že schválením kroniky radou města se stávám „spoluúčastníkem případné
nehody“. Po schválení konečné verze kroniky je podepsána starostou města a kronikářem.
Co tím myslíš tou jistotou?
To je další libůstka – pro změnu, tentokrát ze zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tady
je každý při troše neopatrnosti sestřelitelný.
A baví tě to za takových okolností ji psát?
Baví není ten nejsprávnější výraz. Beru to tak, že
když už jsem za to vzal… a konečně: zachovávám ur-

čitou míru - nazvu to - dobrého vkusu, tak zatím se
mi žádný úraz nestal.
Funguje tedy autocenzura?
Ne, tak to není, snažím se to psát – jak bych to
řekl - snad s historickým nadhledem a vystříhávám
se pokud možno osobních pocitů.
Prozraď alespoň něco, co bys do kroniky dal
a není to tam?
Tak třeba mou nesmlouvavou averzi proti cyklistům, jezdícím po chodnících. A hned napíšu
proč: Jeden cyklista srazil na chodníku mou man-

želku, která byla týden částečně ochrnutá a denně
ji musel lékař dávat injekce a pak ještě další týden. Mám to dál rozvádět? Nebo: když nám zloděj
z náhrobku ukradl zabudovanou měděnou secesní
lucernu, aby za ni ve sběrně dostal pak pár kaček.
Tak takovéto věci tam nepíšu. Naopak pro zpestření rád uvádím zprávy z policejního archivu, ale
nepíšu tam o tom, komu se zatoulal pejsek, nebo
že nějakého naopak policie našla. Rád bych také
psal více o poličských firmách, ale není to tak jednoduché. Konkurenční firmy by si mohly stěžovat,
že o nich nepíšu a uvádět jen nějaké údaje, bez uvedení konkrétního podnikatele, aby to zase nebyla
reklama, nemá význam.
A odkud tedy sbíráš podklady?
V závěrečné části kroniky uvádím své prameny.
Je to Jitřenka, Svitavský deník, denní tisk a také
tiskové zprávy, které jsou doručovány MěÚ a které
jsou mi e-mailem přeposílány. Každý měsíc začínám usneseními rady a zastupitelstva města. Samozřejmě prezentuji také osobní zkušenosti, především z kultury a některých veřejných akcí.
Jakou úpravu má kronika?
Je zpracovávána elektronicky a od samého začátku udržuji stejný vzhled. Ještě musím napsat jednu
důležitou věc: Kronika je na přání zadavatele pouze
textová, protože fotoarchiv si vede město samostatně. Mně by ilustrovat kroniku potíže nečinilo, ale
dodržuji dohodnutou formu.
Je členěna do měsíčních cyklů a každý obsahově
sourodý zápis je v alonži pojmenován některým
výstižným heslem, například Radnice, Školy, Sport
atd. Vstupní strana kroniky obsahuje úvod s nejhlavnějšími událostmi roku v našem městě.
Na konci kroniky je pak obsah podle zmíněných
hesel s uvedením stránek, kde lze heslo najít.
Jak je obsáhlá?
Kronika má obvykle kolem 120 stran, to je deset
stran na jeden měsíc, ale to je jen orientační údaj.
Písmo Times New Roman 12.
Jako kronikář máš i jiné zážitky než je jen její
psaní?
Čas od času mě navštíví nějaký rodák, který
chce precizovat některé údaje, ale i někteří Poličáci.
K padesátiletému úmrtí B. Martinů jsem připravil
úvodní slovo pro stanici Vltava, připravil text k petici za prohlášení světničky BM za Národní kulturní
památku, sepsal jsem vzkaz budoucím generacím,
který je uložen v makovici ve věži sv. Jakuba Ten
je pěkně graficky vyveden a podepsal ho starosta
města Poličky Jaroslav Martinů a kronikář města
Ing. Adolf Klein. Teď už pracuji na kronice letošního roku.
A. Klein

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

Události Městské
policie Polička
Dne 23. 10. v odpoledních hodinách bylo na
Palackého náměstí v Poličce nalezeno jízdní kolo
značky Author Prime. Kolo se nacházelo neuzamčené v prostorách obchodního domu Centrum.
Kolo strážníci předali na ztráty a nálezy při MěÚ
Polička. Foto kola je možné zhlédnout na internetových stránkách Města Poličky v sekci městská policie, nalezená kola. Majitel se může o kolo přihlásit
na služebně městské policie.
Dne 29. 10. v dopoledních hodinách se ve spolupráci s PČR Polička podařilo strážníkům vypátrat
osobu hledanou policií. Hledaný muž z Poličska byl
zadržen na Palackého náměstí v Poličce a následně
eskortován na obvodní oddělení PČR Polička, kde
si jej převzali republikoví policisté k dalšímu opatření.
Dne 2. 11. v dopoledních hodinách byl na ul.
Hegerova v Poličce odchycen toulavý pes. Poté byl
umístěn do nouzového kotce při MěÚ Polička. Ještě téhož dne se o psa přihlásil jeho majitel třiatřicetiletý muž z Poličska, který si svého čtyřnohého
miláčka od strážníků převzal i s pokutovými bločky, které mu byly vystaveny za spáchaný přestupek
ze zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Dne 14. 11. v dopoledních hodinách vyjeli
strážníci na oznámení zaměstnanců prodejny Penny market, kteří v prodejně přistihli muže, který
se pokusil odcizit zboží v částce přesahující 2 tis.
korun. Strážníci na místě zjistili, že oznámení se
zakládá na pravdě a v podezřelém muži následně
zjistili jedenadvacetiletého muže ze Svitav. Provedenou lustrací v evidenci PČR bylo dále zjištěno, že
muž byl v posledních 3 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin krádeže. Za těchto okolností
tedy strážníci věc na místě neřešili jako přestupek,
nýbrž jako podezření ze spáchání trestného činu
krádeže, proto byl muž převezen na PČR Polička
a zde předán dozorčí službě k dalšímu řešení.
Následující případ se odehrál ihned poté, co
strážníci dokončili převoz muže na PČR. Cestou
zpět byli telefonicky vyrozuměni o dopravní nehodě, která se stala v centru města. Nákladní vozidlo,
které projíždělo po Nám. B. Martinů poškodilo
dopravní značku zákaz stání a poté odjelo směrem
k Palackého náměstí. Strážník obsluhující městský
dohlížecí kamerový systém informoval o jeho pohybu hlídku MP, která jej následně zastavila u vlakového nádraží. Na místo byla dále přivolána PČR,
která si celou věc převzala k dalšímu projednání.
Městská policie Polička

Sbírka použitého
ošacení
Použité ošacení, lůžkoviny, ručníky, látky, nádobí, přikrývky, obuv, hračky můžete donést do sběrného dvora na ul. Hegerova. Probíhá zde sbírka
pro potřeby neziskové organizace Občanské sdružení DIAKONIE BROUMOV. Vámi odložené věci
budou použity k pomoci pro sociálně slabé rodiny,
azylové domy, dětské domovy případně odeslány jako humanitární pomoc do zahraničí.
Děkujeme
ms

3

Usnesení rady a zastupitelstva

Informace z IC
Po krátké přestávce bude od soboty 1. 12. 2012
opět v provozu informační centrum (IC). Na stejné adrese na Palackého náměstí, vedle městského
úřadu. Rozsah dosud poskytovaných informací
a služeb zůstává zachován, s cílem postupného
zavádění nových služeb pro návštěvníky i občany
Poličky.
A jsou tady první novinky zavedené právě u příležitosti zahájení nového provozu IC:
• v kanceláři IC bude zdarma k dispozici WIFI
ZONE - bezdrátový internet
• směnárenské služby, směnárna bez poplatků
O dalších aktivitách a novinkách IC vás budeme
průběžně informovat.
Ladislav Cacek, informační centrum

Přání nejen
informačnímu centru
Ke dni 16. 11. 2012 jsme zanechali městu Poličce
aktualizovanou databázi kontaktů informačního
centra na instituce, organizace, obchody, služby,
firmy a živnostníky pro rok 2012, aby budoucí provozovatel měl ihned po svém startu odkud čerpat
informace a občanů města a návštěvníků se změna
provozovatele ve fázi přechodu nedotkla.
Nastupujícímu provozovateli tímto přeji úspěšné vedení a obsluhu informačního centra a jen
samé spokojené klienty a návštěvníky.
Všem občanům města a našim návštěvníkům
přeji, za sebe i někdejší zaměstnankyně informačního centra, příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku zdraví, radost, štěstí a jen samé
pozitivní zprávy a spolehlivé informace.
Mgr. Jan Matouš

Euroklíč
v Pardubickém kraji
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost
veřejných sociálních a technických kompenzačních
zařízení (např. výtahů, schodišťových plošin apod.)
osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze
použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes
500 míst (např. na úřadech, nádražích, čerpacích
stanicích, v obchodních centrech apod.).
Euroklíč může zdarma získat držitel průkazu TP,
ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik a onkologicky nemocný pacient, který má bydliště v Pardubickém kraji.
Informace podá: MěÚ Polička, ul. Nádražní
304, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel.
461 723 842.

Kardiaci zvou
Zveme na poslední vycházku v tomto roce, kdy
oslavujeme dvacetileté trvání Kardio klubu, do
výletní restaurace U JELENA v Javorníku. Nenáročnou pěší 3 km vycházku po nově opraveném
chodníku pro pěší.
Sraz účastníků v pátek 28. prosince na vlakovém
nádraží, odjezd v 11.30 hod. do stanice Svitavy zastávka. Pro špatně chodící účastníky možnost použití autobusové linky z Pražské ulice do Javorníku.
Program: 12-13 hod. prezentace, 13-14 hod.
oběd, 14-18 hod. kulturní program a tanec.
Účastnice se rády pochlubí vánočními výtvory,
k dobré pohodě nám zahraje pan Telecký. Těšíme
se na všechny členy a příznivce klubu.
J. Pokorný
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Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady
města Poličky konané dne 29. října 2012
RM bere na vědomí dokumenty škol a školských
zařízení zřízených městem Polička:
• Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polička za školní rok 2011/2012
• Výroční zprávu Základní školy Na Lukách Polička za školní rok 2011/2012
• Hodnotící zprávu Střediska volného času Mozaika Polička za školní rok 2011/2012
• Plán práce Střediska volného času Mozaika Polička pro školní rok 2012/2013.
RM určuje jako třetí místnost pro provádění
sňatečních obřadů kapli Františka Xaverského
v budově radnice na Palackého nám. č. p. 2, Polička - město, Polička.

RM pověřuje řízením odboru dopravy Městského úřadu Polička od 30. října 2012 do doby nástupu
nového vedoucího odboru dopravy Bc. Jana Kováře.
RM ukládá tajemníkovi Městského úřadu Polička vypsat výběrové řízení na funkci vedoucího odboru dopravy Městského úřadu Polička.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě
o dílo č. 27/2010 na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s firmou
První litomyšlská stavební a. s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 2 na akci „Realizace
úspor energie - Mateřská školka Luční a Mateřská
školka Čtyřlístek Polička“ s firmou Outulný a. s.,
Náměšť nad Oslavou.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátu starosty města.

Kastelán hradu Svojanova v roli
posledního majitele
Pro velký zájem byly v sobotu 17. listopadu zopakovány noční prohlídky hradu Svojanova. V hlavních rolích mohli návštěvníci spatřit kastelána
hradu Miloše Dempíra, který vystupoval jako poslední soukromý majitel hradu Antonín František
Haasche, jeho ženu představovala „královna města Poličky roku 2012“ Zuzana Večeřová a matinku
paní Jitka Jandlová. Byly tu i další osoby a postavy.
Všichni v krásném dobovém oblečení, pánové ve
fracích a dámy v nádherných róbách.
Prohlídka začala v hradním sklepení opravdu
velmi strašidelně a tajemně, mluvilo se o záhadných a tajemných objevech na hradě, o tom, kdo na
hradě straší. Návštěva hradu pokračovala přes kuchyni až do salónů. Postupně byli návštěvníci vtaženi do děje, kdy přijelo hradní panstvo a architekt
představil své plány přestavby hradu. Diváci byli
i svědky první slavnostní večeře nového panstva
na hradě a vůně teplé zelné polévky byla lákadlem
pro návštěvu hradní restaurace. V roli architekta
vystoupil provozovatel hradní hospůdky pan Konečný a bylo vidět, že se v této roli cítí opravdově
a výborně.

Celý příběh vrcholí na nádvoří hradu, kdy z balkónu promluví poslední majitel a vedle něho stojí
postava smrtky… Konec je opravdu překvapivý, ale
samozřejmě nebude prozrazen. Noční prohlídky
budou v nové sezóně roku 2013 určitě pokračovat.
Prožít je tedy budete moci na vlastní kůži.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Hasiči občanům
Co je „Materiální základna
humanitární pomoci“?
Materiální základna humanitární pomoci (dále
jen MZHP) je doplňujícím prvkem integrovaného
záchranného systému při poskytování pomoci
za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování,
příprava a výdej stravy, ošacení) postiženému
obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární pomoci slouží jako
provizorium a osoby z tohoto zařízení jsou odesílány okamžitě, jak je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení.
Aktivace a využití MZHP ve prospěch postiženého obyvatelstva se předpokládá například v případě živelných pohrom a přírodních katastrof,
velkých ekologických a průmyslových havárií.
Jednotlivé MZHP rozmístěné po republice se od
sebe liší především druhy stanů – zatímco některé používají nafukovací stany, některé jsou stále
vybaveny stany pouze látkovými. Výhodou MZHP
je její variabilita, která umožňuje v závislosti na
charakteru mimořádné situace využít ji i jiným
způsobem. Činnost MZHP není časově omezena. Je využívána do té doby, dokud se orgánům
havarijní komise nepodaří zabezpečit ubytování
v objektech předurčených nebo do doby ukonče-
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ní evakuace do dalších prostor. Stravování osob
je hrazeno z finančních prostředků pověřených
úřadů. Výstroj je doplňována ze stávajících skladů
civilní ochrany.
Právo vyžádat MZHP mají hejtmani krajů (primátor), starostové obcí s rozšířenou působností
a další oprávnění cestou operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru.
Alena Cejpová,
HZS Pardubického kraje

Kalendář akcí
Prosinec 2012

Kam
v Českomoravském
pomezí

Tylův dům
Sobota 1. prosinec ve 14.00 hodin,
velký Tylova domu
VELKÁ ĎÁBELSKÁ ŠOU
Zábavný pořad s Divadýlkem MRAK
plný pekelných soutěží, ďábelských songů a čertovské zábavy. A možná přijde
i Mikuláš...
Vstupné: masky zdarma,
ostatní 40 Kč
Sobota 1. prosinec v 17.00 hodin,
Palackého náměstí
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
STROMU
V předvečer adventu se uskuteční slavnostní rozsvícení vánočního stromu na
poličském náměstí s doprovodným programem.
Neděle 2. prosinec od 14.00 do 18.00 hodin,
prostory Tylova domu
VÁNOČNÍ INSPIRACE
Zavítejte do světa kouzelných vánočních
dekorací, najdete zde šikovné tipy a rady
jak na vánoční výzdobu svého bytu, třeba i inspiraci na vánoční dárky...
Pondělí 3. prosinec od 9.00 do 17.00 hodin,
vestibul Tylova domu
PRODEJ LYŽÍ A LYŽAŘSKÉ
OBUVI
Pronájem
Pondělí 3. prosinec v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
Bernard Slade: VZPOMÍNKY
ZŮSTANOU
Divadelní hra Divadla Ungelt je příběhem o lásce, rodinných poutech a generačním střetu hodnot. V hlavních rolích
Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.
Hru uvádíme v rámci Divadelního abonentního cyklu podzim 2012
Zbylé vstupenky v ceně: 180–220 Kč
Středa 5. prosinec v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
KORNGOLD QUARTET
Smyčcové kvarteto je složeno z absolventů brněnské JAMU, kteří na sebe
upozornili svou vysokou úrovní. Kristina Czajkowská (housle), Václav Zajíc
(housle), Klára Hegnerová (viola), David
Hrubý (violoncello).
Koncert zařazen do koncertní sezóny
KPH 2012/2013
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 6. prosinec od 10.00 hodin,
vestibul Tylova domu
PRODEJ OBUVI Z NĚMECKÝCH
SKLADŮ
Pronájem

Pátek 7. prosinec v 19.00 hodin, velký Tylova domu
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
12. lekce tanečního kurzu vedená Taneční školou Elllis Svitavy.
Nepřístupno veřejnosti
Středa 12. prosinec v 17.00 hodin,
malý sál Tylova domu
BOHUSLAV MARTINŮ A MY
Koncert věnovaný dílu B. Martinů
a skladatelům převážně 20. století u příležitosti jeho narozenin. Přesvědčte se
o tom, že do interpretace skladeb našeho rodáka a jeho pokračovatelů se směle
pouští i nejmladší žáci ZUŠ B. Martinů
Polička, která koncert pořádá ve spolupráci s Tylovým domem.
Pátek 14. prosinec v 19.00 hodin,
velký sál Tylova domu
DOKONČENÁ KURZU TANCE
Závěrečný večer s romantickým názvem
VĚNEČEK není žádnou maturitou z tance, ale krásným poděkováním těm, kteří
vám absolvování společenského vzdělání umožnili – vašim blízkým. K tanci
i poslechu hraje COMBO 2.
Vstupné: 150 Kč (180 Kč s místenkou)
Sobota 15. prosinec v 19.00 hodin,
velký Tylova domu
JAKUB SMOLÍK s kapelou
Koncertní vystoupení populárního zpěváka s kapelou.
Vstupné: 190-260 Kč
Středa 19. prosinec v 17.00 hodin,
velký sál Tylova domu
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
B. MARTINŮ POLIČKA
Nechte se vánočně naladit koncertem,
který vám jen pár dní před vánocemi
nabízí pestrý program připravený hudebním, tanečním i literárně-dramatickým oborem. Pořádá ZUŠ B. Martinů
Polička ve spolupráci s Tylovým domem.

