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Vedení města Poličky se sešlo s podnikateli
V pondělí 21. ledna se uskutečnilo tradiční setkání vedení města Poličky s podnikateli, kteří
zde působí. Starosta města Jaroslav Martinů jim
poděkoval za přínos pro rozvoj města i celého
regionu, poděkoval za to, že poskytují důležitá
pracovní místa, díky nimž má Polička nejmenší
nezaměstnanost v regionu. Starosta zúčastněné
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Platby za pronájem
pozemků

poprosil nejen o udržení, ale i o získávání každého
jednoho pracovního místa, neboť život a prosperita rodin, a tím následně celého města, se odvíjí
od úrovně a situace na pracovním trhu. „Prosím,
nezapomeňte na lidský rozměr,“ požádal přítomné starosta. Ve svém vystoupení informoval nejen
o ekonomické situaci města a plánech do budoucna, ale došlo i na informace o celkovém stavu ekonomiky České republiky a jejího postavení v rámci
Evropy i světa.
Místostarostka Marie Kučerová poskytla informace z oblasti poličského školství a kultury a také
poděkovala za to, že jsme již druhým rokem obhájili 2. místo v soutěži „Město pro byznys Pardubického kraje“.
Během setkání se rozproudila živá diskuse
o ekonomických, ale i politických problémech
současné doby, padla řada návrhů, jak zlepšit spolupráci nejen mezi podnikateli navzájem, ale i ve
vztahu s městem Poličkou.

Žádáme tímto nájemce příslušných pozemků
(včetně zahrádek) pronajatých od města Poličky
o platbu nájemného nejpozději do 28. 2. 2013.
Nájemné uhraďte na Městském úřadě v Poličce, Palackého náměstí 160, na příjmové pokladně
v přízemí budovy v době pokladních hodin nebo
na účet č. 1283399369/0800 pod variabilním
symbolem uvedeným v nájemní smlouvě.
Pokladní hodiny:
Po, St: 8.00 - 11.00
12.30 – 16.30
Út, Čt: 8.00 - 11.00
12.30 – 14.00
Pá:
8.00 - 11.00
Bližší informace lze získat na odboru správy majetku Městského úřadu Polička, 1. patro, dveře č. 19,
Palackého nám. 160, tel.: 461 723 812, 734 152 220.
Ing. Škrabalová Sonja
vedoucí odboru správy majetku

Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Změna na úřadu
práce

Poličský skateboard je nejlepší na světě!
Poděkování, obdiv a podporu vyjádřil starosta
města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou
Marií Kučerovou zástupcům poličského klubu SK8
SLALOM POLIČKA. „Díky vám je město Polička
nejvýznamnější město na světě ve slalomu na skateboardu,“ ocenil zúčastněné sportovce i trenéry starosta města.
A jakými „nej“ se může poličský skateboard chlubit? Máme nejen největší počet závodníků sdružených v klubu na světě – 18 závodníků, ale zároveň
máme i nejvíce světových vítězů! Nejmladší závodníci světa jsou také z Poličky, jsou jimi Jan Vázler
(6. místo na světovém žebříčku) a Petr Martinů (9. na
světovém žebříčku). Petr Matouš je 2. na světě v juniorském žebříčku, 1. v Evropě a patří mu 1. místo
v českém žebříčku. Jarda Knettig - 1. místo na světě
v amatérech a zároveň je zařazen mezi světovou „top
10“, Anna Tehza – 2. místo na světě v dívčí kategorii.
Nelze opomenout i „nej“ v rámci České republiky.
Standa Nožka se stal v roce 2012 majitelem nádherného zlatého putovního poháru, je totiž mistrem
České republiky ve sk8 slalomu mužů, tento pohár
se již pár let toulá po Evropě a poprvé se dostal „na
poličku v Poličce“. V ČR závodí pouze 4 ženy, mezi
nimi je reprezentantka Poličky Renata Škrabalová,
která zaujímá 3. místo v ČR a 14. místo na světě. Víťa
Hromádko je 1. v českém žebříčku mladistvých, Vojta Valena je 2. v kategorii juniorů. Nejstarší závodník
v ČR je také z Poličky a je jím Ivo Škrabal.
Poličští reprezentanti úspěšně závodí již více než
30 let a skateboard v Poličce rozhodně nekončí, ale
má velké plány i do budoucna. „V tomto roce nás
čekají závody největších statusů v Lionu, Amsterdamu a Grenoblu. Snad naše finance dovolí se těchto
závodů zúčastnit. Rozhodně ale nebudou stačit na
mistrovství světa, tentokrát pořádaném v Texasu.
Právě proto usilujeme, aby se tento největší sk8 podnik příští rok přemístil do evropského srdce skate-

boardu do Poličky. Jednáme na všech úrovních
a to, že Polička zažije atmosféru mistrovství světa,
nabývá reálných rozměrů. Po přidělení statusu MS
světovou asociací začneme jednat o termínu třídenního závodu a místě již předem vybraném s dalšími
institucemi za pomoci starosty města. Závod by se
měl odehrávat dva dny v hřebečském tunelu a vyvr-

S účinností od 1. února 2013 dojde ke změně
úředních hodin na všech pracovištích Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR Polička takto:
Pondělí 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 11.00
Středa 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Čtvrtek 8.00 – 11.00
Pátek 8.00 – 11.00 (jen pro evidenci nových
uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)
Mgr. Jitka Hegmonová
vedoucí KoP ÚP ČR Polička

Informace z ic
cholit na přírodní tribuně poličského nábřeží. Věříme, že se nám mnoholetá snaha již konečně vyplní
a představíme vám sk8 na té nejvyšší úrovni,“ uvedl
Roman Tuma, předseda o.s. SK8 Slalom Polička.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Uzávěrka
příštího čísla Jitřenky 18. února
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Od ledna je v Informačním centru v Poličce v provozu směnárna (bez poplatků). Zajistíme vám nákup
a prodej valut v těchto měnách: USD, EUR, GBP,
CHF, HRK, PLN a HUF.
A též od začátku roku je zde možnost zakoupit
české rakouské a slovenské dálniční známky. České
DZ nabízíme celoroční, měsíční a desetidenní. Před
letní sezonou zavedeme prodej dálničních známek
slovinských.
V současné době máme ještě k dispozici omezené
množství kalendářů pro rok 2013.
Jedná se o kalendáře: Polička 2013, Polička a blízké okolí, Zahradnický kalendář, Rybářský kalendář
+ rybářská mapa východních Čech.
V rámci rozšiřování poskytovaných informací budeme v IC průběžně shromažďovat také informace
o kulturních, sportovních a dalších akcích organizovaných v obcích regionu Polička (sdružení Kraj Smetany a Martinů).
(pokr. na str. 3)
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Otázky pro starostu
1. Jak hodnotíte výsledek prvního kola prezidentské volby?
Výsledek prvního kola prezidentské volby hodnotím pozitivně. Jsem rád, že jsem patřil mezi malou
část poslanců, kteří pro zákon umožňující volbu
všem lidem zvedli ruku radostně. Dlouhodobě zastávám názor, že je nezbytné posílit přímou demokracii a dát lidem právo volit nejen hlavu státu, ale
i poslance, hejtmany a starosty. Vážím si, že i jeden
z kandidátů, který postoupil do druhého kola, tento
názor také zastává. Myslím, že se nepotvrdily názory skeptiků, že volby budou fraškou. Tyto volby byly
svátkem demokracie a opět prokázaly politickou vyspělost našich občanů.
2. Kolik poličských občanů se po kontroverzní
prezidentské amnestii vrací z výkonu trestu? Je na
jejich návrat město připraveno - například v oblasti
„sociálního“ bydlení?
Z celého správního obvodu se z výkonu trestu
odnětí svobody po amnestii vrátily 2 osoby a ty se
úspěšně začlenily do svých rodin. V případě, že by se
tito naši spoluobčané neměli kam vrátit, naše město
bylo a i nadále je, připraveno jim pomoci.
3. V rámci „debaty“ (www.policka.org) o řešení
místní speciality - krabicového (chceš-li mít parkovací místo jisté, označ si je banánovkou) parkovacího systému - se ptám. Dojde k nápravě pouze na jednom konkrétním parkovišti nebo snad na
všech veřejných parkovacích místech?
Ano, naší snahou musí být jednotný a legitimní
dopravní systém včetně parkování. Pokud se jedná
o Vámi zmíněnou záležitost, která zazněla v rámci
debaty „ptejte se starosty“ na www.policka.org, kde
se jednalo o parkování vedle hlavní silnice v oblasti firmy KOH-I-NOOR PONAS s.r.o., tak tato věc je
v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje
a je již vyřešena. Pokud se Vaše otázka týká dalších
míst včetně náměstí, tak rozhodně nebudeme tolerovat vyhrazování parkovacích míst krabicemi. Na
druhé straně je však nezbytné mít pochopení v případech, kdy např. některé parkovací plochy na náměstí, oficiálně označené, se zvýrazňují dopravními
kužely, neboť často z důvodu neukázněnosti řidičů
a omezeného počtu parkovacích míst dochází k situacím, kdy především u často zásobovaných obchodů
(pekárny, ale i jiné) stojí na těchto plochách neoprávněně jiná vozidla. Je přirozené, že trvalým úkolem
našich strážníků je posilování celkové ukázněnosti
včetně respektování potřeb místních obchodníků,
kteří to mnohdy nemají vůbec jednoduché.
4. K parkování ještě jednou. Poměrně dost návštěvníků města se podivuje, že je na místě, na jehož rekonstrukci přispěla EU, vybíráno parkovné.
Nepředpokládám, že by město vědomě porušovalo
pravidla, ale neslyším poprvé, že EU „brání“ po určitou dobu komerčnímu využití objektů, do nichž
vložila prostředky. Tak jak to tedy je?
Rekonstrukce Palackého náměstí v Poličce probíhala ve dvou etapách. První etapa se týkala pouze
rekonstrukce středové části náměstí tzv. parteru.
Město Polička na tuto etapu získalo dotaci z Regionálního operačního programu Severovýchod. Na ní
navazující druhá etapa se týkala vydláždění chodníků a komunikace s novými parkovacími místy. Tato
etapa byla celá financována z rozpočtu města Poličky
bez jakéhokoliv finančního příspěvku z EU či jiných
veřejných zdrojů. Na nová parkovací místa v prostoru Palackého náměstí v Poličce nebyla poskytnuta
žádná dotace a tudíž vybírané parkovné je plně
v souladu s Nařízením Města Poličky č. 1/2008.
5. Kdy bude dokončena digitalizace místního
kina? Kolik finančních prostředků odčerpá tato
akce z městské kasy a jaká je předpokládaná doba
její návratnosti?
Do konce ledna bude podepsána smlouva s dodavatelem akce. Vítězem výběrového řízení se stala
firma AV MEDIA a.s., Praha, která podala nejlepší
cenovou i technickou nabídku. Následně bude probíhat samotná realizace a po ní zahájení zkušebního
provozu. Nové kino bude návštěvníkům otevřeno
nejpozději v dubnu 2013. Celkový rozpočet projektu
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je 2 490 000 Kč + DPH. Na tento projekt byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj
české kinematografie. Při rozhodování zda podpořit
tento projekt jsme stáli před otázkou zachování či
zániku našeho kina. Kino v Poličce má dlouholetou
tradici trvající bezmála 90 let. Prioritou města Poličky bylo a vždy bude nabídnout svým občanům
možnost kulturního vyžití. Současného trendu přechodu k digitalizovaným kinům jsme chtěli využít
i my tak, abychom nabídli našim divákům kvalitní
produkci filmů v digitální podobě. Spousta nových
filmů je již dnes dodávána pouze v digitální podobě.
Bez přechodu k digitalizaci by nebylo nadále reálné
si udržet diváka, a vše by postupně směřovalo k nechtěnému ukončení činnosti kina. Prioritou a strategickým cílem města Poličky je zachování provozu
kina všem našim občanům a návštěvníkům města
Poličky. Doba návratnosti zde nebyla tím rozhodujícím faktorem.
6. Kdy, kde a na čem jste byl naposledy v kině?
V našem kině jsem byl naposledy na filmu Hledá
se Nemo a to se svým synem.
7. Město vložilo poměrně hodně peněz do opravy
poličského krytého bazénu. Osobně velice chválím
bezbariérový přístup! Jak se zvelebení odrazilo
na zájmu návštěvníků? Docela mě matou zavírací
neděle. Konkrétně: 30. prosince v Poličce zavřeno,
v Litomyšli narváno - a poličští vodomilové rozhodně nechyběli. Není něco špatně?
Ano, máte pravdu, za poslední tři roky jsme realizovali několik etap rekonstrukce plaveckého bazénu
(výměna dílčí části stropní konstrukce, zateplení
obvodového pláště včetně výměny oken, obnova
venkovního schodiště a bezbariérový přístup), i v návrhu letošního rozpočtu je částka 2 000 000 Kč na
další pokračování zvelebování poličského bazénu.
Myslím, že naším hlavním cílem musí být udržet
jeho návštěvnost, alespoň na stávající úrovni a to za
situace, kdy před dvěma lety byl otevřen nový bazén
v Litomyšli. Málokdo ví, že region, ve kterém žijeme,
má nejhustší síť bazénů v Evropě a to vše zvyšuje
konkurenci. Zastávám názor, že v této ekonomicky
složité době je nezbytné udržet nejen solidní úroveň
fungování bazénu, ale i zachovat cenu vstupného na
co nejnižší hladině tak, aby bazén byl dostupný co
nejširší veřejnosti.
Nedělní provoz jsme před dvěma lety zavedli, ale
po několika měsících jsme od něho odstoupili a to
z důvodu malého zájmu veřejnosti (cca 20 návštěvníků za nedělní odpoledne). Myšlenku nedělního provozu není možné definitivně zavrhnout a je nezbytné
hledat způsob, jak nedělní provoz zatraktivnit.
8. Se souhlasem městské rady bude po příští dva
roky ředitel městské knihovny fakticky vykonávat
svoji funkci pouze dva dny v pracovním týdnu. Nemám nic proti vzdělávání se, nezajímá mě přerozdělení kompetencí a platu. Zajímá mě, zda potřebuje
městská knihovna ředitele (ředitelku), a zda se neobáváte, že s podobným (ředitelovat na minimální
úvazek) nápadem přijdou další ředitelé (ředitelky)
městských příspěvkových organizací?
Rada města Poličky vyhověla žádosti ředitele
knihovny Mgr. Jukla a vyšla mu vstříc, že po dobu
dvou let bude svoji funkci vykonávat pouze dva dny
v týdnu. Pan ředitel dostal zajímavou nabídku zúčastnit se dvouletého univerzitního projektu, který
mj. částečně souvisí i s charakterem jeho práce knihovníka. Myslím, že v dnešní době internetu a dalších možností, kdy se vše rychle mění, včetně zájmu
o klasickou četbu, je nezbytné se zamýšlet a zároveň
hledat cesty dalšího směrování knihoven. Tato zkušenost může přispět a zároveň i pomoci naší knihovně. Jsem přesvědčený, že stávající personální obsazení knihovny zabezpečí zdárný chod organizace po
celou dobu nepřítomnosti Mgr. Jukla. RM podobnou
žádost z pozic našich příspěvkových organizací za
období posledních let nezaznamenala a ani žádnou
další neočekává.
9. Budoucnost poličského informačního centra se
v loňském roce diskutovala i na stránkách Jitřenky.
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Nový provozovatel je jasný, zajímalo by mě, jakou
částkou se na provozu IC bude v roce 2013 podílet
město a jaké služby za tuto cenu dostane.
Soukromé informační centrum v minulosti pracovalo a i nadále bude pracovat s příspěvkem města
Poličky. Díky výsledku veřejné soutěže na nového
provozovatele město Polička ušetří cca 118 tis. korun ročně. Roční příspěvek v rozpočtu města pro
rok 2013 tvoří částku 550 000 Kč. Naším základním
požadavkem a podmínkou pro nového provozovatele bylo zachování stávajících služeb. Veškeré služby
jsou konkrétně uvedeny ve smlouvě o provozování
IC. Pro příklad – poskytování informací o kulturních akcích, jízdních řádech, o rekreačních možnostech v Poličce i okolí, bezplatná nabídka propagačních materiálů o městě a okolí, zprostředkování
průvodcovské služby, rezervace a předprodej vstupenek, vedení databáze firem, služeb, zájmových sdružení, zajištění služeb kopírování, faxování, internetu,
spolupráce při přípravě ročenky, účast na veletrzích
cestovního ruchu a další.
10. Za pár týdnů budou komise rozdělovat příspěvky na podporu spolků, zájmových organizací. Suma, kterou budou mít komise k dispozici, by
měla být letos povýšena. Uveďte, prosím, s jakými
konkrétními částkami budou jednotlivé komise nakládat.
Do návrhu rozpočtu města Poličky je pro rok
2013 zařazena částka 1 500 000 Kč na příspěvky
neziskovým organizacím rozdělovaných komisemi.
Oproti schválenému rozpočtu roku 2012 je navýšena
o 400 tis. Kč a to z důvodu vyššího příjmu našeho
města z oblasti hazardu. Zastupitelstvu města Poličky bude předložen návrh na odsouhlasení této
celkové částky, která se na základě návrhů z komisí a výborů, rozdělí na podporu občanských aktivit
na základě pravidel pro poskytování finančních
příspěvků. Vedle této částky rozpočet města Poličky obsahuje i další významné položky na podporu
sportovních, kulturních, sociálních a dalších aktivit.
11. Závěrem dovolte osobnější otázku. Jste starostou, poslancem Parlamentu ČR a členem jednoho
z jeho výborů, krajským zastupitelem, předsedou
populárního sdružení, sportovním příznivcem.
Sám vychováváte dospívajícího syna. Kde čerpáte
energii a víru, že všechny své úkoly zvládnete?
Nejste první, kdo mi tuto otázku položil a musím
se přiznat, že je to nejtěžší otázka, na kterou se dá
odpovědět z několika úhlů pohledu. Prosím, přijměte tuto moji odpověď. Celý svůj život jsem založením
člověk, který vyrostl v prostředí, kde bylo zcela přirozené se nezištně zapojovat do společenského života. To v mém pojetí znamená, věnovat svůj volný čas
různým aktivitám, sportu, rybaření a poličskému
dění. Po zvolení starostou města Poličky, kterého si
nejvíce vážím, a je pro mne prioritou, jsem se neočekávaně dodatečně dostal do Parlamentu ČR a pak
následně do Zastupitelstva Pardubického kraje. Velmi dlouze jsem zvažoval a i nadále zvažuji, zda nemám odejít z Parlamentu ČR a to mimo jiné i proto,
že se nepovažuji za člověka, který se tam hodí. Na
druhou stranu je mým hlavním cílem být užitečný
pro Poličku a je pravda, že jsem za cca 3 roky poslancování v několika případech přispěl k řešení různých
záležitostí a to jak města Poličky, tak i občanů a firem. Věřte, že jsem rád, že období současného parlamentu se rychle krátí a zbývá již jen něco málo přes
jeden rok. Jsem si téměř jist, že v dalším období již
v parlamentu nebudu a doufám, že tento vyměřený
čas nebude na úkor mé práce starosty. Věřím, že ho
ještě využiji ve prospěch našeho města. Nevím, jak
jsem Vás mojí odpovědí uspokojil, nicméně nechci
překročit jistou mez, kdy začíná populismus (pouze
chci zdůraznit, že slib o platu starosty dodržuji).
S díky za zodpovězení otázek a s přáním pevného zdraví (14. ledna 2013)
-kaz Děkuji za všechny Vaše otázky a také přeji hodně
zdraví, radosti a lásky. S pozdravem
Jaroslav Martinů

