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Novoroční slovo starosty města
Vážení spoluobčané,
starý rok uplynul a my opět hledíme do roku nového. S velkým očekáváním a nadějí ekonomického růstu a posílením mezilidských hodnot a sounáležitosti za širší lidské společenství, počínaje
rodinou a konče naší českou zemí.
Jsme svědky doby, kdy hlavně z důvodu globalizace, západní svět ztratil milióny pracovních míst
v původních tradičních oborech ve prospěch nově
nastupujících hospodářských velmocí v čele s čínskou.
Souběžně s dalším velkým soudobým neduhem,
kterým je rychlý cenový nárůst životních nákladů,
zejména trvalého růstu cen energií, způsobuje, že
se stále větší počet firem, lidí a rodin ocitá ve velmi
složité situaci.
V celém našem evropském regionu zavládlo
velké znepokojení a hlavně obavy z budoucího
vývoje, kdy mnozí věhlasní státníci a ekonomové
mluví o vyčerpání kapacit růstu a to i z dalšího
důvodu, jímž jsou velké dluhy většiny evropských
států.

Zdá se, že dosavadní vypjatá politická ideologie
zastarala a je hodna propadliště politických dějin.
Naopak je nezbytné hledat širokou národní shodu,
a to i za účasti zkušených odborníků, nečlenů politických stran, a dát zelenou zodpovědným lidem
činů ve všech sférách společnosti.
Vážení a milí spoluobčané, naše Polička je krásné město plné života a elánu, za což vděčíme zde
žijícím lidem, kteří svojí prací a aktivitou pomáhají posilovat kvalitu a úroveň života.
Važme si této práce, která je tolik nezbytná pro
spokojený život v našem městě. Do nového roku
hleďme s nadějí, že posílíme sílu lásky v našich
srdcích. Nedovolme ve shonu všedních dnů zapomínat jeden na druhého. Vzájemně si naslouchejme, buďme tolerantní a na život nahlížejme z více
úhlů, než pouze ze svého.
Nenávist, aroganci a sobectví nahraďme porozuměním, odpouštěním a úctou k životu.
Přeji vám všem, abyste letošní rok prožili ve
zdraví, radosti a lásce.
Jaroslav Martinů, starosta
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IC v Poličce opět
otevřeno
V sobotu 1. prosince bylo po 14 denní přestávce
opětovně otevřeno IC v Poličce na Palackého náměstí. Informační centrum má nového provozovatele, kterým je pan Ladislav Cacek. Adresa informačního centra zůstává nezměněna, také veškeré
služby zůstávají zachovány. Navíc je v prostorách
IC otevřena směnárna. V pondělí 3. prosince proběhlo krátké slavnostní setkání nového provozovatele se starostou města Jaroslavem Martinů
a místostarostkou Marií Kučerovou.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Velké projekty pro Poličku
Město Polička bude i v následujících letech realizovat díky úspěšně podaným žádostem o dotace
velmi významné projekty.
Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou
službou „Penzion“ Polička, tak se jmenuje projekt,
který je podpořen v rámci Operačního programu

Platby za komunální
odpad
Zastupitelstvo města Poličky na svém zasedání
dne 29. 11. 2012 schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen OZV
a poplatek za komunální odpad), která stanovuje
výši poplatku na 528 Kč za osobu a splatnost do
31. března 2013.
Výběr poplatku je i nadále zachován, to znamená, že obdržíte na začátku ledna složenku, kterou
lze uhradit bezhotovostně převodem na účet města,
dále hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička, kde je
možno nově platit platební kartou nebo na přepážce
České pošty, a.s. Při bezhotovostní úhradě je nutné
věnovat zvýšenou pozornost variabilnímu symbolu
i částce, aby platba byla správně identifikována.
OZV reaguje na změny v zákoně o místních poplatcích, proto doporučujeme poplatníkům, aby se s ní
seznámili buď prostřednictvím internetových stránek www.policka.org (záložka „městský úřad“, sekce
„vyhlášky“) nebo přímo na Městském úřadu Polička.
Sazby ostatních místních poplatků (např. poplatku ze psů) zůstávají beze změny.
MěÚ Polička
odbor finanční a plánovací

Životní prostředí. Předpokládané celkové výdaje
představují částku 21 mil. Kč včetně DPH, schválená
přidělená dotace je ve výši 50%. Předpokládaný termín realizace – duben - říjen 2013. Výběrové řízení
na dodavatele bude vyhlášeno začátkem roku. Navrhované stavební úpravy tohoto projektu řeší kompletní zateplení celé budovy (složené ze dvou stavebních objektů), včetně výměny stávajících plastových
oken a zateplení podlahy půdních prostor a méně
přístupných půdních části stavby. Součástí projektu je výměna plynových kotlů s osazením nových
tepelných čerpadel vzduch - voda. Účelem úprav je
zajištění minimálního energeticko – ekonomického
provozu stávajícího Domu s pečovatelskou službou.
Součástí projektu bude i statické zajištění schodišť.
Během roku 2013 bude ukončen i významný projekt „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“. Do konce roku 2012 byly
završeny stavební úpravy hradu, rok 2013 bude ve
znamení propagačních aktivit, které mají za cíl zvýšit návštěvnost této významné památky. Celkové výdaje na projekt představují částku 26 mil. korun, dotace z ROP Severovýchod je ve výši cca 23 mil. korun.
I pro rok 2014 je plánována významná stavební
úprava, kterou umožňuje získaná dotace. Město Polička bylo úspěšné v žádosti o dotaci na revitalizaci
Masarykovy ZŠ. Finanční prostředky ve výši cca
6,75 mil. Kč poskytne Státní fond ŽP ČR. Největší
finanční podíl však bude hrazen z rozpočtu města
Poličky. Předpokládané stavební práce představují
celkovou částku cca 20,95 mil. Kč. Práce by měly
zahrnout zateplení vybraných místností, chodeb
a stropů a výměnu oken. Opravy se týkají nejen
hlavní budovy, ale i školního pavilónu. Nábřeží Svobody svoji dominantu, typickou školní budovu z červených cihel díky opravám neztratí, vzhled budovy
zůstane zachován. Práce by se měly rozběhnout začátkem roku 2014.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Beseda o restaurování
morového sloupu
Ve čtvrtek 31. 1. v 18 hod. proběhne v přednáškovém sálu Centra Bohuslava Martinů beseda
o plánovaném restaurování morového sloupu.
V tuto chvíli byl dokončen obsáhlý restaurátorský
průzkum, který odpověděl na řadu otázek ohledně stavu kamene i jednotlivých soch, ale přinesl
i řadu dosud neznámých poznatků. O dalších
záměrech ohledně restaurování morového sloupu pohovoří zástupci města, restaurátoři a další
přizvaní odborníci. Zveme všechny zájemce o toto
téma.
David Junek

Plaťte kartou
V našich příspěvkových organizacích můžete platit i bankovním převodem (obědy, úplata
v mateřských školkách, kurzy, za družinu, sociální
služby…).
Platební karty Visa, Mastercard a Maestro lze
využívat při placení poplatků za odpady a psy na
pokladně MěÚ, při placení pokut městské policii
a na odboru dopravy.
Ing. Věra Kučerová, Světlana Češková
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Kraj Smetany a Martinů se představuje

Vánoční zastavení
Dvě tradiční setkání v čase adventu uskutečnil starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou. Mezi milé
a dojemné patřily předvánoční chvíle při návštěvě
v Dětském domově v Poličce, kde si děti již tradičně rozbalily dárky, o které si napsaly. Druhé zastavení a setkání patřilo obyvatelům ubytovny firmy
Faulhammer s.r.o. V přátelské atmosféře diskutovali představitelé města s obyvateli domova. Vyjádření díků patří firmě Faulhammer s.r.o., která lidem bez domova pomáhá. Obyvatelům domu byly
předány dárkové balíčky města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Informace z IC
Polička
V souvislosti s příchodem nového roku 2013 přicházíme k vám z Informačního centra Polička s novými informacemi a několika dalšími novými službami.
V současné době pro vás máme připravené stolní
i nástěnné kalendáře na rok 2013:
• POLIČKA a okolí - stolní kalendář
• RYBÁŘSKÝ KALENDÁŘ - stolní kalendář, velké
množství informací o rybách, rad a návodů k rybolovu a také recepty na úpravu úlovků
• ZAHRADNICKÝ KALENDÁŘ - plný cenných
rad a informací
Průběžně vám v IC podáme aktuální informace
o možnostech lyžování v Poličce a okolí.
Od 1. 12. 2012 byl v IC obnoven předprodej všech
vstupenek na akce v Tylově domě. Současně bude
možné nadále vstupenky zakoupit také v CK KO-TOUR, Riegrova 52.
Od 2. ledna 2013 zavádíme v IC nové služby:
• Prodej dálničních známek na dálnice v ČR. Postupně zavedeme ještě prodej dálničních známek
rakouských, slovenských a slovinských.
• V Informačním centru a také v CK KO-TOUR
můžete zakoupit jízdenky na autobusové linky
Student Agency.
Dřívějšímu provozovateli IC panu Mgr. Matoušovi děkujeme za přenechání aktualizované databáze kontaktů na místní organizace, služby, firmy
a živnostníky. Databázi budeme průběžně doplňovat
a aktualizovat.
Přejeme návštěvníkům a partnerům IC, ale i všem
občanům Poličky a okolí, ať příští rok 2013 je pro nás
všechny rok radostný, úspěšný a plný štěstí, zdraví
a vzájemného porozumění.
Kolektiv pracovníků IC Polička

Oprava
Opravuji tímto informaci o rodišti spisovatele
Bohuslava Březovského (listopadová Jitřenka).
Rodištěm Bohuslava Březovského je obec Rohozná.
Ing. N. Šauerová
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Rádi bychom vám představili svazek obcí Kraj Smetany
a Martinů, který byl založen v roce
1998. Svazek navázal na projekt,
který byl realizován v 90. letech
v rámci programu Phare holandskými partnery. Byl
založen zejména na spolupráci partnerských měst
Poličky – Dwingeloo a Litomyšle - Roden. Mezinárodní projekt se zabýval rozvojem turistiky dané
oblasti, kde byl dán důraz na společné tradice měst
a jejich slavné rodáky – Smetana, Martinů a také na
dobrý potenciál pro rozvoj turistiky při společné propagaci tohoto regionu. Po ukončení mezinárodního
projektu byl založen svazek Kraj Smetany a Martinů.
Mezi zakladatele patří města Polička a Litomyšl.
Účelem svazku je systematická podpora rozvoje
turistiky a vytváření podmínek pro její všestranný
rozvoj. Patří sem např. společná cílená propagace
a reklama v oblasti cestovního ruchu, poskytování informací s vazbou na turistický ruch veřejnosti
a návštěvníkům mikroregionu, příprava a realizace
společných propagačních projektů, vzájemná spolupráce při získávání finančních zdrojů pro aktivity
sdružení.
Svazek obcí Kraj Smetany a Martinů má 14 členů – Borová, Bystré, Dolní Újezd, Jedlová, Květná,
Litomyšl, Lubná, Polička, Pomezí, Oldřiš, Sebranice,
Svojanov, Široký Důl a Telecí.
A jaké aktivity patří do činnosti svazku Kraj Smetany a Martinů? Jmenujme např. vybavení regionu

novými turistickými odpočívadly. Nejnovější odpočívadla byla pořízena s příspěvkem svazku v roce
2008, a to v obcích Dolní Újezd, Jedlová, Květná,
Oldřiš, Pomezí a Svojanov, v roce 2012 byla nová
odpočívadla pořízena za přispění dotace Pardubického kraje. Vybudována byla nová zastřešená odpočívadla v obci Květná, Polička (části Modřec, Lezník,
Střítež). V obci Sebranice slouží zastřešené odpočívadlo zároveň jako autobusová zastávka. Město
Bystré pořídilo 5 nových odpočinkových míst. I pro
rok 2013 se svazek snaží získat dotací na dobudování
dalších odpočívadel.
U turistů jsou velmi oblíbené i brožury Na kole
Krajem Smetany a Martinů, které svazek vydává.
Zájemci o cyklistiku zde najdou 15 cyklistických tras
včetně map a podrobného popisu trasy. Brožury jsou
vydávány v českém, německém, anglickém i holandském jazyce.
Pro další období svazek například plánuje vydání
mapy Kraje Smetany a Martinů s typy na výlety, rádi
bychom také pravidelně otiskovali kulturní nabídku
členských obcí v našich zpravodajích. Každá obec by
se také měla postupně představit a nabídnout čtenářům svá „nej“, která u nich při návštěvě najdou. Další
zajímavosti z Kraje Smetany a Martinů najdete na
www.regionsm.cz
Ing. N. Šauerová,
ředitelka svazku obcí
Kraj Smetany a Martinů

Hasiči občanům
Několik informací o právním předpise, který
upravuje problematiku revizí, kontrol a čištění
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Jedná se
o Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů, jeho účinnost je od 1. 1. 2011.
Nařízení vlády řeší podmínky požární bezpečnosti. Jeho ustanovení se vztahují jak na fyzické
osoby, ale i na podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Nařízení vlády rozvíjí povinnost
stanovenou v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, kde v § 17
je stanovena povinnost pro občany počínat si tak,
aby nedocházelo ke vzniku požáru při používání
tepelných spotřebičů a komínů. Nařízení vlády definuje pojmy kontrola spalinové cesty a její čistění,
řeší i pojem revize spalinové cesty.

Asi nejdůležitější v tomto nařízení vlády je stanovení lhůt čistění spalinové cesty u spotřebičů
paliv s výkonem do 50 kW a to 3 x ročně. Velkou
úlevou je možnost, že občané si budou moci provést čistění spalinové cesty u topidla na pevná
paliva s výkonem do 50 kW svépomocí. Kontrolu
však jednou ročně musí provést osoba odborně způsobilá, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Lhůty čistění, kontrol a výběru znečisťujících
částí jsou uvedeny v příloze č. 1 NV. Příloha č. 2
obsahuje vzor zprávy o provedení kontroly anebo
čištění spalinové cesty, příloha č. 3 obsahuje vzor
revizní zprávy spalinové cesty.
Alena Cejpová,
HZS Pardubického kraje

Poděkování městskému úřadu
V noci na 5. září letošního roku došlo v 1. patře
domu Riegrova 52 k havárii vodovodního rozvodu
a následnému totálnímu zaplavení CK KO-TOUR
v přízemí budovy. V CK byla na podlaze cca 3 cm
hladina vody a z celé plochy stropu tekla voda. Ze
stropu voda tekla proudem a později kapala ještě
další minimálně týden. V průběhu dalšího měsíce
padala postupně ze stropů i stěn omítka a objevovaly
se nové nebo opakované mokré skvrny na stěnách
i na stropě.
Přívod el. proudu byl první týden odpojen, protože
z trubek el. rozvodu i ze světel a zásuvek tekla voda
a vše bylo promáčeno. El. rozvody byly znovu zprovozněny až osmý den po havárii. Následovaly revize
a zkoušky elektrospotřebičů, výpočetní a rozmnožovací techniky. Většina výpočetní techniky a také
nová barevná kopírka byla zničena.
Protože v prvních 4 - 5 dnech situace vůbec
nenabízela možnost dalšího fungování vyplavené
CK, byla společně řešena varianta přestěhování
CK do obchodního domu Ponas. Protože v následujících dnech byla Tyršova ulice uzavřena a za-
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hájena její rekonstrukce, bylo od této varianty
upuštěno.
Přestože podmínky v prostorách CK byly velice
tvrdé (zima a vlhkost) a zejména nezdravé, nezbylo
než provoz různým střídáním pracovníků v těchto
prostorách zajistit.
V těchto dnech probíhají poslední opravy jako je
vyspravení opadaných omítek na stropě a stěnách
a následné vymalování.
Velice oceňujeme zájem a kladný přístup ze strany vedení městského úřadu. O situaci se na místě po
havárii osobně přesvědčili: místostarostka Marie
Kučerová, tajemník JUDr. Bohumil Břeň, vedoucí odboru majetku Ing. Soňa Škrabalová, správce
majetku Miroslav Roušar a všichni nabízeli pomoc.
S vedoucí majetkového odboru paní Ing. Škrabalovou jsme od prvních chvil byli v častém kontaktu
a iniciativně řešila zajištění úklidové firmy, provizorní přívod el. proudu a nasazení vysoušečů vlhkosti
apod. Velice jim za kladný přístup a řešení této krizové situace děkujeme.
CK KO-TOUR Polička

Cíle projektu „Experimentem
k poznání“ splněny
Projekt „Experimentem k poznání“, který probíhal na Gymnáziu v Poličce, byl ke konci roku
2012 úspěšně dovršen a lze konstatovat, že se nám
podařilo naplnit jeho cíle a otevřít brány zavádění
moderních experimentálních systémů do škol celého Pardubického kraje.
Projekt byl iniciován v době, kdy se naše země
každým rokem propadá níž a níž v žebříčku
konkurenceschopnosti zemí, a je tak potřeba
získat mladé lidi pro studium oborů, které naopak konkurenceschopné jsou. Snahou našeho
projektového týmu bylo podnítit hlubší zájem
o studium přírodovědných předmětů tím, že pro
učitele vytvoříme metodickou podporu pro práci s experimentálními systémy ve výuce fyziky,
chemie, biologie a zeměpisu. Následně jsme formou akreditovaných kurzů seznámili vyučující
těchto oborů s možnostmi laboratorních systémů
při jejich zavádění do každodenní výuky, laboratorních cvičení, či terénních praxí. Zájem předčil
naše očekávání, série školení se zúčastnili zájemci
z gymnázií a základních škol ze všech okresů našeho kraje.
Jedním z výstupů našeho projektu je právě vydaný sborník, ve kterém zájemcům předkládáme
inspirativní nápady, jak využít moderních experimentálních systémů k tomu, aby byla výuka svěží,
efektivní, přesvědčivá a pochopitelná. Prostřednictvím návodů chceme, pokud je to jen trochu
možné, takříkajíc vyhnat vyučující a žáky ze škol-

ních lavic do laboratoří, nebo přímo tam, kde svítí slunce, vane vítr, padá déšť a přírodní procesy
probíhají přirozeným způsobem.
Na prosincovém dni otevřených dveří mohli
návštěvníci poličského gymnázia vidět experimentální čidla v akci. V geografické učebně si například mohli vyzkoušet měření hluku a získaná
data na počítači exportovat do formátu, který jim
umožnil vytvoření mapy hluku v Poličce. Na jiném
stanovišti mohli návštěvníci nad miskou vody
a hromádkou hlíny pochopit princip tlakových
útvarů v atmosféře.
Až někdy na procházce potkáte studenty s čidlem klimbajícím z batohu, aby ověřili závislost
tlaku na nadmořské výšce, nebo je uvidíte pevně
svírat v rukou čidlo při zjišťování jejich tepu po
průchodu vísky plné rozzuřených psů, možná že
to budou plody našeho osmnáctiměsíčního projektu, na jehož uskutečnění získalo gymnázium
prostředky formou dotace v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
financovaného Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR.
Jan Vavřín
vedoucí metodik projektu