Dárek z TD
Tylův dům zahájil prodej vstupenek na 2 unikátní koncerty, vstupenky jsou skvělými tipy na
vánoční dárky.
Nevíte-li si rady, co dát pod stromeček svým
blízkým? Máme tu řešení – kupte jim vstupenky
na:
• Novoroční koncert, na kterém vystoupí slovenská skupiny CIGANSKI DIABLI spolu s Jaroslavem Svěceným (Tylův dům – 6. 1. 2013)
• Koncert vokálního seskupení 4TET s Jiřím Kornem (Tylův dům – 27. 2. 2013)
Více informací naleznete na www.tyluvdum.cz

Litomyšl
1 – 5. 12. - státní zámek Litomyšl
Hrůzyplné představení pro otrlé děti v doprovodu rodičů
8. 12. - Smetanovo náměstí
Adventní trhy
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením. Doprovodný hudební program.
7. 12. 2012 – 13. 1. 2013 - Městská galerie
Litomyšl – dům U Rytířů
To nejlepší z českého komiksu 1. pol. 20. stol.
Prezentace originálních předloh komiksových příběhů.
Svitavy
1. 12. od 19.30 hod. - kino Vesmír
The Doors – Live at the Bowl ´68
Kompletní verze koncertu z r. 1968 v digitálním remasterovaném provedení s prostorovým zvukem.
14. 12. od 17.00 hod. - Fabrika
Kouzelná školka – Majda s Františkem na cestách
29. 12. od 19.30 hod. - kino Vermír
Led Zeppelin – Live in London 2007
Poprvé od rozpadu kapely po smrti J. Bonhama zahráli Led Zeppelin v Londýně
kompletní set.
Moravská Třebová
2. 12. od 18.00 hod. - náměstí T. G. Masaryka
Rozsvícení vánočního stromu
5. 12. od 15.00 - zimní stadion
Karneval na ledě
14. 12. od 16.00 /dvorana muzea
Ježíšek dětem a pro děti
Odpoledne koled a vánoční atmosféry.
Vysoké Mýto
1. 12. - nám. Přemysla Otakara II.
Vánoční Kujebácký jarmark
a rozsvícení vánočního stromu
Prodej řemeslných výrobků, kulturní program po celý den.
8. 12. od 20.00 hod. - M-klub, Klubová scéna
Koncert: Dan Bárta & en.dru
Vystoupení D. Bárty s jedním z nejlepších
beat boxerů ČR.
15. 12. od 20.00 hod. - M-klub, Klubová scéna
Koncert: Vilém Čok & Bypass

Kino Tylův dům
Z důvodu rekonstrukce nepromítáme.
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
18. 12. od 19.30 hod. – Vánoční
koncert Filharmonie Hradec
Králové
Slavnostní koncert k 90. výročí
založení Smíšeného pěveckého sboru Smetana
Hradec Králové
Antonio Vivaldi - Magnificat g moll RV 61, Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční
Smíšený pěvecký sbor Smetana Hradec Králové
Lenka Lipenská sbormistryně. Smíšený sbor Jitro, Jiří Skopal sbormistr.
CHEB
1. - 26. 12. - Chebské vánoční trhy
Prožijte kouzlo českých Vánoc - ledové kluziště,
betlém, Ježíškova dílna, ponocný a mnohem víc
v bohatém každodenním programu.
JINDŘICHŮV HRADEC
2. 12. - Pekelně zábavné odpoledne
Masarykovo náměstí od 14 do 17 hodin
Soutěže a hry pro děti, pekelná kniha hříchů,
sladké odměny, vystoupení Heidi Janků, dorazí
také anděl, čert a Mikuláš.
KUTNÁ HORA
19. 12. od 18.00 hod. - Adventní koncert Richarda Pachmana - kostel sv. Jana Nepomuckého
V rámci adventního turné „Notre Dame“ vystoupí spolu s Richardem Pachmanem také Dita Hořínková (soprán) a Vladimír Kirikov (housle).
LITOMYŠL
1. - 5. 12. - Zámecké sklepení v moci pekelné
Hrůzyplné představení pro otrlé děti v doprovodu rodičů.
TELČ
15. - 16. 12. - Živý betlém
Nalaďme se svátečně s folklorním souborem
Podjavořičan a Kvítek na komponovaném pořadu telčských folklorních souborů. Na zámeckém
nádvoří uvidíte živý betlém v sobotu 15. prosince od 17.00 a od 18.15 hod. a v neděli 16. prosince
od 14.00 a od 15.00 hod.
TŘEBOŇ
21. 12. od 17 hod. – Živý betlém
Předvánoční setkání a vánoční naladění na Masarykově náměstí v Třeboni.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Kruhy v obilí
Letošní cyklus besed Ekocentra Skřítek uzavřeme přednáškou Kruhy v obilí, kterou povede
Mgr. Tonička Plíšková z Jeseníků v Divadelním klubu v Poličce
ve středu 12. 12. 2012 od 19

hodin.
Program:
• kruhy v obilí a záhadné jevy - obrazová prezentace výskytu v ČR
• film režiséra Viliama Poltikoviče KRUHY V OBILÍ (25 minut)
• obrazce na Vysočině a letošní kruhy v obilí
u Proseče!
• ukázka obrazců z jiných států
• beseda
Co více psát? Mgr. Tonička Plíšková, bývalá pedagožka, se od roku 2000 intenzivně zabývá tématem kruhů v obilí. Informace o nich šíří nejen v Čechách, ale i ve světě. Je spoluzakladatelkou Klubu
záhad Moravia, její články si můžete přečíst na blogu
iDNES a v časopisech.
Však přijďte, uvidíte, uslyšíte.
Za Ekocentrum Skřítek srdečně zve
Ing. Eva Janečková
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NEDĚLE 2. 12. v 18.00 hod.
BOLÍVIE 2012
Povídání a promítání s Petrem Mazalem,
Ivou Dolečkovou, Jakubem Machem a Janou Dandovou o jejich zážitcích - a že jich
tedy bylo - v jihoamerické Bolívii.
Vstupné 30 Kč
ČTVRTEK 6. 12. v 17.30 hod.
Benefiční akce studentů gymnázia
Benefiční akce pro MŠ pro slabozraké. Wxp,
Maníci, Boöetes, Dívčí sbor Gymnázia Polička.
Vstupné 30 Kč
PÁTEK 7. 12. v 16.00 hod.
	Konference učitelstva
Závěrečná konference grantového projektu
ZŠ Na Lukách.
SOBOTA 8. 12. ve 14.00 hod.
Dětská Porta
Oblastní kolo celorepublikové soutěže dětských skupin, duet a jednotlivců s nástrojem.
Vstupné 20 Kč
STŘEDA 12. 12. v 19.00 hod.
	Kruhy v obilí
Kruhy v obilí a záhadné jevy - obrazová prezentace výskytu v ČR. Film režiséra Viliama Poltikoviče KRUHY V OBILÍ (25 minut).
Obrazce na Vysočině a letošní kruhy v obilí
u Proseče, ukázka obrazců z jiných států,
beseda.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 14. 12. ve 20.00 hod.
	Voice & Toys
První muž českého vibrafonu a profesor hudební fakulty AMU Radek Krampl, soulový

zpěvák Marek Hlavica, kontrabasista Petr
Dvorský a předním hráčem na tabla a perkuse Tomášem Reindl.
Vstupné 130 Kč/60 Kč
ČTVRTEK 20. 12. ve 20.00 hod.
Po svatbě (2006)
Film dánské režisérky Susanne Bier s nominací na Oscara.
Vstupné 50 Kč
SOBOTA 22. 12. v 19.00 hod.
Číratý Vánoce
Předvánoční POGO akce! Spots, Vision
Days, Zatrest, E.N.D., Echo Echo, Inseminační stanice
Vstupné 100 Kč
NEDĚLE 23. 12. ve 20.00 hod.
	Radim Vizvári a Tutti band v klubu
Předježíškovské klubové křepčení.
Vstupné 50 Kč
ÚTERÝ 25. 12. v 19.00 hod.
	Konec Zloducha Boba
a vánoční zpěvy
Dívčí sbor Gymnázia Polička a nevánoční
divadlo.
Vstupné 50 Kč
STŘEDA 26. 12. v 17.00 hod.
Limonádový Joe - derniéra
Poslední možnost zhlédnout skvělé představení nejmladších ochotníků.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 28. 12. v 21.00 hod.
Psí vojáci - legenda žije
Vánočně novoroční koncert.
Vstupné 150 Kč/100 Kč

Galerie KABINET Střítež zve
Galerie KABINET Střítež – křest Kalendáře
2013 a výstava Sousedé sobě 2012
Poslední letošní výstava v Galerii KABINET Střítež.
Do 7. 12. potrvá v Klubu občanů Stříteže výstava Jana Vytisky, malíře z nejmladší generace. Jeho
obrazy jsou provokativní. Vycházejí z mýtů, pohádek a béčkových hororových filmů. Vyprávějí
o vyprázdněnosti a bídě současné konzumní společnosti, o všech jejích nemocech a úpadku. Chápu,
že dráždí. Omlouvám se cca dvanácti občanům
Stříteže, kteří nejsou s aktuální výstavou spokojeni,
ale i to se stává a většinou to, co nás dráždí, odráží
některé naše nezpracované vrstvy a strachy. Navíc
nešlo některé kontroverzní obrazy umístit mimo
váš dohled, do horní části prostoru. Kvůli zákazu
města Poličky, už nebylo kam.
Poslední předvánoční výstavou Sousedé sobě
2012 se tedy rozloučíme s tím, že není jasné, kdy, jak
a kde budou výstavy plánované pro příští rok probíhat. Pokud to bude v mých silách a pokud pocítím váš zájem, budu se snažit vymyslet alternativní
způsob prezentace umění, případně v jiném prostoru a jinak. Kreativita a tvůrčí potenciál je nekonečný a vždy se dá najít další nová cestička. Stejně jako
příroda na podzim a v zimě neumírá, jen se ukládá
ke spánku a hybernaci, tak i Galerie KABINET Střítež si do jara pospinká.
Vážení přátelé a tvůrčí lidé, nebojte se a přineste
svá díla připravená k zavěšení. Společně oslavíme
naši chuť realizovat se a pokřtíme Kalendář 2013,
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který je zároveň bulletinem a dokumentací dvouletého trvání Galerie KABINET Střítež. Každý vystavující dostane jeden výtisk.
Zahájení v sobotu 8. 12. v 17 hod.
Otevřeno pondělí až pátek od 17 hod. Hlavní
silnice procházející Stříteží, Střítež 42, naproti památníku padlých v I. světové válce.
Kontakt: verbrom@gmail.com,
mobil: 602 315 215.
Přes všechny nepříjemnosti, děkuje Galerie KABINET Střítež především Kulturní komisi města
Poličky za grantovou podporu jejího programu.
Děkuji také Ministerstvu kultury ČR za vysoké
ocenění a finanční příspěvek z grantu na celoroční
výstavní program.
Vaše dobrovolná galeristka
M.A. Veronika Šrek Bromová

Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽ
Zimní zahrada
Výstava s názvem Zimní zahrada nabízí jedinečnou příležitost
prezentovat prostorovou tvorbu
žáků Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, kteří vyzkoušeli
práci v různých pojetích sochařské tvorby, vytvářeli sochy z porobetových tvárnic
a měli tak možnost osahat si sochařskou práci postavenou na skulptivní bázi. Vznikla tak zajímavá série
skulptur s tématikou zvířecích hlav, lidských postav
a filozofie. Další součástí výstavy jsou velmi zajímavé
objekty z kombinovaných materiálů, které vznikaly
pod vedením p. učitelky Palcové. Ptáci, jakožto zástupci živé přírody, symbolizující let a svobodu, jež
hýří barevností per i tvarovou pestrostí těl. Na toto
jsme se zaměřili i v naší práci - primární ideou byli
ptáci, kteří jsou zajímaví svým tvarem těla - plameňák, labuť a pštros, menší sádrové objekty tvoří
drobní ptáci. Výstava je doplněna kašírovanými objekty brouků a objekty z pet-lahví.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 6. prosince
v 16.00 hod. v prostorách zahrady Centra Bohuslava Martinů. Srdečně zveme návštěvníky k prohlídce
výstavy. Doufáme, že i přes to, že se uskuteční v zimním čase, zahřeje diváky na duši. Výstava je k vidění do 20. prosince.
VÝSTAVY
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU…
- vánoční výstava betlémů
24. listopadu 2012 - 13. ledna 2013
Letošní výstava představí zajímavé betlémy z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů. Těšit se
můžete na tvorbu profesionálních výtvarníků, lidových řezbářů i kouzelné práce žáků ze ZUŠ z Bystrého a Litomyšle. Vynikat budou velké a početné
betlémy, zejména keramický z dílny manželů Sekových ze Svitav, dřevěný vyřezávaný z Budislavi nebo
dřevěný z přírodního lipového dřeva. Působivý bude
jistě skleněný betlém Jana Černého, paličkovaný,
slaměný, dřevěný soustružený a další betlémy z Poličky a širšího okolí. Zajímavostí bude papírový železniční betlém z muzea v České Třebové a celá řada
dalších papírových betlémů, které zobrazují různá
východočeská města a jejich obyvatele. Výstavu doplní aranžovaná scéna z venkovského prostředí, kde
se zastavil čas a my tak můžeme společně přihlížet
předvánočním přípravám paní domu nebo nahlédnout pod ruce šikovného řezbáře, který právě vyřezává betlém.
ADVENT S VŮNÍ PATCHWORKU
Advent s vůní patchworku… zdá se vám toto spojení zvláštní? Nemusí. Ti, kdo jednou k patchworku
přičichli a nejen v době adventní už ví, jak „voní“.
Advent s vůní patchworku je zároveň také název
nové výstavy společně připravované litomyšlským
spolkem patchworku a několika stejně smýšlejícími
dámami z Poličky.
24. listopadu 2012 - 13. ledna 2013
Výstava představuje nejen tradiční patchwork, ale
i novější techniky a na své si jistě přijdou i milovníci
moderního umění. Za zmínku určitě stojí quilty, které se v září tohoto roku zúčastnily mezinárodní výstavy patchworku ve Francii. K vidění budou i quilty,
které získaly ocenění na mezinárodní výstavě v Praze v předchozích letech. Zajímavostí výstavy bude
i ukázka různých technik šití, na které si budete moci
i sáhnout a podrobně prostudovat tajemství, které
u hotového quiltu zůstává skryto.
			
Výstavy můžete navštívit:
úterý - neděle 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Otevřeno bude také o vánočních svátcích. Vezměte proto svou rodinu, příbuzné
a známé a přijďte se potěšit krásou betlémů
a patchworku. Dveře Centra Bohuslava Martinů jsou pro vás otevřeny:

24. prosince od 9.00 do 14.00 hod.,
25. - 30. prosince od 10.00 do 16.00 hod.,
31. 12. a 1. 1. 2012 bude centrum pro veřejnost zavřeno.
K výstavám připravujeme tvořivé dílny pro širokou veřejnost:
vánoční vrkoče
- sobota 8. 12., 13.00 – 16.00 hod.
Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč ze sušených plodů, které neměly funkci pouze dekorační,
ale byla jim přisuzována magická moc. Lidé věřili,
že jim přinesou zdraví, lásku a ochranu. Stačí, když
si s sebou přinesete malý hrneček nebo květináč a společně ho dozdobíme drobnými snítky
krušpánku a osázíme hustým lesem špejlí s množstvím drobností, které mají svou symboliku nebo
prostě jenom dobře chutnají. Budou tu miniaturní
ozdobené perníčky, sušené švestky, velké rozinky
sultánky, křížaly, pozlacené ořechy, kuličky a ptáčci
pečení z těsta, nabobtnalý hrách, šípky a malé makovice. Cena 40 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál
i prohlídka vánoční výstavy.
předvánoční tvoření PRO DĚTI
- sobota 15. 12., 13.00 – 16.00 hod.
Druhá tvořivá dílna bude věnovaná výrobě drobných vánočních ozdob do oken, pro zkrášlení vaší domácnosti nebo na vánoční strom. Z vosku si vyrobíte
vánoční zvonky, z průhledného papíru si můžete poskládat barevné hvězdy a z drátků vytvarovat vločky,
stromky a další ozdoby s vánočními motivy. Cena
40 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál i prohlídka
vánoční výstavy.
patchworková dílna
- neděle 13. 1. 2013, 10.00 - 16.00 hod.
V poslední den výstavy proběhne šicí dílna pod vedením dam z Poličky a z Litomyšle, které se sdružují
ve spolku patchworku. Připraví si pro vás balíčky, ve
kterých budete mít nachystán materiál na vlastnoruční výrobu něčeho malého patchworkem provoněného za vánoční cenu 20 Kč, a také si můžete zakoupit jimi stvořené výrobky. Dílna se koná od 10.00 do
16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.
Jede jede mašinka
- výstava o historii místní železnice
Výstava prodloužena do 27. 1. 2013
„Připravte si jízdenky, prosím“, a můžeme společně
vyrazit na výstavu Jede jede mašinka, která připomíná 115. výročí zahájení provozu železnice na trati
Polička - Žďárec u Skutče a 116 let provozu trati Svitavy - Polička. V průběhu cesty navštívíte kancelář
pana přednosty, uvidíte, jaké uniformy nosili v průběhu historie železničáři a jaké předměty k výkonu
svého povolání potřebovali. Vyzkoušíte si funkční
model parního stroje, pokocháte se dobovými fotografiemi, dokumenty a plány, které mapují stavbu
a vývoj místní dráhy.
Stěna pro jedno dílo představí v prosinci tvorbu Lenky Odvárkové, která se narodila
v roce 1984 v Poličce a po osmi letech strávených na
poličském gymnáziu vystudovala obor scénografie
na divadelní fakultě JAMU v Brně. Jako scénograf
ka nebo výtvarnice kostýmů spolupracovala na
divadelních představeních v Brně, Praze, Ostravě, Bratislavě, Košicích nebo Žilině. Jednalo se jak
o zpracování klasických děl světové dramatiky (Romeo a Julie, Médea), tak nových původních textů
(Svrbí, Na závoru, Marx Bros). Pracovala na několika TV reklamách na kloubní přípravky a podílela
se na polohraném dokumentárním filmu Antimony
z 2. světové války.
Ráda pracuje se spojením nespojitelných prvků,
estetikou ošklivosti, kýčem a ironickou prvoplánovostí. Má ráda béžovou barvu a fototapety s vodopády. Poslední 4 roky žije v Praze a pracuje střídavě
u počítače a v divadle.
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AKCE
ZAČNĚTE NOVÝ ŽIVOT - Program asistované změny životního stylu. Uslyšíte o novém
přirozeném přístupu, který vám přinese dostatek
energie, očistu a regeneraci těla, pevnější zdraví
a kvalitnější život. Přednáší Jiří Pavlíček. Přednáška
o zdravé výživě a unikátním přístupu k očistě a regeneraci těla se koná v pondělí 10. 12. od 18.00 hod.
v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů
v Poličce.
VÁNOČNÍ KONCERT
zpěv: Helena Tamelová, Michaela Vostřelová, klavír: Lukáš Hrubeš
Občanské sdružení NÁŠ MARTINŮ připravilo
pro hudbymilovnou veřejnost vánoční dárek, který okouzlí především příznivce operního žánru
18. a 19. století, ale opomenuta nezůstane ani vánoční tématika. Vítáni jsou všichni, kterým přijde vhod nabídka příjemného hudebního zážitku
a ozdravného zklidnění tempa v předvánočním
shonu. Koncert se koná ve čtvrtek 20. prosince od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinův
Poličce, vstupné 50 Kč.
Program „Muzeum a škola“ v Poličce
slaví 15. výročí
Městské muzeum a galerie Polička připravilo
v r. 1998 program „Muzeum a škola“. Šlo o dotykové
výstavy o pravěku a středověku: Od doby kamenné
do doby slovanských hradišť, Doba měst a hradů,
husitské války. Autorem byl David Junek. Zahájení
sponzorovala nadace Open Society Fund Praha (šlo
o pilotní akci v rámci programu „Brána muzea otevřená“).
Základním smyslem celého programu bylo přiblížit žákům vlastivědné a dějepisné učivo přístupnou
formou za využití muzejních exponátů. Naprostá
většina předmětů byla určena k dotýkání a žáci tak
mohli vyzkoušet jejich materiálové vlastnosti – váhu,
povrchovou úpravu a funkčnost. Většinou se jednalo
o kvalitní repliky z odpovídajícího materiálu – pazourkové nástroje byly štípány z valounů, bronzové
nástroje odlévány do forem, středověké zbraně kovány mečíři.
Cílovou skupinou byl I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ
a střední školy. K dispozici byly (postupně upravované) pracovní sešity pro I. a II. stupeň. Na výstavě
o pravěku mohli žáci například porovnat kamennou,
bronzovou a železnou sekeru (a další nástroje), zkusit mlít obilí, nebo vyvrtat otvor kostěným vrtákem
do kamenné sekery; ve velkomoravském období
mohli napsat svoje jméno hlaholicí nebo tkát na vertikálním stavu. Výstava o středověku zaujala možností vyzkoušet si drátěné košile, přilby a meče, nebo
dámské klobouky a šaty; život ve městech byl dokumentován řemesly i středověkou písařskou dílnou.
Největší nadšení způsobovala možnost vyzkoušet
si dětské brnění. Součástí výstavy bylo i promítání
filmu s bitvou u Sudoměře, který názorně přibližoval husitské válečnictví. Ohlasy byly vynikající mezi
žáky i pedagogy.
V Poličce tyto výstavy navštívilo za uplynulých
15 let 29 500 návštěvníků (nejvyšší účast na jedné
výstavě činila 2 767 osob). Výstava fungovala i jako
putovní a využilo ji 37 muzeí; návštěvnost mimo
Poličku byla 92 500 osob. Úspěšný program vytvořený v Poličce tedy během 15 let zhlédlo již 122 000
návštěvníků.
Kalendář 2013 Polička a blízké okolí
Svitavský fotograf Miroslav Sychra připravil na
následující rok 2013 další kalendář ze série Polička a blízké okolí. Kalendář je plný zajímavých
fotografií a doplněn textem historika Stanislava Konečného. Kalendář může být krásným i praktickým
vánočním dárkem, který můžete zakoupit v Centru Bohuslava Martinů v Poličce v Šaffově ulici.
Cena 88 Kč. Otevřeno denně mimo pondělí od
9.00 do 16.00 hod.
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Divadelní abonentka
vánočním dárkem
Kulturní klub Skuteč otevře v roce 2013 již jedenácté divadelní abonmá. Za tu dobu se na pódiu KKS vystřídala spousta známých tváří a jmen,
za všechny jmenujme Elišku Balzerovou, Simonou Stašovou, Ondřeje Vetchého, Báru Hrzánovou, Hana Maciuchovou, či nedávno zesnulého
Radoslava Brzobohatého.
Také připravované jarní abonmá přináší skvělé
divadelní zážitky. Jihlavské Horácké divadlo zahájí divadelní sezónu ve Skutči ve čtvrtek 4. dubna hrou českého klasika J. K. Tyla Naši furianti.
Divadlo A. Dvořáka z Příbrami vystoupí 7. května
s představením francouzského autora Alexandra
Dumase Dáma s kaméliemi.
V hlavní roli se představí oblíbená herečka
Sabina Laurinová. Jarní divadelní abonmá bude
uzavřeno 5. června inscenací Městského divadla
Mladá Boleslav Scapinova šibalství, v níž hlavní
roli ztělesní Matouš Ruml.
Celé divadelní abonmá můžete zakoupit od
7. 12. za zvýhodněnou cenu 600 Kč na http://
vstupenky.skutec.cz/ nebo osobně na odboru kultury a školství MěÚ Skuteč.
Potěšte své blízké nebo i sami sebe krásným vánočním dárkem, který vám zajistí příjemně strávené chvíle v sedadlech nově zrekonstruovaného
kulturního klubu.
Více informací na www.skutec.cz nebo na tel.
469 623 486/7, 731 557 422/477.