Kraj Smetany a Martinů – obec Borová
Kraj Smetany a Martinů se představuje
– obec Borová aneb „Nikam jinam než
do Borové nejezděte“
Borová nabízí klidný odpočinek s příležitosti
sportovního vyžití, zanedbatelná není ani nabídka cykloturistiky i klasické turistiky v prostředí
lesů, luk, potoků a rybníků.

Areál u sokolovny je vybaven turistickým odpočívadlem s vlastním občerstvením. Sportoviště
nabízí dva tenisové kurty (tartan), volejbalové
hřiště (umělá tráva), hřiště na malý fotbal, minigolf - 12 drah, minibowling - 1 dráha, pinpongový
stůl, ruské kuželky, kroket, pétanque, tenisová
zeď, dětské hřiště (houpačky, prolézačky). Navíc
sportoviště u ZŠ má víceúčelové hřiště (umělá
tráva), hřiště na házenou, malý fotbal, tenisový
kurt, volejbalové hřiště, streetbal a v zimních
měsících lední plochu, která je k využití díky aktivitě našich mladších občanů.
V možnosti je pronájem sokolovny vhodný
pro školy, sportovní oddíly, turistické kluby atd.
Sokolovna je vybavena kuchyní, výčepem, jídelnou, sociálním zařízením (WC, sprchy), sálem
pro míčové hry, sálem na stolní tenis, Fitness,
spinning.
V letní sezoně i mimo letní měsíce je vhodné
ubytování v kempu „ATC Borová“ jak pro rodiny
s dětmi, tak pro školy v přírodě, či školní výlety. Velký rozsah ubytovacích služeb, od vlastního stanu zákazníka až po chaty nebo apartmány
s vlastním sociálním zařízením. Koupání ve vyhřívaném bazénu na 25 - 27° C s velmi účinnou
filtrací, kde křišťálově čistá voda s pravidelnou
kontrolou je samozřejmostí.
V září se koná již několikátý ročník „Formanského dne“. Jsou to přehlídky chladnokrevných
koní spojené se soutěží v orbě, kládě, zápřeží, vozatajským parkurem, těžkým tahem, dostihem
s ukázkou westernové a skokové jízdy. Je to tradiční ukázka dovedností koní a jezdců.

Borovská poznávací stezka: Celý kraj je ideálním prostředím také díky řadě pěších, v zimě
běžeckých tratí, dobře značených.
Bývalý lom Štamberk - V lokalitě zvané Štamberk byla kdysi velká skála. Nebylo to jen romantické zákoutí Borové, ale dokonce i dějiště kulturních akcí - hrála se zde divadelní hra Jánošík.
Postupem času se však ukázalo, že se zde nachází
celkem kvalitní žula, a tak byla v roce 1954 zahájena těžba. Dnes lom pomalu zarůstá bujnou
vegetací a stává se opět malebným místem.
Osada Dědek - Osada Dědek leží na hranici
katastrů obcí Borová a Oldříš. Můžeme po ní pokračovat na Lucký vrch - přirozenou dominantu
kraje s krásným výhledem.
Osada Bukovina – kaplička Sv. Jana Nepomuckého. Kapličku nechal r. 1828 postavit z úcty ke
svému patronu poličský lesník, pan Jan Harrich,
který žil ve zdejší hájovně. Do věžičky byl pak zavěšen zvonek, který byl slit již r. 1795.
Prameniště Černého potoka - Černý potok
nemá jeden jediný pramen, nýbrž hned několik.
Oblast tohoto prameniště se nachází v nadmořské výšce 705 m n. m.
Pomníček „U výbuchu“ - Toto místo je nejen
smutnou vzpomínkou na největší válečný konflikt v dějinách lidstva, ale také mementem zbytečně ztracených životů po jejím skončení. Na
konci II. světové války postihla Borovou tragická
událost. Skupina několika občanů se rozhodla
vyčistit borovský katastr od nebezpečné munice,
která zde byla v obci a jejím okolí volně poházena.
Tento „odpad“ lidé sváželi na předem stanovené
místo do lesa, kde mělo dojít k jeho likvidaci. Za
nejasných okolností, patrně však neodbornou
manipulací, došlo k výbuchu, který čtyři muže
usmrtil na místě, pátý pak zemřel po převozu do
nemocnice. Další čtyři byli těžce raněni, ale podařilo se je zachránit.
Připomínkou této nehody zůstávají už jen krátery v zemi, zbytky vybuchlé munice a pomník
padlým. Každoročně z Borové vychází průvod občanů do těchto míst, aby znovu společně zavzpomínali a vzdali čest památce obětavých mužů.
Vrch Skalka - Kopec Skalka nalezneme na
okraji obce v části, jež je podle kostela, který je
této světici zasvěcen, nazýván Svatou Kateřinou. Na vrcholku, v šeru původního bukového
lesa, se skrývá tento drobný skalní útvar - skalka (699 m n. m.). Toto místo je opředeno mnoha
pověstmi. Za krásného slunečného počasí se z tohoto místa otevírá jeden z nejhezčích pohledů na
obec a její blízké i vzdálenější okolí. Stačí se na
chvíli zastavit, zapomenout na každodenní shon
a spěch a v klidu tu krásu vstřebávat.
-ksm-

Jubileum PhDr. Iši Popelky
PhDr. Iša Popelka je Poličák,
žijící dlouhá léta v Praze, kam
ho přivedla jeho profese muzikologa. Hudební vědu studoval na
Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně a ukončil v roce
1957 diplomovou prací Česká léta
Bohuslava Martinů. S dílem Martinů a vědeckým zájmem jeho životních peripetií
je spjat jeho život.
Byl redaktorem knižní edice hudebního vydavatelství Supraphonu v Praze.
Byl však stále spojen s děním v Poličce. Byl
dramaturgem prvních ročníků festivalů Martinů Fest a Polička *555. Jako absolvent muzikologie koncipoval v r. 1957 první velkou expozici
o Martinů v poličském muzeu a v r. 1973 a 1984
připravil její moderní podobu. Podílel se i na řadě
výstav: Divadlo B. Martinů, Tři přání B. Martinů.

Na zpracování sbírky o Bohuslavu Martinů v poličském muzeu se podílel významným způsobem.
Je podepsán pod mnoha recenzemi a referáty,
jež psal pro odborný měsíčník Hudební rozhledy.
Dílo a život B. Martinů se odráží i v jeho článcích,
statích a knihách. Jsou to na příklad Česká léta
Bohuslava Martinů, Martinů a Polička. Významnou prací pak jsou Dopisy domů. Iša Popelka
uspořádal kolekci 121 dopisů, které za 50 let napsal Martinů za svých studií v Praze, pak z Paříže
a za doby okupace z USA a po ní ze Švýcarska své
rodině a přátelům. Tato kniha vyšla v roce 1996
v Mladé frontě a nakladatelství Toccata Press ji
vydá v anglickém jazyce 15. února.
Je to významný dárek k jeho 80. narozeninám,
které 19. února oslaví.
Vše nejlepší a hodně zdraví!
Adolf Klein

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

Události Městské
policie Polička
V pondělí 14. 1. ve 12.15 hod. byli strážníci telefonicky požádáni operátorkou tísňové linky o prověření nahlášené události týkající se ležícího muže na
ulici Svépomoc v Poličce a to z důvodu nepřítomnosti rychlé záchranné služby, která v té době byla
u jiného případu. Strážníci na místě nalezli staršího
muže, který si stěžoval na nevolnost, slabost a strážníkům uvedl, že se léčí se srdečními potížemi. Proto
bylo operátorkou tísňové linky rozhodnuto, že bude
k muži vyslána posádka sanitního vozu ze Svitav. Po
příjezdu lékaře na místo se však ukázalo, že za problémy muže nemůže zdravotní stav, ale nadměrná
konzumace alkoholu, což potvrdila i orientační dechová zkouška s výsledkem 2,01 promile alkoholu
v dechu. Lékař na místě rozhodl o převozu muže do
protialkoholní záchytné stanice v Pardubicích k odeznění akutní intoxikace. Strážníci následně eskortovali jedenašedesátiletého muže z Poličky do uvedeného lékařského zařízení, kde si jej na místě převzal
ošetřující lékař.
Městská policie Polička

Informace z ic
polička
(pokr. ze str. 1)
Všechny akce z Poličky a okolí
průběžně zadáváme také na turistický informační
portál www.vychodni-cechy.org. Je to dobrá a výhodná propagace a reklama pro organizátory jednotlivých akcí, portál má velice vysokou návštěvnost.
IC společně s Českým zahrádkářským svazem
Polička, Borová a Lubná připravuje na sobotu
27. 4. jednodenní zájezd na„FLORA OLOMOUC +
SVATÝ KOPEČEK“ (poutní bazilika a zoo) + ARBORETUM BYSTROVANY“.
Podrobnější informace uvedeme v následujícím
vydání Jitřenky.
Odjezd bude po trase Oldříš – Borová – Lubná –
Sebranice - Polička.
Počátkem měsíce ledna byl zahájen prodej dárkových výrobků z dílen Domova na zámku Bystré.
Jedná se zejména o mýdla (různobarevná, dárková
balení), dekorativní svíčky (různé tvary a barvy)
a ozdobnou keramiku.
V provozu je již nová webová stránka www.ic.policka.org v novém provedení a s novými aktualizovanými informacemi.
V IC je možné zakoupit také poštovní známky.
Rozšiřujeme prodej vstupenek také přes portál
TICKET STREAM.
V předprodeji máme vstupenky na všechny akce
pořádané v Tylově domě a také vstupenky na různé
koncerty a jiné akce pořádané v Herálci.
Inrormační centrum Polička

Brusiči nožů opět
na scéně
Varujeme všechny dříve narozené občany a nejen
je. Brusiči nožů jsou opět na scéně. Na Moravskotřebovsku se jim bohužel podařilo okrást seniorku.
Postupně dva muže a jednu ženu vpustila do svého příbytku starší žena. Službu v podobě broušení
nožů skutečně skupinka provedla, ale z domu si odnesla ještě něco. Bylo to několik desítek tisíc korun.
To ovšem seniorka zjistila až po jejich odchodu.
Tento případ by měl být pro ostatní varováním.
Nikoho cizího si do domu nevpouštějte, budou-li
se cizí osoby domáhat vstupu do vašeho soukromí
okamžitě přivolejte policii. Stačí vytočit 158.
nprap. Anna ŠTEGNEROVÁ
vrchní inspektor
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Usnesení rady a zastupitelstva

Kardiaci slavili
Svitavský a poličský kardio klub uspořádal slavnostní vzpomínkový večer ke 20. výročí založení.
Slavnostní akce, které se zúčastnilo 84 lidí + hosté,
proběhla 28. 12. 2012 v Javornické restauraci u Je-

lena! Předseda Kardio klubu Jan Pokorný krátce
zhodnotil činnost klubu, poděkoval zakladatelům
a všem, kteří pracovali a pracují pro úspěšný chod
klubu. Vedením klubu byla odměněna věcnou cenou dlouholetá členka klubu, místopředsedkyně,
paní Eva Navrátilová.
Činnost klubu je zaměřena na organizaci kondičních vycházek do přírody. Pořádá zájezdy za
kulturou, památkami a krásami země české.
O zábavu se postaraly členky klubu. Zatančily
skupinové country tance. Největší úspěch děvčata dosáhla při sólotancích, parodujících hity známých zpěvaček. Představení se dá nazvat Kardio
star a ovace otevřené scény nebraly konce. Autorkou choreografie je Vlaďka Morgesová.
Poté večírek pokračoval volnou zábavou a tancem. O hudbu se postaral pan K. Telecki. V roce
2013 bude Kardio klub pokračovat v prospěšné
práci pro zdravotně a tělesně postižené i pro veřejnost.
J. Lahodný

Finanční gramotnost
pro dospělé
Základní škola Bystré připravila ve spolupráci
se společností AISIS projekt finančního vzdělávání pro dospělé navazující na program „Rozumíme
penězům“, který v naší škole běží již třetím rokem.
V průběhu března a dubna 2013 se v základní škole
uskuteční pro zájemce šest seminářů s následujícími tématy:
1. Hospodaření domácnosti
		 - 5. března od 17.30 hod.
2. Spoření a investování
		 - 12. března od 17.30 hod.
3. Rozumné zadlužování a prevence
předlužování
		 - 19. března od 17.30 hod.
4. Ochrana spotřebitele
		 - 26. března od 17.30 hod.
5. Smlouvy – právní základ
		 - 2. dubna od 17.30 hod.
6. Pojištění
- 9. dubna od 17.30 hod.

Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady
města Poličky konané dne 17. prosince
2012
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o pronájmu veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s.,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě nájemní a Smlouvě o spolupráci při provozu a údržbě sběrného dvora uzavřené dne 17. 3.
2008 s Mikroregionem Svitavsko.
1) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 17 ke Smlouvě o provozování infrastrukturního majetku
- kanalizace, uzavřené dne 13. 6. 1996 s firmou
VHOS, a.s. Moravská Třebová.
2) RM bere na vědomí cenu stočného na rok
2013 ve výši 40,10 Kč bez DPH.
3) RM bere na vědomí kalkulaci pro stočné na
rok 2013.
4) RM bere na vědomí cenu vodného na rok
2013 ve výši 29,50 Kč vč. DPH.

RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
jmenuje ke dni 1. 1. 2013 vedoucím Odboru dopravy MěÚ Polička pana Bc. Jana Kováře.
a) RM doporučuje ZM schválit zapojení do projektu Místní akční skupiny Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem „Technické školky“.
b) RM schvaluje zahrnutí financování projektu
„Technické školky“ do příprav rozpočtu města
pro rok 2013.
RM schvaluje rozdělení finančních příspěvků
na veřejně prospěšnou činnost trenérů a cvičitelů za rok 2012 dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí záměr „Optická síť TLAPNET Polička - I. etapa“ žadatele Tlapnet s.r.o.,
a nesouhlasí s jeho realizací na pozemcích ve
vlastnictví města Poličky dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí Zprávu o stavu plnění záměru společnosti COMA s.r.o., Polička „Optická
metropolitní síť v Poličce“ a Smlouvy o spolupráci při budování optických tras na území města
Poličky uzavřené dne 4. 9. 2008 se společností
COMA s.r.o.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu stavby IZ-12-2000228/VB/1
a v tomto smyslu následné uzavření vlastní
smlouvy o zřízení věcného břemene, obě mezi
městem Polička jako (budoucím) povinným
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín
jako (budoucím) oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit účast města Poličky jako dražitele v dražbě za účelem koupě
stavby č. p. 20 na st. p. č. 27, stavební parcely st.
27 o výměře 259 m 2 a p. p. č. 80 o výměře 103 m 2
a p. p. č. 82 o výměře 28 m 2, vše v obci Polička,
části obce Střítež, k. ú. Střítež‚ u Poličky, dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Město Polička na veletrzích
cestovního ruchu
Město Polička se prezentuje na všech nejdůležitějších veletrzích cestovního ruchu, které se
v nejbližších měsících konají. Informace o Poličce
našli návštěvníci veletrhu GO a Regiontour Brno
v termínu 17. - 20. ledna nejen na stánku České
inspirace, ale i na stánku Královských věnných

Naše propagační materiály se díky České inspiraci a Královským věnným městům dostanou
do rukou i návštěvníkům bratislavského veletrhu
ITF Slovakiatour. Další prezentace města Poličky proběhne v únoru na veletrhu Holiday World
(7. – 10. 2.) a řadu veletrhů prozatím zakončí Infotour a cykloturistika Hradec Králové (15. – 16. 3.),
kde Královská věnná města plánují opět expozice
s kostýmy a zajímavým programem jednotlivých
měst. Samozřejmě zde bude mít co nabídnout
i město Polička.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Wifi pro veřejnost
na MěÚ Polička

Délka seminářů je 1,5 hodiny, jeden účastník se
může zúčastnit jednoho, ale i všech šesti seminářů. Bližší informace vám podá a přihlášky přijímá
garant projektu Mgr. Michael Dvořák, e-mail:
michael.dvorak@centrum.cz, tel.: 461 741 763,
608 071 756. Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií a státním rozpočtem ČR a je pro
zájemce zdarma.
Mgr. Jan Neudert
zástupce ředitele ZŠ
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Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady
města Poličky konané dne 14. ledna
2013
RM schvaluje podání žádosti na Ministerstvo
obrany ČR o poskytnutí dotace na restaurování
soch Vdova, Poroba a Naše osvobození.
RM doporučuje ZM schválit záměr provedení
plynofikace budov Mateřské školy Rozmarýnek
Polička, Mateřské školy, Hegerova 427, Polička
a Mateřské školy, Palackého nám. 181, Polička,
a v případě získání dotace zařazení do rozpočtu
města.
RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení
Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené
dne 29. 3. 2012 mezi městem Polička jako pronajímatelem a obchodní společností ANISTON
s. r. o., Brno, jako nájemcem, dle důvodové zprávy.
RM neschvaluje bezplatnou inzerci v Jitřence
pro Aktivity servis s. r. o., Polička na akci „Poličský košt moravských vín“.

měst, Českomoravského pomezí a cestovní kanceláře Ko-tour, která provozuje poličské informační
centrum. V rámci veletrhu slavnostně pokřtila
sdružení Česká inspirace i Českomoravské pomezí
nové kulturní kalendáře akcí na rok 2013. Královská věnná města prezentovala na stánku nové
materiály, které vznikly díky projektu „Královská
věnná města známá, ale nepoznaná…“

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

Novou službu pro návštěvníky nabízí Městský
úřad Polička. V obou budovách (Palackého nám.,
ulice Nádražní) bylo v měsíci lednu zprovozněno
Wifi připojení pro veřejnost. Na dalším rozšiřování pokrytí se pracuje. Na úřadě (obě budovy) se
můžete připojit na SSID „MU-public“.
Oddělení informačního a datového
centra MěÚ Polička

Kalendář akcí
Únor 2013

Kam
v Českomoravském
pomezí

Tylův dům
Čtvrtek 7. února v 19.00 hodin, velký sál TD
JITKA ČECHOVÁ & JAN
PÁLENÍČEK
Duo Jan Páleníček (violoncello) a Jitka
Čechová (klavír) vytvářejí stabilní partnerství nejen v osobním životě, ale patří
ke stálicím na českých i zahraničních
koncertních scénách.
Koncert je zahrnut do koncertní sezóny
KPH 2012/2013
Vstupné: 110 Kč
Pátek 15. února velký a malý sál TD
PLES SOŠ a SOU POLIČKA
Pátek 22. února velký sál Tylova domu
RYBÁŘSKÝ PLES
Úterý 26. února v 8.15 a 10.00 hodin,
velký sál TD
APRÍLOVÁ ŠKOLA
Je poctou básníku JIŘÍMU ŽÁČKOVI.
Seznamuje nejmenší děti a malé čtenáře
od pěti do deseti let s tímto českým básníkem. Hrají Eva Hrušková a Kateřina
Hovorková.
Školní představení pro děti z MŠ a I. stupňů ZŠ.

Vstupné: 40 Kč (předprodej pro veřejnost
v IC Polička, CK Ko-Tour Polička)
Středa 27. února v 19.00 hodin,
velký sál TD
Vokální seskupení 4TET
Již 10 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i hereckými výkony
a nápady Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan
Kollár, David Uličník. Gentlemani v cylindrech opět připravili originální podívanou v nové verzi programu, která měla
premiéru v září 2012.
Vstupné: 550 – 470 Kč
Čtvrtek 28. února v 16.30 hodin,
malý sál TD
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

Kino Tylův dům
Z důvodu rekonstrukce nepromítáme.

Zprávičky ze ZUŠky
V prvních lednových dnech
jsme ve škole vzpomínali ještě
malou chvíli na Vánoční koncert,
který se uskutečnil 19. prosince
2012 – tedy až po uzávěrce lednové Jitřenky - a tak jsme vás
o něm v lednu nemohli informovat. Byl to večer
pro mnohé děti velmi důležitý a vpravdě kouzelný… Některé z nich se ocitly na velkém koncertním
pódiu ve velkém sále vánočně vyzdobeného Tylova
domu poprvé a tak se nedivme, že zejména pro ty
nejmenší to byl skutečně zážitek ohromující. Obzvláště při takové návštěvnosti – sál doslova praskal ve švech, i balkony byly obsazeny nedočkavými
diváky! A tak nám dovolte ještě jednou poděkovat
vám všem, kdo jste nás poctili svojí návštěvou a vě-

novali sobě, svým dětem, ale i nám, pedagogům,
ten tolik vzácný čas, kterého – jak stále říkáme máme všichni nedostatek. Věříme, že chvíle protknuté hudbou, tancem a divadlem vás naladily na
vánoční notu a ve vzpomínkách vás budou ještě
chvíli provázet - stejně jako nás.

Litomyšl
10. 2. od 14.00 hod. - Lidový dům
Filmové odpoledne se Strachem
Projekce filmů Anděl Páně a Vrásky z lásky při příležitosti třídenních oslav 20 let
Farní charity v Litomyšli
14. 2. - státní zámek
Zámkem spolu
Vyhlášení valentýnské fotografické soutěže, hlavní cenou je svatební obřad zdarma
do 10. 2 - Městská galerie Litomyšl
Ĺubo Repaský: Malba – výběr z díla
Výstava levočského výtvarníka
Svitavy
10. 2. od 19.00 hodin - Fabrika
Koncert: Honza & František Nedvědi s kapelou
20. 2. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert: Jiří Schmitzer
Kytarový recitál se zcela nezaměnitelnou
hudbou, vtipnými texty a notnou dávkou
dobře mířené ironie.
27. 2. od 19.00 hod. - Fabrika
Koncert: Petr Spálený & Apollo Band
Koncert hudebníka, skladatele, kytaristy,
flétnisty, bubeníka a majitele nezaměnitelného hlasu.
Více informací na: www.kultura-svitavy.cz
Moravská Třebová
19. 2. od 19.00 hod. - dvorana muzea
Zábavný pořad: Doktorské historky
Radima Uzla a Ivo Šmoldase
Více na www.moravskatrebova.cz nebo
www.kctmt.webnode.cz
Vysoké Mýto
23. 2. od 20.00 hod. - M-klub, Klubová scéna
Koncert: Krausberry
19. 2. – 17. 3. - Regionální muzeum
Výstava: Poznávej se
Interaktivní putovní výstava science centra IQpark Liberec seznamuje netradiční
formou s fungováním lidského těla.

Tylův dům v Poličce zve malé i velké na

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

2. - 3. 2.
9. - 10. 2.
16. - 17. 2.
23. - 24. 2.
2. - 3. 3.

MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670

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

V průběhu ledna jsme se tříkrálovou sbírkou,
které se účastnil Dechový kvintet vedený p. uč.
Jindrou, definitivně odpoutali od vánočního času
a soustředíme se již plně na školní a okresní kola
Celostátní soutěže základních uměleckých škol.
V tomto školním roce se děti chystají soutěžit ve
hře na akordeon, elektronické klávesové nástroje,
v komorní hře a také v literárně dramatickém oboru. Přípravy v těchto dnech vrcholí a tak - pár dní
po vyčerpávajícím finiši před pololetním vysvědčením - nastupují naši žáci do nelehké role soutěžících. Držme tedy palce, nechť je úsilí všech žáků
i jejich pedagogů náležitě oceněno a pokud se nepodaří dosáhnout na pomyslné stupínky nejvyšší,
připomeňme dětem, že umění se jen těžko měří, ale
vždy je tu pro nás, umí zvednout náladu a pohladit
naši duši. A to přece za všechnu tu námahu stojí!
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

zábavný pořad s Divadelní společností
Honzy Stuchlíka

MAŠKARNÍ KARNEVAL
PRO DĚTI
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
společné tancování, pohybové a taneční hry
soutěže, … a zapojíme i rodiče, loutkové skeče
neděle 3. března 2013
začátek v 15.00 hodin
program karnevalu 15.00 – 17.00 hodin
velký sál Tylova domu (stolová úprava)
drobné občerstvení zajištěno
vstupné: masky – zdarma, ostatní – 40 Kč
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
12. 2. Masopust na statku,
Šrámkův statek
Tradiční masopustní rej doprovázený pravou venkovskou zabíjačkou včetně porážky a bourání prasete, obchůzkami masopustních maškar a tanečním rejem
v provedení folklorních souborů.
CHEB
1. 2. – 26. 2. - KontAKTfoto
Výstava v Galerii 4 - galerii fotografie
Výsledky 17. ročníku fotografického workshopu
portrétu a aktu s mezinárodní účastí.
JINDŘICHŮV HRADEC
10. 2. od 13.00 hod. - tradiční
masopustní průvod
Typické pestrobarevné procesí maškar, provázené divadelníky a muzikanty. Program vyvrcholí
na náměstí Míru „pochováním basy“. Nebude
chybět ani typické masopustní hodování a tancovačka.
KUTNÁ HORA
17. 2. od 18.00 hod. - Vox Bohemica – Komorní
smyčcový orchestr
Jezuitská kolej - Galerie Středočeského kraje
(GASK) - v kongresovém sále
Braniborský koncert č. 3 J. S. Bacha, Koncert
pro housle a smyčcový orchestr C dur J. Haydna,
Smuteční hudba pro violu a orchestr P. Hindemitha a Suita pro smyčce L. Janáčka. Vstupné dobrovolné.
LITOMYŠL
14. 2. - Zámkem spolu, Státní zámek Litomyšl
Vyhlášení valentýnské fotografické soutěže, hlavní cenou je svatební obřad zdarma!
TELČ
2. 2. - Masopust v Telči
Ve 14.00 hod. přivítáme na náměstí průvod masek všeho druhu v čele s horáckým folklorním
souborem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody.
TŘEBOŇ
2. 2. – Třeboňský masopust
10 – 12 hod. Masarykovo náměstí
Matka Masopustu a hejtman přiveze do Třeboně 14 koledníků s klobouky ozdobenými stovkami růžiček, konšele, rybníkáře, tancmajstry
a maškary. Zahraje jihočeská dechovka. Připravena je soutěž o nejvtipnější masopustní masku.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz.
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PÁTEK 8. 2. ve 20.00 hod.
Rozchod Nadara a Simin
Manželské filmové drama ze současného
Iránu.
Vstupné 50 Kč

povede Ing. Ivo Janeček, který vede semináře osobnostního rozvoje, vzdělávací semináře, firewalking. Více na str. 8.
Vstupné 50 Kč
ČTVRTEK 21. 2. ve 20.00 hod.
Nevěstinec
Film zobrazující autentické osudy dívek z pařížského nevěstince z přelomu
19. a 20. století.
Vstupné 50 Kč

SOBOTA 9. 2. ve 20.00 hod.
Schodiště, Nasaďte Ski, Omakalamuhopotajmu
Schodiště - veselé písně o neveselém životě,
kdysi průkopníci ska, dnes všežravci v čele
s neokoukatelným Doktorem Krajíčkem
a vzadu s bubenickým motorem Páji Táboříkové. Úvodní koncert turné ke třicetitinám
kapely. Schodiště nestačí slyšet, musí se i vidět. Jó, jó, jó, tady se žije beze vší poezie!
Nasaďte Ski - poličští rockoví bardi.
Omakalamuhopotajmu - legendární „Indiáni z Trstěnic“.
Vstupné 130/90 Kč

PÁTEK 22. 2. ve 21.00 hod.
JNG Samoghonka domacaja.
made by Policzka NIGHT
Vystoupí místní nadějné vyhlídky (nejen)
elektronické hudby - dj´ové Vashiva, MushRoom, a live oneman project Brain Swab.
Vstupné 50 Kč
SOBOTA 23. 2. v 16.00 hod.
Poličský skřivan I. kolo
První kolo soutěžní přehlídky začínajících
kapel.
Vítězové zahrají na Rockoupáni 2013.
Vstupné 50 Kč