Prvňáčci na Masarykově ZŠ
Každý si pamatujeme na dobu, kdy jsme byli prvňáčci. Někomu se vybaví krásný červený Slabikář,
někomu Poupata, někdo si vzpomene na říkanku
– snad to bylo Alenko stůj, auto houká…, někdo na
písničku nebo první velkou jedničku. Na co asi budou vzpomínat dnešní prvňáčci? Mají tolik zážitků.
Hned první den ve škole je vítá paní učitelka, ukazuje jim nové učebnice, zpívají, vyprávějí si a mohou si hned hrát s kouzelnou tabulí. Co ta všechno
umí. Práce s tabulí umožňuje využívat nepřeberné
množství různých názorných ukázek a pomůcek pro
efektivní výuku. Žáci ve všech třídách využívají výukové programy k učebnicím, nebo programy, které
učitelé sami vytvářejí. Interaktivní tabule pracuje
samozřejmě i s internetem a to umožňuje využívat
ve výuce všechny dostupné zdroje.
Celá práce s dětmi je motivována heslem „S úsměvem jde všechno lépe“ a dočkali jsme se již prvních
výsledků. Prvňáčci si na kouzelné interaktivní tabuli
mohou nejen všechno prohlédnout, ale také poslechnout, vyzkoušet tvořivé aktivity a hrou si procvičit
a upevnit probírané učivo. Děti také pracují v projektech, při kterých se učí samostatnosti, tvořivosti,
rozhodovacím dovednostem, pečlivosti a samozřejmě novým poznatkům. Naši prvňáčci se již naučili
mnoho o přírodě jako Skřítci Podzimníčci, učili se
chodit Bezpečně do školy, strávili Pohádkový týden
s oblíbenými pohádkovými postavičkami a pohád-

kami a procvičují počítání a komunikační dovednosti jako prodavači a obchodníci ve Hře na obchod. Matematika je u dětí nejoblíbenější předmět, ve kterém
řeší různé problémové úlohy, vyvozují slovní úlohy
podle obrázků a videí na interaktivní tabuli, tvoří
a řeší slovní úlohy v oboru do šesti. Celou práci prvního čtvrtletí uzavřel projekt k dočtení Živé abecedy
Indiánský týden a slavnostní předávání Slabikářů
a klíčů od Čtenářského království. Děti už umí číst
věty a slova s využitím poloviny abecedy, učí se rozumět významu čteného vyprávění, řeší křížovky a rébusy. S písmenky se děti také seznámily na návštěvě
v Písmenkově.
Nás při práci neruší školní zvonek, protože aktivní výuka a odpočinek jsou přizpůsobeny potřebám
dětí. Děti mohou učivo vnímat opravdu všemi smysly.
Největší pečlivost ale děti věnují psaní. Píšeme klasickým psacím písmem, ale procvičujeme také psaní
tiskacích tvarů. A ten, kdo již smí psát perem je na
sebe právem hrdý.
V hudebním směru se děti rozvíjejí nejen při hodinách hudební výchovy, ale i v kroužku hry na
flétnu, neboli zdravého pískání, kde dechová cvičení jsou pro ně velkým přínosem a úzce souvisí s logopedií. Kroužek logopedické nápravy se koná jako
ostatní kroužky jednou týdně, na děti třídní učitel
dohlíží podle pokynů logopedického asistenta i při
vyučování. Důležitý je také pohyb, který děti rozvíjí
v kroužku pohybových her. Angličtina je zařazena
jako zájmový útvar, mimo rámec povinné výuky, aby
časová dotace pro hodiny čtení zůstala úplná. A tak
po vyučování navštěvují děti zájmové školní kroužky, jak samy říkají flétničku, pohybovky, angličtinu
a mluvení.
Chceme děti rozvíjet ve všech směrech, jejich samostatnost, empatii, komunikaci, představivost,
talent a způsob prezentace vlastního názoru. Naší
největší odměnou je to, že děti do školy chodí rády,
s chutí, se zájmem a dobrou náladou…Vždyť s úsměvem jde všechno lépe. Tak co myslíte, jak se žije prvňáčkům?
Paní učitelky Mohelníková,
Prokopcová, Vaňáková
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Ročenka města
Poličky
Město Polička připravuje opět vydání malé
i velké ročenky města. Prosíme všechny organizace, které se chtějí prezentovat ve velké ročence
o zaslání příspěvků do 20. ledna 2013. Příspěvky,
prosím zašlete na adresu: nsauerova@policka.org
Ve velké i malé ročence se opět nabízí prostor
pro prezentaci firem, pokud budete mít zájem,
kontaktujte mě na výše uvedený e-mail, popř. na
tel. čísle 468 001 710. Cenové podmínky inzerce
sdělím. Děkuji.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Královská alej na
třetím místě!
V Přerově proběhlo ve čtvrtek 6. prosince slavnostní vyhlášení ankety Alej roku 2012, kterou
každoročně pořádá sdružení Arnika. Vítězné vavříny putují do Rybářské aleje v Přerově (676 hlasů). V internetovém klání zvítězila mezi 71 nominovanými stromořadími z Čech, Moravy i Slezska.
Za Přerovskou alejí na druhém místě skončila Alej
na Práchovně v Rokycanech (518). Místo třetí obsadila Královská alej v Poličce (464 hlasů). Celkem
hlasovalo 5 494 lidí. Podrobnější informace o výsledcích soutěže s fotografiemi lze nalézt na http://
arnika.org/alej-roku-2012-vysledky.
Královská alej byla vysazena školáky v roce
1879 k 25. výročí sňatku císaře Františka Josefa
I. s Alžbětou Bavorskou. Alej propojuje zastavěnou část města s příměstskou zelení (lesopark
Liboháj) a sportovním areálem s fotbalovým stadionem. Alej je součástí naučné stezky u Poličky
a informační tabule zde mj. popisuje význam stromů pro člověka a životní prostředí. Alej je vyhlášena významným krajinným prvkem dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V letech 2008 − 2009 byla alej ošetřena v rámci projektu financovaného městem Polička s podporou
Státního fondu životního prostředí ČR.
Ing. N. Šauerová

Dárci krve - změna
Hematologicko-transfúzní oddělení Svitavské
nemocnice upravuje od ledna 2013 provoz pro
dárcovské odběry. Vycházíme vstříc dárcům, kteří
chtějí přicházet častěji a darovat plazmu: tu lze - na
rozdíl od plné krve – darovat již po 14 dnech. Na
rozdíl od krvinek se může zmrazit a její životnost
je až tři roky. Plazma se používá v původní podobě
při operacích a lékařských výkonech a vyrábějí se
z ní léky, umožňující vysoce specializovanou léčbu.
Specializace a zefektivnění léčebného použití
krve se pojí s nutností plánovat a regulovat odběry krve i plazmy, zejména s ohledem na krátkou
životnost červených krvinek, které lze skladovat
maximálně 42 dní. Odběry plné krve budou prováděny ve středu a pátek 6.30 – 9.30 hod. V Po,
Út a Čt budou odběry plazmy, a to na objednání.
Četnost odběrů si dárci mohou volit sami. Registrovaní dárci obdrží ještě informaci prostřednictvím SMS. V zájmu zrychlení dárcovských odběrů
plné krve bude od 2. 1. 2013 středeční a páteční
hematologická ambulance ordinovat na poliklinice – v přízemí vlevo.
Úsek dárcovství krve Svitavské nemocnice děkuje svým dárcům za výbornou spolupráci. Jsme
rádi, že se k nám lidé vrací. Velmi uvítáme nové
dárce.
MUDr. Dagmar Veselá
primářka transfúzního oddělení (HTO)
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Usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne
29. listopadu 2012
ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího
Hejtmánka, Mgr. Jana Putnu a RNDr. Milana Janečku.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením zápisu Bc.
Antonína Kadlece a paní Marii Báčovou.
ZM schvaluje poskytnutí finanční výpomoci
v částce 622 000 Kč Základní škole Na Lukách Polička, se splatností nejpozději do 31. 3. 2013, dle
důvodové zprávy.
ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve
výši 297 360 Kč, se splatností po obdržení dotace,
nejpozději do dne 30. 11. 2013, organizaci Divadelní spolek TYL POLIČKA, Polička, dle důvodové
zprávy.
ZM neschvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve
výši 406 620 Kč, se splatností do 30 dnů od obdržení dotace, nejpozději však do 31. března 2015,
organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o. s.,
dle důvodové zprávy.
a) ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2012
mimo finančního příspěvku organizaci MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., ve výši
45 tis. Kč.
b) ZM zmocňuje RM k případnému provedení
poslední rozpočtové změny za rok 2012, a to
u akcí, kde nebudou plně vyčerpány plánované
finančních prostředky, které budou převedeny
do mimorozpočtové rezervy.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro období do schválení rozpočtu na rok 2013 takto:
a) čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2012 měsíčně. Výjimku
lze uplatnit v případě periodicky opakujících se
smluvních plateb, u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a u výdajů na
volbu prezidenta. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s. r. o. (pro
středisko sportovní služby) a pro Ladislava
Cacka na provoz informačního centra, budou
čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
b) čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí
započatých v roce 2012 v souladu s uzavřenými
smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro
rok 2013 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do výše 150 tis. Kč.
c) čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí,
které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, případně
s finančním plánem.
d) čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky
na období 2013 - 2016.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 3/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM souhlasí s ukončením členství města Polička v Regionální rozvojové agentuře Pardubického
kraje k 31. 12. 2012 nebo časově dle vnitřních norem agentury.
ZM souhlasí s ukončením členství města Polička ve WTFC (Kruh přátel hrazených měst) k 31. 12.
2012 nebo časově dle vnitřních norem svazku.
a) ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Renaty Pechancové na funkci členky výboru pro výchovu
a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
b) ZM volí členem výboru pro výchovu a vzdělávání Mgr. Rostislava Kohuta, bytem nábř. Svobody 385, Polička.
ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na I. pololetí roku 2013 takto: 28. 2.,
18. 4., 27. 6.
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Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady
města Poličky konané dne 19. 11. 2012
RM schvaluje poskytovateli pečovatelské služby
DPS „Penzion“ Polička v návaznosti na důvodovou
zprávu, zachování zvýšení 0,5 pracovního úvazku,
pracovník v sociálních službách (pečovatelka), pro
poskytování pečovatelských služeb s účinností od
1. 1. 2013 na dobu neurčitou.
RM schvaluje výplatu zálohy na roční odměnu za
rok 2012 řediteli příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička ve výši dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí informaci Městského muzea
a galerie Polička o tzv. „Poličském pokladu“ a ukládá
Městskému muzeu a galerii Polička zahájit jednání
s Východočeským muzeem v Pardubicích o případném navrácení.
RM bere na vědomí informaci Městského muzea
a galerie Polička o navrácení 11 obrazů z výstavy
v Salzburgu.
1. RM schvaluje užití městského znaku v publikaci
„Rohozná mezi císařstvím a republikou (1914 1918)“.
2. RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku panu PaedDr. Miloši Královi.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finanční
výpomoci Základní škole Na Lukách Polička, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje ukončení vybírání poplatků za užívání dětského dopravního hřiště k účelu dopravní
výchovy pro žáky ZŠ a MŠ s účinností od 1. 1. 2013,
kompenzaci nákladů, vzniklých SVČ Mozaika v souvislosti s ukončením zpoplatnění užívání dětského
dopravního hřiště, v celkové výši 15.870 Kč/rok.
RM schvaluje podání žádosti o pronájem nemovitosti ve správě PF ČR na pozemky sousedící s kanceláří OLH v Pomezí.
RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence,
dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí bezúročné půjčky organizaci Divadelní spolek
TYL POLIČKA, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor - místo podnikání Riegrova 52, Polička,
dle aktualizované důvodové zprávy.
RM schvaluje vyřazení urbanistických studií integrovaných obcí z majetku města Poličky, dle důvodové zprávy.
a) RM schvaluje bezúplatný převod ocelového roštu pro umístění reklamních tabulí, zakotveného
na zdi přiléhající k parkovišti pod Tylovým domem v Poličce Českému svazu chovatelů Základní organizace Polička
b) RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení
Smlouvy o nájmu prostoru na zdi přiléhající
k parkovišti pod Tylovým domem v Poličce ze
dne 12. 10. 1995 mezi Českým svazem chovatelů
Základní organizace Polička, jako pronajímatelem a městem Polička, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 3 na akci „Realizace
úspor energie - Mateřská školka Luční a Mateřská
školka Čtyřlístek Polička“ s firmou Outulný a.s., dle
důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit poskytnutí bezúročné půjčky nejpozději však do 31. března
2015, organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska
o. s., dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města Poličky konané dne 3. prosince 2012
RM schvaluje Organizační směrnici č. 6/2012 Opravné položky.
RM schvaluje Organizační směrnici č. 7/2012 Rezervy.
RM schvaluje Organizační směrnici č. 8/2012 Reálná hodnota majetku určeného k prodeji.
RM schvaluje záměr zpracování malé i velké
Ročenky města Poličky za rok 2012. Zpracováním
pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou.
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RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění reklamního zařízení, dle důvodové zprávy.
a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na organizaci VŘ na dodavatele na akci „Realizace
úspor energie - Dům s pečovatelskou službou
„Penzion“ Polička Ing. Andreji Kašickému, Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na
organizaci VŘ na dodavatele na akci „Realizace
úspor energie - Dům s pečovatelskou službou
„Penzion“ Polička mezi městem Polička a Ing.
Andrejem Kašickým, Moravská Třebová, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
pro rok 2012 s Pardubickým krajem.
RM schvaluje zařazení žádosti Osadního výboru
v Lezníku o doplnění veřejného osvětlení do programu MAS v roce 2013.
RM schvaluje zařazení žádosti Osadního výboru
ve Stříteži o vybudování opěrné zdi s chodníkem
a potrubím na odvod dešťové vody do programu
MAS v roce 2013.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce budovy požární zbrojnice č. p. 88 a přilehlých pozemků v k. ú. Polička, části obce Polička - Modřec se
Sborem dobrovolných hasičů Modřec.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo k zajištění a provádění zimní údržby v částech města
Lezník a Střítež na zimní období 2012/2013 s Agro
družstvem Sebranice.
a) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy
č. 2517/2011 ze dne 21. 12. 2011 uzavřené mezi
městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem zemědělských
pozemků v k. ú. Polička.
b) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy
č. 2659/2012 mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička,
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
zemědělských pozemků v k. ú. Polička, blíže
specifikovaných v příloze této smlouvy.
c) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy
č. 1937/2009 ze dne 7. 10. 2009 uzavřené mezi
městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem zemědělských
pozemků v k. ú. Modřec.
d) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy
č. 2655/2012 mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička,
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
zemědělských pozemků v k. ú. Modřec, blíže
specifikovaných v příloze této smlouvy.
e) RM schvaluje ukončení Nájemní smlouvy
č. 1918/2009 ze dne 7. 10. 2009 uzavřené mezi
městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička, jako nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem zemědělských
pozemků v k. ú. Rohozná u Poličky.
f) RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy
č. 2658/2012 mezi městem Polička jako pronajímatelem a společností Agronea a.s., Polička,
jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků v k. ú. Rohozná
u Poličky blíže specifikovaných v příloze této
smlouvy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátu starosty města.

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

Volba prezidenta České republiky
Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházející volbě prezidenta České
republiky.
Volba prezidenta České republiky byla vyhlášena
rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR ze
dne 1. října 2012.
Právní úprava je obsažena v zákoně č. 275/2012 Sb.
a volbě prezidenta republiky a v prováděcí vyhlášce
č.294/2012 Sb.
Termín voleb
Volba prezidenta ČR se koná v pátek 11. ledna 2013
(hlasování od 14 do 22 hodin) a v sobotu 12. ledna
2013 (hlasování od 8 do 14 hodin).
Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční
většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, bude se ve dnech 25. a 26. ledna 2013
konat druhé kolo volby.
Kdo může volit
Volit může státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb (tj. 12. ledna 2013) dosáhne
věku nejméně 18 let.
Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň
26. ledna 2013 dosáhl věku 18 let.
Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti
k právním úkonům.
Kde se volí
Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, kam
náleží podle místa trvalého pobytu. Na úřední desce
MěÚ a na výlepních plochách ve městě je zveřejněno
tzv. Oznámení o době a místě konání volby, kde je
území Poličky podle místa trvalého pobytu voliče
rozděleno na jednotlivé okrsky a kde jsou uvedeny
volební místnosti.
Volební okrsky a volební místnosti
Volební okrsky a volební místnosti jsou stejné
jako při krajských a senátních volbách v říjnu tohoto roku:
1. pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
2. Tylův dům, Vrchlického 53
3. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
4. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
5. MěÚ Polička, budova Nádražní 304
6. MěÚ Polička, Palackého nám. 160
7. Agronea a.s., Hegerova 170
8. DPS „Penzion“, Družstevní 970
9. Agronea a.s., jídelna, Hegerova
10. Modřec čp. 15, restaurace
11. Lezník čp. 68, osadní výbor
12. Střítež, čp. 42, osadní výbor

kteří nejsou v jeho územním obvodu přihlášeni k trvalému pobytu a jsou umístěni ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, event. ve výkonu
vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volbu prezidenta obdrží voliči
v termínu nejpozději do 8. ledna 2013 na adresu trvalého pobytu prostřednictvím České pošty.
Hlasovací lístky budou k dispozici i ve všech volebních místnostech.
Způsob hlasování
Ve volební místnosti je volič povinen okrskové volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem.
Obdrží úřední obálku a je povinen se odebrat do
prostoru pro úpravu hlasovacích lístků.
Do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek pro
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku do volební urny.
Ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, může volič požádat městský úřad
(podatelna tel. 461 723 888) a ve dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost. Lze tak učinit pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V tomto případě
vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Druhé kolo volby
Pokud žádný z kandidátů na prezidenta nezíská
v I. kole volby ve dnech 11. a 12. ledna 2013 nadpoloviční většinu všech platných odevzdaných hlasů
a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta, a to v pátek 25. ledna 2013 (hlasování od 14 do 22 hodin) a v sobotu
26. ledna 2013 ( hlasování od 8 do 14 hodin).
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky nebudou voličům zasílány do
místa trvalého pobytu, obdrží je přímo ve volební
místnosti.
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Voličské průkazy
U volby prezidenta republiky lze volit rovněž na
voličský průkaz, a to v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky event. v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.
O vydání voličského průkazu lze požádat na odboru vnitřních věcí městského úřadu
a) písemně nejpozději do pátku 4. ledna 2013 ( pro
II. kolo do pátku 18. ledna 2013).
Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče.
Žádost lze podat i v elektronické podobě, pokud
tato bude opatřena uznávaným elektronickým
podpisem nebo zaslána prostřednictvím datové
schránky.
b) osobně nejpozději do středy 9. ledna 2013 do
16 hodin (pro II. kolo do středy 23. ledna 2013).

Aby nebyl nikdo
sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Dovolte mně, abych vás pozdravil v novém kalendářním roce. Chci vám popřát
pevné zdraví, spokojený soukromý, rodinný a společenský život. Jsem rád, že jste si již zvykli pročítat Jitřenku a hledat v první řadě sloupky pod heslem ABY
NEBYL NIKDO SÁM. Minulý rok jsme naší aktivitu
zakončili při vánočním posezení v jídelně restaurace Starohradská. Většina členů MO SDCR se sešla,
pobavila se a všichni jsme si slíbili, že se budeme setkávat i v tomto novém roce 2013. Jsem proto velmi
rád, že mohu být i nadále vaším předsedou a spolu
s výborem a vlaštovkami akce pro vás připravovat.
Co nás čeká? Nejprve děkuji všem aktivním členům MO SDCR. Konečně jsme dobudovali tak potřebnou strukturu výboru a vlaštovek. Bez aktivní
práce těchto dobrovolníků bych si neuměl představit
fungování stočlenné zájmové a dobrovolné organizace. Hledáme stále nové formy setkávání. A na
začátku roku je tady hned jedna z nich. 15. ledna od
14.00 hodin v salonku restaurace Pivovar (věřím, že
bude již uzavřena nová nájemní smlouva), plánujeme akce nazvanou ODPOLEDNE HER. Tam se nejen
sejdeme, ale u připravených stolečků si společně zahrajeme společenské hry jako je dáma, žolíky, kanasta, kostky, Člověče nezlob se, prší, domino, aktivity
a další hry, které si sami připravíme a na akci přineseme. Jedna členka MO SDCR mně řekla: „Moc se
těším. Společenskou hru Člověče nezlob se, tak to
jsem naposledy s dětmi hrála ještě před 23 lety. Teď
už se jenom sama doma zlobím.“ Tak uvidíme, jestli
ji nová forma setkávání potěší.
Na našich schůzkách se budeme samozřejmě bavit
o dalších aktivitách. Přispěje k tomu i nově organizované porady vedení a vlaštovek jedenkrát za 14 dní
v restauraci THT. Naše setkání jsou veřejná. Připravujeme na další měsíce besedu s Policií ČR o bezpečnosti ve městě, dále maškarní setkání, oslavu MDŽ
v Poličce a první jarní autobusový výlet. Podrobnosti
se dočtete v dalších Jitřenkách a v informacích od
vašich vlaštovek. Těšíme se na vás.
Předseda MO SDCR RSDr. Ivan Chudý

Kardiaci zvou
Zveme vás na první kondiční vycházku v roce 2013
do zimní přírody v okolí BOROVÉ. Sraz účastníků
v sobotu 19. ledna na vlakovém nádraží Polička.
Odjezd do stanice Borová v 10.30 hod. Délka nenáročné vycházky 3 a 5 km dle rozmarů počasí. Neseďte doma, pojďte s námi do přírody.
V novém roce 2013 vám všem přejeme hodně nachozených kilometrů, hodně štěstí a hlavně zdraví.
Od ledna budeme pravidelně zájemce informovat
o činnosti každé první pondělí v měsíci ve Fabrice,
spolková místnost č. 303.
Za vzornou spolupráci s dopravní společnosti Zlatovánek patří všem dík. Řidiči nás vždy bezpečně
a bez problému dovezli domů.
Jan Pokorný

Zvláštní seznam
Při volbě prezidenta republiky mohou volit i voliči
zapsaní ve zvláštním seznamu.
Tento seznam vede městský úřad na základě
oznámení vedoucího příslušného zařízení pro voliče,
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Galerie Kabinet Střítež potřetí.
Naposledy?