Poličský gala večer
v mikro-měřítku
Srdečně vás zveme na náš mikro-benefiční koncert, který se uskuteční 6. 12. v poličském Divadelním klubu v 17.30 hodin.
Vstupné 30 Kč.
Vystoupí naděje poličské hudební scény: Boötes,
WXP, Maníci a sbor našeho gymnázia, dále se můžete těšit na bohatou tombolu a chutné občerstvení. Akci pořádají studenti 5. P Gymnázia Polička.
My, studenti kvinty, máme zkušenosti s organizací
charitativních akcí. Už dříve jsme pořádali sbírku
na výstavbu školy v Africe a pro organizaci Kapka
naděje. Výtěžek bude darován Mateřské škole pro
děti se zrakovým postižením v Brně.

Pozvánka
na jednání valné hromady Honebního společenstva Polička, které se bude konat dne 4. ledna 2013
v 15.00 hod. v pohostinství U Dufků v Modřeci.

honební starosta HS Polička
Vratislav Špaček
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Pravidelný program
• FITMATAMI aneb cvičení pro maminky s dětmi (od období lezení do 3 roků)
každé pondělí 9.00 – 11.00 hod.
Cvičení je vedeno tak, aby podporovalo psychomotorický vývoj děťátka. Dbáme na zdravotní hledisko všech aktivit. Vždy je věnován
prostor pro kondiční a posilovací cvičení
maminek. U dětí se zaměřujeme na podporu
pohybového vývoje a na rozvoj spontánního
pohybu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• ČTENÍ V KNIHOVNĚ (Spolupráce
s Městskou knihovnou v Poličce)
každé pondělí od 9.30 hod.
Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny nejen
formou čteného textu, ale mají možnost si
je výtvarně, hudebně nebo formou básniček
znázornit. Témata, délka četby a ostatní činnosti s tím spojené jsou přizpůsobeny dětem
ve věku od 1 do 4 let.
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY
A DÍVKY
každou středu 18.00-19.00 hod.
Je kombinací kondičního cvičení, které je zaměřené na rozvoj oběhové soustavy a na zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti, a posilování s vahou vlastního těla. Trénink se
soustřeďuje na formování svalů celého těla.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
• DROBCI I a II (pro rodiče, prarodiče,
tety, strýce… s dětmi od 1 do 3 let)
Každé úterý a čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit
se společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová
• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi
od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková

Potěšilo by nás, kdybyste neváhali a přišli na
takto zajímavou akci. Děkujeme.
Vaše 5. P

Program:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Informace o činnosti HS
5. Zpráva návrhové a volební komise
6. Volba starosty a výboru HS
7. Projednání a schválení změny stanov HS
8. Usnesení
9. Závěr

A máme tu dlouho očekávaný
čas Vánoc. Nadále pokračují
pravidelné aktivity a tvořivé
dílny pro dospělé, na kterých
si můžete odpočinout od vánočního shonu, nebo najít inspiraci pro dárky či
vánoční výzdobu. Pokud rádi pomáháte, můžete
se k nám připojit při charitativní akci Kulaté pro
Justýnku. Centrum zavíráme 21. 12., po Novém
roce se poprvé můžeme vidět v pondělí 7. 1. Přejeme vám klidný zasněžený advent, spokojené
prožití svátků vánočních s celou vaší rodinou
a do nového roku jen to nejlepší.

• BODYSTYLING – BODYBALANCE
každý pátek od 18.00 hod. (Pozor! Změna)
Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje
a pohybové koordinace, pak je tento cvičební
systém pro vás to pravé.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Uzavření centra od 21. 12. 2012 – 7. 1.
2013 (MaTami zimní prázdniny)
Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY
– „Netradiční věnec na dveře“
1. 12. (sobota) pro děti: 13.30 – 15.30 hod.,
dospělí: 16.00 – 18.00 hod.
Přijďte si vyrobit nadýchaný věnec „ze všeho možného“ Přihlašujte se do 29. 11. přes
e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz, nebo
tel: 732 924 591 (stačí sms).
Kapacita omezena.

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

Cena: 50 Kč (děti), 90 Kč (dospělí) Veškerý
materiál v ceně.
• VÁNOČNÍ VEČÍREK S MARY KAY
6. 12. (čtvrtek) od 16.00 hod.
Přijďte si zpříjemnit předvánoční uspěchané dny pohodovým povídáním o kosmetice.
Představíme vám nové trendy v líčení, proběhne názorná ukázka slavnostního líčení,
načerpáte informace o péči o pleť v zimě
a budete mít možnost inspirovat se na vánoční dárky pro celou rodinu. Nebude chybět
tombola, ve které můžete vyhrát krásné dárky od Mary Kay, jejíž výtěžek bude věnován
mateřskému centru MaTami.
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY – SVÍCNY
10. 12. (pondělí) od 16.00 hod.
Vánoce se pomalu blíží, přijďte si proto vyrobit svícen na vánoční stůl. Přihlašujte se přes
e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz.
Povede: Lída Burešová
• VÍTE S ČÍM SI HRAJETE?
- projekce filmu
11. 12. (úterý) od 16.00 hod.
Znáte skutečný příběh hraček? Víte, odkud
k nám putují plyšoví medvídci, panenky
Barbie a další hračky? Víte, s čím si hrajete?
Přijďte si, v předvánočním čase, odpovědět
na své otázky společně s Danou Matejskovou,
která je zapojená do kampaně za lepší pracovní podmínky při výrobě hraček. V rámci
besedy bude promítnut krátký film a zájemci
budou moci svým podpisem podpořit petici
za zlepšení pracovních podmínek dělníků
v továrnách na hračky.
• VZTAHY A MANŽELSTVÍ
Přednáška s psychoterapeutkou PETROU
POLOKOVOU
17. 12. (pondělí) od 17.00 do 20.00 hod.
Proč vlastně lidé žijí své vztahy právě tak,
jak žijí? Co nám blokuje prožít harmonický
vztah, přestože po něm všichni toužíme? Co
dělat, aby se nám podařilo najít ve společném
soužití radost, štěstí, lásku, bez ohledu na
věk a délku vztahu? Přihlašujte se přes email
stodolova@volny.cz, nebo tel. 732 924 591
Místo konání: Centrum Bohuslava Martinů,
Cena: 80 Kč
• MALÉ KULATÉ PRO JUSTÝNKU
Připojili jsme se ke sbírce víček z PET lahví
pro malou Justýnku. Ne každý má to štěstí
být zdravý, ale každému můžeme trochu pomoci. Budeme rádi, když se k nám přidáte.
Víčka můžete nosit v průběhu aktivit, nebo je
můžete nechat na recepci Centra B. Martinů.
Bližší informace a přihlášky:
stodolova@volny.cz, 732 924 591 nebo osobně
v RC MaTami.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity a přednášky
40 Kč (pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření pro celou rodinu a Arte večer:
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Cvičení fitness a bodystyling:
40 Kč (cena pro členy 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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... prosinec 2012

#

Čas
1. 12. 14.00
17.00
2. 12. 14.00
18.00
3. 12. 14.00
19.00
4. 12. 16.00
17.00
5. 12. 14.00
16.00
19.00
6. 12. 16.00
16.00
16.00
17.30
18.00
7. 12. 16.00
19.00
8. 12. 13.00
14.00
17.00
10. 12. 15.30
16.00
18.00
11. 12. 16.00
16.30
18.00
12. 12. 14.00
17.00
19.00
13. 12. 14.00
14. 12. 19.00
20.00
15. 12. 13.00
19.00
16. 12. 9.00
17. 12. 15.00
18. 12. 16.00
19. 12. 17.00
17.00
20. 12. 17.00
18.00
20.00
22. 12. 6.00
14.00
19.00
23. 12. 20.00

Název akce - popis
Velká ďábelská šou
Slavnostní rozsvícení stromu
Vánoční inspirace
Bolívie 2012
S vůní jehličí
Vzpomínky zůstanou - divadelní představení Divadla Ungelt Praha
Punčocha pro Mikuláše
Žákovský hudební večer s překvapením
Mikulášská zábava
Možná přijde i Mikuláš
Korngold quartet - koncert KPH 2012/2013
Vernisáž výstavy Zimní zahrada
Vánoční večírek s Mary Kay
Vernisáž výstavy Zimní zahrada
Benefiční akce studentů gymnázia
Řezbářská dílna – mandala z vosku
Konference učitelstva
Kurz tance a společenské výchovy - 12. lekce
Tvořivá dílna - Vánoční vrkoče
Dětská Porta
Vernisáž výstavy Sousedé sobě 2012
Kočičí pohádka
Tvořivá dílna pro dospělé- svícny
Začněte nový život - Program asistované změny životního stylu
Víte s čím si hrajete? (projekce filmu)
Vánoční ozdoby
Beseda s Táňou Fišerovou, kandidátkou na prezidentku ČR
Kavárnička
Bohuslav Martinů a my
Kruhy v obilí
Namaluj svého anděla
Dokončená kurzu tance
Voice&Toys
Tvořivá dílna - Předvánoční tvoření pro děti
Koncert Jakuba Smolíka
Vánoce v Mozaice
Silvestrovská párty
Natiskni si tričko - vyrob si dárek
Vánoční koncert ZUŠ B. Martinů Polička
Kouzelné vánoční svícny
Jitky kytky - svícen na vánoční stůl
Vánoční koncert - zpěv: Helena Tamelová, Michaela Vostřelová, klavír: Lukáš Hrubeš
Po svatbě (2006)
Dolní Morava - tradiční předvánoční lyžování
Adventní koncert
Číratý Vánoce
Radim Vizvári a Tutti band v klubu

Místo konání
Tylův dům
Palackého náměstí
Tylův dům
Divadelní klub
DPS Penzion Polička - jídelna
Tylův dům
SVČ Mozaika
sál ZUŠ B. M. Polička
DPS Penzion Polička - jídelna
Palackého náměstí
Tylův dům
Atrium Centra Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Galerie KABINET Střítež
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička - jídelna
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Dolní Morava
DPS Penzion Polička - jídelna
Divadelní klub
Divadelní klub

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Město Polička a TD
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B.M. Polička ve spolupráci s CBM www.zusbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Gymnázium Polička
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
ZŠ Na Lukách
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pionýr Polička
www.divadelniklub.cz
Veronika Šrek Bromová
verbrom@gmail.com
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Oáza zdraví
www.oaza-zdravi.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Veronika Šrek Bromová
verbrom@gmail.com
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. a TD
www.tyluvdum.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. a TD
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
vita.fila@seznam.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... prosinec 2012

25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.

Čas
19.00
17.00
14.00
21.00

		
6. 10. - 27. 1. 		
		
24. 11. - 13. 1. 		
24. 11. - 13. 1. 		
1. 12. - 31. 12. 		
6. 12. - 20. 12. 		
1. 2. - 3. 2. 		

Název akce - popis
Vánoční zpěvy a Konec Zloducha Boba
Limonádový Joe - derniéra
Silvestrovská zábava
Psí vojáci - legenda žije

Místo konání
Divadelní klub
Divadelní klub
DPS Penzion Polička - jídelna
Divadelní klub

Název akce - popis
Místo konání
Jede jede mašinka - 115. výročí zahájení provozu železnice na trati Polička - Žďárec u Skutče
a 116 let provozu trati Svitavy - Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Já bych rád k Betlému… vánoční výstava betlémů
Centrum Bohuslava Martinů
Advent s vůní patchworku
Centrum Bohuslava Martinů
Stěna pro jedno dílo - Lenka Odvárková
Centrum Bohuslava Martinů
Zimní zahrada
Zahrada Centra Bohuslava Martinů
Ledová Praha
Praha

Pořadatel akce
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl

Kontakt, informace, rezervace
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz
www.divadelniklub.cz

Pořadatel akce

Kontakt, informace, rezervace

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

NABÍDKA OBĚDŮ v DPS „Penzion“
Obědy pro:
• seniory
• osoby zdravotně znevýhodněné
• organizace a jejich zaměstnance

Výhody stravování v DPS „Penzion“:
moderní kuchyně splňující nejpřísnější hygienické předpisy
výběr ze dvou hlavních jídel s polévkou (pondělí – pátek)
cena obědu 55 Kč včetně DPH
výdej obědů od 11.30 do 13.00 hod.
možnost obědvat v jídelně DPS nebo si vzít oběd domů do jídlonosičů
bezbariérový vstup do jídelny
jídelna vybavena sedačkami pro malé děti, které lze přidat ke stolu
v hale DPS lze zaparkovat kočárek pod střechou a v teple
v jídelně připravujeme i dětský koutek
zakládáme si na klasickém pojetí domácí kuchyně s dostatečně velkými porcemi
aktuální jídelníček na www.dpspolicka.cz (sekce – stravování) nebo na recepci DPS
Zajistíme i rozvoz obědů do domácností, firem i organizací:
jsme plátci DPH (výhodné pro organizace s možností uplatnit si odpočet DPH)
Zájemci se mohou informovat (přihlásit) na adrese:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, Polička:
kuchyně DPS – tel: 461 753 152, e-mail: kuchyne@dpspolicka.cz
ředitel DPS – tel: 461 753 121, e-mail: reditel@dpspolicka.cz

Zveme vás na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KUCHYNĚ
v pondělí 10. 12. od 14.00 do 16.00 hod.

s ochutnávkou malého občerstvení
Zájemci si mohou prohlédnout jídelnu a její zázemí.
Zodpovíme vaše otázky a poskytneme informace, které se do této nabídky nevešly.
Přijďte se osobně přesvědčit o výhodách stravování v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Jste srdečně zváni.

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

#

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• rodiče na rodičovské dovolené
• podnikatele
• ostatní veřejnost

Ohlasy na uzavření Galerie kabinet Střítež
Vážení čtenáři,
do redakce dorazily ohlasy na články ze strany 19
listopadové Jitřenky, které se týkají Galerie KABINET Střítež. Jejich rozsah neumožňuje jejich zveřejnění v plném znění. Přinášíme vám alespoň redakčně krácené úryvky.
Redakce

nerozumí, že se bojíme novot, s tím se skoro každý
člověk setkává od dětství. A Vytiska umí všechny
tyto polohy mimořádně vystihnout jazykem velice
naléhavé malby. Divákům pomocí silného expresivního rukopisu odhaluje svět osamění jednotlivce,
svět zoufalství. Měli bychom mu být vděčni za jeho
vidění světa, protože právě on nás upozorňuje, abychom nebyli ke svému okolí cyničtí, abychom se snažili chápat ty, kteří nevidí univerzum stejnýma očima jako my, kteří si myslíme, že jsme tzv. normální.
Běsy a smrt doprovázejí lidstvo od nepaměti.
Blanka Jiráčková, historička umění
a šéfredaktorka čtrnáctideníku Ateliér

Milí přátelé,
když jsem byl osloven významnou a renomovanou
umělkyní Veronikou Bromovou, abych uspořádal
samostatnou výstavu v prostorách bývalé školy ve
Stříteži, neváhal jsem ani minutu.
Celý život žiji na malých vesnicích bruntálského
okresu, bývalém pohraničí. Jsou to vesnice, kde, poHoří, má panenko?
kud se zde má něco odehrávat, musí přijít iniciativa
Jako bychom byli zpět ve „starých dobrých” norod místních lidí. Nikdo z okolních měst sem nepřijde
malizačních časech. Zprvu úsměvné Formanovské
nic udělat.
hlouposti: vyčištění hospodské zdi od umění pro
V Sovinci, který má asi 20 obyvatel se na kulturní „pozadí“ voleb, jak jsem naivně předpokládal, aby
akce sjížděli návštěvníci z celé republiky i ze zahra- tam mohl viset prezident - jenže zeď zůstala prázdničí. Na vernisáži bylo běžné, že přijelo dvě stě až
ná...
pět set lidí, ale byly akce, kdy jich přijelo i více než
Nechtěl jsem věřit, jak prouzené byly vystavené
tisícovka.
tisky po měsíci v té klubovní čadírně.
Tyto aktivity mají veliký význam především pro
Vystavoval jsem, pravda, na vlastní riziko, bez pomístní obyvatele, pokud se je podaří správně akti- jištění, a především na vlastní náklady.
vovat a zapojit do hry. Získávají sebevědomí a důleAle hlavně s nadšením pro unikátní atmosféru
žitost. Pocit výjimečnosti je pro nás všechny hřejivý.
půdního prostoru a pro historickou hodnotu učitelTyto výstavy mají veliký význam i pro samotné
ského „Kabinetu” bývalé vesnické jednotřídky, pro
umělce. Nikde jinde nepřijdou do tak úzkého kon- nějž mám jako vysokoškolský profesor hlubokou
taktu s člověkem, jako právě na těchto setkáních. úctu. Spolu se studenty jsme navíc vzdali hold i traMohou si ověřit, jak jejich díla působí, jak oslovují
dičním rituálům při dožínkových oslavách podzimní
ostatní, jak se dokáží propojit s prostředím. Diskuse
rovnodennosti (ne náhodou to přijel nafotografovat
s člověkem nepoznamenaným uměním je mnohdy
Bohdan Holomíček).
velmi zajímavá.
Už to, že mé osobní výdaje s výstavou přesáhly ceProto si važme všech lidí, kteří mají zájem tyto ak- loroční dotaci, kterou dobročinná galerie dostává na
tivity organizovat. Není to pro ně jednoduché. Stojí
tuto ojedinělou kulturně-vzdělávací činnost s význaje to mnoho času, energie, sil i finančních prostřed- mem pro širokou spádovou oblast, charakterizuje
ků, které jsou ochotni do toho investovat. Vychází to
nezdravý vztah zodpovědné politické reprezentace
z jejich vnitřní potřeby spolupodílet se a něco spo- ke kultuře a umění.
lečně prožívat, oslovovat lidi a emocionálně pozitivVýstavu jsem uspořádal s přesvědčením o smysluně na ně působit. Je to dávání se sama sebe. Politici
plnosti kurátorské aktivity, kterou nad běžný stanby toho měli využít. Tito lidé jim vlastně pomáhají
dard dobrovolně vykonává mezinárodně uznávaná
v přirozeném kulturním působení.
umělkyně Veronika Bromová pro kulturní obohaceprof. Mgr. Jindřich Štreit, Sovinec
ní života obce a regionu, ve kterém žije, a zaráží mne
postoj úřadů, které takový přínos, namísto podpory,
Byl jsem překvapen účastí na vernisáži svých děl
brzdí.
v Galerii Kabinet ve Stříteži v roce 2011, kam se sjeli
prof. akad. soch. Tomáš Ruller
lidé z obcí ze širokého okolí. Moje obrazy tematizující každodenní zázraky se často týkají venkovJakže, galerie se má uzavřít?
ského způsobu života, radosti ze zahradničení, včel
Ale to by byl omyl, má snad nějaká vesnice v široa přírody, ke které je na vesnici blíž. Ocenil jsem, že
kém dalekém okolí Čech a Moravy a Slezska galerii,
mohou být vystaveny na místě, kde za humny září
kde vystavují přední čeští a moravští současní umělslunce do lučního kvítí, což je jaksi příhodnější než
ci? Nevím o podobné aktivitě jinde na vsi a je-li, je
na Staroměstském náměstí, kde jsem ale také vysta- jich jako šafránu.
voval rád.
Galerie všech druhů a hlavně ty, co jsou schopny
MgA. Jan Karpíšek, Brno
rozpoznat a držet kvalitu a svůj program postavit na
nejkvalitnějším výtvarném umění (těch není zase
Veronika Bromová ve Stříteži je zjevením!
tak mnoho, spíše málo...) je potřeba šanovati, podPozoruhodná snaha respektované vizuální uměl- porovati a na rukou nositi - to si prosím všichni, kteří
kyně zprostředkovat kontakt mezi současným ven- máte právo rozhodovat, uvědomte.
kovem a současným špičkovým českým uměním po
Ze své pozice českého umělce, profesora Akadeněkolika měsících zřejmě narazila...
mie výtvarných umění i občana milujícího národ
Jako dobrovolná galeristka - s minimálním množ- a úroveň jeho kultury, žádám kompetentní orgány
stvím prostředků - rozjela něco nevídaného. Zvala
o jasný pozitivní postoj a pomoc Galerii Kabinet ve
do malé obce výtvarné umělce rozmanitých žánrů.
Stříteži.
Konfrontace se současnou výtvarnou scénou není
Je to skvělá malá alternativní galerie a zasluhuje
vždy jednoduchá. Mnohá díla jsou kontroverzní, těž- pozornost, úctu a podporu!
ko pochopitelná i pro zasvěcené, natož pro ostatní
Prof. ak. mal. Martin Mainer, Limuzy, Český
veřejnost. Nemusíme všechno přijmout! To, že se mi
Brod
něco nelíbí, neznamená, že začnu nenávidět a útočit.
Moc se přimlouvám: otevřeme se novým podněZákazy a nařízení rozkvětu kultury na vesnici roztům a novým setkáním. Přestože přicházejí jakoby
hodně nepomohou
z jiné roviny bytí. Bude to jen k našemu dobru!
Vím, že vytvořit nový kulturní prostor na vesnici,
Mgr. Šárka Hrouzková, Výtvarné studio Dolní
kde by se mohli lidé scházet, vyměňovat si zkušeÚjezd - soukromá ZUŠ o.p.s
nosti a dovednosti, vzájemně se vzdělávat, oslavovat
a navštěvovat kulturní akce atp. je velice náročná
Jan Vytiska (1985) rozhodně patří k nejtalentova- věc. To, že se do realizace myšlenky zřízení takového
nějším tvůrcům nejmladší generace. Ten, koho jeho
prostoru ve vesnici Střítež pustila umělkyně Veroniobrazy straší, si sám nikdy nepřipustil, že měl někdy
ka Šrek-Bromová s takovým nadšením a dobrovolně,
v životě strach. Přitom strach, nejistota, pochybnosti, bez jakékoliv snahy mít z toho sebemenší profit, je
pocity, že nás někdo nemá rád, že nám okolní svět
bezesporu hodno oceněni a respektu. Takovýchto
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