PÁTEK 15. 2. ve 20.00 hod.
AC-DC revival, Extinction
AC/DC revival, Extinction (death-metalcore).
Vstupné 90/60 Kč
SOBOTA 16. 2. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Maďarští Kaltenecker‘s 1705 ve složení Zsolt
Kaltenecker – klávesy, syntezátor, Béla Piri
– baskytara, András Dés – perkuse. Vynikající maďarské fusion trio hrající moderní
jazz s přesahy k etnické hudbě, rocku, fusion i new age music.
Vstupné 130/60 Kč

ČTVRTEK 28. 2. v 18.00 hod.
Expediční kamera - festival
outdoorových filmů
Po roce opět v Poličce! Filmový festival
o dobrodružství, cestování, divoké přírodě,
extrémních zážitcích i sportech.
Vstupné 70/50 Kč
PÁTEK 1. 3. v 15.00 hod.
Poličský skřivan II. kolo
Druhé kolo soutěžní přehlídky začínajících
kapel.
Vítězové zahrají na Rockoupáni 2013.
Vstupné 50 Kč

STŘEDA 20. 2. v 19.00 hod.
Fatum II. – jak řídit svůj osud
Přednáška navazující na témata z filmu Fatum, příklady z praxe. Zájemci si vyzkouší
chůzi po skleněných střepech. Přednášku

Klub zdraví zve na únorové setkání
Jedna dětská říkanka s logopedickým nádechem
má slova „řežu, řežu dříví, až mě bolí v kříži“ a kdo
někdy řezal dříví klasickou rámovou pilou nebo se
jinak v předklonu namáhal, ten ví, co je to za bolest.
Ale ta po odpočinku přebolí. Ovšem jsou bolesti, od
kterých nepomohou ani masti, ani masáže ani rovnání gauče. Nejde o svalovou únavu a následnou
přechodnou bolest. Svaly však máme upnuty důmyslně na kostech, a pokud dojde k dlouhodobému přetěžování, mohou věci dojít až tak daleko, že nastane
proces deformace kloubů. A ajajaj, to už je bolest,
která nepustí jen tak. Zvláště když, jak jsme zmínili
v lednové přednášce, je důvodem tohoto přetěžování naše vysoká hmotnost. Tady ani chemie bolest
nevyžene a navíc si ničíme zažívání... Mnohem lépe
ulevíte kloubům a taky peněžence ozdravnou změnou jídelníčku a zařazením pravidelného pohybu do
svého zpohodlnělého životního stylu.
Chceme vám dát možnost načerpat užitečné rady
přímo u kováře, tedy u paní MUDr. Slávky Sílové,
primářky z Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku.
Její přednáška „Svaly, klouby a kosti - ulevme jim
od bolesti“ bude spojena i s prezentací a také návody na vhodný pohyb. Zveme všechny zájemce dne
13. února 2013 od 17.30 hodin do horní místnosti
SVČ Mozaika. Paní doktorka ráda zodpoví všechny
vaše dotazy, poradí a jako obvykle bude součástí
přednášky i okénko k zamyšlení a ochutnávka jídel
vhodných k odlehčení tělu a navíc z běžně dostupných surovin, recepty si můžete odnést k domácímu vyzkoušení.

Zimní období je vhodné k pohybu, který klouby
tolik nezatěžuje, při němž se protáhnete, pokocháte krásou krajiny. Jestliže je sníh, běhejte na lyžích,
můžete místo běhu i jen klouzat co noha nohu mine,
opustit pohodlí gauče je vždycky lepší než se na
něm přikrýt. Kdo chce, může chodit s hůlkami bez
běžek, pokud není sníh. Doufám, že najdete dost
důvodů k pohybu. Ale moc neváhejte, jak praví klasik: „Někteří se stanou odvážnými až tehdy, když
už nemají jiné východisko.“ (William Faulkner)
A pokud už vás bolest navštívila, pak vás možná
potěší informace, že: „Láskyplný člověk raději sám
prožívá bolest, než by ji jiným působil.“ (R. Burns)
Přeji vám, abyste stále nacházeli nová východiska ze zdánlivě slepých uliček života.
Budu se na vás těšit i s ostatními na přednášce
a do té doby buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová
za tým Klubu zdraví

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

Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽ
hody, hodY
doprovody, dejte
vejce malovaný
- výstava s jarní tématikou tentokrát zaměřená na lidovou stravu našich předků v období od
Masopustu do Velikonoc…
23. února - 7. dubna
V pořadí již čtvrtá výstava s velikonoční tématikou připomene činnosti spojené s obdobím přicházejícím po svátku Tří králů - masopustem, dobou
postní a Velikonocemi. Tento čas byl v minulosti
úzce provázán se stravou, proto bude pozornost věnována také jídelníčku našich předků, především
přípravě všednodenních pokrmů, které se jedly během celého roku. Chléb představíme jako základní
potravinu, ale také jako symbol křesťanského a židovského náboženství. Zaměříme se na přípravu
střídmých pokrmů v době půstu i na velikonoční hodování a způsoby stolování na venkově i ve
městě. Dozvíte se např. proč bílá mouka, máslo,
med, vejce, první zelené lístky i květy patří na velikonoční stůl. Uslyšíte o velikonočních zvycích, které slouží k zajištění dobré úrody na začátku zemědělského roku. Na základě srovnání života v minulosti a současnosti výstava poukáže na důležitost
hospodárného zacházení s potravinami, střídmost
ve stravování a na životodárnou funkci země.
Výstava bude zahájena tvořivou dílnou
pro malé i velké - VOLÁME SLUNÍČKO,
HALÓÓÓ…, která se bude konat v sobotu
23. únoru od 14.00 do 16.00 hod. v Centru
Bohuslava Martinů. Příroda se pomalinku probouzí a nadcházející měsíc už je předzvěstí blížícího se jara. K tomuto období se v dávné minulosti
nepochybně vztahovaly úkony a pověrečné praktiky, jež měly podpořit intenzitu slunečního záření
nebo např. zajistit plodnost. Podle lidové víry měla
takovou moc výroba pečiva ve tvaru kola nebo
v podobě ptáčků a zvířátek. V průběhu odpoledne
si proto vyrobíte tradiční zvykoslovné předměty
z kynutého a perníkové těsta. Přineste si s sebou malý hrneček nebo květináč. Do hlíny
zasejeme pšenici, aby se stihla do velikonočních
svátků zazelenat a byla jarní ozdobou vaší domácnosti. Cena 40 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý veškerý materiál i prohlídka jarní výstavy.

26. ledna - 31. března
Malíř 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.

zdravotních diagnóz. V duchu toho, co řekl „otec
lékařství“ Hippokrates: „Nechť je jídlo tvým lékem,
nechť je lék tvým jídlem“. Zelené potraviny jsou
ideální stravou, která je schopna pomoci tělu, aby
se uzdravilo samo.
Přednáška se koná v úterý 19. února od
17.30 hod. do 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek: Renáta Blandová tel.: 773 189 538. Je nutné
zakoupit vstupenku předem.
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2013
14. ročník noční prohlídky města Poličky je naplánován na sobotní večer 1. června
(19 - 24 hod.). Pokud máte zájem zapojit se do večerního putování městem, zašlete vyplněný formulář poštou, prostřednictvím e-mailu nebo doručte
osobně nejpozději do 31. března koordinátorovi
akce, kontakt: Městské muzeum a galerie Polička,
Centrum Bohuslava Martinů, Alena Jandlová, tel.:
461 723 864, jandlova@muzeum.policka.org. Formulář naleznete na www.cbmpolicka.cz v odkazu
Akce a výstavy. Přihlášeným účastníkům budou
zaslány podrobnější informace s předběžným programem večera.

Jede jede mašinka
- výstava o historii místní železnice, která připomíná 115. výročí zahájení provozu železnice
na trati Polička - Žďárec u Skutče a 116 let provozu
trati Svitavy - Polička.
Výstava prodloužena do 10. února.
Stěna pro jedno dílo
Vladimír Šindler (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 vysoká oblaka… Jeho dílo bylo
dostupné a v dobrém smyslu tříbilo vkus zdejších
obyvatel. V únoru budou z početného sbírkového
souboru představeny litografie.
AKCE
JARNÍ PUTOVÁNÍ MUZEEM
Máte už program na jarní prázdniny? Nevíte
co s volnými dny? Přijďte se ve středu 6. února podívat za námi do muzea! Od 10.00 do
16.00 hod. bude pro děti připravený hravý program, který je zavede do třídy Bohuslava Martinů
na výstavu Jede jede mašinka…, zde nasednou do pomyslného vlaku a pojedou na výlet do minulosti. Na své cestě navštíví expozici
o historii města, zastaví se u rodiny Martinů a na
každé zastávce se mohou těšit na drobné hry a tvořivé úkoly. Každý cestující dostane plán cesty, a pokud doputuje až do cíle, čeká ho drobná odměna.
Vstupné: 40 Kč/osoba - cena zahrnuje návštěvu výstav i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti
do 6 let zdarma.

Hanin kufřík
- výstava připomíná příběh židovské dívky Hany
Brady, který celosvětově proslavila kniha Hanin
kufřík…
26. února - 8. března
Panelová výstava Hanin kufřík přibližuje prostřednictvím bohatého obrazového materiálu
a řady archivních dokumentů, situaci Židů v době
německé okupace. Příběh rodiny Brady a Skuteckých, která pocházela z Nového Města na Moravě,
nás zavede do druhé poloviny třicátých let minulého století. Pozornost je soustředěna především na
život dětí Hany a Jiřího Brady, jejichž rodiče byli
internováni a ukazuje jejich životní pouť přes terezínské ghetto do polské Osvětimi, kde život Hany
Brady končí. Výstava se koná ve spolupráci s o. s.
Přednáška Zelené potraviny a jePontopolis.
jich užití v praxi
Výstava bude zahájena v úterý 26. únoTrend zelených potravin je reálnou odpovědí
ra v 18.30 hod. besedou se spoluautorem
uspěchané, technokratické, syntetické době. Jsme
výstavy Hanin kufřík panem Lubomírem
obklopeni „rychlenými potravinami“ i trendem
Šulou a projekcí stejnojmenného doku- „rychlého stravování“ (Éček). Zelené potraviny
mentárního filmu z roku 2009. Vstupné 40
mají pevné místo v jídelníčku lidí, kteří s „rychleKč/osoba. Akce se koná ve spolupráci s o. s. Pon- nými trendy“ nesouhlasí a proto rozumně přebítopolis.
rají odpovědnost za své zdraví do vlastních rukou.
Vytvořením dobrého zvyku tj. zařazením zelených
VÝSTAVY
potravin do svého jídelníčku, už významně ovlivBořivoj Borovský - Putování krajinou
ňujeme náš zdravotní stav.
- výstava připravovaná k nedožitým osmdesátiMUDr. Tomáš Vejrych vás krátce seznámí se zenám Bořivoje Borovského představí tvorbu pře- lenými potravinami a s jejich účinky v souvislosti
vážně z posledních deseti let jeho života…
s prevencí, ale i s následnou léčbou u konkrétních
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Vzpomínáme
Dne 20. února 2013 uplyne
rok od úmrtí naší maminky,
p. Marie Dostálové. Kdo jste
ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn Zbyněk s rodinou
a dcera Bohdana s rodinou
Už jen kytičku květů na
hrob Ti můžeme dát, tiše postát a vzpomínat. Dne 22. 2.
2013 by se dožila 70 let paní
Helena Kubátová.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou spolu s námi.
Manžel Jaroslav, synové
Tomáš a Leoš s rodinami

Blahopřejeme
Dne 28. 1. se dožila paní Eva Soukalová 85 let.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenost přejí
syn Miloš a Jarda s rodinou.
Dne 24. února oslaví naše
babička, Anna Halamková,
krásných 90 let. Přejeme jí
pevné zdraví a štěstí.
Děti s rodinami

Dne 4. března oslaví
p. Brázdová 80. narozeniny.
K tomuto jubileu jí přejeme
všechno nejlepší.
Děti a vnoučata
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Fatum II. – jak řídit
svůj osud
Ve středu 20. 2. v 19 hod.
v Divadelním klubu v Poličce
volně navážeme na lednové promítání filmu Fatum. Protože se
nás diváci po jeho zhlédnutí ptali na přednášku, připravili jsme
ji pod názvem Fatum II. – jak
řídit svůj osud. Budeme mluvit o naší praxi k jednotlivým tématům, která zazněla ve filmu. Nebude
se probírat jen to, co se píše v knížkách, ale jak to
funguje v životě. A nebudeme jenom mluvit –
po krátké přípravě si zájemci budou moci
vyzkoušet chůzi po skleněných střepech!
Obsah besedy:
• změna paradigmatu
• jak souvisí poznatky kvantové fyziky
s šamanskými rituály
• kdo vás řídí
• co je to vlastně realita a jak ji ovlivnit
• jak si správně přát
• a další
Přednášku povede Ing. Ivo Janeček, který vede
semináře osobnostního rozvoje, vzdělávací semináře, firewalking (chůze po žhavém uhlí) po celé
republice i v zahraničí pro jednotlivce i firmy,
Reiki mistr s 20letou praxí v alternativní oblasti.
Do besedy přispěje i Ing. Eva Janečková, která se
stejně dlouho dobu zajímá o alternativní medicínu,
životní prostředí v propojení na moudrost předků.
Bude i dost prostoru na besedu.
Přednášku budou doprovázet zajímavé videoukázky navazující na témata z filmu Fatum.
Za Ekocentrum Skřítek zve
Ing. Eva Janečková

LETNÍ TÁBORY POŘÁDANÉ
PIONÝREM POLIČKA
LETNÍ STANOVÝ TÁBOR
Damašek u Pusté Rybné
30. 6. – 13. 7.
2 700 Kč
Pro členy i nečleny Pionýra
VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR
Termín, řeka i cena v jednání.
Pro členy i nečleny oddílu
ve věku 9 – 18 let
TÁBOR V ANGLII
Tábor s dětmi z Londýna
28. 7. – 10. 8.
5 000 Kč
Pro členy Pionýra a pro účastníky
předchozích táborů
(omezený počet účastníků)
Bližší info:
www.softer.cz/pionyr
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Nový rok se pomalu rozjíždí a s ním i naše cetrum. Tento
měsíc se můžete kromě pravidelných aktivit těšit i na tvořivou
dílničku, zdravé vaření a kurz
líčení. Více informací o programu se dozvíte níže.
Po úspěšném charitativním projektu pro BABYKLOKÁNKY (nedonošené děti), se naše centrum
MaTami rozhodlo pro další dlouhodobější akci,
tentokrát na podporu konkrétního dítěte z našeho regionu. Budeme rádi, když i tentokrát získáme
podporu co nejvíce lidí a pomůžeme tak dobré věci.
Proto nás sledujte, již v příštím čísle Jitřenky přineseme podrobnější informace. Kdo by měl zájem
pomoci nám s organizací této charitativní akce,
může nás kontaktovat přímo v sídle našeho centra
nebo na tel.724 263 924. Zároveň pomalu začínají
přípravy na velmi oblíbený Bazárek.
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
Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY – „Valentýnské šité drobnosti“
11. 2. (pondělí) od 16.00 hod.
Přijďte si vyrobit valentýnské drobnosti z filcu
(náušnice, medvídka, srdíčko…). Přihlašujte
se do 6. 2. přes e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz nebo tel.: 732 924 591 (stačí SMS). Ka-