Vzpomněli si na
Marii Talandovou
Ve zpravodaji obce Raškovice připomněli učitelské začátky Marie Talandové (kam nastoupila
na umístěnku), a jejího manžela Vincence Talandy, profesora olomouckého gymnázia. Také on
později vyučoval na Měšťanské škole v Raškovicích.
Ve zpravodaji na ně vzpomíná Bedřiška Mecová, která jim tehdy chodila vypomáhat domů,
a od roku 1938 byly s paní Talandovou v přátelském kontaktu.
Paní Talandová zemřela 7. ledna 2012 ve věku
nedožitých 103 let a byla v té době nejstarší občankou Poličky.
-ij-

Informace ze schůzky ve věci Galerie
kabinet Střítež
V úterý 27. listopadu se ve Stříteži uskutečnila
schůzka za účasti vedení města Poličky, paní Veroniky Bromové, zástupců Osadního výboru Střítež a několika desítek občanů a to jak místních, tj.
z městské části Střítež, tak i z Poličky.
Výsledkem cca 3 hodinového, místy bouřlivého
jednání, byl závěr, že v nejbližších dnech se opět
sejde osadní výbor a přijme k celé záležitosti konečný postoj.
Snahou Rady města Poličky a kulturní komise
je dosáhnout oboustranně vyvážený kompromis,
který umožní vzájemné soužití a respektování za
jasně daných pravidel.
Důležitým mezníkem je stanovisko vzešlé z následného jednání osadního výboru, ve kterém se
od 1. ledna 2013 vymezují výstavní prostory do
podkroví, které však musí doznat jistých úprav,
aby prostory splňovaly základní podmínky této
činnosti.
Velice oceňuji a zároveň děkuji za přístup všem
stranám, myslím, že se znovu prokázala pravda, že
pouze slušným jednáním a respektováním druhé
strany lze docílit shodu i zdánlivě neřešitelných
situací. Zároveň pevně věřím, že pomocí času se
vzájemné respektování ještě více posílí.
Jaroslav Martinů, starosta
Galeristka bez galerie
Svůj příspěvek začnu citátem, že „Stokrát opakovaná lež se stane pravdou“. Toto platí o všech
příspěvcích týkajících se Galerie Kabinet Střítež.
Galerie Kabinet Střítež totiž nikdy neexistovala.
Ve Stříteži v budově bývalé školy se nachází
pouze půdní prostor. Paní Veronika Šrek Bromová
neměla nikdy tento prostor pronajatý, a proto neexistuje žádná písemná smlouva o pronájmu. Přesto dobrovolná galeristka dostala od města Poličky
v roce 2011 příspěvek na provoz galerie 20 tis. Kč.
V roce 2012 dostala galeristka od města Poličky
opět 20 tis. Kč a od ministerstva kultury ČR dalších 60 tis. Kč.
Velice mě zaujala široká podpora umělců této
neexistující galerie. Z toho by si měli občané

Novoroční pozdrav
a poděkování
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Odpověď na příspěvek pana
Jaščevského
Galerie KABINET Střítež existuje a to se souhlasem jak Osadního výboru, kde bylo její fungování
několikrát projednáno a povoleno, tak s vědomím
vedení města. Důkazem je její činnost – za rok
2012 vystavovalo ve výstavním programu galerie
7 špičkových českých umělců a v rámci eko-uměleckého sympozia CHAOS 2012, dalších 9 umělců
tvořilo po 10 dnů své práce v prostoru usedlosti
Chaos a v prostoru vesnice Střítež, v rámci tohoto
sympozia předneslo svou přednášku 6 odborných
přednášejících. Z grantů hradím realizaci výstav,
přepravu a balení děl, úklid a hlídání galerie, materiál, propagaci, honoráře, atd...
Smlouva na poslední výstavu uzavřena je a je
zřejmé, že pokud bude vůle, bude moci být galerie se smlouvou provozována i v dalších letech.
Vyúčtování dotací bude k nahlédnutí. Kdyby pan
Jaščevskyj nebo členové Osadního výboru Stříteže
projevili zájem, pochybnosti ráda ozřejmím včetně
důvodů, proč byla smlouva uzavřena až v prosinci.
Tento zájem však dosud v konstruktivní rovině ze
strany předsedy OV pana Jaščevského nebyl, ačkoli jsme sousedé, a bylo by myslím jednodušší se
mě osobně zeptat nebo mě pozvat na zasedání OV.
M.A. Veronika Šrek Bromová,
výtvarná umělkyně a dobrovolná galeristka

Voňavý Rozmarýnek

Vážení přátelé, děkuji všem umělcům, dobrovolníkům a návštěvníkům Galerie KABINET
Střítež, kteří pomáhali uskutečňovat program
galerie v minulých dvou letech. Tento rok bude
již třetím rokem fungování galerie. Poslední
výstavou roku 2012 byla výstava sousedů z poličského regionu Sousedé sobě 2012. Sešlo se
kolem 30 tvůrců a nadaných dětí. Výstavu bylo
možno shlédnout do konce měsíce prosince. Fotografickou dokumentaci k výstavám můžete
vidět na veřejně přístupných stránkách Galerie
KABINET Střítež na Facebooku, kde naleznete
vždy akutální informace o dění v galerii.
Galerie bude znovu otevřena v průběhu měsíce března, v prostoru se netopí, počkáme si tedy
na jaro. V tomto zimním, pro galerii prázdninovém období, se připravuje podrobný program na
další sezonu. Začátkem března bych vás, vážení
přátelé, s ním ráda seznámila.
Za velkou podporu děkuje Galerie KABINET
Střítež a její dobrovolná galeristka panu Jaroslavu Martinů, starostovi Poličky. Díky jeho
podpoře a zájmu o problematiku této malé nekomerční vesnické galerie bylo možno dále pokračovat v jejím provozu.
S pozdravem
M.A. Veronika Šrek Bromová

a umělci vzít poučení. Ne všechno, co jim je řečeno,
je také pravda. Nejvíce mě zaujal příspěvek prof.
akad. soch. Tomáše Rullera. Byl jsem u toho, když
pan profesor se svými žáky seděl v této „klubovní
čadírně“. Někteří popíjeli pivo a k tomu i vesele pokuřovali. Tak proč ten údiv?
Daleko zajímavější je však informace pana profesora, že veškeré náklady na výstavu nesl on sám.
Pokud je to pravda, nabízí se otázka, kam se podělo 80 tis. korun dotací? Všechny tyto informace
je možno si ověřit na městském úřadě. V článcích
je vždy zdůrazňováno, jak galerie proslaví Střítež.
Pokud Střítež něco proslaví, bude to vynalezení
nové zkratky – DPD - Dobře Placený Dobrovolník.
Josef Jaščevskyj

V nedávné době jsem se svým dítětem navštívila Mateřskou školu Rozmarýnek. V této školce
jsem již před několika lety umístila i své starší
dítě a tenkrát jsem byla velice spokojená. Protože si předškolní zařízení pro své děti pečlivě
vybírám, chtěla jsem si ověřit, zda školka disponuje stále stejně kvalitním personálním obsazením, zda je vedena ve stejném duchu jako dříve.
Jaké bylo moje překvapení, když na mne téměř ihned poté, co jsem otevřela dveře, dýchla
důvěrně známá atmosféra. Paní učitelka, která
měla v ten den službu, nás velice mile přivítala
a hlavně se hned věnovala mému synkovi. Byla
jsem zvědavá, jak se můj syn bude na nové prostředí „tvářit“ a jak se s novou situací vyrovná.
Asi by to nebyl syn své matky, aby všechno nechtěl hned pečlivě prozkoumat. A já jsem se mezitím pečlivě rozhlížela.
Tato školka se svým charakterem velice podobá prostředí velké rodiny. Vítá člověka příjemným a klidným prostředím, vlídností všech,
které nově příchozí v budově školky potká - učitelkami počínaje a kuchařkami konče. Je vidět,
že školka skutečně vytváří velmi příjemnou
a přátelskou atmosféru, kde se cítí dobře nejen
děti, o které je pečováno, ale i jejich rodiče. Nemusela jsem se nikoho ptát, abych poznala, že
program školky jistojistě preferuje vytváření
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úcty k člověku a vytváření funkčních mezilidských vztahů. Nedá se přehlédnout, že výtvarnými aktivitami školka doslova překypuje.
Když uplynula doba, po kterou jsme se ve školce plánovali zdržet, přišel čas chystat se domů.
Najednou se ukázalo, že máme problém s odchodem. Synovi se prostě z takového prostředí
nechtělo odejít.
Moc ráda bych touto cestou pochválila zřizovatele školky a informovala i všechny, kdo mají
se školkou co do činění. V mých očích je to luxusní mateřská školka, jakou bych si pro své dítě
představovala. A to nikoli, co se nadstandardního materiálního zabezpečení týče. Ale již o všem
ostatním toto mé hodnocení platí na víc než sto
procent. Jen škoda, že do takové mateřské školky je téměř nemožné umístit dítě. Je totiž beznadějně obsazená. Myslím, že spousta rodičů sdílí
můj názor, jen ho exaktně nevyjadřuje. I proto
jsem cítila potřebu tento článek napsat. Je to
školka, která se prostě musí pohledat!
Všem zaměstnancům i jejich vlídné paní ředitelce patří úcta a obdiv, především nás rodičů. A myslím, že ji po vlastní zkušenosti s jejich
zařízením, ode všech svých klientů skutečně
požívají.
Ing. Jana Klimešová

Kalendář akcí

Kam
v Českomoravském
pomezí

Leden 2013

Tylův dům
Neděle 6. ledna v 19.00 hodin, velký Tylova domu
NOVOROČNÍ KONCERT
JAROSLAV SVĚCENÝ a CIGÁNSKI
DIABLI
Energie sálající z Jaroslava Svěceného
a Cigánskich Diablou je povzbuzením
a radostí pro duši, dává nový směr klasickým skladbám i cikánským melodiím.
Vstupné: 330 – 390 Kč
Pátek 18. ledna velký a malý sál Tylova domu
STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA
POLIČKA
Úterý 22. ledna v 18.00 hodin,
velký sál Tylova domu
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
ROKU 2012 REGIONU SVITAVSKA
Cílem tohoto mimořádného projektu
je ocenění sportovců a nejlepších sportovních výsledků dosažených v jednotlivých okresech a krajích České republiky

Kino Tylův dům

v roce 2012. Slavnostní večer s bohatým
doprovodným programem.
Pátek 25. ledna velký a malý sál Tylova domu
STUDENTSKÝ PLES SŠ
OBCHODNÍ A SLUŽEB SČMSD
POLIČKA
Akce, na které byl zahájen předprodej:
Koncert vokálního seskupení 4TET
(27. 2. 2013)
Koncert TAM U NEBESKÝCH
BRAN – FEŠÁCI 45 let
(24. 4. 2013)
Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326), IC Bystré (tel.
468 008 161) a CK KO-TOUR (Riegrova 52, Polička
telef. 461 723 740) a hodinu před začátkem akce
v pokladně Tylova domu.
Rezervace vstupenek je možná i přes internetové stránky Tylova domu www.tyluvdum.cz.

Tylův dům do nového roku 2013 přeje
všem svým návštěvníkům hodně zdraví,
osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti.
Nechť je rokem příjemných překvapení.

Z důvodu rekonstrukce nepromítáme.

Litomyšl
do 13. 1. / Městská galerie – dům U Rytířů
To nejlepší z českého komiksu 1. poloviny 20. století
Výstava originálních předloh komiksových příběhů zapůjčených z Památníku
národního písemnictví v Praze a pozůstalostí J. Lady, O. Sekory a dalších
26. 12. – 2. 1. /Domov mládeže pedagogické školy
České šachové Vánoce 2012
14. ročník mezinárodního vánočního
šachového turnaje
Svitavy
10. 1. od 19.00 hodin / Fabrika
Koncert: Czech Virtuosi
Koncert brněnského komorního
orchestru
15. 1. od 19.00 hod. / Fabrika
Reginald Rose: Dvanáct rozhněvaných mužů
Vinen či nevinen? Soudní drama za zavřenými dveřmi
23. 1. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Luboš Pospíšil & 5P
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz
Moravská Třebová
25. 1. od 20.00 hod. / dvorana muzea
Městský bál

Klub zdraví zve na lednové setkání
Na začátku všech nových roků v nás ještě většinou přetrvává ona příjemná nasycenost, kterou
hojně poskytují konce těch uplynuvších a jež se nesla
v duchu příjemně lehkovážného odhození starostí
u talířů plných dobrot a cinkotu číší, což u některých
jedinců nutně vede k postupnému posouvání dírek
na opasku nebo tajnému rozepínání knoflíčků. Tak
s tím vším je teď konec, a to nejen kvůli úpravě DPH
a jiným ekonomickým vychytávkám. Konec proto, že
o to sami budete stát, jakmile zjistíte, že desetidenní
dopřávání si z vás začalo dělat jiného člověka. Chce
to rázně zatočit se zbylým cukrovím a také delikatesami z ledničky. Čím dříve, tím lépe, vím nejlépe,
o čem mluvím.
Nejde mi o vaše novoroční předsevzetí, že ... (doplňte si sami). Jde mi o váš opravdový zájem o sebe

sama. A k tomu mě vede zjištění, že zatímco v zemích
třetího světa je problém právě opačný, v bohatším
severu se mluví již nějakou dobu o epidemii století
a nejde tu o nic jiného než o obezitu. Tedy ne o nějaké
to kilo navíc po svátcích, které hravě většina shodí
před příchodem jara. Jde o nezdravý trend ve společnosti, který se týká již hodně malých dětí, školáků,
ale také třeba důchodců. Pokud máte stejný názor
a chcete se dozvědět víc, zveme vás na přednášku na
téma „Epidemie století – plných talířů prokletí“ dne
9. 1. do horní místnosti SVČ Mozaika a začínat budeme v 17.30 hod. Případnou suchopárnost přednášky
občerstvíme ochutnávkou kaloricky nezatěžujících
jídel, které se mohou stát součástí zdravého jídelníčku, recepty najdete v sešitku a tradičně budou k dispozici i speciální klubové kalendáře.
Začátek roku bývá někdy veselý až bujarý a tak
i několik vtípků k tématu: Víte, co je vrcholem obezity? Když spadnete ze všech stran postele najednou...
Víte, co je absolutní obezita? Když vylezete v plavkách na pláž a aktivisté Greenpeace vás začnou tlačit
zpět do vody... Před školou stojí tlustý pán. Přijde
k němu učitelka a ptá se: „Čekáte dítě?“ „Ne, to mám
od piva!“
Doufám, že jste se jen zasmáli a neodradilo vás to.
Nechceme si z nikoho dělat legraci, ale problémy se
nemusí řešit vždy jen ve vážném duchu. Chceme tu
být proto, abychom podávali pomocnou ruku každému, kdo o to bude stát.
Přečkali jsme konec světa i konec roku 2012 a já
vám pro rok 2013 přeji, abyste v něm nacházeli dostatek inspirace pro dny všední i sváteční a především – abyste byli navzdory všem škarohlídským
předpovědím zdrávi.
Za Mílu, Gábinu, Česťu a Michala neboli tým Klubu zdraví Polička

28. 1. od 19.00 hod. / kinosál muzea
Wilton Manhoff: Básník a kočka
Americká komedie,
hrají L. Vaculík a K. Hrachovcová
Více na www.moravskatrebova.cz
nebo www.kctmt.webnode.cz
Vysoké Mýto
19. 1. od 20.00 hod. / M-klub, Klubová scéna
Koncert: Zrní (crossover/acoustic)
Koncert kladenské kapely
26. 1. od 20.00 hod / M-klub, Klubová scéna
Koncert: Špejbl´s Helprs/AC/DC Revival
Koncert nejuznávanějšího tuzemského
revivalu legendární skupiny AC/DC

Ples Poličské nemocnice
Poličská nemocnice s.r.o. vás srdečně zve na již
tradiční ples, který se koná
26. 1. 2013 ve 20 hod.
v restauraci Jordán.
Hraje skupina ABC Svitavy, vystoupení malých
mažoretek. Připravena je bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč.
Vstupenky lze koupit v kanceláři stravovacího
provozu v Poličské nemocnici s.r.o.
nebo přímo na plese.
Těšíme se na vás!