aktivních občanů by si město Polička, či obec Střítež
měly skutečně považovat. Je jich dnes jako šafránu.
Druhá věc samozřejmě je umět vést dobrou komunikaci, rozvíjet dialog, který je předpokladem důvěry
a úspěšného rozvíjení takovéto spolupráce. Jelikož
Veroniku Šrek-Bromovou dobře znám, vím, že nedostatkem sociální empatie a inteligence netrpí, ba řekl
bych naopak.
Chtěl bych apelovat na radní města Poličky - pokud vám jde o podporu živé kultury a zdravého sociálního života na vesnici, měli byste s lidmi, kteří
se v tom chtějí angažovat, umět vést skutečný dialog.
Zákazy a nařízeními k tomu v žádném případě nepřispějete.
PhDr. Jiří Zemánek, historik umění a kulturní
aktivista
Galerii Kabinet Střítež, umístěnou v jedinečném
prostoru půdy bývalé obecné školy, považuji za jeden
z nejzajímavějších galerijních počinů poslední doby
u nás. Její program stojí za to sledovat. V průběhu
své téměř dvouleté existence galerie představila
řadu osobností aktuálního umění. Jedinečné je zaměření galerie na témata současné vesnice, přírody
a ekologie. Je zjevné, že se úspěšně snaží o propojení toho nejzajímavějšího ze současného českého
výtvarného umění s jedinečným kontextem malé
vesnice u Poličky.
Společně s občanským sdružením Yo-yo jsme
Galerii Kabinet Střítež zařadili do nové, tematicky zaměřené mapy nezávislých kulturních center
a aktivit, působících mimo hlavní centra, nazvané
RurArtMap. Řadí se tu po bok již zavedených počinů jako Galerie Sam83 v České Bříze, Galerie Califia
v Horažďovicích či Galerie Na shledanou ve Volyni,
z nichž každá svým jedinečným způsobem proniká
do krajinných a sociálních kontextů svých vesnic
a menších měst.
Výstavy a další aktivity Galerie Kabinet Střítež
jsou pro mě i pro řadu dalších lidí tím hlavním důvodem, proč se tak často vydávám na cestu směrem
k Poličce.
Lenka Dolanová (členka Yo-yo, o.s., kurátorka
a historička umění)
Pocházím z malé obce zvané Kasejovice. V dětství
jsem navštěvovala výtvarný kroužek, na který jsem
musela dojíždět do vzdálenější Blatné a přála jsem
si, aby i u nás byla taková možnost. Proto se mi moc
líbí myšlenka fungování galerie, jako je Kabinet ve
Stříteži. Setkávání umělců z měst s lidmi z venkova
je vzájemně inspirující a oboustranně přínosné, neboť se tím boří hranice předsudků a ega. Ukázat, že
umění a kultura nemá místo pouze ve velkých městech a v televizi, a že je možné je prezentovat i jinak
a čistěji. Kvalitní umění nemusí oslovovat masy lidí
a dobrá galerie nemusí mít velkou návštěvnost. Však
i v Praze existují malé galerie, které nelákají kvantum návštěvníků, ale mnohdy jsou v nich k vidění
velmi dobré výstavy. Jestli budu žít znovu na venkově, vezmu si z Galerie Kabinet ve Stříteži velkou
inspiraci.
Mg.A Anna Hulačová, sochařka
V Poličce dne 20. listopadu 2012
Dovolte mi, abych touto cestou informoval o aktuálním řešení problémů v Galerii KABINET Střítež
z pozice města Poličky. Na zasedání rady města dne
19. listopadu 2012 jsem požádal o mandát k jednání, který mi byl radou poskytnut, a mohl jsem tudíž
okamžitě zahájit kroky k řešení celé situace. Na úterý
27. listopadu jsem svolal schůzku stran, kterých se
problém týká – vedení města Poličky, paní Veronika Bromová, zástupci Osadního výboru ve Stříteži.
Schůzka by měla hledat kompromis a měla by vyřešit vzniklou situaci. Výsledek schůzky bohužel nebude zřejmý před uzávěrkou prosincové Jitřenky, proto
budou čtenáři informováni v nejbližším vydání.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta
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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
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Čekání na příchod Mikuláše může
být i velmi příjemné. Máme pro vás
připraveny drobné hry a soutěže na
téma: Mikuláš má svátek.
Andílci – totiž vaše děti - plní úkoly
a střádají tak penízky na dárek pro
Mikuláše
Termín: středa 5. 12.
Čas:
16.00 – 17.00 hod.
Místo:
Palackého nám.
Cena:
zdarma
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za nepříznivého počasí nekoná. Aktuální informace najdete na
www.mozaika-policka.cz
ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA
– MANDALA Z VOSKU
- dílna pro studenty a dospělé
Vytvoření vlastního vzoru mandaly,
úprava do jednoduchých tvarů, přenesení do lipového polotovaru, řezbářské zpracování a odlití ze včelího
vosku.
Termín: čtvrtek 6. 12.
Čas:
od 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170 Kč
Lektor:
Radek Kinc
Přihláška: do 2. 12.
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
KOČIČÍ POHÁDKA
- výroba plyšáků a pohádka na závěr
Pro menší děti s doprovodem dospělých, jinak pro děti od 1. třídy
Termín: pondělí 10. 12.
Čas:
15.30 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
80 Kč
Lektor:
Dagmar Němcová
Přihláška: do 7. 12.
Info:
Zdeňka Švecová.: 461 725 352
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz
VÁNOČNÍ OZDOBY
- výtvarná dílna pro děti od 6 let
a dospělé
Výroba tradičních vánočních ozdob z korálků a papíru novými
technikami.
Termín: úterý 11. 12.
Čas:
16.30 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
95 Kč, 85 Kč s členskou kartou
Lektor:
Alena Hejduková, DiS
S sebou: dobrou předvánoční náladu
Přihláška: do pondělí 10. 12.
Info:
Hana Havlíčková.: 461 725 352
Ukázka a možnost přihlášení na
www.mozaika-policka.cz
NAMALUJ SVÉHO ANDĚLA
výtvarná dílna
obrázky budou vystaveny na „Vánocích v Mozaice“ 16. 12.
Termín: čtvrtek 13. 12.
Čas:
14.00 - 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
zdarma
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Lektorka: Dagmar Procházková
Přihlášky: do 11. 12.
Info:
D. Procházková, tel. 736 761 281
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

Cena:
S sebou:
Přihláška:
Lektorka:
Info:

SILVESTROVSKÁ PÁRTY
- kuchařská dílna pro děti z 1. stupně ZŠ
Veselé silvestrovské kuchtění studené kuchyně a aranžmá hotových výrobků na
slavností silvestrovskou tabuli. Výrobky
si děti donesou v krabičce domů.
Termín: pondělí 17. 12.
Čas:
15.00 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč, 80 Kč s členskou kartou
Lektorka: Blanka Holomková
Přihláška: do pondělí 10. 12.
Ukázka výrobků a možnost přihlášení na
www.mozaika-policka.cz

DOLNÍ MORAVA – TRADIČNÍ
PŘEDVÁNOČNÍ LYŽOVÁNÍ
Proč: Protože si uděláme předvánoční
pohodu, je málo lidí a taky jsou tam
dvě nové čtyřsedačkové lanovky
Termín: 22. 12.
Odjezd: 6.00 hod. z Poličky parkoviště pod divadlem
6.30 hod. z Litomyšle autobusového
nádraží
Cena:
200 Kč (zahrnuje pouze dopravu),
Permanentka na den: loni 400 Kč
Přihlášky: v SVČ Mozaika nebo Mgr. Vítězslav
Fila, mob: 731 508 282
fila@pegas-tour.cz, vita.fila@seznam.
cz, v Litomyšli v autoškole Pegas Tour
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

VÁNOCE V MOZAICE
- oblíbená tradiční akce pro veřejnost
Přijďte k nám příjemně strávit nedělní
den, vánočně se naladit, pobýt s přáteli,
inspirovat se. Těšíme se na vás!
Termín: neděle 16. 12.
Čas:
od 9.00 do 13.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
vstupné dobrovolné
Info:
Hana Havlíčková
NESPOLÉHEJ NA JEŽÍŠKA !!!
NATISKNI SI TRIČKO - VYROB SI DÁREK
pro děti, studenty i dospělé
výtvarná dílna - tisk na trička pomocí sítotiskových šablon
Termín: úterý 18. 12.
Čas:
16.00-18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
děti 95 Kč (v ceně je kvalitní bílé tričko
vel. 86- 164)
dospělí 130 Kč (v ceně je kvalitní vypasované tričko s raglánovým rukávem vel.
S – XL)
barvy na textil a šablony
Lektorka: D. Procházková
Přihláška: do 10. 12. (nahlaste velikost trička)
Info:
Procházková Dagmar, 461 725 352,
736 761 281
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

200 Kč
zahradnické nůžky, ostrý nožík
do 11. 12.
Jitka Vápeníková
vapenikova@mozaika-policka.cz,
461 725 352, 736 761 281
Další dílny vánočního aranžování se
v průběhu prosince uskuteční již tradičně i v Pomezí, Sebranicích a Lavičném.
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

POMÁHÁME UNICEF
Výzva pro šikovné děti a dospělé
Jednou činností organizace UNICEF je záchrana života dětí z rozvojových zemí.
Očkují děti proti 6 dětským smrtelným chorobám a my jim společně s vámi chceme pomoci.
Jste-li šikovní, vyrobte různé výrobky a přineste nám je do 14. 12. do Mozaiky.
Dne 16. 12. z vašich výrobků uspořádáme vánoční jarmark a výtěžek z jarmarku věnujeme
UNICEF.
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY PRO ŠKOLY
1. až. 5. tříd ZŠ
Probíhají v týdnu od 26. 11. do
30. 11. a 3. 12. do 7. 12. v době od 8.00
do 10.00 h. a od 10.00 do 12.00 h.

KOUZELNÉ VÁNOČNÍ SVÍCÍNKY
- dílnička pro děti předškolního a mladšího školního věku 5 – 12 let
Vyrobíme si svícínky ubrouskovou technikou a poté nazdobíme glitry a lýkem.
Termín: středa 19. 12.
Čas:
17.00 – 18.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25 Kč, s členskou kartou 20 Kč
S sebou: sklenice od zavařeniny či přesnídávky
a dobrou předvánoční náladu
Lektorka: Mgr. Veronika Laštovicová
Přihláška: do pondělí 17. 12.
Ukázka výrobků a možnost přihlášení na
www.mozaika-policka.cz
JITKY KYTKY – SVÍCEN KVĚTY
NA VÁNOČNÍ STŮL
- dílna pro studenty a dospělé
Termín: 20. 12.
Čas:
17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika

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

Ve spolupráci s HC Spartak Polička
připravuje SVČ Mozaika Polička

odpoledne pro děti
s Heidi Janků
k 80. výročí založení poličského
hokejového oddílu,
které se koná 29. 12. na zimním
stadionu v Poličce od 13.30 do
16.00 h. přímo na ledové ploše.
Přijďte se pobavit, zasoutěžit a zazpívat
si s Heidi a hlavně NEZAPOMEŇTE
PŘIBALIT BRUSLE, je to přeci na ledu.

SVČ Mozaika
LEDOVÁ PRAHA
Možnost zakoupení dárkového poukazu
- poznávací a zážitková akce pro děti od
1. třídy. Navštívíme řadu památek, kulturní akce a jiná zajímavá místa. Přespání bude zajištěno v pražské ZŠ, stravovaní bude individuální z vlastních zásob,
obědy společné ve fast foodech.
Termín: 1. - 3. 2. 2013
Místo:
Praha
Cena:
bude upřesněna
Vedoucí: Hana Havlíčková
Sebou:
spacák, karimatka, jídlo na snídaně a večeře, láhev s pitím, peníze na obědy, peníze na vstupy do památek.
Přihláška: do 25. 1. 2013
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
více informací
na http://www.ledovapraha.cz/
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz
POSTAV SI SVŮJ DŮM
Možnost zakoupení dárkového poukazu
keramická dílna pro všechny, kdo chtějí, našli zalíbení v hlíně mají chuť tvořit,
projevit svou fantazii, dělat něco nového,
poznat někoho nového, užít si odpoledne,
relaxovat
Termín: 11. 1. od 16.30 - 19.30 hod. (dále
18. 1. a 25. 1. od 16.30 - 18.00 hod.)
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
110 Kč, s členskou kartou 99 Kč
Lektorka: D. Procházková
S sebou: pracovní tričko a CD s dobrou muzikou.
Přihláška: do 8. 1. 2013
Info:
Procházková Dagmar, 461 725 352,
736 761 281
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz

zipů, manžet či pásků. V kurzu se budeme věnovat tématům, které budou pro
účastníky zajímavé a přínosné při běžných domácích pracích.
Termín: od 14. 1. 2013 každé pondělí
cca do konce března
Čas:
17.00 – 18.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
800 Kč. V ceně je zahrnuto: křída, krejčovský metr, špendlíky, desky, látka, stehovací nit, nit do šicího stroje, jehly do
šicího stroje, další materiál
S sebou: nůžky, psací potřeby a poznámkový blok
Přihláška: do 11. 1. 2013
Lektorka: Klára Trnková
Info:
vapenikova@mozaika-policka.cz,
461 725 352, 736 761 281
Možnost přihlášení
na www.mozaika-policka.cz
KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
Možnost zakoupení dárkového poukazu
Probíhají pod odborným vedením vyškolených lektorek a jejich spolupracovníků
ze společnosti STOB.
Úspěšnost tohoto přístupu k léčbě obezity potvrzují tisíce absolventů kurzu, kteří
zde ztratili své nadbytečné kilogramy.
Základní kurz trvá dvanáct týdnů, každý
týden jedna dvouhodinová lekce.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Iva Málková
Kontakt: Mgr. Irena Rensová, 723 409 379,
Irena.Rensova@seznam.cz
DÁRKOVÉ POUKAZY
Na všechny akce, na měsíc leden. LEDOVÁ PRAHA, POSTAV SI SVŮJ DŮM,
KURZ ŠVADLENKA…

KURZ ŠVADLENKA 10 lekcí
Možnost zakoupení dárkového poukazu
studenti a dospělí
Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří si chtějí osvojit základy šití, v praxi
provádět běžné opravy (např. výměna
zipu) a úpravy oděvů (např. zkrácení kalhot či sukně). Během kurzu se seznámí
se zásadami správného měření a určení
příslušné velikosti oděvů, s orientací ve
střihových přílohách, kopírování a přenášení střihů na látku, pravidly stříhání.
Dále budou moci vyzkoušet šití kapes,

Podzim jsme v Mozaice přivítali Drakiádou.
Na poličském letišti se sešlo bezmála 200 dětí
s rodiči.
Trochu podzimu si bylo možno donést i domů.
Rozkvetlé dýně zdobí domácnosti nejenom v Poličce, ale i v Pomezí. Aranžovací dílnu „Jitky
kytky“ navštívilo 28 účastnic. V MŠ Zdravíčko
ve Vendolí si 22 dětí vyrábělo s Jitkou podzimní mřížku. Jitky kytky se také prezentovaly na
podzimní inspiraci v Sebranicích.
Podzimní prázdniny s námi mohly děti strávit na horolezecké stěně. Této možnosti využilo
23 dětí a podle ohlasů byly spokojeny a moc si
to užily. Děkujeme p. učiteli Stanislavu Nožkovi, který si pro děti vždy připraví skvělou zábavu. Na halloweenské odpoledne se přišlo bavit
18 dětí, vyráběly dýně, strašidelné masky a koukaly na pohádky.
Svatomartinský večer s broučky, který se konal 11. listopadu, se opravdu vydařil. Martin sice
na bílém koni nepřijel, ale to asi nikomu nevadilo. Počasí bylo krásné, děti si to užívaly a my děkujeme pomocnicím a dobrovolníkům za pomoc
při akci. Do parku v podvečer svatomartinský
přišlo 230 lidí.
Podzim se chýlí ke konci a my jsme se v Mozaice začali chystat na zimu. Připravte se s námi
i vy na Vánoce. Nespoléhejte na Ježíška a vyrobte si u nás dárečky. V nabídce jsou dílny pro děti
i dospělé. Zakoupit můžete svým blízkým také
dárkové poukazy Mozaiky, jak na dílny pro děti,
tak na kurzy pro dospělé a studenty.
Těšíme se na příjemná setkání s vámi všemi ať
už na dílnách, kroužcích, na Mikulášské, nebo
na Vánocích v Mozaice, kde se společně naladíme na vánoční svátky.
Kolektiv zaměstnanců Mozaiky

Výstava o Bibli

Beseda s Táňou Fischerovou
Milí přátelé, s radostí vám oznamujeme, že do Poličky přijede Táňa Fischerová, kandidátka na českou
prezidentku. Beseda se uskuteční 11. 12. v 18 hod.
v CBM v Poličce
Uvádíme její důvody, proč přijala nabídku kandidovat:
• Jsem přesvědčena, že tuto funkci má zastávat
člověk, který bude za všech okolností obhajovat
nadstranickost a vždy zohledňovat zájmy celé
společnosti, nikoli jen jedné její části.
• Přímá volba je jedinečnou příležitostí k tomu,
aby si občanská společnost zvolila ze svých řad
osobnost přinášející ideje, které současné společnosti scházejí. Pokud se tak nestane, zůstane
tento způsob volby pro občany zmarněnou příležitostí.
• Tato volba nabízí všem lidem, aby se aktivně
zapojovali nejenom tím, že k ní přijdou, ale už
v době jí předcházející. Aby diskutovali mezi sebou, co by měla zosobňovat hlava státu a jaké by
měla mít vlastnosti. Aby sami hledali možnosti,