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

pacita omezena. Veškerý materiál v ceně. (Cena
50/60 Kč)
Povede: Lenka Kunčíková
• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU- „Ukázkový jídelníček pro období
pozdní zimy“
20. 2. (středa) od 9.30 do 11.30 hod.
Tentokrát bude na programu ukázkový jídelníček pro období pozdní zimy. Přesvědčíme se, že
kulinářské využití luštěnin je poměrně široké,
společně uvaříme zdravé jídlo nejlépe „v jednom hrnci“ a ochutnáme.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• KURZ LÍČENÍ S MARY KEY
21. 2. (čtvrtek) od 16.00 hod.
Potřebujete poradit s denním líčením? Chystáte návrat z mateřské dovolené zpět do práce
nebo k pohovorům? Přijďte si nechat poradit,
jak se nejlépe, rychle a kvalitně nalíčit.
Povede: Martina Nečasová
• BAZÁREK
21. 3. (čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.)
a 22. 3. (pátek 9.00 – 16.00 hod.)
Opět proběhne komisní prodej kojeneckého
a dětského oblečení a obuvi na období jaro/
léto, oblečení pro těhotné a hraček. Pokud by
měl někdo zájem o stejné prodejní číslo jako
na minulém bazárku, sdělte tuto skutečnost do
10. března na e-mail bazarek.matami@email.
cz. Více informací v příštím čísle Jitřenky a na
našich webových stránkách.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity a přednášky
			
40 Kč (pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření pro celou rodinu a Arte večer:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Cvičení fitness a bodystyling:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

únor 2013

Čas Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
8.00 Hip-hop na lyžích - Pololetní prázdniny
Sjezdovka Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
17.30 Reiki večer
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
2. 2. 20.00 Ples SVČ Mozaika
Jordán
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
4. 2.
8.00 Soustředění zumba - Soustředění pro holčičky navštěvující kroužek zumby
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
8.30 Neobyčejné hračky - Tvořivá dílna šití pro děti od 3. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
6. 2. 10.00 Jarní putování muzeem - celodenní program pro děti
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
7. 2.
7.00 Park Bongo Brno
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
19.00 Jitka Čechová & Jan Páleníček (klavír a violoncello)
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
8. 2. 9.00 Prázdninové páteční tvoření v Pomezí
Pomezí
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
17.00 Nemoc jako cesta k sobě - přednáška Dagmar Němcové
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
20.00 Rozchod Nadara a Simin
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
9. 2. 13.30 Proč relaxovat - seminář Ivy Markové
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
14.00 Dětský karneval „Pod palmami“
spolkový dům Jordán
Oblastní charita Polička
20.00 Schodiště, Nasaďte Ski, Omakalamuhopotajmu
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
11. 2. 16.00 Tvoření pro dospěláky - Valentýnské šité drobnosti
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
12. 2. 14.00 Pyžamový bál
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
16.30 Valentýnské rámečky
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
15. 2. 17.00 Tác s Mozaikou - Výtvarná dílna pro studenty a dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
20.00 AC-DC revival, Extinction
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
16. 2. 13.30 Umění komunikace mezi světy II.
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
20.00 Jazzové setkání
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
18. 2. 13.30 Keramická dílna
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19. 2. 17.30 Přednáška Zelené potraviny a jejich užití v praxi
Centrum Bohuslava Martinů
Renata Blandová
renatablandova@seznam.cz
					
tel.: +420 773 189 538
20. 2. 9.30 Zdravé vaření - Ukázkový jídelníček pro období pozdní zimy
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
14.00 Společné muzicírování
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19.00 Fatum II. - jak řídit svůj osud
Divadelní klub
Ekocentrum Skřítek
www.divadelniklub.cz
21. 2. 16.00 Kurz líčení s Mary Key
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
16.00 Kurz textilních technik
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
17.30 Enkaustika
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
20.00 Nevěstinec
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
22. 2. 21.00 JNG Samoghonka domacaja.made by Policzka NIGHT
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
23. 2. 14.00 Voláme sluníčko, halóóó... - tvořivá dílna k jarní výstavě
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
16.00 Poličský skřivan I. kolo
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
26. 2. 8.15 Aprílová škola Jiřího Žáčka (pro děti od 5-10 let)
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
16.30 Škrabošky na karneval
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
18.30 Zahájení výstavy Hanin kufřík a beseda s Libomírem Šulou
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis o. s.,
				
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
27. 2. 14.00 Cestovatelské odpoledne - Žďárské vrchy, Bystré
DPS Penzion -společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19.00 Koncert vokálního seskupení 4TET
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
28. 2. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
16.30 Zasedání městského zastupitelstva
Tylův dům
MÚ Polička
www.policka.org
18.00 EXPEDIČNÍ KAMERA - filmový festival o dobrodružství, přírodě a zážitcích…
Divadelní klub
Pontopolis o.s.
www.pontopolis.cz
1. 3. 15.00 Poličský skřivan II. kolo
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
17.30 Reiki večer
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

#

1. 2.

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

		 Název akce - popis
Místo konání
6. 10. - 10. 2. 		 Jede jede mašinka - 115. výročí zahájení provozu železnice
		 na trati Polička - Žďárec u Skutče a 116 let provozu trati Svitavy - Polička.
Centrum Bohuslava Martinů
13. 1. - 28. 2. 		 Umění na plakátech: výstava vyjímečných plakátů /A.Born, J.Trnka, V.Jiránek…/
Městská knihovna Polička
26. 1. - 31. 3. 		 Bořivoj Borovský - Putování krajinou
Centrum Bohuslava Martinů
1. 2. - 28. 2. 		 Stěna pro jedno dílo - Vladimír Šindler - litografie
Centrum Bohuslava Martinů
22. 2. - 24. 2. 		 Reiki I.
SVČ Mozaika Polička
23. 2. - 7. 4. 		 Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný
Centrum Bohuslava Martinů
26. 2. - 8. 3. 		 Hanin kufřík
Centrum Bohuslava Martinů
				
28. 2. - 14. 3. 		 „Digiscrapbook“ práce s fotografií
SVČ Mozaika Polička

Pořadatel akce

únor 2013

Kontakt, informace, rezervace

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pontopolis o.s.,
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

Tylův dům v Poličce zahájil předprodej vstupenek na vybrané akce v I. pololetí roku 2013
•
•
•
•
•

TAM U NEBESKÝCH BRAN – FEŠÁCI 45 let (24. 4.)
VLASTA REDL a přátelé (8. 3.)
KRISTÍNA s kapelou (6. 4.)
VĚRA ŠPINAROVÁ s kapelou (7. 5.)

Divadelní představení:
•
•
•
•

J. Hatcher: Dr. JEKYLL & Mr. HYDE (11. 3.)
R. Thomas: MANDARÍNKOVÁ IZBA (3. 4.)
F. Houtappels: NA MĚLČINĚ (30. 5.)
W. Russell: SHIRLEY VALENTINE (13. 6.)

Více informací o jednotlivých pořadech na www.
tyluvdum.cz. Vstupenky lze zakoupit v IC Polička
(tel. 461 724 326), IC Bystré (tel. 468 008 161) a CK
KO-TOUR (Riegrova 52, Polička tel. 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

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

#

Koncerty:

Jan Vladislav by slavil devadesát let…
V úterý 15. ledna 2013 by Jan Vladislav, významný český spisovatel a překladatel, oslavil
devadesáté narozeniny. U této příležitosti proběhl
v pražském Slovenském institutu vzpomínkový
večer spojený s představením nově vydané knihy
Otevřený deník Jana Vladislava (1977-1981). Díky
milému pozvání paní Růženy Makovcové, životní
partnerky spisovatele, byla této události přítomna
i výprava z Poličky.

Výprava z Poličky na vzpomínkovém večeru
Jana Vladislava ve společnosti Růženy
Makovcové a editora Jana Šulce
foto: P. Vácha
Jan Vladislav, vlastním jménem Ladislav Bambásek, se narodil ve slovenském Hlohovci, ovšem
po ustanovení Slovenského štátu se rodina bývalého českého legionáře přestěhovala do Poličky.
Jak později Vladislav vzpomíná, Polička byla jeho
prvním exilem v životě, na který ale vždy v dobrém
vzpomínal a kde je také pochován. Od malička jej
fascinovaly jazyky a z časopisu Ahoj vystřihoval
své první jazykové kurzy francouzštiny, italštiny
a angličtiny. V Poličce také dostal od otce první
slovník, vystudoval gymnázium a rozhodl se odejít studovat jazyky do Prahy. Účastnil se květnového povstání na barikádách, kde podle svých slov
ztratil důvěru k lidem, jakmile vytvoří dav.
Po únoru 1948 byl z politických důvodů vyloučen ze školy, jeho básnická sbírka Hořící člověk
byla zlikvidována. Intenzivně se tedy věnoval
překladům a ostatní básnickou, badatelskou a ese-

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů

jistickou činnost odkládal tzv. do šuplíku. Knihy
a autory pro překlad si vždy vybíral sám a podle
• Borová - 23. 2. od 20.00 hod.,
vlastních slov tak, aby prosadil důležité myšlenky
sokolovna Borová - Maškarní
obsažené v jednotlivých dílech, které by napsány
merenda
někým z českých autorů, neprošly z důvodů cen• Bystré - 6. 2. od 18.00 hod.
zury. Velice dobrý překlad zahraničního autora je
v Komunitním sále MFD. –
totiž podle Vladislava vnímán jako součást české kultury… Vladislavovy překlady, ať už poezie „Den na oběžné dráze“ – beseda s publicistou a autorem knih a článků o kosmonautice Ing. T. Přiči tvorby pro děti a mládež, se tak do povědomí
bylem na téma jak žijí kosmonauti (od vesmírných
čtenářů jistě zapsaly. V období normalizace byl
opětovně zbaven možnosti publikovat, založil pro- záchodů přes jídlo, pití, čištění zubů až po řešení
zdravotních problémů). Prostě takový „typický
to samizdatovou edici Kvart, kde vyšlo přes 120
den kosmonauta“.
titulů. Byl jedním z prvních signatářů Charty 77
• Dolní Újezd – 14. 2. od 14.00 hod. – Masopusta v roce 1981 byl, po dlouhodobé šikaně ze strany
komunistické diktatury, donucen k exilu do Fran- ní průvod po vesnici, od 15.00 hod. začíná kulturcie, kde vedl semináře o neoficiální kultuře v ze- ní program v sokolovně
• Litomyšl - 10. 2., 14.00 – Lidový dům - 20 let
mích za železnou oponou a dál literárně pracoval.
Farní charity - Filmové odpoledne se Strachem.
Natrvalo se vrátil do vlasti v roce 2003 a věnoval
Projekce filmů Anděl Páně a Vrásky z lásky. Vstup
se přípravám k vydání vlastních prací – mimo
volný.
jiné Otevřený deník (1977-1981) a Pařížský deník
• Lubná - 23. 2. - 14.00 hod. - Skalka Lubná (1981-1989).
Dětský sportovní karneval - program - vystoupí
Právě Otevřený deník Jana Vladislava vydalo
nakladatelství Torst u příležitosti nedožitých kula- děvčata z TJ Lubná, break dance a KOUZELNÍK,
dětská tombola.
tin autora. Vzpomínkový večer moderoval historik
• Oldřiš – 9. 2. od 20 hod. - Maškarní bál s tédoc. PhDr. Vilém Prečan, úryvky z knihy předčítal principál Divadla Orfeus Radim Vašinka, pro- matem masek REKLAMA, v Orlovně Oldřiš, hraje
mluvil francouzský bohemista a přítel Vladislava, skupina Normal - 03, společenské soutěže a vyhláprofesor Sorbony, Xavier Galmiche. Jedinečné in- šení nejlepších masek.
• Pomezí - 16. 2. Myslivecký ples
formace o rozsáhlosti nevydaného díla Jana Vla• Sebranice – 9. 2. – Masopustní hody v Sedislava poskytl editor nakladatelství Torst, který
branicích, místo konání – náves u kapličky. Od
zpracovává literární pozůstalost Vladislava, Jan
11.00 hod. zabijačkové dobroty za rozumný peŠulc. Zdůraznil především rozsáhlost a vysokou
níz, pravé masopustní koblížky, od 13.30 hod.
úroveň Vladislavova díla, které je nedoceněné
maškarní rej.
a nepoznané zejména proto, že autor byl prakticky
celý život omezen v jeho vydávání. Jak ovšem Jan
Šulc zmínil, nebylo Vladislavovým hlavním cílem
napsat, ale psát… důsledný ve vydávání byl spíše
u překladů, nežli u vlastní tvorby.
Důkladněji poznat osudy a dílo Jana Vladislava
můžete nyní prostřednictvím deníkových záznamů, které si autor vedl jako signatář Charty 77 až
do nuceného exilu ve Francii. Více než tisíc stran
Na závěr minulého roku senioři navštívili výstanepopisuje pouze konkrétní osud jednoho člověvu patchworku a betlémů v muzeu a také zazpívali
ka, zachycuje také společenské klima a svědectví
spolu s Poupaty prosincovým oslavencům. Zaplo poměrech totalitního režimu. Knihu naleznete
něná jídelna již tradičně přivítala chrámový sbor
ve fondu poličské knihovny.
-ln- Polička, který pod vedením paní Květy Šafářové
zazpíval adventní a vánoční písně.
A jaké bylo loučení s rokem 2012? Veselé. K dobré náladě přispělo vystoupení Poupat a o muziku
k poslechu i tanci se postarala kapela Kapka.
První kavárnička v novém roce patřila promítání fotografií z akcí, které se uskutečnily v roce 2012.
Na prvním cestovatelském odpoledni byla promítána druhá část filmu pana Ing. Kleina – Poličská mozaika 2. Film přiblížil seniorům známá
i méně známá místa v Poličce a okolí na podzim
a v zimě minulého roku.

Z činnosti DPS
Penzion

Poděkování
Rok 2012 je již pomalu minulostí, a to je ta pravá
chvíle k zamyšlení pro nás, co nám přinesl. V tomto roce byl založen svaz důchodců v Poličce, jehož
předsedou se stal p. Chudý. Spolu s „vlaštovkami“
nám připravili nezapomenutelné zážitky, ať se již
jednalo o posezení s harmonikou nebo kytarou,
procházky po okolí, výlety autobusem na zajímavá místa, kdy nám v autobuse na cestu vyhrával
harmonikář, takže jsme si zazpívali, nebo společná návštěva divadla v Poličce. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat p. Chudému a jeho „vlaštovkám“
za velmi pěkné zážitky, popřát jim hodně zdraví
a zdaru na letošních akcích. Zároveň chceme poděkoval Městskému úřadu v Poličce za příspěvek
na tyto naše akce.
Děkují senioři
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
REIKI VEČER
Termín: pátek 1. 2.
Čas:
17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Lektorka: Zuzana Gapová
Přihlášky: bez přihlášky
Info:
Zuzana Gapová, tel.: 774 180 653