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

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
31. 1. – 26. 5. – Muzeum stoleté –
přijďte před sto lety
Muzeum východních Čech
v Hradci Králové
CHEB
27. 1. - Maškarní ples pro děti
Pořádá Kulturní centrum Svoboda

PÁTEK 11. 1. v 21.00 hod.
Jungle - VÝTEJTE V NOVÉM KROCE Night
ΔΣΞ, Morbo, Out - On, MP - jungle, dnb,
hardstep, tekk, hardcore - více info na webu
klubu nebo na jng.webgarden.cz
Vstupné 50 Kč

JINDŘICHŮV HRADEC
22. 1. od 19.00 hod. - divadelní představení
„SLEČNA ABIGAIL“
Kulturní dům Střelnice
Přijďte si vyčistit hlavu smíchem!
V režii Lucie Poláčkové hrají - Jitka Asterová
a Lukáš Pavlásek
KUTNÁ HORA
25. 11. 2012 - 31. 3. - Ivan Sobotka: Výstava, monografie
Galerie Středočeského kraje - GASK
Monografie zabírá bezmála celé dílo Ivana Sobotky od raných olejů z padesátých let minulého století až po kvaše ze začátku druhého milénia. Podstatná část pozornosti patří tvářím - kvašovým
portrétům neobyčejné síly. Obrazům bezmála
monochromním, které mluví nejprostší linkou
výrazu tváře a očí.
LITOMYŠL
do 13. 1. - To nejlepší z českého komiksu 1. poloviny 20. století
Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů, Út - Ne
10.00 - 12.00 hod.
Na výstavě budou prezentovány originální předlohy komiksových příběhů zapůjčené z Památníku národního písemnictví v Praze a pozůstalostí
Josefa Lady, Ondřeje Sekory a dalších autorů.
TELČ
23. 1. od 19.00 hod. - Hudba královen - koncert
tria Musica dolce vita
Lannerův dům
Interpretace skladeb pro flétnu a harfu všech
stylových období v podání sólové flétnistky Žofie
Vokálkové a harfenistky Zbyňky Šolcové ve spojení s písněmi a áriemi pro mezzosoprán Daniely
Demuthové.
TŘEBOŇ
19. 1. od 19.30 hod. - Ples pětilisté růže
Kulturní centrum Roháč
Městským plesem začíná kulturní sezóna, v níž si
Třeboň připomene 130. výročí založení novodobé lázeňské tradice ve městě.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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SOBOTA 5. 1. v 16.00 hod.
IX. Novoroční turnaj v mariáši
Tradiční mariášový turnaj pro mistry a milovníky této hry. Registrace hráčů od 15.00
hod.
Startovné 250 Kč

ČTVRTEK 17. 1. ve 20.00 hod.
Fatum
Nejnovější film o osudu a svobodné vůli od
Viliama Poltikoviče. Na otázku, zda je náš život předurčený a pevně daný nebo jej můžeme
sami ovlivňovat a tvořit, odpovídá přes třicet
významných osobností z různých koutů světa.
Jsou mezi nimi duchovní představitelé, vědci,
různí odborníci, umělci - například tibetský
dalajlama, indický Šankaračárja, H. Monfort,
F. A. Wolf, R. Moody, C. J. Calleman, B. Hellinger, S. Lazarev, D. Millman, M. Calábek,
J. Dušek, Š. Rak a další osobnosti.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 18. 1. v 19.00 hod.
Taková milá slečna
Humornou hru D. Churchilla a P. Yeldhama
o tom, jak může život zkomplikovat návštěva
inspektora finančního úřadu, uvede Divadelní spolek J. N. Štěpánka z Chrudimi.
Vstupné 50 Kč
SOBOTA 19. 1. v 18.00 hod.
Punk a Poezie 2
2 básníci (Štěpán Málek a Jan Těsnohlídek),
3 kapely (Kůrovec, Dimenzia - X, Mentálně
narušená moucha) a promítání DVD 23 let
N.V.U.
Vstupné 50 Kč

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
Bystré - 17. 1. od 17.30 hod. – „Bystré dříve
a nyní“ - vzpomínání nad fotografiemi Bystrého
z fotoarchivu Petra Stani a Jiřího Feltla. Průvodní slovo bude mít kronikář města Vratislav
Dittrich. Komunitní sál MFD.
Dolní Újezd - 12. 1. od 19.30 hod. - Sokolský
ples, Sokolovna, hraje Medium, vstupné 100 Kč
Litomyšl - 12. 1. od 11.00 hod. – Rybí hody Restaurace Veselka, Litomyšl
Lubná - 6. 1. od 15.00 hod. - kaple sv. Anny
v Lubné, pěvecký sbor DALIBOR ze Svitav, výtěžek bude použit na nákup skutečného daru
v rámci projektu Skutečná pomoc, který organizuje Člověk v tísni.
Více na www.skutecnydarek.cz.
Oldřiš – 19. 1. od 20.00 hod. - Tradiční myslivecký ples v Orlovně Oldřiš. Hraje skupina ABC
Boskovice, výborná kuchyně.
Pomezí - 12. 1. - hasičský ples
Sebranice – 5. 1. - PING - PONGOVÝ TURNAJ, kulturní dům v Sebranicích. Od 8.30 hod.
- 1. kategorie (mladší žáci, 1. - 5. třída) - 2. kategorie (starší žáci, 6. - 9. třída), od 12.00 hod. - 3. kategorie (od 15 let výše). S sebou - svačinu, pití,
boty na přezutí, pálku.

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

ČTVRTEK 24. 1. ve 20.00 hod.
Pět překážek
Pět překážek je zábavný film, který se pokouší poukázat na principy tvorby jako
takové a zároveň tematizuje vztah mezi
sebezahleděným enfant terrible dánské
kinematografie a jím vybranou otcovskou
figurou. Jak natočit krátký film pětkrát jinak? A ještě k tomu s pěti překážkami od
Larse von Triera? - Lars von Trier se k u nás
neznámému dokumentaristovi Jorgenovi
Lethovi hlásí jako jednomu z inspiračních
zdrojů, cítí se být niterně osloven jeho záměrně omezujícími slohotvornými prvky.
Leth kdysi (1967) natočil dokumentární experimentální esej Dokonalý člověk
o lidském těle i lidských činnostech. Teď
tito dva vstupují do spolupráce, přičemž je
jejich vztah definován jako otrokář (Trier)
a zotročený (Leth). Trierův rozkaz pro Letha zní natočit remake Dokonalého člověka pětkrát jinak, tak, jak on určí. – Projekt
na hranici dokumentu a mystifikace vznikl, jak říká von Trier, jen pro jeho osobní
potěšení.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 25. 1. ve 20.00 hod.
Elena Sonenshine Trio
Jedna z nejlepších českých jazzových zpěvaček s kapelou.
Vstupné 130 Kč/60 Kč
SOBOTA 26. 1. ve 14.00 hod.
Turnaj ve stolním fotbálku
Startovné 200 Kč
NEDĚLE 27. 1. v 18.00 hod.
Cestovatelská beseda - Nepál
a Himálaje
Beseda s promítáním Víti Pučálka, Alenky Krejčí, Martina Mazala, Petra Mihulky
a Libora Blažka o jejich cestách po střeše
světa.
Vstupné 30 Kč

(Ne)kulturní
bučení v čajovně
Nově vzniklý prostor poličské čajovny v domě
č.p. 179 v Tyršově ulici vybízí svými středověkými
klenbami k akusticky dokonalému využití, proto
bychom vás rádi pozvali na zahajovací koncert,
kde na klacek zabučí (čili na australský rituální
nástroj didgeridoo zahraje) Kamil, poličský hudební nadšenec.
Koncert nemá pevnou dramaturgii, zvuk vychází z dané situace a prožitku, pročež to necháme
na Kamilovi. Pokud vše dobře dopadne, budou
k dispozici i další nástroje pro případné zájemce
z publika.
Součástí koncertu je i zahájení výstavy vybraných výtvorů z Galerie KABINET Střítež.
Začátek akce je v sobotu 19. 1. v 18.00 hod., konec okolo 22.00 hod..
Vstupné dobrovolné.
Adresa: OBCHOD ČAJEM A KÁVOU, Čajovna
a kavárna, Tyršova 179
Organizátoři: Václav Beneš a Galerie Kabinet
Střítež
Kontakt: 731 317 210, benven@volny.cz

Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽ
Bořivoj Borovský
- Putování krajinou
Výstava připravovaná k nedožitým osmdesátinám Bořivoje
Borovského představí tvorbu
převážně z posledních deseti let
jeho života…
26. ledna - 31. března
Malíř a grafik Bořivoj Borovský (1933 v Poličce - 2012 v Hradci Králové) zůstával ve své tvorbě
věrný krajině. Sám o tom řekl: „Mé obrazy jsou
krajiny. Krajině jsem zůstal věrný ne z nějakého
rozhodnutí nebo programu, ale snad pro obyčejnou věrnost. Krajina v paměti zůstává. Paměť
ale musí být jiná než jen vizuální. Z krajiny jsem
čerpal od svých nejzazších začátků. Obrazy jsou
krajinami mého světa, mého pohledu do oblak
a velkých prostor. První krajiny maloval na rodné Vysočině, ale záhy (od roku 1959) se odvrátil
od viděné reality k řeči malířských forem, dalo
by se říct k abstrakci. Nezachycuje už skutečnou
krajinu, ale vytváří skutečnost novou - obrazovou, která k nám promlouvá výtvarnou řečí linií,
forem, objemů a barev. Inspirace krajinou však
zůstává. Často to může být kámen, ale i mraky.
„Mraky jsou mým tématem už aspoň dvacet roků.
Mraky, kámen a padající světlo. Tím mohu vytvořit prostor, ne iluzívní, ale obrazový. Vyjádřený hlavně barvou... Můžu ho protrhnout a dostat
se za plátno a současně vybudovat prostor před
plátnem. Někdy velmi konkrétní, jindy neurčitě
chvějivý. Není důležité, co je na obraze namalováno, ale jak působí na naše pocity a nálady
stejně jako báseň nebo hudební skladba. Kromě
malby tvoří jeho rozsáhlé dílo i kresby, grafika
a v posledních letech se věnoval převážně malbě
akryly na papíru.
Výstava bude zahájena ve výstavních sálech
Centra Bohuslava Martinů v sobotu 26. ledna
ve 14.00 hodin. Úvodní slovo pronese Vít
Bouček.
VÝSTAVY
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU…
- vánoční výstava betlémů
Výstava končí 13. ledna
Vánoční výstava představuje zajímavé betlémy
z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů
a zahrnuje tvorbu profesionálních výtvarníků,
lidových řezbářů i dětské práce. Vynikají velké
a početné betlémy, zejména keramický z dílny
manželů Sekových ze Svitav, dřevěný vyřezávaný
z Budislavi nebo dřevěný z přírodního lipového
dřeva. Působivý je jistě skleněný betlém Jana
Černého, slaměný, dřevěný soustružený a další
betlémy z Poličky a celá řada dalších papírových
betlémů, které zobrazují různá východočeská
města a jejich obyvatele. Výstavu doplňuje aranžovaná scéna z venkovského prostředí, kde se zastavil čas a vy tak můžete přihlížet předvánočním
přípravám a stavění betlému.
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.
Výstava končí 13. ledna
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 ukázka různých

technik šití, na které si budete moci sáhnout a podrobně prostudovat tajemství, které u hotového
quiltu zůstává skryto.
Na závěr výstavy je připravena tvořivá
patchworková dílna, která se koná
v neděli 13. ledna od 10.00 do 16.00 hod.
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 vytvořené výrobky. Dílna se koná v Centru Bohuslava Martinů.
Jede jede mašinka
- výstava o historii místní železnice
Výstava prodloužena do 10. 2.
„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.
Na výstavě najdete také funkční modelové kolejiště. Každý návštěvník navíc dostane svoji pamětní kartonovou jízdenku označenou původním
kompostérem a cvaknutou historickými kleštěmi.
Na památku si na pohlednici s motivem poličského nádraží otisknete památeční razítko s obrázkem lokomotivy. Výstava vznikla ve spolupráci
s volným sdružením Poličská lokálka a Malým
železničním muzeem v Cerekvici nad Loučnou.
Stěna pro jedno dílo
Centrum Bohuslava Martinů představí v roce
2013 na „Stěně pro jedno dílo“ výběr z grafické
sbírky Městského muzea a galerie Polička. V lednu pro vás bude připravena drobná ochutnávka
z tvorby Vladimíra Šindlera (1891 Morkovice - 1961 Korouhev). Malíře patřícího ke klasické
linii meziválečné tvorby přivedlo na Vysočinu
dílo Antonína Slavíčka. Jeho kresby krajin jsou
blízké tvorbě Maxe Švabinského. V grafice převládal dřevoryt (černobílý, barevný i kolorovaný) a ke konci života litografie. Autor zachycoval
vysočinské chalupy, meze s břízami a vysokými
oblaky… Jeho dílo bylo dostupné a v dobrém smyslu tříbilo vkus zdejších obyvatel. Z početného
sbírkového souboru budou v lednu představeny
dřevoryty a v únoru litografie. Přijďte se podívat
na grafiku, kterou patrně znáte z řady poličských
domácností.
AKCE
Pojďme na Martinů – Klavír I
Když se Bohuslav Martinů po nezdaru na pražské konzervatoři pokoušel v prosinci 1911 složit
státní zkoušku, která by ho opravňovala k vyučování hudbě, hru na klavír na radu Josefa Suka
raději vypustil. O počátečním vztahu skladatele
k tomuto nástroji leccos vypovídá i jeho vyobrazení Zápasu s klavírem - Tragédie ve 4 obrazech.
O to více překvapí, s jakým úspěchem se toto
zápolení vyhnulo vlastní klavírní tvorbě i jak
významnou roli udělil Martinů bílým a černým
klávesám ve svých dalších kompozicích. Sólovému klavíru budou věnovány dva díly seriálu
Pojďme na Martinů. V prvním zazní ukázky ze 17
skladeb či klavírních cyklů z let 1910 - 1921, jež
se vyznačují především melodičností, lehkostí
a vtipem, nesoucími výpověď o mladistvém zápalu a hledání té správné inspirace. Přednáška
se koná v úterý 22. 1. od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš Martinů.
Vstupné 30 Kč.

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

Zájmové kroužky
v Tylově domě
Tylův dům v Poličce otevírá ve 2. školním pololetí
tyto zájmové kroužky
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci - 1,5
až 2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 20. února
cena 520 Kč /13 lekcí na 2. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí - 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod.,
začátek 20. února 2013
cena 520 Kč /13 lekcí na 2. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny na
pohybové hry, na říkadla a písničky, obsahují posilovací a relaxační část, která je vedena formou her.
Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které již chodili, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví zájemci.
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod.,
začátek 4. února 2013
cena 1.200 Kč /15 dvouhodinových lekcí
na 2. školní pololetí
Kroužek je určen všem – ženám i mužům - od 16
let. Jeho obsahem jsou základní prvky jógy - hatha
jóga, průpravná cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace, meditace, mantry – ale i techniky, které
z jógy přímo nevychází, jako např. dynamické meditace, čínská cvičení a další.
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy
a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 18.00 – 19.00 hod., začátek 6. února 2013
cena 480 Kč /12 lekcí na 2. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Zumba – pro ženy a muže od 14 do 99 let
Lektorka: Ivana Voglová
1. kroužek: úterý 17.00 – 18.00 hod.,
začátek 19. února
2. kroužek: úterý 18.15 – 19.15 hod.,
začátek 19. února
cena 560 Kč /14 lekcí na 2. školní pololetí
Zumba je založena na prvcích aerobicu v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo do
formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Účastníci kroužků z 1. pololetí mají při přihlašování přednost.
Podmínky pro přihlášení:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
21. do 24. ledna
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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Fatum (Osud)

Program RC MaTami

Aby se nám všem žilo v novém roce, co nejlépe, Ekocentrum Skřítek pro vás připravilo
na čtvrtek 17. ledna od 20
hodin v Divadelním klubu
promítání filmu FATUM od
režiséra Viliama Poltikoviče.
Film FATUM se zamýšlí nad lidským osudem.
Hlavní otázka zní: Je náš život předurčený a pevně daný nebo jej můžeme sami ovlivňovat a tvořit?
Odpovídá na ni přes třicet významných osobností
z různých koutů světa. Jsou mezi nimi duchovní
představitelé, vědci, různí odborníci, umělci - například tibetský dalajlama, indický Šankaračárja,
H. Monfort, F. A. Wolf, R. Moody, C. J. Calleman,
B. Hellinger, S. Lazarev, D. Millman, M. Calábek,
J. Dušek, Š. Rak.
Na osud nahlédneme i z pohledu staré řecké
a indické kultury, z hlediska jasnovidnosti, astrologie, tarotu, podíváme se i do legendární knihovny palmových listů v jižní Indii, seznámíme se se
zdánlivě nemožnými schopnostmi a možnostmi.
Film ukazuje cesty, jak uchopit svůj život a vědomě jej tvořit, inspiruje k aktivnímu přístupu – každý může svůj „osud“ změnit…
Bylo by dobré naše osudy změnit tak, abychom
žili tady na Zemi v čistém prostředí a byli zdraví,
šťastní a bohatí!
Za Ekocentrum Skřítek všechny srdečně zve
Ing. Eva Janečková

Z činnosti DPS
Penzion
Poličská mozaika je název filmu pana Ing. Kleina, který seniory zavedl na místa známá i méně
známá, na místa, která již delší dobu nenavštívili,
a také jim nabídl pohledy, které ještě neviděli.
Peklo plné čertů, čertic a čertíků, Lucifer a také
Mikuláš, andělé, dárečky, tanečky... spousta veselé nálady, to vše bylo připraveno pro seniory
v Lubné. Senioři z DPS Penzion děkují sociální
komisi v Lubné za milé pozvání, hercům za krás-

né divadlo a obyvatelům Lubné za milé společné
posezení. Adventní čas je čas nejen úklidu a pečení, ale také zamyšlení, odpočinku a setkávání.
Jinak tomu ani není v DPS Penzion. Senioři společně zdobili stromeček a zpívali koledy s Poupaty.
Na Mikulášské zábavě nechyběl Mikuláš, andělé,
čerti a při muzice pana Hladíka, Otepky a zpěvu
paní Andrlíkové bylo na parketu pořád plno. Na
vánoční kavárničce vystoupili se svým vánočním
programem studenti gymnázia v Poličce. Loď bez
suků, Pošetilá ženská, Paleček - finské pohádky,
které si senioři vyslechli, ukončili kavárničku,
která vnesla do DPS Penzion sváteční náladu
a návštěvníci si uvědomili, že svátky se nám už
opravdu přiblížily.
Přejeme vám všem veselý konec roku 2012 a do
roku 2013 moře lásky, kapku štěstí a mnoho společně strávených chvil v DPS Penzion Polička.
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Nový rok začal a vy opět můžete navštívit pravidelné aktivity. Přijďte shodit přebytečná
kila získaná během svátků (nebo
i dříve) na Fitmatami či Fitness.
Pokud raději tvoříte, váš čas přijde následující
měsíc. Těšit se můžete na oblíbené tvořivé dílny,
seminář Zdravého vaření, ale i spoustu dalších aktivit. Přijďte mezi nás!
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
• 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
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

Poděkování těm, kteří myslí na druhé
Vážení spoluobčané, protože se celkem často
dostávám do míst okolo našeho krásného a nejen
historicky zachovalého města Poličky, tak jsem
cestou nemohl ponechat bez povšimnutí místo,
kterému říkáme: „Na Špici“. Nejen tato vyhlídka skýtá příjemný rozhled například na Buchtův kopec a přímo láká k procházce, proběhnutí,
projížďce nebo odpočinku. Že se nestane místem
trvalé skládky, můžeme poděkovat všem lidem,
kteří umí pozitivně působit na své okolí. Nejsou
to jen sportovní trenéři, ale i vedoucí zájmových
kroužků a zástupci různorodých občanských
sdružení, která propagují spolupráci, vlastenectví
a slušné chování mezi dětmi, dospělými a vůbec.
Jak to funguje ve skutečnosti, se dá zjistit z jejich
schůzek, tréninků, soutěží či zápasů. Je pěkné
a povzbuzující, když nuda prohrává a lidské sebeovládání má navrch.
Zkuste se však „Na Špici“ porozhlédnout kolem
sebe. Co uvidíme? Při bedlivějším pohledu zjistíme, že je pro příznivce skládky důležitý přísun
sladkostí, nejlépe energetických nápojů. Tito lidé
také milují kafe a vyhozené vratné lahve od piva
naznačují na solidní přísun peněz. Jedenáct cigaretových krabiček je již prázdných. Nespočet
nedopalků okolo lavičky skýtá nevábný pohled.
Tvrdý alkohol v podobě tří lahví od rumu smutnou bilanci jen završuje. Kolik, se toho posbírá
po Liboháji, v Královské aleji, za plaveckým bazénem, v parku nebo Na Valech nechtějme raději
vědět. Je-li po festivalu 555, Rockoupání, Pivních slavnostech či jiných akcích nemluvě. Kdo
že to dělá? Pracovníci TESu s.r.o. či organizátoři
zábav a dalších společenských akcí by dozajista
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povyprávěli. Opravdu máme úklid zaplacený? Se
slovy: „Oni to uklidí!“ některým z nás nedochází,
že my všichni jsme malým návodem pro ostatní!
Hlavně pro mladou generaci, kterou rodiče čím
dál hůř kočírují také proto, že je okolo vidět plno
podobných scén a přirovnání nejen v televizi, ale
i v běžném životě. Je snad inteligentní, když vážený pan kuchař Zdeněk Pohlreich vyhodí jídlo, které mu nechutná i s talířem do řeky? Jeho vulgarismy některé z nás ohromí a gesta „Ozáka“ zvednou
sledovanost. Naštěstí mnozí z nás raději vypnou
televizi, když vidí, jak někteří politici veřejně znečišťují svou a zároveň i naši zemi nejen cigaretovými nedopalky. Doufejme, že se bude zvyšovat
počet lidí, kteří chápou význam slov z naší hymny
a nepodlehnou hrubosti a krátkozrakosti, která se
nám snaží ukazovat různorodost cest životem.
Proto fandím a zároveň děkuji lidem (rodina Červových, J. Kacálek, M. Schauerová,
P. Mach, rodina Teplých, Z. Krejčí, P. Hromádko, F. a L. Haraštovi, J. Petříčková, K. Jílková,
J. Dvořák, S. Adamec, L. Korábová, E. Střílek,
R. a I. Škrabalovi, J. Štěpánek, P. Hartmann,
P. Nožka, R. Habrman, rodina Erbesových,
M. Hron, R. Brabec, H. Mayerová, rodina Janečkových, I. Šrek, E. Benešová, B. Králíček, M. Briolová, Z. Švecová a další a další), kteří se ještě
pořád snaží nebo snažili formovat a ovlivňovat
stávající a nastupující lidské generace. Mimo jiné
jsou základem atletiky, volejbalu, ASPV, Lachtanů, gymnastiky, stolního tenisu, skateboardingu,
zdravého posilování, horolezení, Pionýrů, ČSOP,
Skautingu, A 21, atd.
STN

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

5. 1.
6. 1.
7. 1.
11. 1.
13. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.
19. 1.