Barevná podzimní
mozaika

jak svá přání naplňovat. Tak se mohou spolupodílet na věcech veřejných. Je možné ukázat,
že v kampani nejsou nutné investované miliony,
ale aktivita lidí.
• Chci období předvolebního času i případného
výkonu prezidentské funkce využít k otevření
prostoru k rozhovorům a hledání programů
a postupů, které by mohly vést k proměně současné situace. Jsem přesvědčena, že změna je
možná.
Z těchto důvodů jsem se rozhodla vstoupit mezi
ostatní kandidáty a obohatit kampaň o tyto nové
akcenty.
Vaše Táňa Fischerová
Táňa Fischerová jde do prezidentské volby s ambicí změnit fungování společnosti, které je teď podle ní
založené hlavně na penězích. Fischerová působí také
v řadě nadací a občanských sdružení. Dlouhodobě se
věnuje charitativním projektům.
-VŠB-

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

V půli listopadu skončila výstava Bible očima
světa – svět očima Bible. Zhlédlo ji více jak tisíc
spokojených návštěvníků.
Šlo o výstavu poněkud jinou než ostatní –
a snad proto přilákala i jiné návštěvníky a všem
ukázala, k čemu muzeum může sloužit. Muzeum
je určeno k ochraně našeho kulturního dědictví,
paměti, národní hrdosti. Doložit to může Bible
česká z r. 1488, Bible kralická – vyhlášená krásou jazyka, pronásledovaná, leč dodnes vydávaná, Bible Melantrichova – pověstná sličností tiskařské práce a skvostnými ilustracemi, jejichž
prohlížení nás vede k zamyšlení (či hledání),
o jaký příběh jde a jaké má poselství. Muzeum
však slouží i jako místo setkávání (a kolik významů má toto slovo?).
Výstava směřovala i k jádru věci - hmotná
kniha nese duchovní poselství, proto zde byl
čtenářský koutek s biblickou literaturou a se
soudobými českými překlady Bible. V návštěvní
knize je uvedeno: „Jak krásné a nadějné je prohlížet si výstavu o tom, jak slovo Boží je součástí
našeho světa – úplně svobodně.“ „Věřím, že tato
výstava je zvláštním mezníkem pro Poličku
a celé okolí. Kdekoliv se lidé otvírali pro slovo
Boží, tam přišlo požehnání. Velmi děkuji za tuto
výstavu.“
Výstava byla připravena díky řadě spolupracovníků a sponzorů, jejichž seznam zabral celou
stránku na závěrečném panelu. Pořadatelé děkují všem, zvláště pak České biblické společnosti za
poskytnutí řady Biblí a Jiřímu Tenglerovi, faráři
Českobratrské církve evangelické v Poličce, za
velmi žádané besedy pro školy. Výstava skončila,
ale sáhnout po Bibli lze dnes kdykoli.
David Junek
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Vzpomínáme
Dne 17. 11. uplynul smutný
rok, kdy nás navždy opustil tatínek, dědeček, bratr
a strýc, pan Jirka Lukeš.
A dne 2. 12. by se dožil 61 let.
Stále vzpomínají dcera
Daniela s rodinou, neteř
Petra s rodinou.
Před 20 lety - 27. 11. 1992
dotlouklo srdce naší milované maminky Milady Tobiášové. Kdo jste ji znali, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
synové Pavel, Jiří a dcera
Hana s rodinami.
V pondělí 10. prosince
vzpomeneme 10. výročí
úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky, paní
Anny Dřínovské ze Širokého
Dolu. Děkujeme všem přátelům a známým za tichou
vzpomínku.
Dcera Anna a bratr
Zdeněk s rodinami
Dne 11. prosince uplyne
rok od úmrtí pana Ludvíka
Vaško. Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manželka a synové
s rodinami.
Dne 15. prosince uplyne již
5 let, kdy se s námi navždy
rozloučil manžel, tatínek
a dědeček, pan Josef Buchta.
Stále vzpomínají manželka
a syn Martin s rodinou.

Dne 17. prosince si připomeneme nedožité sté narozeniny našeho tatínka pana
Vincence Dernera (17. 12.
1912 – 8. 6. 1981).
Měl rád hudbu, dlouhá léta
řídil dechový orchestr v Poličce.
Stále vzpomínají dcery
Emilie, Marie a Alena
s rodinami.
Uplynulo již 10 let, co nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Zdeněk Čižinský.
S láskou vzpomíná celá
rodina.

Dne 30. 12. 2012 uplyne 10
let od úmrtí paní Libuše Dytrtové. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, spolu s námi
tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají dcera
Marie a syn Miroslav
s rodinami.
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Den otevřených dveří gymnázia
Studenti, vyučující a ředitelství školy srdečně
zvou všechny žáky základních škol i širokou veřejnost na den otevřených dveří ve čtvrtek 6. prosince od 14 do 17 hodin.
Žákům 9. ročníků základních škol, kteří se
spolu s rodiči zamýšlejí nad tím, jakou mají zvolit
střední školu pro budoucí studium, bychom chtěli
toto rozhodování usnadnit. Zveme je proto k nám
do Gymnázia Polička, aby se osobně seznámili
s prostředím školy, ale i s požadavky k přijímacím
zkouškám.
Rovněž tak zveme žáky 5. ročníků základních
škol, kteří mají zájem o studium na osmiletém

gymnáziu, aby se spolu s rodiči přišli podívat do
školy.
Všichni návštěvníci se budou moci seznámit nejen s prostředím školy, ale i s požadavky k přijímacím zkouškám.
Rádi vás u nás na gymnáziu uvítáme.
Naše pozvání platí i pro širší poličskou veřejnost.
Bývalí absolventi si mohou přijít zavzpomínat na
léta strávená ve školních lavicích a podívat se, co
všechno se od jejich maturity změnilo. Ostatní se
mohou přijít podívat třeba jen ze zvědavosti.
Mgr. Miloslav Svoboda,
ředitel školy

Zápis do 1. třídy ZŠ Na Lukách
Vážení rodiče,
dovolujeme si vám oznámit, že na Základní škole Na Lukách se v pátek 18. ledna 2013 uskuteční
od 14 do 17 hodin zápis dětí do 1. třídy.
Naše škola si pro nové prvňáčky připravila
vzdělávací program doplněný o povinnou výuku
anglického jazyka. Noví žáčci budou k výuce také
využívat interaktivní tabuli spolu s interaktivními
učebnicemi. Práce s těmito moderními učebními
pomůckami je pro děti velmi příjemná, protože
učivo lze lépe názorně vysvětlit a ukázat, a proto je
výuka mnohem zajímavější. Interaktivní tabule se
postupně stala obrovským pomocníkem a nedílnou součástí moderní výuky, s níž jsou děti i jejich
rodiče podle ohlasů velmi spokojeni.
Kromě běžné výuky budou mít žáci v následujících ročnících rozšířený počet hodin tělesné výchovy, již zmiňovanou povinnou výuku angličtiny od
první třídy a výuku práce s počítačem od páté třídy.
Naše škola zajišťuje také keramický, výtvarný,
horolezecký a stolně tenisový kroužek, které jsou
doplněny odpoledními aktivitami volnočasového střediska Mozaika. Zde mohou děti chodit na
fotbal, florbal či počítače. V prostorách naší sportovní haly je také zajištěn provoz tanečních oborů
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů.

Obědy zajišťuje dětem školní jídelna a o jejich
odpolední pobyt se poté postará školní družina.
Při zápisu vás i vaše děti naší školou rádi provedeme.
Organizační informace
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne v době od září 2012 do srpna 2013 šesti let, a dítě, které mělo odklad, k plnění povinné
školní docházky.
K zápisu je nutné přinést s sebou rodný list dítěte a vyplněný dotazník, který obdržíte ve vaší
mateřské škole. U dětí, které do mateřské školy
nechodí, bude možno vyplnit požadovaný dotazník přímo u zápisu.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce či žádost o její odklad budou k dispozici také u zápisu.
Vyhláška města Poličky určuje školské obvody
pro zápis žáka do základní školy. V současné době
jsou kapacity škol volné, tudíž zákonný zástupce
vybírá školu sám dle svého uvážení.
Na zápis vás srdečně zvou
Mgr. Gabriela Švihlová, třídní učitelka
kolektiv 1. stupně
Mgr. Eduard Střílek, ředitel školy

Zápis do 1. třídy Masarykova ZŠ
Milí rodiče a budoucí žáčci 1. tříd,
jistě jste si již také říkali, jak to všechno rychle
uteklo, a že se blíží zápis dětí do školy.
Zápis do 1. třídy Masarykovy ZŠ se bude konat
18. ledna 2013 od 13 do 17 hodin v budově pavilonu,
kde na vás bude čekat svět zvířátek.
Jak určitě víte, budova pavilonu je přizpůsobena přímo žákům 1. a 2. tříd. Abyste se mohli blíže
s tímto prostředím seznámit, připravili jsme pro
vás v úterý 11. prosince 2012 od 8.00 do 11.00 a od
14.00 do 16.00 hodin den otevřených dveří.
Všechny třídy pavilonu jsou vybaveny interaktivní tabulí, stejně jako odborné učebny v hlavní
budově. Pro žáky I. i II. stupně je také připravena
výuka v nově vybavené počítačové učebně.
Žáci od 1. třídy mohou na naší škole navštěvovat zájmové kroužky anglického jazyka, pohybových her, logopedie nebo hry na zobcovou flétnu.
Současně se také účastní mnoha soutěží, jako je
například matematická soutěž Cvrček, Klokánek,
Pythagoriáda nebo Matematická olympiáda, Bobřík informatiky, recitační a pěvecká soutěž, soutěž
v poznávání rostlin a živočichů nebo školní dějepisná soutěž pro 4. a 5. ročník. Žáci se v těchto
soutěžích umísťují většinou v okresních i krajských
kolech na předních místech.
Žákům II. stupně nabízíme výuku ve výběrové
třídě, kde je rozšířena výuka matematiky a jazyků.
Mohou si také vybrat volitelné předměty – němecInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

ký nebo francouzský jazyk, anglickou konverzaci,
pohybové aktivity, seminář z matematiky, výpočetní techniky, přírodopisu a chemie.
Masarykova ZŠ se účastní projektů organizovaných EU zaměřených na vzdělávání učitelů a je
zapojena i do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce do
škol“, financovaného částečně EU a ministerstvy
školství, zemědělství a financí, který poskytuje dětem jeden den v týdnu ovoce zdarma.
Žáci I. stupně mají možnost trávit volný čas po
výuce ve školní družině a pro žáky II. stupně je zařízen školní klub.
Blíže se s naší školou můžete seznámit i na webových stránkách www.zsmasarykova.unet.cz.
Na vaši návštěvu a vzájemnou spolupráci se těší
učitelé Masarykovy ZŠ

Ohlédnutí za benefičním koncertem
Žánr, který v Poličce dosud nezazněl, provedení, jaké kostel sv
Jakuba nepamatuje, to bylo rockové oratorium Eversmiling Liberty
dánských skladatelů Jense Johansena a Erlinga Kullberga.
V nastudování žambereckého gymnaziálního
sboru, pod vedením sbormistryně Ivy Mimrové,
se v sobotu večer ve farním kostele začal odehrávat dávný starozákonní příběh. Původně barokní
forma oratoria, přepracovaná do rockové, ale místy jazzové a bluesové podoby, provedla posluchače obdobím židovského povstání, vedeného Judou
Makabejským. Pláč a kvílení nad zotročenou Judeou, vzedmutí se vlny odporu, povstání, v jehož
čele stanul Juda, vzývání boží pomoci, boj, vítězství, oslava vojska, pýcha a znovu nalezená pokora, to vše vyjádřil svým zpěvem padesátičlenný
sbor Corale. A podařilo se mu to dokonale. Stojící
a aplaudující publikum bylo důkazem, že příběhu
rozumělo a bylo do něj vtaženo.
Oratorium sbor přednesl v anglickém jazyce.
Působivé bylo průvodní slovo, které pronášel vypravěč Martin Mimra před každou dějovou pasáží.
Pod klenbou kostela krásně zněla pěvecká sóla Tomáše Jukla, Karolíny Kainkové, Jakuba Müllera
a Lucie Luxové a doslova strhující bylo bubnové
sólo Lindy Gregarové, podkreslující návrat ví-

tězného židovského vojska. Ostatní doprovodné
nástroje - saxofon, kytara a baskytara, klávesy
a housle a sbor Corale držely posluchače v uhranutí, protože každá pasáž znamenala novou zvukovou a emoční nálož, kterou bylo nutno vychutnat.
Corale zazpívaly a zahrály krásně. Z osmileté
historie charitních benefičních koncertů tento
patřil k nejvydařenějším. Corale se navíc projevily velmi dobročinně. Koncert odzpívaly jako svůj
dar pro Charitu, tedy zdarma.
Mnohokrát děkujeme!
Štěpánka Dvořáková

Aby nebyl nikdo sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. V minulém měsíci jsme měli pouze jednu akci a to 6. listopadu.
Naplánovali jsme poslední podzimní vycházku.
Když jsem se však ráno v 7 hodin probudil, tak
chumelilo. Co se dalo dělat, když jsem tuto akci
zorganizoval a v Jitřence propagoval, tak přece
musím jít. Moc se mně nechtělo. K mé radosti
jsem však na seřadišti u berlínské samoobsluhy
nebyl sám. A tak jsme vyrazili. Hrstka statečných
byla odměněna zpočátku protrháváním oblačnosti a později i poledním sluníčkem. Znovu se
potvrdilo pravidlo, že odvážným a připraveným
štěstí přeje. Vycházka byla další naše super akce.
Dlouho je již nějakou nepsanou tradicí, že
všechny společenské organizace v závěru roku
bilancují svoji činnost a přijímají vize činnosti
na další období. Proto mně dovolte krátké ohlednutí se za uplynulým rokem 2012. Naše činnost
byla v uplynulém roce velmi úspěšná. Za celý rok
jsme uspořádali 4 besedy, 2 společenská posezení
s programem, 2 oslavy MDŽ a výročí osvobození
Poličky, 3 výlety vlakem a 3 výlety pěšky do okolí

Poličky, 1 společnou návštěvu divadla a 5 autobusových zájezdů. Dále i schůzky výboru s našimi
vlaštovkami. Tak jim říkáme proto, že do rodin
důchodců přinášejí nejrychleji spolu s Jitřenkou
nejen radost, ale i pozvání na akce Svazu důchodců ČR pod heslem: Aby nebyl nikdo sám. Toto
heslo se nám v roce 2012 podařilo dobře naplnit.
I přidělenou finanční dotaci od města Poličky
jsme účelově využili a řádně vyúčtovali. Spokojenost 95 registrovaných členů je toho pravým
důkazem.
A co nás čeká ještě letos? Dne 3. 12. společná
návštěva poličského divadla, (lístky vám podle vašeho zájmu jistě již vlaštovky přinášejí)
a naše poslední předvánoční posezení, které se
uskuteční dne 18. 12. od 14.30 hodin v jídelně
restaurace Starohradská završí naši letošní aktivitu. Budeme tam prodávat členské známky na
budoucí rok, proto si členské průkazy vezměte
s sebou. Tak hezký zbytek roku, krásné a klidné
Vánoce a veselého Silvestra.
To vám přeje předseda MO SDCR
RSDr. Ivan Chudý

Vánoční postávání
v Síni řemesel
Opět se nám překulil další rok a jsou před
námi nejhezčí svátky v roce. Proto jste všichni
zváni na tradiční rozsvícení betléma v Síni řemesel v ul. Na Bídě. Těšíme se na vás v adventní neděli 9. 12. Po celý den bude otevřeno pro
každého, kdo se bude chtít potěšit prohlídkou
zdobených stromečků různými technikami háčkované, slámové, perníčkové, papírové aj.,
výstavou betlémů, popř. získat k vystřižení staré
reklamní betlémky.
Můžete získat nápady, jak zabavit děti při jejich čekání na Ježíška a na stromeček, který si
budou moci přizdobit vlastními výrobky.
Odpoledne přijdou řemeslníci s nabídkou výrobků, které by se vám mohly hodit i jako dárečky.
Nebudou ovšem chybět nezbytné perníčky
a perníčkové betlémky, chutné staročeské řepánky, pro zahřátí svařáček.
Po 16. hodině ozdobíme stromeček pro malého
Ježíška, proběhne kratičký program, zazpíváme
si známé koledy a na závěr zapálíme svíčky Ježíškovi a rozsvítíme světýlka nad betlémem.
Odložte povinnosti a starosti, zastavte se
v tom vánočním shonu a přispěchejte se potěšit
a užít si setkání s přáteli a nasát vánoční atmosféru. Nezapomeňte doma sváteční a radostnou
náladu, do kapsičky svíčku a třeba vyrobenou
ozdobu na stromeček pro Ježíška.
Výstava stromečků a betlémů potrvá do konce
ledna.
Přeji všem krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví
a spoustu elánu a sil do dalšího roku.
Jana Jonáková

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 12.

MUDr. Jana Pokorná, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
8. - 9. 12.
MUDr. Jitka Sejkorová, Polička,
Husova 25, 606 202 501
15. - 16. 12. MUDr. Stanislav Ševčík, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
22. - 23. 12. MUDr. Pavla Ševčíková, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
24. 12.
MUDr. Dagmar Švecová,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
25. 12.
MUDr. Ivana Veselíková,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
26. 12.
MUDr. František Zeman,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
27. 12.
MUDr. Oldřich Zeman, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
28. 12.
MUDr. Marketa Adamcová,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
29. 12.
MUDr. Silva Adamcová, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
30. 12.
MUDr. Stanislav Adamec,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
31. 12.
MUDr. Tomáš Cacek,
Trstěnice 184, 461 634 157
1. 1. 2013
MUDr. Anna Drdová, Sloupnice
188, 465 549 236
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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ZUŠ v prosinci

Život v lese
V pátek 19. 10. se ve spolupráci s MěÚ Polička
a Lesy ČR děti z MŠ Palackého nám. 181 zúčastnily výukového programu Život v lese. V 7 hodin
ráno jsme si do batůžků nabalili svačiny a vyrazili
autobusem do nedaleké Borové, kde na nás čekali
pracovnicí Lesů ČR pod vedením p. Krejčího. Program byl velmi bohatý: děti poznávaly, jak roste
strom od semínka až po dospělost, viděly kácení
stromu, jeho odvětvení, vytahování dřeva živým
koněm, odvoz dřeva na pilu, sbíraly lesní houby,
určovaly jednotlivé stromy, poznávaly lesní zvířátka na obrázcích i podle zvuku, hrály hru se
šiškami. Na památku jsme si nasbírali do školky
spoustu přírodnin. Svačina na čerstvém vzduchu
chutnala všem. Děti za odměnu přivezly zvířátkům pamlsky, kaštany, jablíčka, mrkev, sušený
ch1éb a rohlíky. Celé dopoledne krásně svítilo sluníčko, proto se nám ani nechtělo domů. Děkujeme
za krásně strávené chvíle a již teď se těšíme na další návštěvu lesa.
Děti a pracovnice MŠ

Z činnosti DPS
„Penzion“
Setkání s dětmi v DPS „Penzion“ seniory vždy potěší a jak říkají, společnost dětí je naplní energií do
dalších dní. První setkání proběhlo s žáky Speciální školy při hře „Člověče nezlob se“. Je to již tradiční
setkání, kde nechybí soutěživá nálada a hlavně pohoda. Tvořivé setkání proběhlo s dětmi z MŠ Pomezí. Senioři stříhali z látky kmeny, větve, listy a děti
výstřižky lepily na karton. Společnou prací vznikla
krásná alej stromů. Šikovné ručičky již připravovaly vánoční výzdobu, kterou budete moci spatřit v jídelně DPS „Penzion“. Při tréninku paměti senioři
procvičovali koncentraci a cvičili krátkodobou paměť. První letošní víno se chutnalo při svatomartinském posezení. Nechyběly ani svatomartinské
rohlíčky a další pochoutky. Vše bylo doplněno hudbou a zpěvem. Na harmoniky doprovázeli pěvecký
soubor Poupata pánové Hladík, Otepka a Čermák.