UMĚNÍ KOMUNIKACE MEZI SVĚTY II.
Čas:
16.30 - 18.30 hodin
Seminář pro dospělé. Nácvik práce s ky- Místo:
SVČ Mozaika
vadlem, kartami a chanellingem - pokra- Cena:
50 Kč, 45 Kč s člen. kartou
čování, absolvování prvního semináře
Lektorka: Alenka Hejduková
není podmínkou.
Přihláška: do 7. 2.
Termín
sobota 16. 2.
Info:
Hana Havlíčková*
Čas:
13.30 - 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
„DIGISCRAPBOOK“ PRÁCE
Cena:
450 Kč
S FOTOGRAFIÍ
Lektorka: Dagmar Němcová
Kurz pro studenty a dospělé
Přihlášky: do 9. 2.
technika úprav fotografií – tvoření
S sebou: vlastní kyvadlo a karty s sebou
koláží
Info:
Dagmar Němcová, tel.:723 083 280*
Termín: čtvrtek 28. 2., 7. 3., 14. 3.
Čas:
od 16.15 do 17.45 hod.
REIKI I.
Místo:
SVČ Mozaika
Termín: pátek 22. 2. - 24. 2.
Cena:
300 Kč
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Přihlášky: 25. 2. (počet účastníků je omezen)
Mistr:
Mirek Čapek
S sebou: neupravené fotografie na CD
Přihláška: 15. 2.
Lektor:
Romana Koutná
Info:
Zuzana Gapová, tel.: 774 180 653
Info:
Jitka Vápeníková
SVČ Mozaika Polička
REIKI II.
Odkaz pro představu:
Termín: pátek 22. 3 - 24. 3. 2013
www.mimibazar.cz/scrapbooky.php*
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Mistr:
Mirek Čapek
REIKI VEČER
Přihláška: 15. 3.
Termín
pátek 1. 3.
Info:
Zuzana Gapová, tel.: 774 180 653
Čas:
17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
KURZ TEXTILNÍCH TECHNIK
Lektorka: Zuzana Gapová
Kurz pro dospělé a studenty
Přihlášky: bez přihlášky
Seznámení s předkalcovskými technika- Info:
Zuzana Gapová, tel.: 774 180 653
mi (pletení na cívce, na lucetu, tkaní na
formě a destičce, na karetkách, na rámu,
na hřebenovém stávku, inkle stávku, náPřipravujeme na březen:
ramkovém stávku) a tkaní na čtyřlistém
tkalcovském stavu. Výrobky: Polštářky,
MANDALA - TVOŘIVÁ RADOST
barety, pásky a tkanice, tašky, tkané
Keramická dílna pro děti i dospělé
šperky, koberce hadráky..
Termín: úterý 5. 3. od 16.00 do 18.00 hod.
Termín: každý čtvrtek od 21. 2. (5 lekcí)
a 19. 3. od 16.00 – 17.30 hod.
Čas:
16.00 - 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
75 Kč, 70 Kč s člen. kartou
Cena:
1 500 Kč
Lektorka: Dagmar Procházková
Přihláška: do 15. 2.
Přihláška: do 26. 2., www. mozaika - policka.cz
Pomůcky a materiál: v ceně kurzu
Lektorka: Hana Smolková
KARNEVAL NA LEDĚ
Info:
Jitka Vápeníková*
ve spolupráci se Zimním stadionem
v Poličce
ENKAUSTIKA
- hry a soutěže pro děti, soutěž o nejVýtvarná dílna pro studenty a dospělé
krásnější masky
Technika malby horkým voskem na kří- vstup na led pouze s bruslemi
dový papír.
Termín: neděle 10. 3.
Termín: čtvrtek 21. 2.
Čas:
13.30 - 15.30 hod.
Čas:
17.30 - 19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Místo:
zimní stadion Polička
Cena:
65 Kč, 60 Kč s člen. kartou
Přihláška: bez přihlášek
Info:
Hana Havlíčková
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Přihláška: do 19. 2.
Info:
Hana Havlíčková*

NEMOC JAKO CESTA K SOBĚ - přednáška
Nemoc jako porušení harmonie. Příznaky jako hmotné zrcadlení našich
nepřiznaných omylů.
Cesty k znovunalezení rovnováhy osobní konzultace možná.
Termín
pátek 8. 2.
Čas:
17.00 hodin – 19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
150 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová
Přihlášky: bez přihlášky
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
PROČ RELAXOVAT
Obsah semináře: Pomocí technik
relaxace se naučíme zbavit se napětí a stresu, 9 překážek na duchovní
cestě.
Termín: sobota 9. 2.
Čas:
13.30 - 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč
Lektorka: Iva Marková
Přihláška: do 7. 2.
Info:
Iva Marková na ZK Jóga
v SVČ Mozaika*
VALENTÝNSKÉ RÁMEČKY
Blíží se Valentýn – čas všech zamilovaných. U nás si vyrobíte originální
rámeček na fotku bytosti, kterou
máte rádi (třeba maminky nebo tatínka).
Termín: úterý 12. 2.
Čas:
16.30 - 18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
55 Kč, 50 Kč s člen. kartou
Lektorka: Alenka Hejduková
Přihláška: do 7. 2.*
TÁC S MOZAIKOU
Výtvarná dílna pro studenty a dospělé
Dřevěný tác (35 x 50 cm) zdobený
technikou tzv. mozaikování
Termín: pátek 15. 2., 17.00 – 19.00 hod.
(sestavení a lepení mozaiky)
sobota 16. 2., 8.00 – 10.00 hod.
(spárování, začištění)
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
360 Kč, 350 Kč s člen. kartou
Lektorka: Hana Smolková
Přihláška: do 12. 2.
Info:
Hana Havlíčková*

ŠKRABOŠKY NA KARNEVAL
Dílna pro děti od 1. třídy, menší v doprovodu rodičů
Termín: úterý 26. 2.

* Možnost přihlášení, popř. ukázka výrobku na
www. mozaika - policka.cz

SVČ Mozaika pomáhalo UNICEF
Děkujeme všem šikovným dětem a dospělým,
kteří darovali své výrobky na akci pořádanou
Kruhem přátel DDM. V neděli 16. prosince jsme
v rámci akce Vánoce v Mozaice prodejem dárků
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na vánočním jarmarku získali 4 190 korun a tím
se nám společně podařilo zachránit 7 dětí z rozvojových zemí od úmrtí na dětské nemoci, proti
kterým budou díky získaným penězům očkovány.

(UNICEF- Dětský fond OSN je hlavní světovou
organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich
všestranného rozvoje.)

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

Letní prázdninové tábory Svč Mozaika
DÁMY V SEDLE – POBYT U KONÍ
V JK VRANÍK STAŠOV
Věk:
7 - 15 let
Termíny: 5. 7. - 14. 7., 21. 7. - 26. 7., 4. 8. - 9. 8.
Místo:
JK Vraník, Stašov
Ubytování:zděná budova
Cena:
(5. 7. - 14. 7.) 4 500 Kč, (21. 7. - 26. 7., 4. 8.
- 9. 8.) 2 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Marta Pletichová
Info:
Irena Chroustovská, tel. 606 431 034*
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. - 4. třída
Termín: 8. - 12. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 300 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352*

Termín: 18. 7. - 25. 7.
Místo:
Maděra
Cena:
2 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2013 s platbou
Vedoucí tábora: Mgr. Milan Matouš
Info:
Mgr. Milan Matouš, 606 716 447*
JESLE NA VODĚ
tábor rodičů s dětmi
Termín: 12. 8. - 17. 8.
Místo:
Vltava
Cena:
6 300 Kč dvojice dítě a dospělý
3 500 Kč další dospělí
2 900 Kč další dítě
Přihlášky: do 30. 5. s platbou
Ved. tábora: Zdena Kadlecová
Info:
Zdena Kadlecová, tel.: 739 667 760,
e-mail: zdenka.vosmekova@seznam.cz*
VODÁCKÝ TÁBOR
teprve připravujeme
Varianty: Rumunsko nebo Čechy - Otava, Orava.
Pravděpodobný termín: 27. 7. - 3. 8.
Obě varianty jsou vhodné i
pro začátečníky.
Ved. tábora: Víťa Fila
Info:
Víťa Fila, tel.:731 508 282,
e-mail:vita.fila@seznam.cz*

TÁBOR v Sebranicích
Věk:
1. - 4. třída
Termín: 15. - 19. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
MŠ Sebranice
Cena:
1 200 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Dagmar Procházková
Info:
Dagmar Procházková, tel.: 461 725 352*

SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
od 2. do 9. třídy (7-15 let)
Termín: 11. 8 - 18. 8.
Místo:
Trhová Kamenice - tábor Sluníčko
Cena:
2 950 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel.: 602 423 259,
e-mail: petr.cihlar@email.cz
Miroslav Bartoš, tel.: 602 526 666,
mir.bartos@atlas.cz*

STŘEDNÍ ČECHY
- poznávací zájezd pro dospělé
Termín: 11. - 15. 7.
Místo:
Střední Čechy
Cena:
3 400 Kč
Přihlášky: do 15. 2. s platbou
Ved. zájezdu: Mgr. Milan Matouš
Info:
Mgr. Milan Matouš, 606 716 447*
LETNÍ TÁBOR MADĚRA
- za Asterixem a Obelixem
Věk:
od 1. třídy

* Možnost přihlášení
na www. mozaika-policka.cz

Vzpomínáme
Petr Kleveta narozen 11. 3.
1947 zemřel 17. 12. 2012
v 11.45 hod. Odešel báječný člověk s velkým srdcem
a smyslem pro spravedlnost
a souznění s přírodou.
Odešel vzácný člověk, má
životní láska a opora. Chtěla
jsem s ním v Poličce zestárnout, ale díky za dny, které
byly. S pokorou v srdci přijímám vůli Boží a prosím anděly, aby ho ochraňovali, než
se s ním zase setkám.
Manželka Dana Klevetová
Dne 1. 1. 2013 by se dožila
100 let paní Božena Kubátová. Kdo jste jí znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají
syn Jaroslav, vnukové
Tomáš a Leoš s rodinami,
ostatní rodina a přátelé.
Dne 6. 2. 2013 uplynou
již dva roky, co nás opustila naše maminka, babička
a prababička Božena Kinclová. Vzpomínají
děti s rodinami
a sestra Marie.
Dne 6. února uplyne 1 rok
od úmrtí paní Anny Stodolové. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel a dcera s rodinou

Dne 7. 2. 2013 by se dožila
80 let paní Milada Hotová.

Soutěžili jsme v Jihlavě
Dne 10. prosince proběhla v Jihlavě soutěž odborných dovedností Mladý módní tvůrce Jihlava 2012
s mezinárodní účastí. O vysoké úrovni vypovídá
mimo jiné i fakt, že se jednalo již o 25. ročník. Soutěže se zúčastnili také žáci naší Střední školy obchodní
a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. Vzájemné zápolení

probíhalo v mnoha různých kategoriích zaměřených
na kadeřnickou a kosmetickou tvorbu, oděvní tvorbu a soutěžní fotografii. Všichni soutěžící předvedli
profesionální výkony, širokou fantazii a perfektní
připravenost. V soutěžní kategorii „Dámský fantazijní účes z dlouhých vlasů“ na téma Ledová královna
a v silné mezinárodní konkurenci získala 4. místo
naše Jana Pečinková, žákyně druhého ročníku nástavbového studia oboru Vlasová kosmetika. Umístění je cenné vzhledem k silnému mezinárodnímu
zastoupení v této kategorii, ve které vystupovalo 18
soutěžících z několika států. Naší úspěšné žákyni
blahopřejeme a těšíme na příští ročník.
Helena Filipi, Radka Říhová
učitelky odborného výcviku

Zároveň dodatečně připomínáme 11. 12. 2012 nedožitých 85. narozenin jejího
manžela Jiřího.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Za rodinu dcera Ivanka
Dne 10. února 2013 uplynou 2 smutné roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
pan Jan Navrátil. Vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Kdo tě měl rád vzpomene,
a taky nezapomene.
Dne 10. února vzpomeneme druhé výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka
dědečka a pradědečka pana
Vladimíra Ježka.
Stále vzpomíná
manželka a děti
s rodinami.
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Tříkrálová sbírka zase zvedla laťku

Výuka - počítače
pro seniory v DPS
Od 14. 2. zahajujeme volné pokračování kurzu výuky základních prací na počítačích v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché využití možností počítačů
v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili s počítačem a naučili se zvládnout jeho
základní obsluhu. Například: jak vhodně najít
různé informace prostřednictvím internetu, jak
si založit svou e-mailovou schránku a spoustu
dalších užitečných informací, které se hodí pro
jejich běžný život. Rozhodně není důvod mít
z toho obavy, mohou přijít i ti, co ještě na počítači nic nedělali a mají zájem se s ním naučit
pracovat.
Zájemci o výuku se mohou informovat, případně
přihlásit, ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude
probíhat každý čtvrtek od 14. 2. do 18. 4. vždy po
jedne hodině v rozmezí od 9.00 do 14.00 hod. Na
výuce jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující. Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem 550 Kč/os. Počet uchazečů je omezený,
proto se bude brát zřetel na pořadí přihlášek.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

Pozvánka DPS
Penzion
6. 2. Šikovné ručičky – od 13.30 hod. v pracovní
místnosti budeme vyrábět výzdobu na pyžamový
bál.
12. 2. Pyžamový bál – neváhejte a využijte možnost si v pyžamu zatančit, zasoutěžit, pobavit se.
K poslechu i tanci zahrají pánové Hladík a Otepka,
zazpívá paní Andrlíková. Zájemci si mohou vstupenky zakoupit na recepci Penzionu. Vybíráme
50 Kč. Nebude chybět občerstvení. Začínáme ve
14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
18. 2. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
20. 2. Společné muzicírování od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
27. 2. Cestovatelské odpoledne – Žďárské vrchy,
Bystré. Společenská místnost od 14.00 hod.
28. 2. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně.
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Loňský výtěžek překročila o 667
korun. Zdá se, že to není mnoho, ale
půjčíme-li si sportovní terminologii,
sportovec, který se přiblížil k hranicím svých možností, od tohoto
okamžiku posouvá svůj rekord kupředu také jen po
malých kouscích.
K tomuto pomyslnému vrcholu se možná dostala
i Tříkrálová sbírka na Poličsku. Uvědomujeme si,
že vaše dárcovské možnosti nejsou nevyčerpatelné,
doba není pro některé rodiny zrovna jednoduchá
a „nic neroste do nebe“ - ani tříkrálová sbírka. Proto
jsme za vaši letošní štědrost obzvláště vděčni.
A co k tříkrálové koledě zbývá dodat? Celý region
je koledujícími skupinkami pokrytý a skupinky spíše přibývají. Letos jich chodilo dům od domu 128,
přičemž ještě před pěti lety koledovalo 111 skupinek.
Z tříkrálové sbírky se za jejích třináct let stala nová
tradice i lidová událost. Zvláště zřetelně se projevuje
na vesnicích, kde lidé koledníky očekávají. Mívají dopředu připraveny peníze do pokladničky a sladkou
pochoutku, a pokud k nim z nějakého důvodu koledníci nedorazí, ptávají se po nich a příspěvek přinesou
třeba i dodatečně. Ale i ve městech jsou ulice i sídliště, kde obyvatelé sbírce fandí a koledníky vítají jako
staré dobré známé.
Ve vesnicích péči o koledníky obvykle převezme
škola, starosta obce, nebo nějaký občan. Ti se pak
starají o to, aby koleda byla pro děti příjemným zážitkem. Specifické organizační nároky jsou v Poličce.
Ani letos se zahájení neobešlo bez tříkrálového průvodu s koňmi manželů Jandlových a Bidmonových,
královských fanfár v podání Žesťového kvintetu ZUŠ
B. Martinů Polička a hromadného požehnání pana
faráře Miloslava Brhela skupinkám. O organizaci
stovky lidí se starali všichni zaměstnanci Oblastní

charity Polička. Pomoc při přípravě občerstvení poskytlo 15 dobrovolnic, jež napekly koláče a buchty
a restaurace Jordán, která opět připravila 200 porcí
guláše. Děkujeme Gymnáziu Polička, všem základním školám v Poličce, Bystrém i obecním školám
a jejich ředitelům za pomoc při organizování skupinek koledníků, farářům, farnostem a samozřejmě
starostům obcí za každoroční péči, kterou Tříkrálové sbírce věnovali.
Tříkrálová sbírka není soutěž ve vybírání peněz.
I když vypracováváme tabulku výtěžků, uvědomujeme si, že každá obec má svá specifika, limity i historii, proto je nemožné je srovnávat. Jsme vděčni
každé obci za každý dar, a to bez rozdílu. Poděkování
zaslouží každý dárce a dokonce i každý člověk, který
koledníky laskavě přijme, ačkoliv jim z nějakého důvodu přispět nemůže. Koledníci totiž nejen vybírají
peníze, ale také žehnají domy a lidi v nich žijící. Je
to totéž, jako přání nejvyššího dobra. A to se přeci
neodmítá.
Štěpánka Dvořáková