20. 1.
22. 1.

23. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.

27. 1.
29. 1.
31. 1.
1. 2.
2. 2.
4. 2.
7. 2.
8. 2.

Čas
8.55
15.00
19.00
14.00
18.00
21.00
10.00
14.00
20.00
19.00
13.30
18.00
18.00
16.00
17.30
18.00
19.00
14.00
20.00
20.00
14.00
14.00
18.00
18.00
13.30
14.00
8.00
20.00
8.00
8.30
7.00
9.00

		
6. 10. - 10. 2.		
		
24. 11. - 13. 1.		
24. 11. - 13. 1.		
1. 1. - 31. 1.		
26. 1. - 31. 3.		
1. 2. - 3. 2.		
4. 2. - 6. 2.		
5. 2. - 6. 2.		

Název akce - popis
Tříkrálová sbírka
IX. Novoroční turnaj v mariáši
Jaroslav Svěcený & Cigánski Diabli
Kavárnička - Jaký byl rok 2012 - fotografie z akcí
Reiky večer
Jungle - Výtejte v novém kroce - Night
Patchworková dílna
Cestovatelské odpoledne - Poličská mozaika 2
Fatum - film V. Poltikoviče
Taková milá slečna - divadelní představení ochotníků z Chrudimi
Životospráva
(Ne)kulturní bučení v čajovně
Punk a Poezie 2
Stop obezitě - Kurz snižování nadváhy
Kurz malby a kresby - Kurz pro dospělé a studenty
Nejúspěšnější sportovec roku 2012 regionu Svitavska
Pojďme na Martinů - Klavír I
Člověče nezlob se
Pět překážek - film
Elena Sonenshine Trio - jazzový večer
Vernisáž výstavy Bořivoj Borovský - Putování krajinou
Turnaj ve stolním fotbálku
6. poličský košt moravských vín
Cestovatelská beseda - Nepál a Himálaje
Šikovné ručičky
Narozeninové zpívání
Hip-hop na lyžích - Pololetní prázdniny
Ples SVČ Mozaika
Soustředění zumba - Soustředění pro holčičky navštěvující kroužek zumby
Neobyčejné hračky - Tvořivá dílna šití pro děti od 3. třídy
Park Bongo Brno
Prázdninové páteční tvoření v Pomezí

leden 2013

Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Polička
Charita Polička
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
Zuzana Gapová 774 180 653
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Spolek patchworku Litomyšl
patchwork.lit.cz
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní klub
Ekocentrum Skřítek
www.divadelniklub.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
Iva Marková na zk jóga
Čajovna a kavárna, Tyršova 179
Václav Beneš a Galerie Kabinet Střítež
731 317 210
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům 		
www.nejuspesnejsisportovecroku.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Sokolovna Polička
Mgr. Jan Matouš
tel. 603 998 711
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Sjezdovka Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Jordán
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Pomezí
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

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 - Vladimír Šindler - dřevoryty
Centrum Bohuslava Martinů
Bořivoj Borovský - Putování krajinou
Centrum Bohuslava Martinů
Ledová Praha
Praha
Jarní prázdniny u koní
JK Vraník Stašov
V peřině
SVČ Mozaika Polička

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
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

Umění na plakátech
Malý výběr plakátů ze soukromé sbírky ukazuje, že dobré obrazy nebo fotografie nemusí být jenom v galeriích, že mohou být všude kolem nás. Stačí se pozorně dívat.

#

Městská knihovna Polička, 10. 1. - 28. 2. 2013

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

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
POSTAV SI SVŮJ DŮM
Keramická dílna pro starší děti a dospělé,
výroba domečku podle fantazie, který může
zdobit vaši zahrádku, balkón.
Termín: pátek 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.
Info:
Dagmar Procházková, 461 725 352,
736 761 281,
www. mozaika-policka.cz,
prochazkova@mozaika-policka.cz
REIKY VEČER
Termín: pátek 11. 1.
Čas:
18 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Zuzana Gapová 774 180 653. Zájemci o semináře Reiki I i Reiki II
vedené mistrem Mirkem Čapkem se,
prosím, hlaste na témže čísle.
ŽIVOTOSPRÁVA
Obsah semináře: spánek, dech, činnost, pohyb, odpočinek a relaxace, strava- příklady
jídelníčku, mravní principy, zvnitřnění.
Termín: sobota 19. 1.
Čas:
13.30 - 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč
Lektorka: Iva Marková
Přihláška: 15. 1.
Info:
Iva Marková na ZK jóga v SVČ
STOP OBEZITĚ
Kurz snižování nadváhy - behaviorální psychoterapie pod vedením vyškolené lektorky.
Lektorka vám pomůže vytvořit správné stravovací a pohybové návyky.
Termín: neděle 20. 1. první lekce (dále každou neděli)
Čas:
16.00 - 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 100 Kč
Přihlášky: do 14. 1. Irena.Rensova@seznam.cz
Info:
Mgr. Irena Rensová, tel.: 723 409 379
KURZ MALBY A KRESBY
Kurz pro dospělé a studenty
Probuzení a rozvoj tvořivosti. Poznávání
kreativních technik kresby, malby a kombinovaných technik.
Termín: úterý 22. 1. (10 lekcí)
Čas:
17.30 - 20.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1500 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová
Přihláška: 15. 1.
Pomůcky: po dohodě s lektorkou si účastník zajistí sám
Info:
Dagmar Němcová
PROČ RELAXOVAT
Obsah semináře: pomocí technik relaxace
se naučíme zbavit se napětí a stresu, 9 překážek na duchovní cestě.
Termín:
Čas:
13.30 - 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč
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Lektorka: Iva Marková
Přihláška:
Info:
Iva Marková na ZK Jóga v SVČ Mozaika
LEDOVÁ PRAHA
Poznávací a zážitková akce pro děti od 1. třídy
Mořský svět, plavba lodí po Vltavě, Petřínská
rozhledna, zrcadlový labyrint na Petříně, Muzeum
alchymistů a mágů staré Prahy, Španělská synagoga, bobová dráha, Žižkovská věž, Národní Muzeum – Náprstkovo muzeum, Muzeum Policie ČR,
koncert Děti dětem v kongresovém centru v Praze.
Přespání bude zajištěno na pražské ZŠ, stravování bude individuální z vlastních zásob, obědy
společné ve fast foodech.
Termín: 1. - 3. 2.
Místo:
Praha
Cena:
1.100 Kč (v ceně je ubytování, doprava,
MHD, a vstupné na všechna výše uvedená místa)
Vedoucí: Hana Havlíčková
Sraz:
v 9.15 hod. před vlak. nádražím v Poličce
Odjezd: pátek 1. 2. v 9.30 hod. z vlak. nádraží
v Poličce
Příjezd: neděle 3. 2. v 18.28 hod. na vlak. nádraží
v Poličce
Sebou:
spacák, karimatka, teplé oblečení, hygiena, jídlo na snídaně a večeře, láhev s pitím, peníze na obědy, drobné na útratu
(suvenýry, sladkosti,...)
Přihláška: s platbou a návratkou do 25. 1.
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
více informací na http://www.ledovapraha.cz
PLES SVČ MOZAIKA
Reprezentační ples SVČ Mozaika a Kruhu přátel
DDM
Termín: sobota 2. 2.
Čas:
20.00 - 3.00 hod.
Místo:
Společenský sál Jordán
Cena:
120 Kč
Hraje:
skupina MIX
Předprodej vstupenek: SVČ Mozaika
CO S DĚTMI O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH?
POŠLETE JE DO MOZAIKY
HIP - HOP NA LYŽÍCH
Závody ve slalomu v kategoriích: mladší žáci 1. –
5. třída, starší žáci
6. – 9. třída
Termín: pátek 1. 2. – pololetní prázdniny
Čas:
od 8.00 do 8.30 hod. - prezentace
9.00 – 11.00 hod. závody
Místo:
Sjezdovka Polička
Startovné: 70 Kč
Přihlášky: na www.mozaika-policka.cz
S sebou: Kompletní lyžařské vybavení včetně helmy
Info:
Jitka Vápeníková, tel: 461 725 352,
736 761 281
JARNÍ PRÁZDNINY U KONÍ
Termín: 4. 2. – 6. 2.
Čas:
příjezd 8.30 hod., odjezd 17.00 hod.
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
850 Kč
Přihláška: do 28. 1.
Info:
Irena Chroustovská 605 43 10 34

Místo:
Cena:
Lektorka:
Přihláška:
Info:

SVČ Mozaika
120 Kč (jídlo a pitný režim v ceně)
Zdeňka Švecová
do 25. 1.
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

SOUSTŘEDĚNÍ ZUMBA
Soustředění pro holčičky navštěvující kroužek zumby
Termín: pondělí 4. 2.
Sraz:
8.00 hod. v budově SVČ Mozaika
Ukončení: 16.30 hod. v budově SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč (jídlo a pitný režim v ceně)
Přihlášky: závazné přihlášky s platbou do 1. února, účastnící obdrží písemné informace s návratkou
Info:
Veronika Laštovicová, tel: 461 725 352,
736 761 281
V PEŘINĚ
Dvoudenní akce pro děti od 1. třídy
Ušijeme si a natiskneme polštářek, vyrobíme
si zvonkohru, lapač snů a vlastní autorskou pohádkovou knížku.
Termín: úterý 5. 2. - středa 6. 2.
Čas:
8.30 - 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč (jídlo a pitný režim v ceně)
Lektorka: Dáša Procházková, Zdeňka Švecová
Přihláška: do 27. 1.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
PARK BONGO BRNO
Zájezd pro děti do jedinečného zábavního
parku Bongo v Brně. Děti mladší 8 let nutný doprovod rodiče či staršího sourozence
Termín: čtvrtek 7. 2.
Odjezd: 7.00 hod. z parkoviště u TD
Příjezd: předpokládaný ve 13.30 hod.
Cena:
300 Kč (v ceně je zahrnuto vstupné
a cestovné)
Přihlášky: závazné přihlášky s platbou a návratkou do 1. února, účastnící obdrží písemné informace
S sebou: jídlo a pití na celý den
Info:
Hana Havlíčková, tel: 461 725 352,
736 761 281
PRÁZDNINOVÉ PÁTEČNÍ
TVOŘENÍ V POMEZÍ
Dílnička pro děti od 1. třídy ZŠ
Termín: pátek 8. 2.
Čas:
9.00 - 15.00 hod.
Místo:
chalupa u Vápeníkových v Pomezí
(v případě nepříznivého počasí bude
akce zajištěna na jiném místě)
Cena:
90 Kč (cena včetně pitného režimu
a jídla)
Lektorka: Jitka Vápeníková
Přihláška: do 1. 2.
S sebou: teplé oblečení pracovní i do přírody
Info:
Jitka Vápeníková 736 761 281,
461 725 352

NEOBYČEJNÉ HRAČKY
Tvořivá dílna šití pro děti od 3. třídy
Termín: pondělí 4. 2.
Čas:
8.30 - 15.00 hod.

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

FLORBALOVÝ TURNAJ
Podrobnosti budou včas uveřejněny na www.
mozaika-policka.cz
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352,
736 761 281

Možnost přihlášení na akce na
www. mozaika-policka.cz

Soutěž odborných
dovedností

Dalším vzděláváním pedagogů
k rozvoji kompetencí
V prosinci 2012 skončil na Základní škole Na Lukách Polička projekt Dalším vzděláváním pedagogů
k rozvoji kompetencí, který je financován v rámci
OPVK.
Hlavním cílem projektu bylo zvýšit profesní úroveň pedagogů v regionu Poličsko. Základní přidanou
hodnotou projektu bylo rozšíření nabídky vzdělávacích programů DVPP a to o programy, které bezprostředně reagují na aktuální poptávku pedagogických
pracovníků po dalším vzdělávání.
Na realizaci výukových programů spolupracovala
Základní škola Na Lukách Polička s třemi dalšími
školskými zařízeními - Masarykovou základní školou, Základní školou Bystré a Střediskem volného
času Mozaika Polička.
Hodnocení po téměř 18 měsících
v projektu
Celková proinvestovaná částka je přes 4 miliony
korun. Hodnota technického vybavení, které bylo
zakoupeno za účelem zkvalitnění výuky ve školách
činí 348 tisíc korun.
435 pedagogů se zúčastnilo 21 vzdělávacích modulů v sedmi vzdělávacích programech. Profesní
úroveň pedagogů zvyšovalo 41 lektorů v celkem 536
hodinách. Celkový počet osob zapojených v projektu
byl 69.
V součastné době projekt dokončujeme a zpracováváme závěrečnou monitorovací zprávu.
Dne 7. 12. se uskutečnila v Divadelním klubu závěrečná konference projektu. Účastníci byli informováni o průběhu a výsledcích projektu.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem členům realizačního a lektorského týmu za kvalitně
odvedenou práci pro grantový projekt. O dobré práci celého kolektivu svědčí více jak 100% naplněnost
většiny vzdělávacích programů oproti původně plánovanému počtu účastníků. Ještě jednou díky.
V průběhu dalších pěti let, budou úspěšné vzdělávací programy zopakovány v aktualizované podobě.
V následujícím roce 2013 proběhnou tyto vzdělávací programy:
• VP1 Efektivní využití PC při přípravě na výuku
Multimedia - listopad 2013 - leden 2014
• VP2 Tvořivé techniky a použití přírodních materiálů nejen ve výtvarné výchově
Vánoce - říjen 2013
• VP3 Motivace a příprava učitelů pro výuku anglického jazyka
AJ - říjen 2013
• VP5 Přírodovědná a multimediální výchova spojená s poznávacími exkurzemi
Vídeň - květen/srpen 2013
• VP2 Tvořivé techniky a použití přírodních materiálů nejen ve výtvarné výchově
VELIKONOCE
Termín: 7. 2. – 8. 2. 2013
Burza nápadů pro tvoření s dětmi

Českomoravské pomezí představí
novinky v Brně i v Praze
První měsíce roku jsou již
tradičně vyhrazeny veletrhům
cestovního ruchu, na kterých
jednotlivé kraje a turistické
oblasti prezentují svoji nabídku a novinky připravené pro návštěvníky v nadcházející sezóně.
Ani letos nebudou na obou největších akcích chybět zástupci turistické oblasti Českomoravské pomezí. Na brněnském veletrhu Regiontour se oblast
vymezená městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová a Vysoké Mýto představí v samostatné
expozici. V Praze pak návštěvníci veletrhu Holiday
World najdou nabídku Českomoravského pomezí
v rámci expozice Pardubického kraje.
Ve stánku Českomoravského pomezí budou k dispozici nejen tradiční tiskoviny prezentující největší
atraktivity regionu, ale také turistické mapy či brožury s tipy na výlety pěšky, na kole nebo autem. Prezentován zde bude také slevový program Bonus pas,
jehož realizace byla zahájena již v loňském roce. Na
veletrzích bude představen i Kalendář akcí 2013, který přináší přehled nejzajímavějších akcí konaných ve
městech na pomezí Čech a Moravy v letošním roce.
Další novinkou nachystanou pro zájemce o cestování po Česku budou vícedenní programy zaměřené na
různé cílové skupiny. V tištěných materiálech i na
webovém portálu bude Českomoravské pomezí prezentováno jako destinace vhodná pro několikadenní
pobyty rodin s dětmi, seniorů, ale také fanoušků
cyklistiky či zájemců o městskou turistiku.
Známé i neznámé osobnosti Českomoravského
pomezí je název nového produktu a souvisejících
propagačních aktivit naší turistické oblasti. Již od
loňského léta vzniká ve studiu společnosti KLUCI
vespolek pět animovaných filmů, které vtipnou formou představí věhlasné, ale i zcela neznámé, postavy našeho regionu a jejich příběhy. Filmy, určené
zejména pro využití na internetu a sociálních sítích,

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička,
s.r.o. uspořádala dne 29. 11. v areálu domova mládeže v Liboháji tradiční soutěž žáků oborů Kadeřník
a Kosmetické služby, které se kromě našich žáků zúčastnili také žáci SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Letošní soutěž byla výjimečná tím, že mezi nás zavítali i vzácní hosté, poslanec Parlamentu České republiky a starosta města Poličky pan Jaroslav Martinů, předsedkyně dozorčí rady akciové společnosti
LIBOTOWSKA GROUP, a.s., ředitelka Institutu kosmetiky a vzdělávání a významná osobnost v oblasti
kosmetiky paní Bc. Vlasta Libotovská, pan JUDr.
Milan Jančík, MBA a členka Krajské hospodářské
komory Pardubického kraje paní Lenka Báčová.
Svoje dovednosti a fantazii předvedly odborné
porotě a divákům žákyně 2. a 3. ročníku oboru Kadeřník a 2., 3. a 4. ročníku oboru Kosmetické služby.
Soutěž měla tři disciplíny: účesovou tvorbu, líčení
a zdobení nehtů na téma Dívka pláže. Porota byla
složena z odborníků z praxe a její rozhodování nebylo vůbec lehké, neboť soutěžící se svojí šikovností
mohli rovnat profesionálům. Na prvních místech se
v jednotlivých disciplínách umístily: v účesové tvorbě Aneta Jonáková, žákyně 3. ročníku, SŠ obchodní
a služeb SČMSD, Polička, s.r.o., v líčení Jiřina Bajerová, žákyně 4. ročníku, SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. a ve zdobení nehtů Kamila Bohatá, žákyně
4. ročníku, SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička,
s.r.o.
Soutěžící, kteří se umístili v jednotlivých disciplínách na prvním a druhém místě, postupují do
mezinárodní soutěže oborů Kadeřník a Kosmetické
služby Kalibr Cup do Lanškrouna, která se uskuteční 14. února 2013. Všem soutěžícím, porotě i hostům
děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů.
O. Fučíková, I. Přiklopilová
učitelky odborného výcviku

doprovodí i řada dalších výstupů v podobě krátkých
komiksů, pohlednic, omalovánek nebo rozhlasových spotů. Důležitou součástí bude také nová aplikace pro uživatele tzv. chytrých telefonů. Unikátní
hra, která návštěvníky provede po nejzajímavějších
místech Českomoravského pomezí, vychází z populárního geocachingu. Její účastníci navštíví největší atraktivity regionu, budou se bavit při plnění
nevšedních úkolů, sbírat body a soutěžit s ostatními
uživateli aplikace o ceny. Ti nejúspěšnější se pak
budou moci zařadit po bok hrdinů nových animovaných filmů a stát se jednou z dalších osobností Českomoravského pomezí.
Jestliže se o chystaných novinkách chcete dozvědět více, navštivte nás na veletrzích v Brně či Praze
nebo sledujte internetové stránky www.ceskomoravskepomezi.cz. Spoustu zajímavých informací přináší
také prezentace našeho regionu na Facebooku. Pokud se stanete fanouškem Českomoravského pomezí,
můžete soutěžit o zajímavé ceny.
Ing. Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu

DPS Penzion zve
7. 1. Kavárnička – jaký byl rok 2012, co všechno
jsme společně prožili? To vše si připomeneme pomocí fotografií a našich vzpomínek. Začínáme ve
14.00 hod. v jídelně Penzionu.
16. 1. Cestovatelské odpoledne – Poličská mozaika 2, film pana Ing. Kleina od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
23. 1. Člověče nezlob se od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
29. 1. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
31. 1. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
Penzionu.
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Vzpomínáme
23. prosince uplynuly dva
roky od úmrtí paní Věry
Dočekalové. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Dcera a synové
s rodinami
Dne 26. 12. uplynulo již
20 let, co se s námi navždy
rozloučil náš drahý tatínek,
dědeček, bratr a strýc, pan
Vladimír Smejkal. Děkujeme
všem přátelům a známým za
tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná syn Libor
s rodinou.
Dne 2. 1. 2013 uplyne 5 let
od úmrtí našeho tatínka,
pana Bohumila Řehůřka.
Vzpomínají dcery Libuše,
Irena a syn Bohumil
s rodinami.