Pozvánka DPS
Penzion
3. 12. S vůní jehličí - vánoční stromeček letos v českých zemích slaví 200. výročí. Živý stromeček nebude chybět ani v DPS Penzion. Zveme vás na jeho
společné zdobení, zpívání koled a na vánoční čaj od
14.00 hod. v jídelně.
5. 12. Mikulášská zábava - 14.00 hod. jídelna DPS
Penzion. Vystoupí děti z MŠ Rozmarýnek, přijde Mikuláš s andělem a čerty. K poslechu i tanci zahraje
pan Hladík a pan Otepka, zazpívá paní Andrlíková.
Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS Penzion. Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.
12. 12. Kavárnička – vystoupí se svým vánočním
programem studenti Gymnázia Polička a poslechneme si finské pohádky. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
20. 12. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
DPS Penzion.
22. 12. Adventní koncert - milí přátelé, srdečně
vás zveme na koncert Chrámového sboru sv. Jakuba,
který se koná od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
27. 12. Silvestrovská zábava – srdečně vás zveme
na rozloučení s rokem 2012. K poslechu i tanci zahraje kapela Kapka. Pěvecký soubor Poupata vystoupí
s kulturním programem s názvem „Rodina“. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS Penzion.
Vstupné 80 Kč. Nebude chybět občerstvení. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
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V předvánočním čase nás čeká
mnoho akcí laděných jak jinak,
než vánočně. Věříme, že přijmete
naše pozvání na výstavu či koncerty, které jsme pro vás v tomto
období připravili.
Začínáme 6. prosince v 16 hodin vernisáží výstavy prací žáků výtvarného oboru s názvem „Zimní
zahrada“, která proběhne - poněkud neobvykle v atriu Centra Bohuslava Martinů. Výstava prezentuje prostorovou tvorbu – děti vytvářely sochu z pórobetonových tvárnic a měly tak možnost osahat si
sochařskou práci.
Další součástí výstavy jsou objekty vytvořené
z kombinovaných materiálů – uvidíte ptactvo všech
druhů i velikostí a také dílka z PET lahví a kašírované objekty.

„Bohuslav Martinů a my“ je název koncertu, který
pořádá naše škola každoročně. Tentokráte 12. prosince v 17 hodin v malém sále Tylova domu. Ke gratulantům malým – tedy našim žákům - se i v letošním
roce přidají pedagogové a literárně-dramatický obor
se bude spolupodílet četbou dopisů, které děti psaly
panu Bohuslavu Martinů v rámci přehlídky „Mládí
a B. Martinů“ letos v dubnu.
Vánoční koncert, který pro vás připravili žáci
všech čtyř oborů naší školy, bude naším společným
zastavením ve vánočním čase, koná se 19. prosince
v 17 hodin ve velkém sále Tylova domu.
Děkujeme vám za vaši přízeň a podporu v letošním roce, přejeme vám klidné prožití vánočních
svátků a těšíme se na setkání s vámi nejen na kulturních akcích školy také v roce 2013!
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová
ředitelka školy

Návštěva partnerské školy z Německa
na Gymnáziu Polička
Po ukončení třicetiletého školního partnerství
(1975 – 2005) mezi Gymnáziem Tangerhütte (SRN)
a Gymnáziem Polička (důvodem ukončení bylo snižování počtu škol v některých spolkových zemích
v Německu) převzalo tuto pomyslnou výměnnou
štafetu Gymnasium Tangermünde, které leží také ve
spolkové zemi Sasko – Anhaltsko a úspěšně na tuto
dlouholetou tradici navázalo.
Od roku 2008, kdy byla uzavřena smlouva o spolupráci našich škol, se nám daří úspěšně pořádat výměnné žákovské pobyty a také ze strany učitelů obou
škol je o vzájemná setkání a spolupráci našich škol
upřímný zájem. Při každém takovém setkání vznikají nová přátelství a ta již existující se nadále upevňují
a prohlubují.
Týdenní pobyt německých žáků u nás v Poličce
spojený se čtyřdenní návštěvou učitelů jsme připravovali asi rok a v pondělí 10. září jsme přivítali devět
žáků a paní učitelku Angeliku Richter v našem městě. Většina z nich přijela do České republiky poprvé.
Náš výměnný pobyt jsme nazvali „Učíme se navzájem“, neboť nejen naši žáci tercie, kvarty a kvinty,
kteří se projektu účastnili, začínají pomalu pronikat
v rámci výuky do tajů němčiny, ale také němečtí žáci
se snaží naučit základům češtiny v rámci jazykového
kroužku, který navštěvují.
Připravili jsme pro žáky obou škol několikadenní výukový program zaměřený na rozšíření slovní
zásoby, osvojení nových slovních spojení, získání
základů správné výslovnosti za pomoci rodilých
mluvčích, ale především na odstranění ostychu při
komunikaci v cizím jazyce.
Svoji manuální zručnost si vyzkoušeli všichni při
výrobě šablon s motivem Poličky, které potom použili při výrobě triček.
Jedno výukové dopoledne bylo věnováno společnému nácviku českých a německých písní. Odpolední vystoupení nacvičených písní pro učitele se uskutečnilo na hradě Svojanově.
Během tohoto krátkého pobytu se mohli žáci i učitelé také seznámit s naším městem, navštívit rodnou
světničku i Centrum Bohuslava Martinů, obdivovat
nově opravený hrad Svojanov i zámek v Litomyšli.
Tradičně jsme měli na programu návštěvu Prahy,
která všechny opravdu nadchla.
V neděli dopoledne - po dlouhém loučení na školním dvoře - nasedli žáci a učitelé do autobusu a vydali se s novými zážitky a znalostmi na několikahodinovou zpáteční cestu do Tangermünde.
A jak celý pobyt viděla jedna ze studentek naší
školy?
„Ich heiße Nathalie, bin 16 Jahre alt. Meine Hobbys
sind Lesen Manga und Voleyball spielen.“ Nevím, co
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znamená „Manga“ a volejbal není moje silná stránka.
Tak takto vypadaly moje prvotní myšlenky po přečtení prvního mailu od mé německé partnerky, která
u mě v září bydlela, a se kterou jsem strávila při výměném pobytu nejvíce času.
Když se blížil autobus s německými žáky k naší
škole, začala nás všechny pomalu, ale jistě, opouštět
prvotní odvaha. Většina z nás si v duchu opakovala

aspoň jednu smysluplnou větu na uvítání, do které
jsme ale asi všichni v přehnané snaze nakonec zakomponovali nejen německé prvky. Věta „It was
very funny“ nás zachraňovala i ve chvílích naprostého zoufalství a také při našich neúspěšných pokusech o vylíčení veselých historek. Ty bývaly často
nepochopené, ale přesto jsme to zkoušeli stále dál
a dál v naději, že časem bude naše snaha „vyslyšena“.
Celý týden se nesl v duchu mnoha aktivit a výletů
jako např. prohlídka našeho města, návštěva hradu
Svojanov, výlet do Litomyšle, Prahy. Také jsme měli
možnost zúčastnit se s pomocí našich, teď již přátel,
výukového programu.
Navázání vzájemných kontaktů bylo těžší o jazykovou bariéru, kterou někteří hravě přeskočili a někteří podlezli. V tomto ohledu patří velké poděkování našim spolužákům, kteří byli v těchto těžkých
chvílích občas s námi, ale hlavně potom učitelům za
přípravu a bezchybnou organizaci tohoto pobytu.
Těch sedm společně strávených dnů rychle uběhlo,
ale můžeme se těšit na září příštího roku, kdy pojedeme na „poznávací výlet“ k našim kamarádům do
Německa.
T. Plšková
Chtěla bych poděkovat městu Poličce za vstřícný
přístup a poskytnutý finanční příspěvek, což nám
umožnilo připravit zajímavý a pestrý program
v rámci projektu „Učíme se navzájem“ a němečtí přátelé si tak mohli odvézt plno krásných vzpomínek na
naše město.		
J. Petříčková

Klub zdraví zve na prosincové setkání
A zase je to tady! Blíží se jeho konec a všichni
s tím mají nějakou starost. Doufám, že těch starostí není přespříliš a jsou to spíše ty příjemné
starosti o to, jak někomu udělat radost, aby byla
co největší. Ano, konec letošního roku s pořadovým číslem 2012 je za dveřmi. A jak rychle utekl,
uličník jeden. Na druhou stranu pokorně podotýkám, že v každém jeho dni bylo dost toho, za co
bylo možno cítit hlubokou vděčnost.
Každý z nás letos oslavil (ti prosincoví se ještě
dočkají) svoje narozeniny, v polovině roku jsme
se všichni těšili na letní prázdniny a dovolené
a teď jsou před námi poslední dny roku, kdy je
to i pro nás, pracující lid, druhé nejdelší volno
v roce. To jsou nejméně tři mezníky, u kterých se
každoročně zastavujeme. Málokdo se zastavuje
sám, člověk je tvor společenský a k dobré společnosti patří tradičně i pohoštění.
Malou předchuť vánočních svátků budeme
moci společně prožít i v Klubu zdraví dne 12. 12.
2012 (krásné datum!) od 17.30 hodin v horní
místnosti SVČ Mozaika. Téma přednášky je „Vánoce a tropické ovoce“, neboť exotika v podobě
cizokrajných plodů na vánočním stole většinou
v našich domácnostech nesmí chybět. Probereme
spolu i ochutnávku zdravého cukroví, neboť každoročně se dají objevit nové recepty (jak by řekl
Homer Simpson: „To víš, pokrok nezastavíš.“)
a nebude chybět ani okénko na zamyšlení, neboť
vánoční čas je rozjímavým tématům příznivě nakloněn. Uvaříme si k tomu vánoční čaj a nebudou

chybět ani koledy, sešitek a malé překvapení „na
doma.“
Vánoční svátky jsou na celém světě příležitostí
setkat se u bohatšího, ne-li rovnou bohatého stolu, se členy rodiny, přáteli a prožít je bez hektické uspěchanosti, která jim předcházela, v klidu
a příjemné pohodě. Ale nejsou jen o jídle a pití, to
by bylo poněkud přízemní. Nebojte se tedy rozjímat o věcech, které přesahují člověka a prožít
tu pravou atmosféru, která dává těmto svátkům
skutečný a nezfalšovatelný význam. A tak citát
tentokrát z Knihy knih: „To vše se stalo, aby se
naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: ‚Hle,
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ což se překládá: Bůh je s námi.“ (Matouš
1, 22.23). Vánoce jsou i zdrojem veselí a tak jsem
neodolala a přidávám poněkud rozverný citát:
„V dávných dobách, kdy se tomuto období ještě
neříkalo ‚nákupní sezóna‘, nazývali ho křesťané
Vánoci a chodili do kostela; židé mu říkali chanuka a chodili do synagogy; ateisté chodili na večírky a opíjeli se. Lidé míjející se na ulicích si pak
říkali: ‚Veselé Vánoce!‘, ‚Veselou chanuku!‘ nebo
(v případě ateistů) ‚Pozor na ten sloup!‘.“ (Dave
Barry)
Přeji vám krásné prožití dnů závěru letošního roku a těším se na poslední letošní setkání,
a komu to nevyjde, budeme mít před sebou na
setkávání ještě celý rok 2013. A navzdory všem
předpovědím myslete pozitivně a buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová za tým Klubu zdraví Polička

Odborná stáž – Itálie 2012
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., v letošním roce opět vypracovala
projekt „Učíme se v Evropě pro kosmetickou a kadeřnickou praxi 2“ a opakovaně získala grant na
dvoutýdenní stáž v Itálii pro dvacet žákyň studijních oborů: Vlasová kosmetika, Kadeřník a Kosmetické služby.
Na začátku září proběhla jazyková a kulturní
příprava. 15. 9. jsme odjely do italského přímořského letoviska Gateo Mare, které je vlastně částí
města Cesenatica. Ubytované jsme byly v hotelu
Raffaello.
Odborná stáž byla zaměřena nejen na práci se
zákazníkem, ale i na semináře – Líčení a účesová tvorba – trendy – podzim, zima 2012 – 2013,
ref lexní terapie plosky nohou, ošetření pleti přípravky od firmy Alcina, zdravou výživu, využití
olivového oleje v kosmetické a kadeřnické praxi, líčení a účesy k příležitostem jako je svatba,
ples, módní přehlídka. Žákyně během seminářů
pracovaly na modelech, zkoušely si prakticky
získané poznatky nejen v péči o pleť, ale i v péči
o vlasy.

Mezi děvčaty byla nejvíce oblíbena školitelka, paní Alessandra de Ritmo z Brazílie, která
žije a pracuje v Itálii, má svůj velký kadeřnický
a kosmetický salón a kromě odborného školení
si pro nás připravila večer ve stylu brazilského
karnevalu a předvedla nám nejen tradiční brazilský karnevalový kostým, ale i své skvělé taneční
umění.
Pro žákyně byly připraveny také odborné výlety
na trhy do městečka Cervie, spojené s výkladem
a prohlídkou muzea soli, návštěva wellnes lázní
Terme di Cervia, seznámení s procedurami lázní
a s výrobky, které jsou vyrobeny z mořských produktů, návštěva školy pro kadeřnice a kosmetičky
v městě Ferrara spojená s obědem připraveným
podle místních tradic.
Stáž po dvou týdnech skončila a my jsme se
vrátily domů a do školy obohaceny nejen o nezapomenutelné zážitky, ale i o odborné zkušenosti.
Závěrem chci poděkovat těm, kdo pro nás stáž
připravili, a všem žákyním za vzornou reprezentaci naší školy.
Bc. Ilona Jadrná - učitelka ODV
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ScoolArt
Od začátku tohoto školního roku se v naší třídě na
Střední škole obchodní a služeb spustil velmi unikátní projekt zaštítěný společností Junior Achievement. Naše třída má vlastní firmu jménem ScoolArt.
Firmu, která se zaměřuje na výrobu a prodej bižuterie a drobných dárkových předmětů. Naše výrobky
jsou i za tak krátké časové období fungování firmy
vyhlášené. Že jste o nich ani o ScoolArt ještě neslyšeli? Není divu. Jedná se totiž o fiktivní firmu (ob-

čanské sdružení) řízenou studenty. V naší ScoolArt
se studenti třídy 4. A oboru Obchodník učí poznávat mechanismy fungování instituce, o kterých se
tři roky učili a studovali je pod vedením erudovaných odborníků pouze teoreticky. V praxi to znamená řídit firemní agendu, rozdělit si vedoucí funkce
a zajistit hladký chod a prosperitu firmy, byť pouze
ze školní lavice. Budeme velmi rádi, když se o kvalitě našich výrobků přesvědčíte osobně a zakoupíte si
je. Tato neopakovatelná možnost bude jak v Poličce
(SVČ Mozaika, v neděli 16. 12. a v Tylově domě v neděli 2. 12.), tak i v jiných obcích (v Hradci nad Svitavou, ve Svitavách). Naše expanze do jiných obcí si
klade za cíl ukázat, že naše Polička je živá a život je
zde zajímavý. My, žáci, si klademe, mimo jiné, za cíl
zvýraznit Poličku i v okolí, proto se nás nebojte podpořit. Tato praktická činnost se, jak doufáme, zúročí, a pevně věříme, že zkušenosti takto nabyté, nás
přiblíží k realitě skutečného obchodnického života
a že je jednou využijeme ve skutečných firmách, obchodech a podnicích.
Josef Dobeš
Ředitel pro marketing Scool Art
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Ve znaku vařečku, šejkr a nůž

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.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří
Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
•
Prodám rod. domek v Poličce 1+1, 2+1, garáž, zahrada. Nebo vyměním za byt 3+1 a doplatek. Tel.: 732 517 661.
•
Prodám družstevní byt 3 + 1 na Sídlišti
Hegerova. Cena dohodou. Tel: 607 535 869.
•
Prodej řadového rodinného domu v lokalitě Polička - Zahrady. Dům po částečné rekonstrukci - nová plastová okna, vchodové dveře
a střecha, zateplení čelních stěn a střechy. V případě zájmu volejte tel. 605 885 187.
•
Prodám st. parcelu s větším pozemkem
v obci 4 km od Poličky. Tel.: 606 459 954.
•
Koupím zděnou garáž v Poličce. Tel.
720 246 486.
•
Prodám 3 + 1 v Poličce, balkon, zděný včetně jádra, bez nutnosti investic. Tel.: 732 917 901.
•
PCpohotovost.unas.cz Oprava a správa
PC, obnova a záloha dat atd. Vše u Vás v pohodlí
domova. Petr Fejt ml. Tel.: 605 151 885.
•
Nabízím pomoc na zahradě s čímkoliv. Štípání dříví apod. Zdarma. Telefon:
732 346 554.
•
Kosmetické studioV - obchodní dům Ponas - I. patro - nabízí NOVINKU na trhu - LYMFIT - 3V1 - TLAKOVOU MASÁŽ - detoxikace,
zpevnění, celulitida, otoky, posílení imunity. INFRAČERVENÉ záření - hloubkové ohřívání celého těla, vylepšuje pocit studených končetin, prohřátí kloubů a svalů. ELEKTRODY - posilování
svalů. To vše v JEDNOM ošetření. KRYOLYPOLÝZA, RADIOFREKVENCE, PERMANENTNÍ
MAKEUP - akční ceny! ČOKOLÁDOVÁ, MEDOVÁ, HAVAJSKÁ A TUINA MASÁŽ. Dárkové poukazy!!! Leona Voráčová, 773 602 224.

Všichni Poličští nás znají jako „zouvák“, prý
snad kdysi ZOU Polička, tedy přesněji zemědělské
odborné učiliště. Tím už naše škola dávno, opravdu dávno není. Přesto mírně hanlivý název zůstal
a s ním i jisté předsudky. Když jsem svému otci po
skončení univerzitních studií řekla, že půjdu učit
právě sem, zděsil se. Starším ročníkům nemusím
vysvětlovat proč; na zemědělské učiliště nechodil
zrovna výkvět inteligence. Dnes je vše úplně jinak.