Poděkování charitě
Ocenění domácí hospicové péče
Rád bych touto cestou poděkoval charitě za službu v podobě domácí hospicové péče, kterou jsem
měl možnost využít při péči o svoji manželku. Chtěl
bych vysoce ocenit tolik potřebnou podporu i odbornou péči. Jsem vděčný za náročnou a penězi nedoceněnou službu. Rád bych doporučil jejich služby
všem potřebným. V našem městě je nabízena jako
součást charitní ošetřovatelské péče. Nebojte se o ni
požádat!
Josef Kovář
Nenápadní profesionálové
V čase nedávno minulém se mi dostalo té cti nacházet se v blízkosti ženy, která se chystala završit
své lidské putování na tomto světě. Její vnitřní sílu
a nakažlivou odvahu bojovat do poslední chvíle s těžkou nemocí, už nevymažu ze své paměti. Bude mým
vzorem, jak se zachovat v případě, že se setkám tváří
v tvář s těžkou situací.
Ráda bych povzbudila všechny, kdo by rádi splnili svým těžce nemocným blízkým jejich přání, aby
mohli odejít z tohoto světa v domácím prostředí,
zároveň však cítí, že si na to lidsky netroufají. Chybí
jim třeba zkušenost, protože u nich doma byli zvyklí
takové situace řešit jinak, nebo cítí například nedostatek odvahy vidět velké utrpení tak zblízka či se
jim nedostává souhlasné odezvy od těch nejbližších.
V takovém případě bych jim chtěla vzkázat, že máme
mezi sebou velmi nenápadné profesionály, kteří vás
v těchto lidsky těžkých okamžicích dokážou podpořit a nabídnout potřebnou a erudovanou pomoc. Já
jsem je totiž měla možnost v takové situaci sledovat
a spolupracovat s nimi. Dokáží ošetřit nemocného
v domácím prostředí, nabídnout zdravotní a kompenzační pomůcky, konzultovat obtíže telefonicky,
psychicky podpořit jak nemocného, tak toho, kdo
pečuje, nabídnout z arzenálu svých zkušeností to
nejlepší pro vaši situaci a postarat se o vše potřebné
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i poté, co nemocný překročí práh života. Pozorovat
jejich laskavou službu zblízka pro mě zůstalo v čase
smutku velkým povzbuzením.
Splnit nemocnému jeho přání prožít poslední čas
svého života doma, je prvním krokem na cestě k vyrovnání se s jeho ztrátou.
Ing. Jana Klimešová

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014
na Gymnáziu Polička
Na středních školách zřizovaných Pardubickým
krajem se budou konat jednotné přijímací zkoušky, které budou pro školní rok 2013/2014 přijímat
žáky do oborů vzdělávání ukončovaných maturitní zkouškou.
Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na
základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení. Přijímací zkoušky pro čtyřletý
obor vzdělání budou mít formu písemných testů
z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Uchazeči o studium v osmiletých gymnáziích budou konat test z obecných
studijních předpokladů. Dodavatelem testů bude
společnost SCIO.
První kolo přijímacího řízení
V prvním kole přijímacího řízení do čtyřletého
i osmiletého oboru vzdělávání budou přijímací
zkoušky probíhat ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2013.
Náhradní termín pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole je předběžně stanoven na 7. 5.
2013.
Rozsah testů
ČJ – český jazyk: 45 minut čistého času na řešení, 40 úloh – max. počet bodů 40 (u osob, které
nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, může
být na jejich žádost prominuta přijímací zkouška
z českého jazyka – test tak bude nahrazen rozhovorem, který bude ohodnocen max. 40 body)
M – matematika: 60 minut čistého času na řešení, 30 úloh – max. počet bodů 30
OSP – obecné studijní předpoklady: 60 minut čistého času na řešení, 60 úloh – max. počet
bodů 60
Účast uchazečů v prvním kole přijímacího řízení
V prvním kole přijímacího řízení má právo
uchazeč vykonat maximálně tolik testů, kolik podal přihlášek. Výsledky jednotlivých testů z prvního kola nebudou v jeho rámci přenosné.
Hodnocení uchazečů - čtyřleté studium
1. Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení:
a) počet bodů dosažených v testech z M, ČJ
a OSP (max. 130 bodů)

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání
je dosažení následující minimální bodové hranice:
1. kolo přijímacího řízení

všechna další kola
přijímacího řízení

58 bodů z maximálního
bodového zisku z testů

53 bodů z maximálního
bodového zisku z testů

b) počet bodů získaných na základě prospěchu
na konci osmého ročníku a v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ (max. 50 bodů), a to
z matematiky, českého jazyka, prvního cizího
jazyka, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu
a dějepisu; počet přidělených bodů se bude řídit následující tabulkou č. 1
Pro součet známek z vybraných předmětů 36
a větší jsou přidělené body 0.
c) za další aktivity, výsledky v soutěžích může
škola přidělit žákovi maximálně 10 bodů
2. Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení
bude dáno součtem všech bodů z jednotlivých
částí uvedených v bodě 1. Maximální počet
bodů je 190.
3. Doplňková kritéria pro případ rovnosti bodů
stanoví ředitel školy.
Hodnocení uchazečů - osmileté studium
1. Kritéria pro hodnocení uchazečů v jednotlivých kolech přijímacího řízení:
a) počet bodů dosažených v testu OSP (60
bodů)
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání
je dosažení následující minimální bodové hranice:
1. kolo přijímacího řízení

všechna další kola
přijímacího řízení

30 bodů z maximálního
bodového zisku z testu

28 bodů z maximálního
bodového zisku z testu

b) počet bodů získaných na základě prospěchu
v prvním pololetí pátého ročníku ZŠ z matema-

Tab. č. 1
Součet známek
z vybraných
předmětů

Průměrný
prospěch z vybr.
předmětů

Přidělené body

Součet známek
z vybraných
předmětů

Průměrný
prospěch z vybr.
předmětů

16
17

1,00

50,00

26

1,63

37,50

1,06

49,88

27

1,69

34,88

18

1,13

19

1,19

49,50

28

1,75

32,00

48,88

29

1,81

28,88

20

1,25

21

1,31

48,00

30

1,88

25,50

46,88

31

1,94

21,88

22

1,38

45,50

32

2,00

18,00

23

1,44

43,88

33

2,06

13,88

24

1,50

42,00

34

2,13

9,50

25

1,56

39,88

35

2,19

4,88

Součet známek
z vybraných
předmětů

Průměrný
prospěch z vybr.
předmětů

Přidělené body

Součet známek
z vybraných
předmětů

Průměrný
prospěch z vybr.
předmětů

Přidělené body

5

1,00

20

8

1,60

12

6

1,20

18

9

1,80

8

7

1,40

16

10

2,00

4

Přidělené body

Tab. č. 2
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tiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy
a vlastivědy (max. 20 bodů), v případě, že je přírodověda a vlastivěda nahrazena jedním vyučovacím předmětem, započte se známka z tohoto
předmětu dvakrát. Počet přidělených bodů se
bude řídit následující tabulkou č. 2.
Pro součet známek z vybraných předmětů 11
a větší jsou přidělené body 0.
c) za další aktivity, výsledky v soutěžích může
škola přidělit žákovi maximálně 5 bodů
2. Celkové hodnocení žáka v přijímacím řízení bude
dáno součtem všech bodů z jednotlivých částí
uvedených v bodě 1. Maximální počet bodů je 85.
3. Doplňková kritéria pro případ rovnosti bodů
stanoví ředitel školy.
Další kola přijímacího řízení
Uchazeči budou ke vzdělávání přijímáni na základě přijímacích zkoušek ve všech kolech přijímacího řízení.
V dalších kolech přijímacího řízení může uchazeč uplatnit výsledek testů z předešlých kol. Pokud
uchazeč v předešlých kolech přijímacího řízení
testy nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek
testů z předešlých kol, bude mu umožněno testy
vykonat.
Mgr. Miloslav Svoboda, ředitel školy

Aby nebyl nikdo
sám….
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců
ČR v Poličce a okolí. Nový rok jsme začali opět vesele
a aktivně. Všichni účastníci akce Odpoledne stolních
her, která proběhla 15. ledna, se jistě skvěle pobavili
a už se těší na další pokračování v nejrůznějších podobách. Například Odpoledne ručních prací, které
promýšlíme, nebo Odpoledne s křížovkami, rébusy
nebo sudoku a další. Vaše nápady očekáváme.
A co nás čeká v únoru? Připravené jsou hned dvě
významné akce. 12. února od 14.00 hodin v restauraci Pivovar na náměstí k nám na besedu o bezpečnosti v Poličce přijdou velitel městské policie, náčelník
okrsku Policie České republiky a vedoucí Záchranného integračního systému v Poličce. Očekáváme
zajímavé informace i bohatou diskusi. Druhá akce se
bude konat 26. února opět od 14.00 hodin tentokrát
v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici. Bude to
zahajovací přednáška a procházka expozicemi CBM.
Celý cyklus bude mít čtyři části a bude zakončen
v listopadu 2013. Nazvali jsme ho Polička známá
i neznámá. V dalších jarních měsících připravujeme
už tolik očekávané vycházky do přírody, oslavy MDŽ,
další tematická odpoledne a samozřejmě vlakové
i autobusové zájezdy. Jejich prodej a rezervace míst
začne již 12. února. Zájemci o zájezdy dostanou bližší
informace u svých vlaštovek, kde si zajistí rezervaci
a zájezd zaplatí. Přeji nám všem, ať se nám naše práce daří jako doposud.
Předseda MO SDCR, RSDr. Ivan Chudý

Kardio klub zve
Únorová vycházka zimními Svitavami. Sejdeme
se 16. února v 10.00 hodin před FABRIKOU ve
Svitavách, kde si prohlédneme klubové spolkové
místnosti.
Odjezd do Svitav autobusem v 9.19 hod. Nenáročná vycházka 3 - 5 km bude upravena dle rozmaru počasí. Neseďte doma, přijďte mezi nás.
Jan Pokorný
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Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
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 v revitalizovaném domě na Švermově ulici. Cena dohodou. Tel.:
602 318 359
•
Prodám zděný byt 3+kk s balkónem na sídl.
B. Němcové, blízko centra. Kompletní rekonstrukce
bytu 2007. Dům zateplený, plastová okna, nová střecha. Nízké náklady. Tel. 732 924 591
•
Prodám byt 3+1 v Poličce na sídl. Hegerova.
Zděné jádro, koupelna a kuchyň po rekonstrukci.
Všude plovoucí podlaha. Tel. 777 050 815
•
Prodej DB 3+1 v Poličce. Nabízím k prodeji zděný DB 3+1/ 71 m2 s balkónem v 1. patře v klidné lokalitě (sídliště B.Němcové) v Poličce. Dům nově zateplen + nová fasáda, v bytě nainstalovány měřáky tepla,
plastová okna, nová kuchyňská linka. K bytu náleží
dva sklepy. Cena: 950 000 Kč. Tel. 739 413 789.
•
Prodám zděnou garáž. Č. tel.: 604 354 073
•
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 byt 3+1 v Poličce. Cena 7 000 Kč za
měsíc vč. poplatků + elektřina. Telefon 777 204 200.
•
Pronajmu garáž na ulici Střítežská 500/měsíc.
Tel. 721 276 100.
•
Dárková prodejna, Dara Riegrova 43, vám nabízí
neobvyklé dárky k různým příležitostem, vámi dodané foto jako dárek na čokoládě vašim přátelům,
pro zdravý životní styl oblíbené výrobky zn. Neera
a ajurvédské čaje, pro hledající předkládáme duchovní a meditační četbu, výklad karet a konzultace.
•
Prodám z obchodu starší prod. pult a regál
na zboží, prosklený otočný stojan na vyst. zboží
(v. 1000, 600 x 600), ze zrcadla vyrobený rohový
stojan na vyst. zboží (vhodný do výlohy, v. 600). Tel.
737 805 474.
•
Ženy: Povánoční rozhýbání metabolizmu.
Lepek! Skrytá ložiska mikrobů - časté nemoci. Zimní deprese. Slabá imunita. 777 561 552, 7. a 8. 2. Masarykova 188. Metoda MUDr. Jonáše.
•
Prosím paní inzertující v Expres seznamce
„LUDMILA,A64 Polička” o kontakt zasláním SMS se
svým číslem na můj mobil. 739 050 851 Zn. třeba
(všeho přiměřeně).

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Přijímací zkoušky nanečisto na Gymnáziu Polička
Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si
uchazeči vyzkoušeli typy úloh v jednotlivých testech a prošli si atmosférou zkoušek na naší škole.
Zkoušky budou probíhat ve středu 20. března
2013 od 7.45 h.
Zájemci o studium čtyřletého studijního oboru gymnázia (žáci 9. tříd ZŠ) vypracovávají testy
z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Zájemci o studium osmiletého studijního oboru gymnázia (žáci 5. tříd ZŠ) vypracovávají test
z obecných studijních předpokladů.
Testy jsou sestaveny z otázek použitých v předchozích letech.
Zájemci o přijímací zkoušky nanečisto se mohou
přihlásit do středy 13. 2. 2013 buď osobně v kancelářích školy (č. dveří 214 nebo 219), kde zároveň
zaplatí částku odpovídající ceně vybrané verze
testů, nebo zaplacením testů bankovním převodem na účet školy č. 353 303 664/0600, kde bude
ve zprávě pro příjemce uvedeno jméno a adresa
zájemce (nutné pro identifikaci plátce!). Po uvedeném termínu nebude již přihlášení možné.
Cena za jednoho uchazeče:
z 9. třídy ZŠ - trojice testů - 104 Kč (ČJ, MA, OSP)
z 5. třídy ZŠ - jeden test - 73 Kč (OSP)

Před zahájením je zařazena instruktáž pro uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů a pravidel povoleného chování. Uchazeči zaznamenají odpovědi do záznamového archu tužkou Centropen
0,5 s černou barvou náplně, kterou si každý přinese s sebou. Odpovědi uchazečů budou zadány ke
zpracování společnosti Scio. Vyhodnocení v rámci
PZ nanečisto obsahuje pouze skóre, úspěšnost
v testu, přehled správných a špatných odpovědí.

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

Vyhodnocení v podobě „Zprávy pro uchazeče“
budou předána v úterý 26. 3. 2013 ve 14.00 h., kdy
proběhne společná schůzka, na které budou s našimi učiteli rozebrány nejčastější chyby, kterých se
žáci dopouštěli, a kterých je třeba se vyvarovat při
skutečných přijímacích zkouškách.
Mgr. Miloslav Svoboda
ředitel školy
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Volejbal v roce
2013

Zprávy oddílu ledního hokeje

Volejbalová sezóna se překulila do druhé poloviny. Všechna družstva poličského Spartaku
nastoupila ke svým utkáním v krajském přeboru.
Nejvíce se dařilo družstvu přehazované, děvčata ročníku 2002 a mladší, které dorovnalo krok
s Dolním Újezdem a dělí se společně o první
místo v krajské soutěži. Letos boj o zlato nebude
snadnou záležitostí, ale věříme, že medaile (jakákoliv) nám neunikne.
Přípravka dívek rovněž vede krajský přebor,
má o něco snadnější pozici, snad vlivem nemocí
nepřijdeme o slibný náskok.
Mladší žákyně vstoupily do pohárové nadstavby na hřišti v České Třebové. Výborný bojovný
výkon všech hráček stačil na dramatické sety,
nikoliv však na vítězství. Pád do B skupiny není
nikterak tragický, neboť soutěž je vzácně vyrovnaná.