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 byt 1+1 v Poličce, Horní předměstí.
Střešní vestavba z r. 2004. Tel. 605 523 458, 603 770
930.
•
Pronajmu 3+1 70 m2 na sídl. Hegerova. Tel.
602 809 975.
•
Pronajmu byt v rodinném domku, 1+1 s příslušenstvím, plynové topení nebo topení na tuhá
paliva. Objekt je celý zateplen + plastová okna. Cena
dohodou, tel. 731 506 249.
•
Pronajmu garsoniéru 1+kk v Poličce, Dolní
Předměstí. Kontakt: 736 792 798.
•
Koupím zděnou garáž v Poličce. Tel.
720 246 486
•
Prodám 3+1 v Poličce, balkon, zděný včetně jádra, bez nutných investic. Tel.: 732 917 901.
•
Znalecké posudky - odhady cen nemovitostí. Tel.: 606 459 954.

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Náš Martinů – zastavení a ohlédnutí
Dva a půl roku je už tomu, co bylo založeno občanské sdružení Náš Martinů. Tím byl učiněn malý,
ale důležitý krok nejen k přiblížení díla poličského
rodáka široké veřejnosti, ale pravidelnými akcemi
občanům umožňovat být stále v kontaktu s dílem
Bohuslava Martinů. 18. března 2010 byl v hudebním
sále Centra Bohuslava Martinů zahájen dlouhodobý
cyklus poslechových večerů nazvaných Pojďme na
Martinů. Ambiciózní záměr se zdařil, cyklus trvá.
Cílem pořadu je neformální a atraktivní formou
zaujmout pro hudbu Martinů i návštěvníky, kteří
vážnou hudbu obvykle neposlouchají, její kouzlo teprve objevují a nebo z různých důvodů mají dojem,
že pro ně asi není. Přitom dílo Bohuslava Martinů
je tak rozmanité, že má velký potenciál oslovit posluchače různého hudebního vkusu. Jádro pořadu
spočívá v poslechu krátkých hudebních ukázek, doplněných stručnou charakteristikou jednotlivých
skladeb a pečlivě připravenou prezentací bohatého
obrazového materiálu.
To, co jsem napsal, pochází z preambule zakládací
listiny občanského sdružení. Cílem činnosti spolku
je bližší seznámení s tvorbou a životem hudebního
skladatele Bohuslava Martinů, propagace jeho díla
a spolupráce s ostatními institucemi, jež se zabývají
touto tématikou. Uvedeného cíle bude dosahováno
prostřednictvím přednášek, besed, koncertů, zájezdů a jiných akcí připravovaných pro členy spolku,
poličské občany, návštěvníky města Poličky a další
zájemce.
Poslední věta je napsána v pasivním tvaru. Uvedeného cíle bude dosahováno… Převedu-li tu větu do
aktivní formy, vyjde mi: dvanáct zakladatelů spolku
se musí setsakra otáčet, aby slovo bylo učiněno skutkem. Takže, největší zátěž spočívá na Mgr. Jaroslavu
Novotném, jednomyslně zvolené hlavě spolku a také
tvůrci zatím nekonečného seriálu o díle BM. Další
členové pracují intenzivně na dobrém chodu společnosti, což veřejnost pozná při přednáškách. Dostane
se jí pečlivě připravených programů, milého přijetí
a nepřehlédnutelného občerstvení, připravovaného s neutuchající invencí členy, řekněme přesněji
členkami sdružení, ale také přičiněním sponzorů,
realizovaného v podobě dobrého vína, džusů a minerálek.
Přednášky nejsou jedinou aktivitou spolku, přece
však jeho hlavní. J. Novotný již uvedl 17 přednášek
o díle BM, v kterých posluchače dopodrobna seznamuje se všemi dostupnými materiály a detaily
vzniku díla, od nejasných kontur, naznačovaných
v dopisech Mistra, jeho poznámek a ohlasy děl ve
vzpomínkách jeho přátel, či tehdejších současníků.
Těch studijních materiálů, knih, dopisů, fotografií,
nahrávek, co musí J. Novotný prostudovat a pak připravit k přednesu a projekci!
Ať už šlo o kantáty či oratoria nebo šest symfonií
BM, vždy jsme byli seznámeni obrazovou formou

o všem, co se přednášeného tématu týkalo. A nejde
jen o dílo samé. Vidíme bohatou fotodokumentaci ukazující prostředí a osoby blízké BM. V tomto
případě je to vlastně takový cestopisný seriál. BM
v Paříži, Nice, švýcarském Liestalu a Schönenbergu, v Římě, v New Yorku a dalších a dalších místech.
O Poličce první republiky nemluvě.

Trio Aslamas a Jar. Novotný
Dataprojekce je realizována v editoru, který nám
v pohybové i zvukové formě zpřehledňuje, zvýrazňuje a doplňuje vtipný komentář J. Novotného.
K hudební ukázce přicházíme náležitě „upraveni“
a můžeme se soustředit na avizovaná místa, která
by dle komentátora neměla být přehlédnuta, ale
zapamatována. To nepíšu jen tak. Na závěr každé
přednášky vyplňujeme záludný dotazník, který
z nás mámí nejen správné názvy, data či geografické údaje, ale laškuje i s naší bystrostí a pohotovostí.
Za odměnu si odnášíme tu CD s muzikou, tu nějaký
dáreček od sponzora. Ještě není vše, co by bylo třeba řečeno, ale čas každého dílu seriálu neúprosně
plyne. Tím chci naznačit, že J. Novotný má v zásobě
ještě tolik údajů…
Inspirováni přednáškami, vypraví se členové
spolku Náš Martinů v duchu sloganu Jdeme na Martinů třeba na výlet. Místa dotýkaná Mistrem v Poličce jsou známá a kolovrátkově cizincům opakována,
ale výprava do obce Tři Studně, kde se, jako každý
rok, koná slavnostní Otvírání studánek, abychom si
vyslechli nejoblíbenější dílo B. Martinů naživo a podívali se na místa, kde B. Martinů v červenci r. 1938
strávil tolik příjemných chvil s rodinou Kaprálových, to byl zážitek jiného druhu. Hudební produkci
nejznámějšího díla Bohuslava Martinů, kantáty
Otvírání studánek, zajistil židlochovický pěvecký
sbor Skřivánek pod vedením prof. Bučka a přizvaní
studenti JAMU z Brna 29. května 2010. Desítky významných osobností přišlo uctít dílo BM a Vítězslavy Kaprálové u studánek Barborky a Vitulky.
Šest dílů měly přednášky o operách BM. Bližší
seznámení s genezí některých oper vypovídá o prac-
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nosti skládání, mají-li být naplněna fakta a životní
nit příběhu, aby teprve pak mohla přijít ke slovu fantazie a tvoření. Tady mám na mysli především světově známá díla Hry o Marii a Řecké pašije. Uznání,
jež vyslovil autor knihy N. Kazantzakis k libretu
BM, vystihuje zároveň, s jakou odpovědností přistupoval BM ke své tvorbě. Nerozlišoval mezi tvorbou
velkou a malou, řeknu-li namátkou Písničky na jednu stránku. Každé hudební dílo má v notové osnově
předznamenání; u BM je jím poctivost a pokora.
Nejen hudebnímu umění byl věnován jeden díl
seriálu. Šlo o zajímavou mozaiku ukázek fresek
Piera della Francesca, které BM zhlédl v chrámu
sv. Františka v Italském Arezzu. Ty jej tak okouzlily,
že vytvořil orchestrální dílo Fresky P. d. Francesca.
Návštěvníci pořadu viděli v dataprojekci jak fresky,
tak ukázky z tohoto díla. Pořad uvedl ak. malíř Jiří
Štourač, znalec zmíněných fresek.
Když už jsem uvedl jednoho hosta výtvarníka,
mohu uvést i hosty muzikanty.
Sdružení Náš Martinů využilo krátké návštěvy
klavíristky Hany Böhm-Robotkové v České republice a její ochoty představit slovem i hudebními ukázkami některá díla Bohuslava Martinů. Obdivovatelka a interpretka hudby poličského rodáka se s námi
podělila 1. září 2011 o zajímavé informace a postřehy
týkající se opery Ariadna, které získala za svého pobytu ve Francii, a zahrála některé části z klavírního
výtahu tohoto díla, jež doplnila o skladby z cyklu
Okna do zahrady. Hana Böhm-Robotková žije v Lucemburku, je ceněnou klavíristkou a ve své diplomové práci se zabývala specifickými rysy tvorby BM.
Jak se ukázalo, úspěšný koncert v sále CBM se pro
ni stal tak příjemným zážitkem, že nás 19. září letos opět navštívila, tentokrát s vynikajícím violistou
Ilanem Schneiderem. Koncert byl, stejně jako první,
ozvláštňován krátkou anoncí o chystaném díle a my
pak už čekali, kdy zmiňovaný motiv uslyšíme a jak
s ním autor naložil. Po koncertě složila návštěvníkům interpretka pochvalu a také obdiv činnosti
spolku Náš Martinů.
Když už píšu o návštěvách: poslední v sálu CBM
v Našem Martinů bylo rodinné trio ruských umělců,
žijících v naši zemi. Pianistka Inna Aslamas je profesorkou Konzervatoře v Brně. Mnohokrát oceněna
na interpretačních soutěžích a festivalech pravidelně natáčí pro Český rozhlas. Houslista Alexy Aslamas má při svém mládí tak dlouhý rejstřík úspěchů
a ocenění, že se spokojím uvedením jeho současných angažmá: Je koncertním mistrem komorního
orchestru BERG a členem komorního tělesa MoEns
(SRN). Anton Aslamas studuje šestým rokem skladbu na AMU v Praze a opět se u jeho jména nachází
dlouhá řada ocenění - namátkou z Jeseníku, San
Sebastianu, Meissenu, Drážďan, Mnichova a Skopje.
O svém zážitku ze soutěže skladatelů a interpretů
v Jižní Koreji nám řekl při svém koncertu, když nás
před tím „varoval“, abychom se připravili na snůšku
disonancí. Ve skladbě, přes zmíněné atributy jsme
však poznali velkou tvůrčí invenci, lehkost, hravost
a vtip. Skladba se nám líbila, zrovna tak, jako hudební porotě v Soulu v Jižní Koreji, kde byla vybrána
do finále.
Aby byl výčet úplný, uvedu ještě další díly seriálu:
Revokace k Martinůfestu, Jazzman Martinů, dva
díly orchestrálních skladeb BM, ale také předvánoční odpočinkový večer, či balety. To krásné souznění
s proběhnuvším 1. poličským Mime festem je přirozené. Mohl bych jmenovat skladby, ve kterých je
balet součástí děl BM, třeba Kuchyňská revue, Ruce,
Špalíček z ukázek J. Novotného. Při Mimefestu bylo
předvedeno Martinů Divadlo za bránou v režii R. Vizváriho. Složitá, improvizační hříčka, takové kombinace pro dvě ruce. Účastníci Pojďme na Martinů
byli ve výhodě. Věděli, která bije.
Stále se potvrzuje široké rozpětí díla BM přes hudební žánry, divadelní formy až k filmovým. Není
pochyb, že další díly otevřou nové pohledy na jeho
tvorbu. Takže filmová Tři přání a Marijka nevěrnice
čekají. Abychom slyšeli její černé oči.
A. Klein, foto Sl. Mohelníková

15

Expedice Baruntse 2012
Ten nápad se zrodil koncem loňského roku, a jak
trápení se do posledních sil, dorazili do základního
jinak než u piva. Což takhle vyrazit na nějakou ex- tábora pod Mera Peak, zvolili jsme den odpočinku.
pedici, nejlépe s cílem výše než 7000 m n. m.? Jako
V tomto okamžiku se naše kroky na chvíli rozdělili.
vždy se takovéto myšlenky v hlavách rodí snadno, Alena, Martin a Vítek vyrazili následující den brzo
jejich uvedení do reality je ovšem věcí jinou. Jeden
ráno na vrchol a s úspěchem se kolem poledne vrátili.
z hlavních omezujících faktorů je dovolená. Všichni
Petr a Libor zvolili variantu počkat ještě jeden den.
jsme „bohužel“ pracující a tolerance zaměstnavatelů
Zdolání vrcholu této nemalé, leč technicky ne příliš
je v tomto ohledu velmi různorodá. Nakonec termín, náročné hory, se jim tedy povedlo o den později.
který by se všem hodil, byl až po hlavní dovolenkoV tomto okamžiku byla na řadě cesta do základvé sezóně. A to je čas, kdy není příliš mnoho pohoří, ního tábora Baruntse a pokus o zdolání vrcholu.
které by zaručovaly klimaticky příznivé podmínky. Další pětidenní putování v nadmořské výšce přes
A z výše uvedených indicií nevyšlo nic menšího než
5000 m n. m. ubralo další část ze zásoby sil, které
Himálaje. A jakou horu? Při výběru bylo nutno zů- jsme si v průběhu roku tréninkem vytvořili. Kromě
stat nohama na zemi, neboť jak je známo, Himálaje
sil viditelně ubývala i tuková a svalová hmota, že by
jsou nejvyšším pohořím světa, nabízejícím mnoho
se někteří za bič schovali. Při vstupu do základního
cílů.
A tak v termínu 18. 10. – 16. 11. 2012 ve složení
Alena Krejčí, Libor Blažek, Martin Mazal, Petr Mihulka a Vítek Pučálek vyrazila expedice na vrchol
Baruntse – 7129 m n. m. Po krkolomné dopravě
přes Istanbul a Dillí jsme se dostali do Káthmándú,
což je hlavní město Nepálu. Na jeho území společně
s Čínou, Indií, Pákistánem a Bhútánem se Himálaje
rozkládají. Další let, který na nás čekal, byl trošku
jiné kafe. Malé letadlo s cca 15 místy nás za 35 min.
přepravilo do Lukly. Letiště v Lukle je známo tím, že
jeho 527 m dlouhá přistávací dráha leckomu nahání
husí kůži a způsobuje tachykardii. No, po pravdě, ani
jeden z nás nebyl klidný a přistání bylo doprovázeno
hlasitým oddechnutím každého pasažéra.
Petr, Alena, Vítek, Šerpa Dawa, Libor, Martin
V Lukle na nás čekal šerpa, jehož služby jsme si
museli nedobrovolně zaplatit, neboť získat povolení
na hory vyšší než 6000 m n. m. je bez agentury nemožné a jedna z podmínek vstupu do hor je využít
služeb šerpů. Šerpa Dawa, jak se nám představil, byl
usměvavý Nepálec žijící na Novém Zélandu a živící
se sezónním průvodcováním po Himálajích. NásleTuto otázku jsem si položil po přečtení článku „Ve
dujících 20 dní s ním budeme putovat krásami této
znaku vařečku, šejk a nůž“ od Mgr. M. Šplíchalové.
střechy světa.
Paní Mgr. vadí spojitost s historií Zemědělského
Ať jsme se snažili sebevíc, hmotnost našich baodborného učiliště. Jen se divím, proč jste po unitohů se nám nepodařilo zredukovat pod hranici
verzitních studiích šla učit na školu se zděšením
30 kg, naopak se nebezpečně blížila k 40 kg. Důvod
nejen svým, ale i otce. Článek přímo uráží společenbyl jasný. Nechtěli jsme využít služeb nosičů a chtěli
skou vrstvu zemědělců výroky v negativním pojetí
jsme v tomto ohledu být naprosto soběstační, i když
je v těchto horách pravidlem za služby nosičů platit „výkvět inteligence“ a „zablácené holínky“. Nevím,
ne malé částky. To platilo i o noclehu a stravování se. zda jste chodila na přednášky psychologie a tam se
A tak byl Mera Peak trek, jak zní oficiální název ces- dověděla, že mravnost a etika podle Hobbese zajišťuje pokojné soužití a svornost! Člověk se nemá vůči
ty, jejíž délka činí 130 km s převýšením přes 6000
jednotlivým sociálním skupinám chovat způsobem
výškových metrů, naším přístupem, aklimatizací
a cestou zpět radostí a utrpením. Takže sečteno pod- nesnášenlivosti a pohrdáním.
Při studiu aspirantury na VŠZ v Brně jsem si zatrženo, výše uvedená čísla už dávají smysl.
pamatoval výroky sociologa prof. Arnošta Bláhy
Cílem téměř každého, kdo se vydá na tento trek, je
stejnojmenná hora Mera Peak (6476 m n. m.). Pro „Na venkově je mravní zdraví národa, je zde jeho
základ“ je to tak, bylo to tak, no, a jestli to tak bude
nás tomu bylo stejně, brali jsme to jako výbornou
i v budoucnu v dnešním pádícím světě, toť otázka….
aklimatizaci. Když jsme po 6 dnech chůze, mnohdy
Ještě bych Vám rád řekl: Dolů se dává slabší vrstva mrvy a nahoru silnější vrstva hnoje! Nakonec je
z toho chléb, který jíme všichni!
Dovolím si tvrdit, že patříte ke generaci, která
o minulosti českého zemědělství má neúplné a jednostranné informace. Za posledních 60 let prošlo
české zemědělství několika etapami a to poválečný
oblast Litomyšl - Polička
start 1945 - 1950, nový směr stabilizace 1950 – 1970,
který vedle úkolu zabezpečit dostatek základních
potravin, měl také zabezpečit základní programový
1. 1.
MUDr. Čermáková Ivana,
cíl vybudovat moderní výrobní základnu zemědělLitomyšl, Mariánská 1137,
ství. Do tohoto období spadá zabezpečit profesně
461 614 614
schopné pracovníky na všech stupních vzdělání.
5. - 6. 1.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
A právě zde jsem u jádra věci znevážit zemědělské
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
školství a pracovníky, kteří ty zablácené holínky
12. - 13. 1.
MUDr. Hebltová Vladimíra,
nosili, a jsem jedním z nich. Rád bych Vám nastíSloupnice 188, 465 549 236
nil výkvět inteligence z 50. let. Na ZTŠ v Olomouci
19. - 20. 1.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
- Kláštěrním Hradišťku nás nastoupilo 21 spolužáků,
Smetanova 55, 461 724 635
převážně synové kulaků a nežádoucích protikomu26. - 27. 1.
MUDr. Kočí Jiřina,
nistických živlů, kteří než se dostali na střední školu,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
museli projít dle Vás „zouvákem“. A jaký výsledek
2. - 3. 2.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
- z 21 žáků dosáhlo 19 vysokoškolského vzdělání, 5
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
vědecké hodnosti CSc., 2 doktoři věd, 1 profesor děkan VŠZ v Brně. V tomto období přecházely zeměOrdinační doba: sobota, neděle
dělské podniky na specializaci výrob a byla nutná
a svátky od 8 do 11 hodin.
vyšší odborná úroveň nové generace od manuálních

tábora nám náladu zvedla informace, že vrchol Baruntse je odfixovaný, tzn. dostupný.
Bylo nutno, aby si každý zhodnotil, jak je na tom
se silami a jak se cítí. Jestli je pokus o zdolání tohoto vrcholu v jeho silách. Času bylo málo, a tak bylo
potřeba do následného výškového tábora odcházet
hned druhý den ráno a nebyl tedy čas na odpočinek.
Alena, Martin a Vítek své síly zhodnotili jako dostatečné, Petr a Libor se necítili „ve své kůži“, zde došlo
k druhému rozdělení našich kroků. Mezi základním
táborem a vrcholem byly umístěny dva výškové tábory. Plán tedy zněl následovně: 1. den – tábor C1,
2. den – tábor C2, 3. den – vrchol a zpět do základního tábora. Bylo to velmi odvážné. V horách této nadmořské výšky hraje roli tolik ukazatelů, že úspěch
a neúspěch v podstatě nemusí být v rukou jedince.
Nakonec všechny ukazatele ukázaly zelenou a dvojice ve složení Martin a Vítek dne 4. 11. vystoupila na
vrchol Baruntse. Následoval sestup do C2, odpočinek a další pokračování do základního tábora. Odtud jsme putovali všichni dále, abychom uzavřeli náš
trek a dostali se do Lukly, kde jsme měli zamluvený
let zpět do „civilizace“ Káthmándú.
A co bylo dál, jaké jsou další zážitky ze střechy
světa? Kdo by se chtěl dozvědět více, je srdečně zván
na promítání fotek s jistě velmi odborným a zasvěceným výkladem, které se bude konat v neděli 27. 1.
2013 od 18.00 hod. v Divadelním klubu. Na závěr
bych za všechny členy expedice rád poděkoval městu
Poličce za peněžní příspěvek na naší expedici.
Vít Pučálek

Má to cenu se vyjadřovat k současnosti?