Už když jsem před 8 lety nastoupila, chodili do
školy poslední tři zemědělští učni. Dnes se škola
specializuje na potravinářské obory a musím říct,
že její absolventi patří k nejlepším nejen v Pardubickém kraji, ale i v celé republice. To potvrzuje
řada úspěchů na celorepublikových soutěžích
v juniorských kategoriích i mnoho mezinárodních
úspěchů. O vybraných úspěších jsem vás, milí čtenáři, na stránkách Jitřenky už několikrát informovala. Dovolte mi k nim přidat některé další.
K výjimečným žákům naší školy patří v současné době bezesporu Tomáš Felkl, absolvent oboru
kuchař-číšník a v současné době student nástavbového oboru podnikání. 9. října jeho schopnosti a úspěchy dosažené v barmanských soutěžích
ocenila i výběrová komise Pardubického kraje
a udělila mu titul Mladý talent 2012 v oboru gastronomie. O několik dní později potvrdil Tomáš
svoji výjimečnost vítězstvím v barmanské soutěži
Finlandia Vodka Junior Cup 2012, kterou pořádala Hotelová škola Mariánské Lázně. Na této soutěži reprezentovali naši školu také Karel Bis a Václav
Pachl, kteří sice ještě nemají tolik zkušeností jako
Tomáš, ale bezesporu budou jeho dobrými následovníky. Karel totiž vybojoval šesté místo a Václav
místo deváté.
Byla jsem trochu zvědavá, jak taková soutěž probíhá a jak se na ni naší žáci připravují, neboť jako
češtinářka obvykle barmanům do šejkru nenahlížím. Tomáš mi prozradil, že příprava začíná přibližně měsíc před soutěží, kdy soutěžící, samozřejmě s pomocí učitele odborného výcviku, vymyslí
drink a jeho recepturu odešle spolu s přihláškou

Zveme na cyklokros
SK PRIMA Polička v neděli 9. prosince pořádá závod Českého poháru série Masters v cyklokrosu. Závod se uskuteční na uzavřeném okruhu
v lesoparku Liboháj. Start závodu je v 11.30 hod.
pro kategorie kadetů, žen a mužů nad 50 let
a ve 12.30 hod. pro hlavní kategorie juniorů, elite a mužů nad 30 a 40 let. Prezentace závodníků
proběhne od 11 hodin v kanceláři závodu na fotbalovém stadioně.
Srdečně zveme všechny poličské cyklisty, kteří
mají chuť si i před Vánoci zazávodit. Možnost je
startovat i na horských kolech.
V případě příznivého počasí uspořádáme i vložený závod pro děti.
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do soutěže. Začínajícím barmanům příprava na
soutěž zabere zhruba 2 týdny, Tomáš, ostřílený
veterán, se podle svých slov opravdu intenzivně
připravuje tři dny před soutěží. Soutěží se ve dvou
kategoriích – classic a flair. V první se hodnotí
především pečlivost při přípravě a chuť nápojů,
v druhé artistické dovednosti se šejkrem. Tomáš
je zatím mistrem v klasické kategorii, ale rád by
se zdokonalil i v té druhé a tvrdě na tom pracuje.
A kde začínal? Stejně jako většina našich žáků na
školním barmanském kurzu, který u nás obvykle
v listopadu vede několikanásobný barmanský mistr republiky Karel Zapalač. Přejme si, ať se takových talentů najde mezi absolventy kurzů víc.
Kromě barmanských soutěží vynikají naši žáci
také v tzv. carvingu – vyřezávání ovoce a zeleniny.
K nejlepším patří Daniel Pohorský, žák 3. ročníku
oboru kuchař-číšník. Na první pohled trochu plachý kluk se probojoval na mezinárodní Kuchařské
olympiádě v Erfurtu do finále. Mezi šestačtyřiceti
soutěžícími z čtyřiadvaceti zemí světa si „vyřezal“ bronzový diplom. V druhé polovině října pak
vyrazila celá skupina školních „vyřezávačů“ ve
složení Daniel Pohorský, Tomáš Lipavský, Jiří
Chalupník, Pavel Švestka a Veronika Pražanová na Carving Cup do Ostravy. Všichni soutěžili
ve dvou kategoriích a všichni se dobře umístili,
v celkovém hodnocení uspěl nejlépe Daniel, získal 2. místo. Po celý kalendářní rok navíc běží tzv.
carvingová liga, která sleduje výsledky škol i jednotlivců na dílčích soutěžích. Dosažené úspěchy
se pak sečtou a organizátoři vyhlásí definitivního
vítěze. Letos se titulem mistra carvingové ligy
pyšní SOŠ a SOU Polička. Navíc Daniel Pohorský
obsadil v kategorii jednotlivců výborné druhé
místo. A čím to, že je carving u našich studentů
tak oblíbený? Řekla bych, že to v nich probudil
Luděk Procházka, jeden z nejlepších ve svém oboru v republice, který v naší škole každoročně vede
carvingové kurzy.
Barmanství a carving nejsou jedinými oblastmi,
v nichž naši žáci sklízejí úspěchy své práce. Cukrářka Nela Smékalová a studentka maturitního
oboru gastronomie Vendula Bednaříková uspěly
na podzimní soutěži O bramborovou pochoutku
Vysočiny, kterou pořádala Hotelová škola Havlíčkův Brod. Obě děvčata čekal vědomostní test, Nela
pak připravila restaurační moučník z bramborového těsta, Vendula zapečené brambory s ragú
a bylinkovo-smetanovým dipem. A ocenění? Třetí
místo.
Pojmenování „zouvák“ už asi naší škole zůstane,
pevně však věřím, že ho nikdo nebude spojovat se
zablácenými holínkami, protože chceme mít ve
znaku vařečku, šejkr a nůž. A snad ještě sekyru,
ale o řeznících, o těch zase někdy příště.
M. Šplíchalová
(učitelka SOŠ a SOU Polička)
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AVL Polička
XIV. ročník Amatérské volejbalové ligy Polička byl zahájen
v listopadu úvodními zápasy. Letos se přihlásilo sedm družstev.
V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
1. 11.
Bystré - Jaruni 2:0, Bystré - ASPV 2:0,
Jaruni - ASPV 1:1
8. 11.
ASPV - THT 0:2, ASPV - Pajdáci 1:1,
THT - Pajdáci 1:1
15. 11. K6 - LachSoda 2:0, K6 - LachSoda 2:0
Rozpis zápasů na další měsíc:
6. 12. Jaruni - Pajdáci, Jaruni - LachSoda,
ASPV - LachSoda
13. 12. Bystré - K6, Bystré - LachSoda,
Jaruni - K6
20. 12. Bystré - Jaruni, Bystré - ASPV,
Jaruni - ASPV
3. 1.
ASPV - THT, ASPV - Pajdáci,
THT - Pajdáci
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák
www.policka.cz/avl

Poličský out
Dne 3. 11. proběhl v hale ZŠ Na
Lukách VIII. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out.
Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev. První místo získalo družstvo Kamenec následované
týmem Brufeni z Českých Budějovic. Třetí skončili
Smajlíci z Bystřice nad Pernštejnem a na čtvrtém
místě družstvo Promile z Hradce Králové.
Poděkování patří firmám Ravensburger, MIRO
Borová, Bartosh s.r.o. - reklama, Elektro Franc,
Restaurace Starohradská a Tiskárna Polička za
jejich sponzorský příspěvek.
Náš velký dík patří též sourozencům Chadimovým za nezištnou pomoc s organizací.
Kompletní výsledky naleznete na webové adrese
policskyout.nastrankach.cz.
J. K. Dvořák, TJ Spartak Polička ASPV

Turisté zvou
Sobota 1. prosince - Zimní
Svojanov - 40. ročník. Oblíbená
vycházka přes Baldu a Hamry do
Svojanova. Odtud přes Hartmanice do Bystrého. Návrat linkovým autobusem do Poličky. Sraz
v 8.00 hod před gymnáziem v Poličce. Trasa 23 km.
Vedoucí akce: Zdena Mihulková
Středa 26. prosince - Vánoční Prosička
Tradiční vycházka o vánočních svátcích ke skalnatému vrchu Prosička nad Jimramovem.
Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Sobota 29. prosince - Loučení s rokem. Poslední
vycházka letošního roku.
Trasa do 15 km. Vedoucí akce: Vladimír Uhlíř
Pátek 11. ledna 2013 - Výroční členská schůze se
koná v 18.00 hod v restauraci „U Mrštíků“.
Vzhledem k tomu, že v prosinci dochází ke změně
jízdních řádů a do uzávěrky Jiřenky nejsou dostupné
informace o odjezdech autobusů budou programy
akcí „Vánoční Prosička“ a „Loučení s rokem“ zveřejněny později. Sledujte proto naši vývěsní skříňku na
budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo
internetovou adresu: www.policka.cz/kct
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Poličský candát

Milan Le Viet vede

V sobotu 10. listopadu se na dvou přehradách
Rybářského sdružení Polička Pod Kopcem konal
už XII. ročník oblíbeného závodu Poličský candát.
O jeho oblibě mezi rybářskou veřejností v celé republice, dokonce i v zahraničí, svědčí i účast 319
závodníků. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů
k tomu řekl:
„Je to naše největší akce na sklonku roku. Letošní dvanáctý ročník prokázal, že je o tento závod
stále veliký zájem – oproti loňsku se přihlásilo
o deset závodníků víc, tedy 319. Pochopitelně nás
to těší, tím spíš, že přijelo i několik desítek našich
přátel ze Slovenska. Důvodem takového zájmu je
fakt, že dravci - štika, candát a okoun se stávají
nedostatkovým zbožím v celém českém rybářství
a jsou tudíž pro rybáře ceněným úlovkem. Proto
k nám do Poličky vždy rádi přijedou.
Jenže je to současně i velká zodpovědnost takový náročný závod připravit, protože není snadné
tyto dravce sehnat. Když jich chceme potřebné
množství k základnímu zarybnění, zhruba dvanáct metráků, musíme jednat s ročním předstihem. Je nutno si uvědomit, že na produkci 850
štik, které jsme vysadili, je potřeba několik stovek
hektarů rybníků. Náš dodavatel to dělá tak, že při
výlovech kaprů pro nás štiky vybírá a shromažďuje. I tak máme do poslední chvíle starost, jestli
se to povede.
Kdybychom nebyli ekonomicky tak silnou organizací, která během roku odebírá velké množství
ryb, byla by naše vyjednávací pozice horší.
Pro závod jsme kromě už zmíněných štik vysadili ještě 2 900 pstruhů duhových a 3 500 okounů,

tedy zhruba 7 000 nových ryb. K tomu je nutno
připočítat stávající obsádku z bohatých předchozích zarybnění. Teď máme za sebou dvě závodní
kola a jen za první bylo uloveno 600 ryb, z toho
290 štik. Ve srovnání s minulými ročníky závodu
měly ty letošní největší průměrnou velikost – tři
až čtyři kilogramy.
K všeobecné spokojenosti nám přálo i počasí,
foukal ale silný vítr. Ale vzhledem k roční době to
mohlo být horší.“
Konečné výsledky: 1. Lukáš Žitný, 2. David
Doubrava, 3. Vladimír Hájek, 4. Ondra Andrlík,
5. Jan Králík. Všichni obdrželi poháry a věcné
ceny dle výběru. Rovněž další závodníci převzali věcné ceny do vyčerpání zásob. Celkem bylo
uloveno 1 443 ryb, z nichž 625 si závodníci ponechali.
Text a foto: L. Vrabec

Běžci Masarykovy ZŠ

Promočená muška a vláčka
V sobotu 27. října se na přehradě Pod Kopcem konal už XVII. ročník závodu v lovu pstruhů a sivenů
na mušku a přívlač. Od rána nepřetržitě pršelo a byla
zima, odpoledne dokonce chumelilo a padaly krupky, prostě počasí že by člověk „psa nevyhnal“, avšak
ctitele Petrova cechu to neodradilo – na start se jich
dostavilo 155, což je účast přímo luxusní. Hospodář
pořádající organizace, Rybářského sdružení Vysočina Polička, Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Je to nejstarší závod v historii našeho sdružení,
dnes probíhá už 17. ročník, za účasti překvapivě
vysokého počtu závodníků. Musím konstatovat, že

Seriál pěti výškařských závodů „O nejšikovněšího výškaře“ pořádá Atletika Polička ve spolupráci
s AŠSK ZŠ Na Lukách.
První závod proběhl v pátek 9. 11. za účasti dvaceti tří závodníků. Výsledky a propozice najdete na
stránkách Atletiky Polička (www.atletikapolicka.
wgz.cz). Další čtyři se uskuteční vždy druhý pátek
v měsíci. Celkové vyhodnocení proběhne po závěrečném závodu 8. 3. 2013.
Vítězové kategorií z 9. listopadu: David Zahradník 110 cm, Katka Houdková 90 cm, Martin Kysilka 105 cm, Karolína Mužíková a Eva Skalníková
105 cm, Ondra Poul 135 cm, Kristýna Totušková
115 cm, Martin Navrátil 140 cm, Tomáš Petrák
140 cm a Marek Lorenc 165 cm.
Pořadí v žebříčku „O nejšikovnějšího skokana“:
Milan Le Viet – 24 cm, Marek Lorenc – 27 cm
a Ondra Poul – 28 cm.
Miloslav Červ

Úspěšným reprezentantům Masarykovy ZŠ,
kteří zvítězili v krajském kole přespolního běhu
XI. ročníku Krajské olympiády mládeže v Letohradu a výborně zabojovali i v republikovém
finále, poblahopřál starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou.
Chlapcům, kteří reprezentovali nejen svoji školu,
ale zároveň město Poličku a vybojovali úspěch
v kategorii 8. a 9. tříd, patří velký dík. Poděkování
zároveň patří učitelům Masarykovy ZŠ, kterým se
podařilo přivést žáky mezi nejlepší přespolní běžce republiky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

a novým zarybněním – ke stávající obsádce jsme
vysadili dalších 3 500 pstruhů duhových a 150 štik.
Jen dodám, že aby se v tomto ročním období a za
takového počasí sešlo při rybářských závodech na
200 lidí, včetně personálu, nemá v republice obdobu.“
Konečné výsledky: 1. Josef Picko, Doudleby n. O.,
2. Lukáš Schauer, Polička, 3. Josef Foltýn, Hodonín.
Do první dvacítky se z poličských závodníků ještě vešli Petr Jílek (7.), Petr Bačovský (12.), Mirek Hlásenský (14.), Vladislav Flídr (16.) a Jakub Dvořák (20.).
Byly též předány ceny na největší ulovenou rybu (štika 71 cm) a nejmladšímu závodníkovi.
Text a foto: L. Vrabec

Freediving – Zlín cup 2012

po mnoha letech nám sv. Petr poslal pravé „poličské“
počasí – od rána prší, od oběda hustě. Když jsem
včera slyšel předpověď počasí, obával jsem se, že
nás tady mnoho nebude. Rád jsem se mýlil. Potvrdilo se, že rybáři jsou houževnatá čeládka, kterou
máloco „zlomí“ a hanlivé označení „tiší blázni“ si nezaslouží. (Poznámka autora: navrhl jsem rozdávat
současně s poháry a věcnými cenami i medaile za
statečnost).
Hlavní je fakt, že ryby berou, jako už dlouho nebraly, což dokumentuje fakt, že jen za první padesátiminutové kolo jich bylo uloveno 790, hlavně pstruhů a štik. Myslím, že to je jejich odměna rybářům za
houževnatost v tomto „psím“ počasí. My jsme tomu
pochopitelně vyšli vstříc pečlivou přípravou závodu

V sobotu 27. 10. 2012 se konal v Uherském Brodě
již 5. ročník mezinárodních závodů ve freedivingu
Zlín CUP 2012. Soutěžilo se v disciplínách statická
apnoe (klidová zádrž dechu na hladině) a dynamická apnoe (plavání pod vodou stylem prsa na jeden
nádech). Závodů se zúčastnilo celkem 31 závodníků
a závodnic ze zemí Polska, Slovenska, Rakouska,
Německa, USA, Ruska a ČR. Na startovní listině
se objevili i poličští freediveři Jirka Valiček a David
Němec. Oba naši závodníci na sebe svými výkony
upozornili a každý si ze své „nejsilnější“ disciplíny
přivezl domů celkové bronzové umístění a první
umístění mezi českými freedivery! David Němec
dokázal dech zadržet opět na velmi dlouhou, pro
někoho nepředstavitelnou dobu 5:32 min. a potvrdil
svou sílu v této disciplíně. Před sebe „pustil“ pouze
dva závodníky z Polska. Skvělý výkon zaplaval Jirka Valiček. V disciplíně dynamická apnoe uplaval
neskutečných 130 m! Své dosavadní maximum vylepšil o celých 30 m a v historickém žebříčku české
freedivingové asociace AIDA, se tak posunul na celkové 12. místo a dělené 8. - 9. místo mezi muži! Tento
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výkon si zasloužil velký obdiv mezi zúčastněnými
závodníky. Nutno podotknout, že na celkové 4. místo v tomto žebříčku ho dělí pouhých 9 m. Přejeme
mu, aby na dalších freedivingových závodech, tedy
MČR konané v dubnu následujícího roku, vylepšil
své osobní maximum a zapsal se tak do první pětky tohoto žebříčku. Svým výkonem potvrdil pevnou
pozici ve špičce českých freediverů a věříme, že se
mu tento výkon podaří zaplavat.
Postarali jsme se ještě o jeden velký úspěch - náš
klub stal nejúspěšnějším českým freedivingovým
klubem na těchto závodech! Těší nás, že se naši
freediveři starají o to, aby pojem Diving – freediving
klub Polička u ostatních závodníku vyvolal obdiv,
pozornost a postupně se tak dostával do jejich povědomí jako klub, který si to zcela jistě zaslouží. Zvláště,
když se na české freedivingové scéně pohybuje pouhého půl roku. Oběma závodníkům bychom chtěli
pogratulovat a zároveň poděkovat za úspěšnou reprezentaci klubu a města Poličky.
Kontakt: diving-freediving@seznam.cz
-vlc-
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Hurych, Zavoral, Nožková a ti další
V období od 15. srpna do poloviny listopadu přinesla soutěž ve vytrvalostním veslování na spodní
kladce opět další zajímavé výkony.
Hokejista Ondřej Havlíček (24) vstoupil do soutěže výborným výkonem 151 opakování, který mu
v současné době zajišťuje 46. místo v tabulce veslařů.
Dobře se uvedl i další hokejista Jiří Čamba Stýblo
(38). Jirka dokázal po delší přestávce od pravidelného tréninku, velmi dobrých 133 opakování, tento
výkon ho uvedl na 51. místo v těžké konkurenci 150
mužů, mezi kterými je celá řada výborných i vynikajících úspěšných sportovců.
Systematicky, bezchybně a metodicky správně postupuje a stoupá nahoru mladý, velmi disciplinovaný
borec Petr Škaroupka (19). Jeho zlepšení po několika
měsících tréninku ze 104 na 192 opakování a posun
z 80. na pěkné 29. místo je toho jasným důkazem.
Vynikající vstup do soutěže předvedl mladý, talentovaný borec, profesionální voják a kick boxer Jindřich Jílek (22). Jindra prokázal ohromnou vůli, vyčerpávajícím pokusem zvládl 205 opakování, které
mu v současnosti zajišťují pěkné 28. místo. Připomínám, že dalším úspěšným profesionálním vojákem
je Milan Stelzl (41), na 18. místě s vynikajícím výkonem 234 opakování.
Zdeněk Zavoral (40), člověk, který si zavčas uvědomil, že už nechce mít víc, než pro jeho kostru příšerných 125 kg, jede také závod s ostatními, ale hlavně
sám se sebou. Zdeněk shodil tělesnou hmotnost až
na 82 kg, dnes je již ve fázi nabírání kvalitní svalové
hmoty při váze 88 kg. Má dobře separované svalstvo
a jen málokdo by v něm hledal bývalého tlouštíka.
Svojí vizáží dnes připomíná daleko více úspěšného
filmového herce. Zdeněk správně pochopil, že tento boj za něj nikdo nevybojuje, každý musí makat
sám, dokonce i nejmocnější muž světa musí sportovat, když chce být ve formě a dobře vypadat a proto

i prezident USA pravidelně cvičí. Zdeněk Zavoral se
zlepšil z 210 na vynikajících 296 opakování, což mu
zajistilo skok z pěkného 25. na krásné 10. místo!
Další Zdeněk s podobným osudem je Zdeněk Hurych (48). V létě 2011 tělesná váha 125 kg, člověk,
který měl problém vyjít schody do 2. patra a podlomené zdraví, nalomený, odevzdaný do rukou léka-