Stomatologická
pohotovost
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pracovníků až po vysokoškoláky. Zde odborná učiliště sehrála rozhodující službu na úseku opravárenství, veterinární, chovatelské a agronomické praxe.
Rostla a to významně vzdělanost od traktoristy po
dojičky počínaje! Zemědělská věda, praxe dosáhly
úrovně, kdy se na zahraničních symposiích a vědeckých konferencích předávaly zkušenosti zahraničním expertům. Vzdělanost pracovní síly v ČR
je podstatně vyšší a dosahuje 44, 7 % zemědělců,
zatímco EU pouze 20 %. A dnes špatným řízením
a restrukturalizací tyto školy zanikly a v prvovýrobě odborné síly chybí a jsou nahrazeny gastarbaitry
z východu.
Zemědělci přijali roli nedůstojnou. Připravili
jsme se o vlastní potraviny s nadstandardní kvalitou a o vlastní soběstačnost. Dochází k výrazným
změnám venkova, dramatický úbytek pracovních
příležitostí a některé vesnice jsou pouhé rekreační enklávy. Hrubá zemědělská produkce klesla od
r. 1990 do r. 2010 o 36 % a nejvíce živočišná výroba
o 46 %. Stavy skotu klesly o 61,5 %, prasat 60,1 %,
ovcí 54,2 % a slepic 59,7 %. Českou populaci v současnosti z poloviny živí zahraniční zemědělci.
Markantně klesla také produkce brambor, cukrovky, zeleniny, ovoce a chmele. Neřízený přechod
k tržnímu hospodářství a nedomyšlení dopadů reformních kroků na výkonnost zemědělství má přímo tragické následky.
Vážení čtenáři, mým cílem bylo vyjádřit úctu
k českým sedlákům, českému zemědělství a připomenout několik dat veřejnosti, v jaké situaci se nachází nejstarší odvětví lidské činnosti.
Přeji si, aby i „zouvák“ byl holdem a připomínkou
starým zemědělcům, kteří školou prošli, o kterých
se dnes nehovoří, ale kteří v nezřídka těžkých podmínkách přispívali k úrodnosti našich polí, sadů,
užitkovosti stád, a také ke zpestření našeho potravinového trhu a našeho jídelníčku.
„Překousněme v sobě ješitnost, udělejme dobré
gesto a podejme si vzájemně ruce v zájmu nás, kterým říkáme: zemědělci“.
Přeji hezký, obyčejný nový rok.
Ing. Zdeněk Klanic, CSc.

Zprávy oddílu ledního hokeje
POLIČKA – ZH PARDUBICE 2:1
(0:0, 1:1, 1:0)
Branky: Slavík, Nykl
Další utkání krajské hokejové ligy bylo na
programu neobvykle v sobotu 17. 11. Soupeřem
Spartaku byl celek ZH Pardubice, který se řadí
mezi favority této skupiny. Jen pro zajímavost
na soupisce tohoto týmu jsou synové „ikon“ pardubického hokeje jako např. Otakar Janecký ml.
a tři synové J. Šejby. Hned první minuty utkání naznačily, že bude k vidění kvalitní a rychlý
hokej, který svými výbornými výkony podpořil
i domácí brankář Rauer a hostující golman Čeladi.
Po bezbrankové první třetině se na začátku
druhé části prosadili nejdříve hosté, ale Spartak
Slavíkem vyrovnal. V posledním dějství nakonec
strhl vítězství na stranu domácích skoro z „mrtvého“ úhlu střelou po ledě Nykl a upravil na konečných 2:1. Sponzorem utkání byl oddíl ledního
hokeje. Nejlepším hráčem domácích byl vyhodnocen brankář Rauer a v divácké soutěži postoupil do finálového rozstřelu p. Portl z Poličky.
LANŠKROUN – POLIČKA 4:5
(2:1, 2:2, 0:2)
Branky: Hron 2, Boháček, Dvořák, Slavík
Spartak nezačal vůbec dobře. První polovina utkání se vůbec nevydařila a za stavu 4:1
pro domácí málokdo věřil v obrat. Potom však
nastal zlom, kdy v oslabení tři proti pěti projel
přes celé hřiště Hron a snížil. V zápětí přidal
další trefu a to pořádně hráče Poličky nakoplo
a v poslední třetině dokonali obrat. Toto utkání
poznamenala spousta vyloučení a řada ostrých
zákroků na obou stranách, takže to chvílemi
připomínalo bitvu v play-off a ne základní část.
Téměř domácí kulisu vytvořila našim klukům
početná skupina fanoušků z Poličky a i jim patří
dík za pomoc v tomto nelehkém utkání.
ČESKÁ TŘEBOVÁ – POLIČKA 5:4
(2:0, 1:4, 1:0)
V utkání hraném v neděli 2. 12. Spartak prospal začátek a v 6. min. prohrával 2:0. Až ve druhé části začal plnit úlohu favorita, když nejdříve
Šimon snížil na 2:1 a za 39 sekund Švejda vyrov-

nal. Po ukázkovém brejku V. Vápeníka v oslabení šla Polička do vedení, ale domácí v 38. min.
vyrovnali, ale ihned po následovném vhazování
Nykl vrátil svému týmu vedení 3:4. Drama tohoto utkání vyvrcholilo v čase 59:55, kdy se vhazovalo před brankou Spartaku, a domácí v čase
59:59 protlačili puk za záda Bauera. Následné
prodloužení nerozhodlo. Až v samostatných nájezdech byli šťastnější domácí, když jediný, kdo
se trefil do „černého“ byl Mlejnek.
POLIČKA – SKUTEČ 10:5 (2:3, 3:2, 5:0)
Branky: Švejda 2, Škarýd 2, Boháček 2, Slavík,
Vápeník, Grubhoffer, Šedý
Spartak šel do zápasu v pozici favorita, a ačkoli tomu výsledek neodpovídá, tak se do poloviny
utkání hodně trápil. Zhruba v 30. min prohrával již 3:5, ale rychlé vyrovnání ještě ve druhé
třetině a branka Boháčka ve 3 min. poslední
dvacetiminutovky nastartovala obrat a nakonec
vysoké vítězství nad doposud posledním týmem
skupiny B. Sponzorem utkání byl p. Jiří Kučera,
fanoušek poličského hokeje a stále ještě aktivní
hráč (brankář) MHL. V divácké soutěži postoupil do finále p. J. Češka z Poličky.
ZH PARDUBICE – POLIČKA 3:0
(1:0, 1:0, 1:0)
V sobotu 8. 12. odjížděl Spartak ve velice
oslabené sestavě (pouze 12 hráčů) do Pardubic.
I v takto „slepené“ sestavě byl vyrovnaným soupeřem pro domácí, kteří zaslouženě zvítězili.
POLIČKA – LANŠKROUN 5:7
(1:4, 2:1, 2:2)
Branky: Šedý 2, Šimon 2, Jindra
Poslední utkání sehrané v tomto roce na domácím ledě se Spartaku moc nepovedlo. Po
prohrané první třetině sice Polička začala dotahovat, ale soupeř stále odskakoval o dvě branky.
V posledním dějství se hra domácích sice zlepšila, ale na zvrat v utkání to nestačilo. Je nutné
podotknout, že tak jako v minulém zápase byl
Spartak nekompletní.
Sponzorem utkání byla firma BOTAS a.s. a nejlepším hráčem se stal střelec dvou branek Šedý.
Do finále divácké soutěže o barevný televizor
postoupil p. Škrabal z Pomezí.
JUNIOŘI:
Chrudim – Polička
Polička – M. Třebová
Chotěboř – Polička
Choceň – Polička
Polička – Litomyšl
Polička – Choceň
DOROST:
Polička – M. Třebová
Hlinsko – Polička
Skuteč – Polička
Chotěboř – Polička
Polička – Lanškroun
ST. ŽÁCI:
M. Třebová – Polička
Polička – Pardubice
Lanškroun – Polička
Polička – Choceň
ML. ŽÁCI:
M. Třebová – Polička
Polička – Pardubice
Polička – Choceň
Č. Třebová – Polička
PŘÍPRAVKA:
Polička – Litomyšl
Polička – M. Třebová
Choceň – Polička
Polička – Hlinsko
Litomyšl – Polička
Polička – M. Třebová

5:3
4:5
5:3
6:2
6:3
5:2
3:4
4:12
4:6
6:5
3:6
4:6
6:5
3:4
13:4
8:2
4:11
4:5
3:6
9:8
10:5
9:13
16:1
1:6
11:6
Výbor oddílu LH
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Úspěchy v Poháru
Iscarexu
V sobotu 15. prosince byl v Němčicích u Litomyšle uzavřen další ročník nejpropracovanějšího
běžeckého seriálu v republice. Z Atletiky Polička
se zde prosadili tři závodníci z kategorie devítiletých. Mezi chlapci jasně zvítězil Matouš Budig
a umělecky řešený pohár mu jistě udělal radost.

Na stupně vítězů ho doprovodil třetí Martin Mužík. V dívčí kategorii vybojovala třetí místo o rok
mladší sprinterka Eliška Červená. Byla to odměna
za celoroční tréninkovou aktivitu její i táty a trené-

ra v jedné osobě Zdeňka Červeného. Eliška závodila pod hlavičkou Dukly Polička.
Všichni tři stihli ještě další závody za družstva
nejmladšího i mladšího žactva na dráze i v terénu
i za své školy.
V nabité kategorii starších žáků s mezinárodní
konkurencí obsadil Honza Mužík místo osmé.
Všichni jmenovaní, absolventi minimálně dvanácti závodů, obdrželi památeční kalendáře na
příští rok se svými podobiznami z bojů letošních.
V ostatních kategoriích za zmínku stojí umístění
Tomáše Lorence v nejtěžší kategorii nejmladších
mužů na místě jedenáctém s minimálním počtem
závodů.
Miloslav Červ

Sportovec Poličky
Sportovní komise města Poličky vás zve na vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Poličky pro
rok 2012.
Nominace proběhly na úrovni TJ, SK a svazů Poličky, sportovních, občanských sdružení, sportovních osobností a čtenářů.
Budou vyhlášeny tyto kategorie:
1. Jednotlivci (žáci/žákyně)
2. Jednotlivci (dorost)
3. Kolektivy (žákovské + dorost)
Předání ocenění proběhne v Sokolovně Polička
v pátek dne 11. 1. 2013 v 18 hodin.
sportovní komise města Poličky
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Trenér předčil naše očekávání

Fotbalová přípravka
Mikulášský turnaj v kopané ml.
přípravek Svratka
Na tradičním turnaji ve Svratce jsme po minulém
4. místě tentokrát vybojovali bronzový stupínek.
Jako vždy pomalejší rozjezd a neproměňování brankových příležitostí (a že jich bylo) v zápasech základní skupiny nám nadělaly pár vrásek na čele. V bitvě
o finále s Chrudimí jsme předvedli nejlepší výkon
a tento zápas byl jedním z nejkvalitnějších v celém
turnaji. Škoda. Prohru na penalty si kluci nezasloužili. Rozhodně jsme nebyli horším týmem. Vyhrál
šťastnější.
Zápas o 3. místo není třeba komentovat. Přesvědčivý výkon a jasné vítězství. Bronzové medaile putují
do Poličky. Opět zvítězili i naši fanoušci, byli skvělí
jako vždy. Polička měla své zastoupení také v řadách
rozhodčích – některé zápasy vč. finále odřídil, i podle ohlasů trenérů některých ostatních týmů na vysoké úrovni, Aleš Mach.
Výsledky:
Polička - Sebranice 1:0 - Valouch
Polička – Žďár n. S. 2:1 - Pham, Mach
Polička - Svratka 3:0 – Mach, Bulva, Roun
Polička – Borová 0:0
Semifinále:
Polička - Chrudim 1:1, 2:4 na penalty - Pham
O 3. místo:
Polička – Žďár n. S 2:0 - Pham 2x
Sestava: A. Spálenka-Bulva, Pham, Vraspír, Mach,
Roun, Vondra, Zahradníček, Valouch + fanoušci
Halový turnaj mladších přípravek
v kopané
Halová sezóna se rozběhla a první herní test jsme
měli v domácím prostředí, v hale gymnázia. Již tradičně se jedná o dvoudenní turnaj přípravek (sobota
mladší, neděle starší).
Střeleckou formu, jak ukázaly některé zápasy,
máme stále dobrou. Trochu musíme zapracovat na
bojovnosti a důrazu. A když bude přát štěstíčko, které nám ukázalo záda v zápase s Radiměří, můžeme
vyrazit na další turnaje s vidinou dobře odvedené
práce.
Právě v zápase s Radiměří jsme doplatili na neproměňování šancí. Zápas s Tišnovem byl naopak
naprosto vyrovnaný, lze i říci, že na tuto věkovou kategorii předvedli hráči obou mužstev nebývale taktický výkon. Soupeř se nám vyrovnal důrazem a nasazením a výsledkem byla zasloužená dělba bodů.
V ostatních zápasech jsme snaživé soupeře přehráli
rychlou kombinační hrou.
Výsledky našeho mužstva:
Polička - Havl. Brod 3:0 - Mach 2x, Valouch
Polička - Sebranice 4:0 - Mach 3x, Valouch
Polička - Tišnov 1:1 - Valouch
Polička - Bystré 4:0 - Mach 2x, Valouch, Pham
Polička - Radiměř 1:2 - Zahradníček
Sestava:
Spálenka A. - Bulva, Pham, Vraspír, Zahradníček,
Valouch, Mach, Večeřa, Jílek, Vondra.
Celkově si kluci vybojovali velice pěkné 2. místo
a cenu pro nejlepšího střelce turnaje, samozřejmě
za přispění celého mužstva, získal Adam Mach. Celý
dvoudenní turnaj výborně odřídil jedenáctiletý
adept na rozhodčího Aleš Mach, kterému tímto děkujeme.
Děkujeme všem rodičům a trenérům starších věkových kategorií za nezištnou pomoc při přípravě
a organizaci celého turnaje.
V neposlední řadě děkujeme za podporu a pomoc při přípravě turnaje pro obě věkové kategorie
následujícím subjektům: SK Polička, Gymnázium
Polička; město Polička; SVČ Mozaika Polička; SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.; Bylinářství
a kořenářství s.r.o., Polička; p. B. Bárta; p. P. Jelínek;
STREFA Polička s.r.o.; p. J. Kalvoda; p. M. Dytrt;
Tabák Makovská; Vaňkovo semenářství; T-mobile;
Hračkářství Juklová; Enter; Tabák u Kubátů; Elektro ZAPA; ČMSS; VZP; Pneuservis Červený.
R. Mlynář, hlavní trenér
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29. 11. se několik příznivců fitness stalo svědky, jak Jirka Štěpánek znovu překonal sám sebe.
Tento držitel několika titulů v naturální kulturistice - vícemistr světa, vícemistr evropy světového
poháru, finalista Natural Olympia a medailista
Natural Universe 2009 dokázal, že vydrží víc, než
si myslí. Při pokusu o zlepšení rekordu ve veslování na spodní kladce snad ani on sám nedoufal,
že jeho výdrž bude tak veliká. Gratulujeme Jiřímu
k jeho perfektnímu výkonu. Jsme rádi, že jsme byli
u toho, když zvládl 1130 opakování se 40kg zátěží.
Pro Jitřenku jsem si dovolila Jiřího trochu vyzpovídat.
1. Jak dlouho jsi se na překonání rekordu připravoval?
Dlouhodobá soutěž v silově – vytrvalostním
veslování v našem fitku vznikla v srpnu 2011. Veslováním jsem si občas zpestřoval svůj posilovací
program. Když se mi letos na jaře a v létě začali někteří nejlepší borci svými výkony přibližovat, byla
to pro mne motivace, abych přitvrdil.
2. Mohl bys přiblížit veřejnosti své pocity bezprostředně po výkonu?
Ihned po výkonu jsou pocity skvělé, jednak
uděláš nový rekord, což tě přirozeně velmi těší
a potom, v organismu působí endorfiny (hormony štěstí), které se uvolňují a vlivem extrémního
výkonu tě dostanou do jakéhosi absolutního štěstí,
které může trvat i několik hodin. Je to moc fajn,
ale není to zadarmo. Je to odměna za vynaložené
úsilí a tvrdou práci. Ale to jistě znáš, jsi přeci šampiónka veslování na kladce v ženské kategorii.
3. Co plánuješ do budoucna?
Jsem dost ambiciózní, nějaké výzvy určitě potřebuji plnit. I kdyby mne ve veslování někdo mladší
v budoucnu porazil, šlo mi hlavně o to, jako první
překonat hranici 1000 opakování. A to mi už nikdo
nevezme, to se povedlo a těší mne to. Co bude dál,
se uvidí. Možná budu pokračovat na kladce, možná budu chtít vylepšit svůj rekord ve vytrvalostním pádlování v kajaku na klidné vodě. Rád bych
v létě 2013 také obhájil se svojí posádkou vítězství
v závodu dračích lodí na Velkém Dářku, ale to zdaleka nezáleží jen na mně, protože jde o kolektivní
sport. Veslování a pádlování každopádně doporučuji každému, kombinuje se síla a vytrvalost. Je to,
jako když běžíte a posilujete zároveň. Při rekord-

ních pokusech musíte být i mentálně silní, jedete
nadoraz, sáhnete si až na dno, je to univerzální,
komplexní prověření vašich schopností.
4. Co říkáš na dnešní převážně nesportující
mládež?
Tento stav mne velmi tíží. Ohromné procento
naší populace je v nadváze a obezitě, podobné
množství lidí má problémy s bolestmi zad. V případě dětí a mládeže je to obzvlášť alarmující. Špatná strava a málo pohybu zakládají do budoucna
na mnoho civilizačních chorob, zatěžují sociální
a zdravotní systém. Také se rád najím, jezdím
v autě a podívám se na televizi. Kdybych ale tvrdě
nesportoval, nemohl bych si tyto aktivity a „požitky“ patřičně vychutnat, neměl bych z nich dobrý
pocit. Děti a mládež sedí u počítačů mnoho hodin
denně. Nevhodné hry, které záporně ovlivňují
jejich psychiku, je mnohdy učí i destruktivnímu
chování. Počítače zabraňují jejich dostatečnému
pohybu a tím pádem i přirozenému vývoji. Čistě
hypoteticky – kdybych měl tu moc udělat něco
pro děti tohoto národa, omezil bych jejich přístup k počítačům jen na dobu nezbytně nutnou
pro vzdělávání. S okamžitou platností bych zrušil
všechny školní kiosky se škodlivými pochutinami
a nápoji. Zajistil bych vhodnou stravu do školních
jídelen. S obrovskou dávkou entuziasmu bych
uzákonil pro všechny zdravé děti 7 hodin povinné tělesné výchovy týdně ve frekvenci - pondělí,
středa, pátek po jedné hodině a úterý, čtvrtek po
dvou hodinách. Závěrem chci podotknout, že nechci, aby moje názory byly brány jako propagace
jednostranného zaměření rozvoje osobnosti. Jako
ideální vyvážení vidím kulturu a přírodu. Mám
upřímnou radost z rodičů, kteří podporují své
děti v kulturních zájmových činnostech. Vážím si
pedagogů, kteří se podílejí na pravidelném hudebním, výtvarném, literárně-dramatickém, přírodovědném a dalším vzdělávání dětí a mládeže. Myslím, že takto by bylo možné rozvíjet fyzicky zdatné,
silné, zdravé jedince s patřičným všeobecným přehledem, kladným vztahem ke svému tělu, přírodě
a kultuře. Jedince s dostatkem citu pro vnímání
krás, které nás obklopují.
Za Kladkostroj Polička
L. Nožková