Zdeněk Hurych
řů. A dnes? Borec s 97 kg v plné síle, zdraví, kondici
a opravdové radosti z tréninku. Nejdříve půl roku
mírnějšího cvičení, většinou kardia a potom půl
roku poctivého kulturisticko-veslařského programu se vyplatilo! Podle vlastního vyjádření bývalého
fotbalisty Zdeňka Hurycha, před rokem a půl by dal
ve veslování maximálně 50 opakování. Před osmi
měsíci byl sotva v průměru výkonem 100 opakování,
před pěti měsíci již na 28. místě výborným výkonem
174 a nyní je díky vlastnímu extrémnímu a příkladnému nasazení mezi absolutní elitou veslařské soutěže. Jeho super vynikající výkon má hodnotu obdivuhodných 331 opakování. Tento osobní rekord mu
v současné době zajišťuje nádherné 6. místo v přetěžké konkurenci 150 mužů! Jeho super výkon ho vynesl hned za bývalého úspěšného reprezentanta v naturální kulturistice, vicemistra Evropy Jaroslava Petra.
Oba Zdeňkové jsou pro širokou veřejnost důkazem toho, že lidská vůle je ohromný nástroj, díky

němuž se lze nejen posunout ze dna do průměru, ale
stoupat až na samý vrchol!
A co ženy? Konečně se zase bojuje! Do soutěže
vstoupila mladá, silově disponovaná dívka Martina
Štěpánková (19), která dosáhla pěkného výkonu 42
opakování, což jí zajistilo 9. místo v konkurenci 21
žen.
Začátkem října vstoupila do testu skvělým způsobem bývalá basketbalistka s postavou atletky - sedmibojařky Daniela Vykypělová (33), která se hned
ujala vedení v soutěži výborným výkonem 64 opakování. Na prvním místě se tato sportovně nadaná
maminka pěti dětí udržela 24 dní, potom se do čela
soutěže vrátila opět Lída Nožková (27). Lída dře jako
„mezek“ a když už nemůže, vzhlédne vzhůru nad
vstupní dveře našeho fitka k silnému citátu velkého
sportovce, herce, politika a podnikatele, mimochodem i zakladatele politologického ústavu při Jihokalifornské univerzitě v Los Angeles, Arnolda Schwarzeneggera, a čte jeho energii dodávající slova: „Síla
nepochází z vítězství. Tvoji sílu rozvíjejí tvoje boje.
Když překonáváš těžkosti a rozhodneš se nevzdávat
se, to je síla.“
A právě tento citát pomáhá Lídě v náročné přípravě. Vedoucí vychovatelka mládeže Lída Nožková příkladně těžce bojuje a boduje. Pro mladá děvčata ze
svého profesního působiště je opravdovým vzorem.
Nedávno se dokázala ve veslovací soutěži zlepšit z 58
na vynikajících 87 opakování, čímž si nejen upevnila
zlatou pozici v ženské kategorii, ale svým výkonem
porazila i 50 mužů! Podotýkám, že ženy provádí test
se stejnou zátěží 40 kg jako muži.
Lídě, Daniele, Martině i všem výše zmíněným
mužům gratuluji k jejich úspěchům. Všem ostatním
v dobrém vzkazuji: „Cvičte, posilujte, veslujte, běhejte, sportujte a nečekejte, že to někdo udělá za vás.
Neudělá! Musíte makat sami, stejně jako americký prezident. I on si najde pravidelně na sport čas,
přestože je extrémně pracovně vytížený. Ano, i nejmocnější muž světa musí makat sám…“
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Tenis
V sobotu 27. 10. se v Poličce konal další turnaj
ve dvouhře. Deset bojovníků bylo rozděleno do
dvou skupin a pouze pátým se nepodařilo postoupit do závěrečných bojů. Ale automatická účast ve
finále jim byla jistě malou útěchou. V tomto malém
finále zvítězil Tomáš Pelikán nad Michalem Kellnerem ml. Roli favorita turnaje tentokrát potvrdil
Pavel Rojek, když v průběhu celého turnaje nenašel přemožitele a opět dal všem aktérům možnost
otestovat rakety značky Prince. Náš Vláďa Vltavský se probojoval na 3. místo.
1. 11. byly na ČTS zveřejněny žebříčky hráčů
a hráček za rok 2012. I v tomto roce jsme měli želízka v ohni a všichni uvedení si proti roku 2011
polepšili.
Mezi 1711 mladšími žáky skončil Zdenda Jílek
na 154. místě, Adam Jelínek na 168. a Radim Hnát
na 601. místě.
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Mezi 1049 mladšími žákyněmi byla Bára Quittová na 327. místě.
Mezi 1088 staršími žáky byli shodně na
553. Adam Jelínek a Zdenda Jílek, Štěpán Švanda
na 582. a Martin Tutko byl na 753. místě.
Mezi 680 staršími žákyněmi se Bára Quittová
umístila na 661. místě.
Mezi 1086 dorostenci Radek Vytlačil dosáhl na
890. a mezi 618 dorostenkami Lucka Jílková na
348. místo.
3. 11. turnaj minitenistů v Poličce. Mezi děvčaty obsadila Lucka Kotvová 5. místo a mezi chlapci
Kuba Čerbák 3. místo, Dušan Zahradníček 5. místo a Honzík Sedlatý 11. místo. (foto)
10. 11. turnaj v babytenisu v Poličce. Tohoto
turnaje se zúčastnilo celkem 23 dětí. Mezi chlapci obsadil Štěpán Jelínek 5. místo a Přemek Mitáš
6. místo. Mezi děvčaty se nejlépe umístila Eliška
Nunvářová na 5. místě. Dále byla Kačka Kotvová
na 9. místě, Simča Válková na 11. místě, Esterka
Navrátilová na 12. místě, Adélka Pospíšilová na
13. místě, Šárka Uhlířová na 14. místě a Karolína
Vendolská na 15. místě.
17. 11. turnaj AAA pro hráče našeho oddílu
a města. Turnaje se zúčastnilo 10 dvojic. Ve dvou
skupinách se odehrávaly boje o co nejlepší postavení do vyřazovací části. Nejvíce štěstí a sil měly
v konečném hodnocení dvojice na stupních vítězů.
1. místo Martin Kubát - Jindra Kučera, 2. místo
Standa Adamec st. - Alča Pazlarová ml., 3. místo
Lída Teplá - Milan Veselý a Ivoš Teplý - Petra Hamanová.
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Zprávy oddílu ledního hokeje
POLIČKA – LANŠKROUN 10:5 (5:0,1:3,4:2)
Branky: Slavík 3, Hron 2, Mahel, Škarýd, Tobiáš,
Fúzik, V. Vápeník
Soupeřem Spartaku byl již potřetí v řadě při
prvním domácím utkání tradiční rival Lanškroun.
Spartakovci začali parádně a v první třetině výborného zápasu soupeře jednoznačně přehráli, když
nejvíce řádil druhý útok Slavík, Hron, Fúzik (posila
ze Žďáru).
Ve druhém dějství se obraz hry trochu změnil
a hosté zkorigovali na 6:3 a za tohoto stavu neproměnili trestné střílení. V další části ještě nastřelili tyčku.
V závěrečné třetině Spartak dvěma rychlými góly
odskočil ve skóre o 4 branky a utkání pak dohrál
jednoznačně ve své režii. Sponzorem utkání byla
firma PRIMA ŠVANDA. Nejlepším hráčem domácích byl vyhodnocen střelec tří branek Slavík. Jako
každý rok probíhá soutěž diváků o barevný televizor, který věnovala firma KELVIN ELEKTRO.
M. TŘEBOVÁ – POLIČKA 5:2 (2:1,2:0,1:1)
Branky: Šedý, Fúzik
Domácí svoji roli favorita potvrdili vstřelením
úvodní branky utkání, ale Šedý střelou od modré
vyrovnal. Těsně před první sirénou v našem oslabení však Slovan zvýšil na 2:1. Rozhodující momenty
se odehrály zhruba v polovině utkání. Nejprve Robin Schauer v brance Poličky chytil trestné střílení,
ale pak vzápětí domácí během 10 vteřin vstřelili dvě
branky. Fúzik snížil na 4:2, ale poslední slovo měli
opět domácí, kteří 14 vteřin před koncem zvýšili na
konečných 5:2.
POLIČKA – LITOMYŠL 7:4 (2:0,1:3,4:1)
Branky: Nykl 6, Fúzik
Nevídaným střeleckým výkonem „porazil“ Petr
Nykl Litomyšl. Favorizovaného soupeře načnul
v 5. min. utkání Fúzik, který otevřel skóre, ale pak
již úřadoval za podpory spoluhráčů jen Petr Nykl,
který v téže minutě zvýšil na 2:0. Tak skončila první
třetina a druhých 20 min. utkání si Spartak vybral

oddechový čas. Toho soupeř využil k obratu skóre
na 2:3, ale Nykl byl ve 35 min. proti a vyrovnal. Ve
třetí třetině předvedl asi pětistovce diváků čtyřikrát branku, jak přes kopírák. Litomyšl v závěru již
jen zkorigovala na 7:4. Výborný výkon předvedl domácí brankař Robin Schauer, který hlavně ve druhé
třetině podržel své spoluhráče. Sponzorem utkání
byla stavební firma Borovský – Vápeník. Nejlepším
hráčem byl po zásluze vyhodnocen střelec 6 branek
Petr Nykl. V divácké soutěži o barevný televizor postoupil do finále František Večeřa z Poličky.
LANŠKROUN – POLIČKA 5:1 (1:0,2:0,2:1)
Branky: Vacek
Spartak odjížděl k tomuto utkání s četnými absencemi ze zdravotních nebo školních důvodů a do
boje museli naskočit dva junioři. Domácí se ujali
vedení v 10. min. první třetiny. Hned v úvodu prostřední části to bylo již 3:0 a v průběhu třetí třetiny,
kdy Lanškroun již vedl 5:0 bylo jasné, že se žádný
přesun bodů z lanškrounské haly konat nebude.
V 55. min. už jen „kosmeticky“ upravil skóre Vacek
na 5:1.
POLIČKA - M. TŘEBOVÁ 1: 8 (0:3,1:2,0:3)
Branky: Nykl
Opět nekompletní Spartak čelil favoritu skupiny
pouze do 18. min první třetiny, kdy inkasoval poprvé, za další minutu podruhé a účet první dvacetiminutovky upravil soupeř v poslední min. na 0:3.
V úvodu druhé třetiny za stavu již 0:4 snížil Nykl,
ale to bylo ze strany domácích vše. V závěrečné části již M. Třebová ovládala kluziště a s přehledem
dokráčela jak k vítězství v utkání, tak k prvnímu
místu ve skupině.
POLIČKA – Č. TŘEBOVÁ 5:2 (0:0,2:0,3:2)
Branky: Slavík 2, Fúzik, Nykl, Krajíček
Více než 30 minut byl k vidění nevýrazný hokej,
kterému navíc chyběly góly. Až přesné rány Slavíka a Fúzika v rozmezí dvou min. zajistily Spartaku

Kurzy plavecké školy
Plavecká škola vás zve od 1. 12. k návštěvě těchto
kurzů:
Pondělí:
16.00 – 17.00 hod. přípravka Orka
			
Zdeněk Jandík
16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let,
			
Zdena Šemberová
17.00 – 18.00 hod. zdokonalovací
kurz st. žáci
Zdena Šemberová
17.00 – 18.00 hod. plavecký
oddíl A+B Orka
Zdeněk Jandík
18.00 – 19.00 hod. cvičení a plavání
pro dospělé
			
Zdena Šemberová
Úterý:
15.00 – 16.00 hod. cvičení a plavání
pro těhotné
Jana Divoká
15.30 – 16.30 hod. děti od 4-7 let
– Kapříci velký b.
Zita Nešťáková
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic Jana Divoká
Středa:
12.30 – 13.00 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. - Pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. - Pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. kojenci a batolata,
mal. baz.– Medúzky
Jitka Kmošková
14.00 – 14.30 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. - Pulečci
Jolana Kozlová
14.30 – 15.00 hod. kojenci a veřejnost,
mal. baz.- Medúzky
Jolana Kozlová

15.00 – 15.30 hod. kojenci a veřejnost,
mal. baz. - Medúzky
Jolana Kozlová
15.30 – 16.00 hod. kojenci a veřejnost,
mal. baz. - Medúzky
Jana Nyklová
15.30 – 16.15 hod. veřejnost - rodiče
s dětmi od 2.-3. let Želvičky
- malý a velký b.
Jolana Kozlová
16.15 – 17.00 hod. veřejnost - rodiče
s dětmi od 2.-3. let – Želvičky
- malý+velký b.
			
Jolana Kozlová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
			
Zděněk Jandík
17.00 – 18.00 hod. Delfínek 5 -9 let.
			
Jana Nyklová
19.00 – 20.00 hod. kondiční
plavání veřejnost
plavčík
Pulečci 6-12 měsíců, Medúzky 1-2 roku, Želvičky 2-3 let (veřejnost), Kapříci 4-7 let, Delfínci 5-6
- 9 let, zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký oddíl
ORKA

dvougólové vedení. V nástupu do poslední třetiny
skóroval Nykl, a i když potom Polička promarnila
pětiminutovou přesilovku, tak závěr utkání s přehledem kontrolovala. Sponzorem tohoto střetnutí
byla firma Bouška ALARM – SYSTÉMY a cenu pro
nejlepšího hráče domácích předal Krajíčkovi. Do finále v divácké soutěži o barevný televizor postoupil
p. Josef Šmíd z Pomezí.
SKUTEČ – POLIČKA 4:12 (0:5, 2:5, 2:2)
Branky Boháček 3, Slavík 2, Hron, Dvořák, Vápeník, Havlíček, Krajíček, Šimon, Fúzik
Boháček již v první minutě otevřel skóre a Spartak si na ledě dělal, co chtěl. Už po dvou třetinách
bylo skóre dvouciferné a až ke konci utkání využili
domácí faktu, že poličští polevili, a debakl zkorigovali.
Junioři
M. Třebová – Polička
Polička – Chotěboř
Polička – Choceň
Litomyšl – Polička
Polička – Hlinsko
Polička – Lanškroun
Světlá n/Sáz. – Polička

5:2
0:12
1:7
6:2
4:3
6:0
3:4

Dorost
M. Třebová – Polička
Polička – Skuteč
Lanškroun – Polička
Choceň – Polička
Polička – Chotěboř
Polička – Chrudim B
Polička – Světlá n/Sáz

3:4 SN
7:3
7:6
4:5 SN
3:4
2:6
5:2

St. žáci
Choceň – Polička
Polička – M. Třebová
Hlinsko – Polička
Polička – Chrudim
Polička – Litomyšl
Polička – Skuteč
Skuteč – Polička
Polička – Č. Třebová
Lanškroun – Polička

0:13
10:3
1:3
6:4
7:2
3:4
4:5
11:4
1:3

Ml. žáci:
Choceň – Polička
Polička – M. Třebová
Hlinsko – Polička
Polička – Chrudim
Polička – Skuteč
Skuteč – Polička

15:1
4:3
9:9
6:7
8:4
2:14

Přípravka:
Hlinsko – Polička
Choceň – Polička
Polička – Lanškroun
Polička – Pardubice I
Polička – Pardubice II
Polička – Hlinsko
Polička – Choceň
Polička – Pardubice
Polička – Litomyšl
Lanškroun – Polička

4:9
12:9
6:8
12:6
10:4
10:5
8:13
7:4
9:4
6:5
Výbor oddílu LH

Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme
se na každého.
Využijte rodinné pasy při návštěvě jednotlivých
vstupů na bazén, saunu, plavání kojenců a zimní stadion. PLATNOST rodinných pasů do 5. 12.
2012.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vendula svede boj o titul Miss Aerobik ČR
Poličská rodačka Vendula Scheibová postoupila ze
semifinále konaného v neděli 14. října v hale Lužiny
v Praze 5 mezi 12 letošních finalistek Miss Aerobik
ČR. Akce se konala pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky, MUDr. Přemysla
Sobotky a záznam odvysílala Česká televize. V porotě zasedli předsedkyně Mgr. Jana Čejková, reprezentant v alpském lyžování Kryštof Krýzl, reprezentant
v ragby Robert Voves, výživový poradce Petr Havlíček, populární lektor aerobiku Roman Ondrášek, zástupci sponzorů a mediálních partnerů.
V průběhu celého dne bylo nutné obstát ve 3 disciplínách: cvičení aerobiku a zumby podle lektora,
promenádě ve společenských šatech s rozhovorem
a nakonec pro diváky atraktivní promenádě v plavkách. Na konci celého dne bylo vyhlášeno 12 dívek,
které se utkají o titul Miss Aerobik 26. ledna 2013
v Plzni. Záznam se soutěže opět odvysílá České te-

levize. Součástí přípravy na finále jsou i soustředění.
To první víkendové se konalo v Praze, kde se fotily
propagační fotografie pro média, probíhala konzultace s výživovým poradcem a připravovala se choreografie pro finálový večer. Také se losovala čísla
na finále. Vendula bude soutěžit s číslem dvě. Druhé
soustředění bude následovat v prosinci ve Špindlerově Mlýně.
Po únorovém vítězství v soutěži Miss Sportaerobic
ČR, titulu Mistryně České republiky Aerobic Individual Trophy z května je nynější postup do finále prestižní soutěže Miss Aerobik už jen příjemným završením nejúspěšnějšího roku pětadvacetileté Venduly,
studentky posledního ročníku VŠ. A jaké má cíle
pro finále? „Postoupit v tak velké konkurenci mezi
finalistky je opravdu úspěch. Vůbec jsem to nečekala a bylo to patrné. Radost mám velkou. Vítězství
by bylo příjemné, ale na to upřímně nepomýšlím,

jelikož se sešla silná skupina dívek. Ráda bych zúročila veškeré své dosavadní zkušenosti a předvedla
se v lednu v tom nejlepším světle. Už teď mi soutěž
přinesla mnoho zkušeností, ze kterých budu těžit
v budoucnu.“
-vs-

Plavecký bazén
1. sobota
2. neděle
3. pondělí

14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 10.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
4. úterý
6.00-7.30, 11.00-15.00, 15.00-16.00
cvičení pro těhotné,16.30-19.00
19.00-20.00 Aquaerobic
5. středa
6.00-7.30, 10.00-12.00, 18.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
6. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
7. pátek
6.00-10.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
8. sobota
14.00-20.00
9. neděle
zavřeno
10. pondělí 6.00-7.30, 10.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
11. úterý
6.00-7.30, 11.00-15.00, 15.00-16.00
cvičení pro těhotné,16.30-19.00
19.00-20.00 Aquaerobic
12. středa 6.00-7.30, 10.00-12.00, 18.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
13. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
14. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle zavřeno
17. pondělí 6.00-7.30, 10.00-13.30, 14.30-16.00,
16.00-20.00
18. úterý
6.00-7.30, 11.00-20.00
19. středa 6.00-7.30, 10.00-19.00,		
19.00-20.00 kondiční plavání
20. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00
21. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle zavřeno		
24. pondělí zavřeno
25. úterý
14.00-20.00
26. středa 14.00-20.00
27. čtvrtek 8.00-20.00
28. pátek
8.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání

29. sobota 14.00-20.00
30. neděle zavřeno
31. pondělí 10.00-16.00
Úterý 1. 1. 2013 zavřeno - svátek, středa 2. 1.
2013 zavřeno - sanitární den.
O Vánocích myslíme na ty, kteří nám jsou nejbližší. Udělejte jim radost vhodným dárkem pod
stromeček nákupem permanentky na plavání
nebo do sauny.
Mnoho úspěchů v NOVÉM ROCE 2013 přeje kolektiv plaveckého bazénu a plavecké školy.
INFORMACE:
• teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27 0C
• při překročení zaplaceného času v bazénu
a bazénku se doplácí dle platného ceníku
• plavecký bazén, Jitka Kmošková 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz, 461 725 631;
Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz;
plavecká škola, Jolana Kozlová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
PROVOZ SAUNY
muži:
středa, pátek 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-19.30 h.
sobota 15.00-16.55 h.
společná: sobota 17.00-20.00 h.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli
před plaveckým bazénem
po: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
út: 14.00-20.00
st: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt: 14.00-20.00
pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
so: 14.00-17.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora

Karate
Jako každý rok, tak i letos, patřil říjen podzimnímu semináři karate, který se konal 20. 21. 10. a 27. - 28. 10. v Hanušovicích. Jeho součástí
byl poslední ligový turnaj v tomto roce. Druhý víkend proběhlo školení vyšších pasů v souzení pod
vedením mistra Radovana Andrleho, II. Dan. a pokračovalo se ve cvičebních programech. Odpoledne
se konal turnaj ve formách, sparingu a bojích. Po
skončení turnaje proběhlo udílení vyšších technických stupňů a vyhlášení vítězů turnaje. I v malém
zastoupení si poličští karatisté přivezli hojný počet
umístění. Také úspěšně zabodovala naše mladá generace.
Šárka Kučerová
1. místo forma Set
Šárka Kučerová
1. místo forma Quinta
Šárka Kučerová
2. místo boje ženy absolutní
Kateřina Pachovská 2. místo sparing ženy
7. - 8. kyu
Kateřina Pachovská 3. místo forma Secunda
Martin Smítal
3. místo forma Prima
Martin Smítal
3. místo boje muži 9.-10. kyu
Eliška Paulíčková
3. místo sparing ženy
pod 16 let
Eliška Paulíčková
4. místo forma Prima

ZIMNÍ STADION:
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ: od 22. 12. 2012 do 1. 1.
2013, 14.00-15.30 hod.
Možnost pronájmu ledové plochy
na tel. 461 725 427
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427
Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail:
jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, L. Navrátilová, Ing. N. Šauerová. Stálí spolupracovníci: J. Najbert, L. Čiháková. Registrováno MK ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem
šéfredaktor (jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat
názor redakce. Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička, Haškova 446, Polička.
-jkd-
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