Prosincová štika
Za krásného podzimního počasí proběhl 1. prosince na přehradě Pod Kopcem předposlední závod letošního sportovního kalendáře Rybářského
sdružení Vysočina Polička – IV. ročník poháru
Prosincová štika. (Poslední, Zlatá silvestrovská
šupina, se uskutečnila 31. prosince). Jakkoli se
pořadatelé obávali, že předpověď počasí zájemce
odradí, skutečnost byla potěšující – přihlásilo se
87 rybářů ze všech koutů republiky.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
řekl: „Závod je rozdělen do dvou kategorií. Každému úspěšnému lovci budeme hodnotit dvě
největší štiky a pět okounů. K tomu máme dvě
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sady pohárů. Je to tedy nejen Prosincová štika,
ale i Prosincový okoun. Počet závodníků je nad
očekávání, což je na tuto roční dobu až neskutečné. Jistě k tomu přispělo i dnešní doslova pohádkové počasí. Včera jsme pochopitelně doplnili stávající rybí obsádku o 220 štik a více než
700 okounů, k tomu ještě další pstruhy duhové.
Promítlo se to v počtu úlovků – jen za první poločas ulovili někteří závodníci přes dvacet okounů a několik štik. Když bych to měl poeticky shrnout, tak všechno je dnes pohádkové.
Pokud jde o náš poslední závod, Zlatou silvestrovskou šupinu, počítáme s tím, že se už
bude chytat „na dírkách“ v ledu, jak většinou
bývá. Hodnotit budeme největší štiku, okouna
a pstruha.“
Konečné výsledky: Kategorie ŠTIKA: 1. P. Bém
z Veverské Bítýšky, 2. L. Pantůček z Poličky,
3. A. Legát z Vysokého Mýta, 4. M. Moravec z Poličky, 5. M. Vymazal ze Svitav. Kategorie OKOUN:
1. A. Mrňák z Poličky, 2. pan Martínek z Dolní
Lhoty, 3. J. Janovský z Prahy, 4. M. Moravec z Poličky 5. F. Zinek z Poličky. Pro obě kategorie bylo
připraveno pět pohárů. Věcné ceny, darované
sponzory v čele s RS Vysočina, si závodníci vybrali dle pořadí.
Text a foto: L. Vrabec

Volejbal
Přehazovaná
Poslední soutěž, která byla rozehrána kvalifikačním turnajem v Poličce a Dolním Újezdě, již
zná své postupující do obou finálových skupin.
Celkem se soutěže účastní 22 družstev.
Poličská kvalifikace ukázala, že i letos bude
naše Áčko hrát prim, jasně vyhrálo tuto skupinu
(Kateřina Světláková, Vendula Korábová a Tereza
Tutková).
Ostatní družstva hrála díky nemocem v poslepované sestavě. Přesto dokázala Polička obsadit
tuto soutěž 5 družstvy. Velmi potěšující jsou výkony minipřípravky oranžových, kteří překvapivě s jedním družstvem postoupili do finálové
dvanáctky. Ostatní 3 družstva hrají v druhé výkonnostní skupině.
Druhým kolem pokračovala pouze B skupina
a poličské béčko se vyšvihlo na 2. místo a bude
též atakovat finálovou skupinu.
Velmi se těšíme na boj našeho družstva s druhým prvním finalistou Dolním Újezdem, které
zřejmě mnohé napoví. Celá soutěž má 5 turnajů
a končí v dubnu.
Přípravka
Pevně věříme, že tato soutěž pro nás bude mít
příchuť zlata. Marie Dvořáková, Kateřina Lidmilová, Kateřina Mičková, Anežka Korábová zatím
nepoznaly hořkost porážky, i když pár zápasů
musely vydřít. Soutěž je v polovině a my vedeme bez ztráty bodu (200 bodů). B, C týmy hrají
o 12. - 18. místo.
Mladší žákyně
Po Novém roce bude rozehrána nadstavba
mladších žákyň, ve které se pohárovým způso-

bem potká 7 družstev. V první části patřilo Poličce hezké 3. místo, za Českou Třebovou a Lanškrounem. Děvčata byla doplněna proti loňské
sezóně o mladší hráčky, které se začleňují do nového kolektivu. Moc bychom si přály, aby stejné
pořadí bylo i po skončení soutěže.
Starší žákyně
Tady se pro náš oddíl rodí velké překvapení,
neboť náš B tým, složený převážně z mladších žákyň, je po 7. kole na 3. místě. Pravdou zůstává, že
kvalita této soutěže oproti jiným ročníkům klesla,
ale děvčata bojují. Stále zdokonalují vrchní servis
a útok. Hrajeme výborně na bloku, potřebujeme
ještě vylepšit vykrývání v poli. Tahounem družstva je Marie Dvořáková.
A družstvo se stále potýká se zraněními, zatím
jim patří 10. místo.
Kadetky
Kadetská soutěž má dva hlavní rivaly, a to naše
družstvo a lanškrounská děvčata. V konfrontaci
prvního dvojutkání jsme se musely sklonit před
hrou soupeřek. Držíme 2. místo. Letos se podařilo kadetkám postoupit z kvalifikace Českého
poháru do dalších bojů. První část jsme odehrály v první šestnáctce družstev. Ve druhé části se
nám nedaří a jsme vždy jedno místo od postupu.
Nehrajeme ale v základním složení, děvčata zaskakují na různých postech.
Mikulášák
Poličské ženy uspořádaly 1. prosince VII. ročník tohoto turnaje. Letos nastoupily ženy, které se
pravidelně scházejí u čtvrtečního trénování. Pravidelnou soutěž nehrají. Na vítězky z Letovic ne-

měl herně nikdo, ženy skončily na 5. místě. Ceny
předával sám Mikuláš a Lucifer.
Mikulášský turnaj v České
Třebové
Podobného turnaje, jako v Poličce, se 1. prosince zúčastnila 2 družstva modrého volejbalu děvčat v České Třebové. A tým turnaj vyhrál (Nikola
Lazorová, Martina Skalníková a Karolína Dvořáková) a B družstvo obsadilo 3. místo (Tereza Vomáčková, Kateřina Světláková, Vendula Korábová
a Michaela Štejdířová).
Výběr KCM
V Poličce se 7. prosince konal výběr talentované
mládeže do centra Pardubického kraje. Šlo převážně o ročníky 1999. Přesto zazářila teprve sedmačka Maruška Dvořáková, která skončila na 3. místě,
respektive výběr vyhrála, neboť dvě hráčky před
ní již ve výběru působily v loňském roce. Věříme,
že hráčky širšího výběru (Kateřina Mičková, Markéta Štejdířová a Nikola Báčová) se dostanou do
stabilní reprezentační dvanáctky. Ta nás bude zastupovat na Olympiádě mládeže v červnu.
Festival volejbalu v předvánoční Poličce
Po roce opět volejbalový maraton 15. prosince
ve dvou poličských halách. Festival Padubického
kraje ve čtyřech minivolejbalových barvách jako
první pořádala Polička. Startujících družstev bylo
75. I domácí měli svá želízka v ohni. V barvě žluté
nastoupila družstva úplně poprvé, a to mezi nimi
byli předškoláci.

Tenis
V sobotu 24. 11. se po dlouhé době konal, kdysi
dávno velice oblíbený turnaj v mixu. Tohoto klání
se nakonec zúčastnilo šest párů, které si to rozdaly systémem každý s každým. Nejvíce morálních
a fyzických sil předvedl pár Zlatka a Zbyněk Chlupovi, kteří nenašli přemožitele a bez ztráty kytičky
zaslouženě vyhráli. Další pořadí:
2. Miloslav Bořil – Jana Švécarová
3. Ivoš a Lída Teplí
4. Michal a Jana Kellnerovi
5. Láďa Haman a Jana Střílková
6. Petr a Jana Hegrovi
1. 12. turnaj mladších žákyň v Litomyšli. Bára
Quittová zaznamenala jednu výhru ve dvouhře.
1. 12. turnaj v babytenisu v Poličce. Za účasti 9
chlapců a 14 děvčat byl k vidění velice hezký tenis
s množstvím dramatických okamžiků. Dvě naše
hráčky podaly vynikající a bojovný výkon a zasloužený výsledek se dostavil. I ostatní hráči našeho
oddílu se snažili a zaslouží si velikou pochvalu. Na
svůj historicky první titul dosáhla Kačka Kotvová
a zařadila se tak mezi naše elitní hráče, kteří v minulosti vyhráli nějaký turnaj ve dvouhře. Celkové
vítězství na turnaji se nikdy nerodí hladce a není

zadarmo. Vždy je potřeba tenisový um, bojovnost
a štěstí, které mnohokrát rozhoduje v důležitých
okamžicích. V minulosti se už řadě hráčů stalo, že
jim chyběl třeba jediný míček k úspěchu, ale právě to štěstíčko tam zrovna třeba nebylo. Druhým
úspěšným bojovníkem byla Simča Válková, která
obsadila 3. místo. Potvrdila svoji kvalitu a hlavně
její výkon ve čtvrtfinále, kde porazila favoritku na
vítězství, ukázal, že i ona by mohla v blízké budoucnosti turnaj vyhrát.
Umístění dalších našich závodníků: 10. místo
Šárka Uhlířová, 11. Esterka Navrátilová, 13. Eliška
Nunvářová a 14. Adélka Pospíšilová. Mezi kluky
byl Štěpán Jelínek na 8. místě a Přemek Mitáš byl
9.
8. 12. turnaj minitenistů ve Svitavách. Mezi 16
dětmi startoval Kuba Čerbák a obsadil 7. místo.
8. 12. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové.
Velice úspěšně bojovala Bára Quittová, která získala 3. místo ve dvouhře.
8. 12. náš starší žák Adam Jelínek jel zkusit
štěstí na turnaj do Prahy, ale přes velkou snahu na
výhru nedosáhl.
8. 12. turnaj mladších žáků a dorostenek v Poličce. Na tomto domácím turnaji se našim hráčům vyhrát nepodařilo. Mezi 19 kluky a 16 děvčaty se snažili Lucka Jílková, Eliška Hrubá, Radim Hnát a dva
nováčci mezi žáky, Jirka Toman a Daniel Fučík.
15. 12. turnaj v babytenisu v Pardubicích. Mezi
19 startujícími, hráli dohromady chlapci a děvčata,
se o co nejlepší výsledek snažily dvě naše hráčky.
Obě podaly výborné výkony, které však na stupně vítězů těsně nestačily. Simča Válková obsadila
5. místo a Kačka Kotvová 4. místo.
15. 12. turnaj starších žáků v Litomyšli. Z našich hráli Adam Jelínek, který bohužel vyhrát nedokázal a Zdenda Jílek, který vyhrál jeden zápas
ve dvouhře a také ve čtyřhře.
zj
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Tradičně nejpočetnější byla barva oranžová pro
třeťáky. Červení a zelení už zkoušeli první volejbalová odbití.
Nejlépe zabojovala děvčata ve žlutém a zeleném
minivolejbale, shodně obsadila (Aneta Mlynářová,
Nela Chvojková, Adéla Krušinová, Martina Skalníková, Nikola Lazorová a Karolína Dvořáková)
2. místa.
Velké poděkování patří pořadatelům a rodičům,
kteří zvládli organizaci, povzbuzování a plnění žaludků na jedničku s hvězdičkou. Děkujeme firmě
Ravensburger za sponzorský dar.
har
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Plavecký bazén
1. úterý
2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý

9. středa
10. čtvrtek
		
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý

16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý

23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý

30. středa
31. čtvrtek

ZAVŘENO
16.00 - 19.00 h., 19.00 - 20.00 hod.
kondiční plavání
6.00 - 7.30 h., 14.00 - 17.30 h., 17.30 19.00 h. tři dráhy,19.00 - 20.00 h.,
6.00 - 10.00 h., 12.00 - 19.00 h., 19.00 20.00 h. kondiční plavání
14.00 - 20.00 h.
ZAVŘENO
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 13.30 h., 14.30 16.00 h., 18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 11.00 - 15.00 h., 15.00 16.00 h. pro těhotné, 16.30 - 17.30 h.,
17.30 - 19.00 h. tři dráhy, 19.00 - 20.00
h. aquaerobic
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 12.00 h., 18.00
- 19.00 h., 19.00 - 20.00 h. kondiční
plavání
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 12.00 h., 14.00 17.30 h., 17.30 - 19.00 h. tři dráhy,
19.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.
12.00 - 19.00 h., 19.00
- 20.00 h. kondiční plavání
14.00 - 20.00 h.
ZAVŘENO
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 13.30 h., 14.30 16.00 h., 18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 11.00 - 15.00 h., 15.00 16.00 h. pro těhotné, 16.30 - 17.30 h.,
17.30 - 19.00 h. tři dráhy, 19.00 - 20.00
h. aquaerobic
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 12.00 h., 18.00
- 19.00 h., 19.00 - 20.00 h. kondiční
plavání
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 12.00 h.,14.00
- 17.30 h., 17.30 - 19.00 h. tři dráhy,
19.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.
12.00 - 19.00 h., 19.00
- 20.00 h. kondiční plavání
14.00 - 20.00 h.
ZAVŘENO
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 13.30 h., 14.30 16.00 h., 18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 11.00 - 15.00 h., 15.00
- 16.00 h. pro těhotné, 16.30 - 17.30
h., 17.30 - 19.00 h. tři dráhy, 19.00 20.00 hod. aquaerobic
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 12.00 h., 18.00
- 19.00 h., 19.00 - 20.00 h. kondiční
plavání
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 12.00 h., 14.00
- 17.30 h., 17.30 - 19.00 h. tři dráhy,
19.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 12.00 - 19.00 h., 19.00 20.00 h. kondiční plavání
14.00 - 20.00 h.
ZAVŘENO
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 13.30 h., 14.30 16.00 h., 18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h., 11.00 - 15.00 h., 15.00 16.00 h. pro těhotné, 16.30 - 17.30 h.,
17.30 - 19.00 h. tři dráhy, 19.00 - 20.00
h. aquaerobic
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 12.00 h., 18.00
- 19.00 h., 19.00 - 20.00 h. kondiční
plavání
6.00 - 7.30 h., 10.00 - 12.00 h., 14.00
- 17.30 h., 17.30 - 19.00 h. tři dráhy,
19.00 - 20.00 h.

mičkou kolem nohou! - DĚTI DO 10 LET VĚKU
MAJÍ VSTUP POVOLEN POUZE S PLNOLETOU
OSOBOU!

Milan Le Viet
stále vede

Druhý závod výškařského seriálu proběhl
v pátek 14. prosince opět v hale ZŠ Na Lukách.
INFORMACE:
Startovní pole se rozrostlo o dvanáct závodníků
• teplota vody v poličském bazénu je po celý
na 35.
0
provozní den 27 C
V šesti kategoriích ze dvanácti bylo třeba lep• při překročení zaplaceného času v bazénu
ších výkonů na vítězství než v závodě prvém.
a bazénku se doplácí dle platného ceníku
Kvalitní výkon předvedl mladší žák Ondra Poul
• plavecký bazén, Jitka Kmošková 737 867 342, – 140 cm, solidní osobák si vytvořil Honza Tomšů
bazen@tespolicka.cz, 461 725 631;
– 150 cm, technicky pěkně se předvedla Kristýna
Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz;
Totušková – 130cm a ozdobou byla soutěž nejplavecká škola, Jolana Kozlová 731 020 030
starší kategorie nad patnáct let. První tři borci
plaveckaskola@tespolicka.cz
zdolali 170 cm.
I podruhé zvítězil Marek Lorenc ze Širokého
PROVOZ SAUNY
Dolu. K vlastní výšce se nejvíce přiblížil Luboš
muži:
středa, pátek 16.00-20.00 h.
Chládek, kterému chybělo k přeskočení jedenáct
ženy:
čtvrtek 16.00-19.30 h.
centimetrů. Z děvčat byla nejšikovnější Karolísobota 14.30-16.55 h.
na Mužíková, které chybělo ke zdolání své výšky
společná: sobota 17.00-20.00 h.
dvacet sedm centimertů.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
Po dvou kolech celkového pořadí na prvních
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
třech místech je stejné jako před měsícem, vede
Milan Le Viet, druhý je absolutní vítěz Marek
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu bazénu jsou na
Lorenc a třetí Ondra Poul.
www stránkách T.E.S., město Polička a před plaDo konce soutěže chybí ještě tři měsíce, další
veckým bazénem na nástěnce
závod bude opět druhý pátek v měsíci - 11. ledna
2013.
Za Atletiku Polička
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
Miloslav Červ
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
V uplynulém měsíci byly odeso: 14.00-17.00
hrány následující zápasy s výVstupné do fitcentra se hradí u instruktora
sledky:
22. 11. Bystré - THT 2:0;
ZIMNÍ STADION:
Bystré - Pajdáci 2:0
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ: 1. 1. 2013 - 14.0015.30 hod., SO a NE - 14.00-15.00 hod.
6. 12. Jaruni - Pajdáci
1:1
Jaruni - LachSoda 2:0
Možnost pronájmu ledové plochy na tel.
ASPV - LachSoda
2:0
13. 12. Bystré - K6
0:2
461 725 427, Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního
Bystré - LachSoda 2:0
stadionu, Polička, zimnistadion@tespolicka.cz.
Bystré - K6
0:2

AVL Polička

Turisté zvou

DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVODNICKTVÍ č. 238/2011
do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami
a děti do věku jednoho roku! Děti ve věku od 1 do
3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo
jednorázových plenkách do vody s přiléhavou gu-

Pátek 11. ledna – Výroční
členská schůze odboru, která se
koná v hostinci „U Mrštíků“. Začátek v 18.00 hod. Na tuto schůzi
zveme i nové zájemce o členství
v našem odboru KČT Polička.
Sobota – neděle 19. - 20. ledna – Přejezd Žďárských vrchů. 36. ročník dvoudenní lyžařské akce
s ubytováním v Kuklíku. V případě nepříznivých
sněhových podmínek se koná jako pěší. Trasy od
15 do 40 km. Vedoucí akce: Miloslav Štefka.
Sobota 2. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka. 42. ročník lyžařského přejezdu přes evropské rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz
na nádraží ČD v Poličce v 8.15 hod, odjezd vlakem
do Borové v 8.31 hod. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce:
Josef Brokl

Rozpis zápasů na další měsíc:
3. 1.
ASPV - THT, ASPV - Pajdáci,
THT - Pajdáci
10. 1.
Pajdáci - K6, Pajdáci - LachSoda,
ASPV - K6
17. 1.
Bystré - THT, Bystré - Pajdáci,
Jaruni - THT
24. 1. ASPV - K6, THT - K6, THT - LachSoda
31. 1.
Jaruni - Pajdáci, Jaruni - LachSoda,
ASPV - LachSoda
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
Přejeme všem v novém roce hodně zdraví, štěstí
a mnoho nejen sportovních úspěchů.
J. K. Dvořák
www.policka.cz/avl

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