Starší žákyně A týmu poprvé poznaly pocity
z vyhraných utkání, a to hned 2 x, když porazily
Žichlínek.
Starší žákyně B týmu nepotvrdily ve svých novoročních utkáních roli favoritek, a tak jim soupeřky ukázaly, jak se hraje volejbal. Přesto držíme
9., respektive 3. místo.
Kadetky si hravě v exhibici poradily s Litomyšlí 2 x 3:0. Čeká je opět další kolo Českého poháru
tentokráte v Bzenci.
Svátkem pro poličské volejbalistky byl pátek
11. ledna, kdy přebírala družstva přípravky a kadetek ocenění v rámci Sportovce Poličky. A mezi jednotlivce se dostala i Karolína Dvořáková, hráčka
přípravky, ale hrající již za mladší i starší žákyně.
Poličtí muži vstoupili do východočeského Poháru hejtmana 26. ledna.		
har

AVL Polička

V sobotu 29. 12. 2012 uspořádal oddíl ledního
hokeje ve spolupráci s městem Polička, Mozaikou
a T.E.S. hokejový den k oslavám 80 let založení
ledního hokeje v Poličce. V dopoledních hodinách
byl na programu turnaj přípravek, ve kterém naši
nejmladší zvítězili. Na druhém místě skončila Moravská Třebová a na třetím Litomyšl. Od 13.30 hod.
v hlavním odpoledním programu vystoupila zpěvačka Heidi Janků, která, nejen dětem, zpívala,
ale zároveň se s nimi účastnila některých dovednostních soutěží. Je třeba podotknout, že celé své
vystoupení, které trvalo 2,5 hod. neodzpívala na
pódiu, ale odbruslila. V 17.00 hod. nastoupilo naše
„A“ mužstvo proti veteránům HC Pardubice. Soupeř
zvítězil 6:5, a ač někteří hráči již hodně prošedivěli,
předváděli velice kvalitní technický hokej.
Na závěr celého dne shlédlo asi 600 diváků laserovou show.
Výbor oddílu ledního hokeje chce touto cestou
poděkovat za spolupráci městu Poličce, Mozaice
Polička a T.E.S. Polička. Po posledním sehraném
utkání ve skupině „B“ obsadil Spartak druhé místo a postoupil do skupiny „A“. Jeho soupeři budou
mužstva: Choceň, Moravská Třebová, Světlá n. Sázavou, Chrudim a ZH Pardubice (postoupili z prvního místa). Naopak ze skupiny „A“ padá Litomyšl
a Hlinsko. Utkají se s Lanškrounem, Českou Třebovou a Skutčí.

svoje skóre již na 0:3. Spartak tak, jako v Chocni,
opět osvědčil bojovného ducha a ve 26. minutě snížil, poté se trefil chrudimský Seidler, ale Hron opět
korigoval na 2:4. Polička se s přibývajícím časem
dostávala stále více do tlaku. Minutu před koncem
při power play dal Škarýd kontaktní trefu (3:4). Domácí dál pokračovali bez gólmana a do jejich prázdné svatyně zpečetil šťastné chrudimské vítězství
Holub.
Sponzorem utkání byl pan Josef Bouška ALARM-SYSTÉM a nejlepším naším hráčem byl vyhodnocen brankář Rauer. V divácké soutěži ve střelbě na
branku postoupil pan Zdvořilý z Poličky.

CHOCEŇ – POLIČKA 7:5 (4:0, 1:2, 2:3)
Branky: Šedý 2, J. Boháček, Krajíček, Vacek. Třetí část krajské hokejové ligy začala v neděli 6. 1., kdy
Spartak zajížděl na led vítěze druhé části skupiny
„A“ Chocně. Po první třetině to vypadalo velice špatně, protože Spartak vystoupil na led velkého favorita bez osmi stabilních hráčů, a nejen díky tomu,
nezachytil začátek. Po první dvacetiminutovce prohrával 4:0, když na začátku druhé třetiny ve vlastním oslabení Choceň zvýšila na 5:0, vypadalo to na
debakl. Ale v polovině zápasu nejdříve J. Boháček
a pak Šedý korigoval na 5:2. V té době začínal hrát
soupeř na bránu a v obraně vyráběl chybu za chybou. Důraznou hrou se podařilo Spartaku snížit již
na 6:4, ale domácí nenechali nic náhodě a zvýšili na
7:4. V 57. minutě upravil na lichotivé skóre 7:5 Šedý.
Na závěr jen zpráva pro fanoušky. K tomuto utkání
nenastoupil L. Boháček, který je po operaci kolene
a sezóna končí pravděpodobně pro Hejtmánka, kterého pro změnu čeká operace ramene.
POLIČKA - CHRUDIM 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)
Branky: Slavík, Škarýd, Hron
Ve středu 9. 1. odehrál Spartak na domácím ledě
vyrovnanou partii s týmem Chrudimi. Chybělo
jen trochu štěstí a domácí mohli bodovat, ovšem
nejen štěstí, ale i hlavní rozhodčí byl proti. Zhruba
v 10. min neuznal Poličce regulérní branku. Soupeř dvě minuty před koncem první třetiny dvakrát
prostřelil Rauera a hned v úvodu další části navýšil

V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
3. 1. ASPV - THT
0:2
ASPV - Pajdáci
2:0
THT - Pajdáci
2:0
17. 1.
Bystré - THT		
1:1
Bystré - Pajdáci		
1:1
V pondělí 31. prosince se na přehradě Pod KopJaruni - THT		
2:0
cem konal poslední závod loňského sportovního
24. 1. ASPV - K6			
1:1
kalendáře Rybářského sdružení Vysočina Polička
THT - K6			
2:0
– 3. ročník Zlaté silvestrovské šupiny. Hospodář
THT - LachSoda		
2:0
sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Přípravy závodu nám trochu zamotaly hlavu,
Rozpis zápasů na další měsíc:
protože se nedalo odhadnout, jaké bude počasí.
14. 2. Bystré - LachSoda, Jaruni - K6,
První prosincová dekáda sice byla mrazivá, ale
Jaruni - K6
na Vánoce přišla obleva a zdálo se, že bude trvat
21. 2. Pajdáci - K6, Pajdáci - LachSoda,
až do Nového roku. Naštěstí dva dny před SilvesTHT - K6
trem začalo mrznout a led se zpevnil natolik, že
28. 2. Jaruni - THT, THT - LachSoda
bylo možné po něm bezpečně chodit. Takže pohoVíce informací a kompletní rozpis naleznete na
da – mohlo se tradičně chytat „na dírkách“. Nejwww.policka.cz/avl.
větším překvapením, a to velmi příjemným, pro
J. K. Dvořák
nás byla účast – dostavilo se 187 rybářů z oblaswww.policka.cz/avl
ti od Brna po Pardubice. Ve srovnání s loňským

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – POLIČKA 10:2
(2:1, 5:1, 3:6)
Branky: Vacek, Krajíček
Opět nekompletní sestava Spartaku byla příčinou vysoké porážky na ledě Slovanu Moravská
Třebová v utkání hraném v neděli 13. 1. Výsledek
první třetiny vypadal pro naše barvy ještě nadějně,
ale obraz hry díky malému počtu hráčů, kterým zákonitě ubývalo sil, již ne. Druhá třetina toho byla
jasným důkazem, kdy soupeř navýšil svoje skóre
o pět branek. Závěrečná dvacetiminutovka se jen
dohrávala, ale i tak domácí podporovaní svými fanoušky dosáhli vstřelení desátého gólu.
POLIČKA – ZH PARDUBICE 6:3 (1:0, 3:1,
2:2)
Branky: Boháček J. 3, Nykl 2, Mahel
Velice pěkné utkání hrané na domácím ledě ve
čtvrtek 17. 1. začal lépe Spartak a již ve druhé minutě junior Boháček J. otevřel skóre. Ve druhé části
nejdříve soupeř vyrovnal, ale Boháček svými dvěma trefami dovršil čistý hattrick a Mahel přidal
čtvrtou trefu do černého. V poslední třetině dvakrát zaúřadoval Nykl a Pardubice též dvakrát skórovaly, ale na víc již jejich výkon nestačil. Domácí
zaslouženě zvítězili 6:3 a nejlepším hráčem byl
vyhodnocen střelec tří branek Jan Boháček. Cenu
předal sponzor utkání pan Josef Popelka z Pomezí
(stavitel). Do finále divácké soutěže postoupil pan
Procházka z Korouhve.
Junioři:
		 Moravská Třebová – Polička
		 Polička – Chotěboř
Dorost:
		 Polička – Hlinsko
		 Skuteč – Polička
Starší žáci
		 Pardubice – Polička
Mladší žáci:
		 Pardubice – Polička
Přípravka:
		 Lanškroun – Polička

7:0
1:7
7:1
1:7
8:5
5:6
2:5
Výbor oddílu LH

Zlatá silvestrovská šupina se vydařila
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ročníkem to je zhruba pětinásobek. Připočteme-li
k nim i jejich doprovod (manželky, přátele) přítomno bylo na 300 lidí. K všeobecné spokojenosti
přispělo i počasí – byl krásný slunečný den. Není
pochyb, že obdobnou akci byste marně hledali
široko daleko. Prostě bylo to krásné rozloučení
s minulou sportovní sezónou a možnost k společenskému setkání s přáteli a známými
Pochopitelně, jak velí tradice, jsme opět přehradu doplnili rybami. Braly „jakž takž“ (celkem
jich bylo uloveno zhruba 150), takže jsme mezi
nejúspěšnější lovce mohli rozdělit tři sady pohárů v kategoriích štika, okoun a pstruh (těch bylo
uloveno nejvíc).“
Text L. Vrabec

Sportovec Poličky
V pátek 11. ledna se v poličské Sokolovně uskutečnilo předávání ocenění nejlepším sportovcům
Poličky v kategoriích žákovských a dorosteneckých.
Akci připravila, stejně jako vloni, sportovní komise ve spolupráci s Městským úřadem Polička.

Sportovec roku - dorost, jednotlivci
Večer se nesl ve slavnostním duchu přátelské
atmosféry za podpory zkušeného moderátora Jaroslava Kacálka.
O kulturní doprovodný program se postarali:
čtrnáctileté cvičenky zumby pod vedením paní
Kopecké, studentka brněnské konzervatoře Anežka Vincourová a student pražské konzervatoře
Petr Harašta.
Ocenění získali diplom, plaketu s poličským
znakem pro sportovce 2012 a věcné ceny, které
věnoval Městský úřad Polička, Prima p. Švanda
a Ravensburger p. Hlouš. Sponzorům děkujeme.
Zde je výčet oceněných (bez pořadí) s některými
jejich úspěchy:
Kategorie žáci:
• Ondřej Švanda – TJ Štefanydes Polička, mistr
Čech do 10 let

• Vítek Hromádka - SK 8 slalom Polička, 2. místo na Mistrovství světa ve slalomu na skateboardu ve Stuttgartu
• Adam Stráník – Arena Kickbox Tahaibox Vysočina Polička, 3 druhá a 2 třetí místa na MS
v Soluni
• Sára Zámečníková - Arena Kickbox Tahaibox
Vysočina Polička, 3 druhá a 1 třetí místo na MS
v Soluni
• Kateřina Tobyšková – Atletika Polička, 1. místo v běhu na 1 500 m v krajském přeboru Olomouckého kraje v hale
• Karolína Dvořáková – TJ Spartak Polička, oddíl odbíjené, hráčka přípravky, dvakrát Přebornice Pardubického kraje v kategorii přehazované a přípravky dívek
Kategorie dorostu:
• Jan Flídr – SDH Široký Důl – Mistr ČR v požárním sportu dorostu s SDH Zbožnov – Sokolov
• Vít Kalvoda – Atletika Polička, 1. místo v běhu
na 200 a 400 m v kvalifikaci o II. Ligu v Písku
• Tereza VYTLAČILOVÁ - Atletika Polička,
1. místo v halovém pětiboji Mistrovství ČR ve
víceboji v Praze
• Petr Matouš - SK 8 slalom Polička, 1. místo na
Mistrovství světa ve slalomu na skateboardu
ve Stuttgartu
• Lukáš Pavlíček - TJ Štefanydes Polička, krajský přeborník do 10 let
• Veronika Fricová – reprezentuje Poličku v aerobiku, 3. místo Beauty of Aerobic ČR
Kategorie kolektivy – žáci:
• TJ Spartak Polička volejbalový oddíl, družstvo přípravky – Přebornice Pardubického
kraje
• SK Kometa Polička ml. žáci hokejbal – 2. místo
na MČR
• TJ Štefanydes ml. žáci – vítěz sk. B KP družstev, 2. místo ve finále KP

Úspěch starší přípravky ve Svitavách
První halový turnaj v novém roce starší přípravka odehrála v sobotu 5. 1. ve Svitavách.
Pořadatelé nás požádali, jestli můžeme přivézt
dva týmy, že mají slabou účast, tak jsme požádali trenéry mladší přípravky o výpomoc a vyrazili
jsme s 16 hráči do boje. Překvapivě měl turnaj ve
Svitavách velice slabou úroveň a tak kluci z Poličky všem přítomným ukázali, jakou máme v Poličce
silnou přípravku. Pomocníci z mladších se tedy určitě neztratili a byli hodně vidět.
VÝSLEDKY:
Polička A
Svitavy A
2:0
		 – branky: Zahoran 2x
Svitavy B
8:0
		 – branky: Jonáš 3x, Dospíšil, Mitáš, Tůma,
		 Zahoran,Karlík
Polička B
5:0
		 – branky: Jonáš 2x, Mitáš 2x, Valouch
Mor. Třebová
2:1
		 – branky: Jonáš, Dospíšil

SESTAVY:
Polička A: Lajžner, Tůma, Dospíšil, Jonáš, Zahoran, Mitáš, Valouch (2005!)
Polička B: Spálenka, Pham (2004!), Vu Thanh
Dat, Horníček, Slezák, Škacha, Mach (2004!)
Trenéři: Lajžner Roman, Karlík Jan
KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE
		 1. Polička A
		 2. Mor. Třebová
		 3. Polička B
		 4. Svitavy A
		 5. Svitavy B
Nejlepší střelec turnaje byl Jonáš Josef a nejlepší brankář Marek Lajžner. Závěrem děkujeme
všem rodičům, fanouškům a trenérům mladší přípravky za výpomoc.			
-jk-

• HC Spartak Polička, hokej, starší žáci - Přeborník Pardubického kraje
• TJ Spartak Polička oddíl tenisu – postup do
vyšší soutěže bez porážky
Kategorie kolektivy - dorost:
• TJ Štefanydes Polička, šachy – dorost a postup
do extraligy dorostu
• TJ Spartak Polička oddíl odbíjené, družstvo
kadetek – Přebornice Olomouckého kraje
• 3. TJ Spartak Polička, oddíl tenisu, dorost 2. místo, pouze s jednou porážkou
Všem oceněným upřímně blahopřejeme, přejeme další úspěchy ve sportovních kláních. Polička
je patřičně hrdá na sportovní mládí, které město
reprezentuje na všech okresních, krajských i republikových soutěžích.
V době, kdy mládež sedí nejraději před obrazovkou počítače, musíme poděkovat trenérům, kteří
se věnují mládežnickým celkům a hlavně rodičům,
kteří své děti motivují a přivádějí na různá sportoviště, nenechají je zahálet a stojí za jejich prvními
sportovními krůčky.
Za sportovní komisi Ludmila Haraštová

12. Střítežská
míle Ondry Kličky
Vítězstvím ve třetím běhu zimního slunovratu
Stříteží završil úspěšný rok na této trati svitavský mílař Ondra Klička, když vyhrál všechny
čtyři závody roku 2012. Navíc překonal zimní
rekord výkonem 4:28 min. Dobrou sportovní
úroveň však předvedlo všech 27 startujících. Zásluhu na vytvoření devíti absolutních osobních
rekordů a dalších šestnácti rekordů mělo i příznivé počasí, které poskytlo suchou trať a teplotu
těsně nad nulou. Devět závodníků tak mohlo běžet pod pět minut a poslední v cíli stihl dokončit
závod za osm minut.
Na stupně vítězů doprovodili Ondru také „zahraniční“ závodníci, druhý Honza Kubíček z Litomyšle a třetí Matěj Řemínek z Chocně. Těsně
za nimi doběhli poličští Dan Petr a Tomáš Večeře. Výkon pod pět minut předvedl i nejlepší
Střítežan Karel Radiměřský.
Mezi ženami dominovala po roční pauze zaviněné zraněním a nemocí Zuzka Vlčková před
další domácí běžkyní Lenkou Schauerovou a poslední vítězkou Pavlou Šimůnkovou z Iscarexu.
Za zmínku stojí i nadvýkon 6:10 min. svitavského talentu - devítiletého Huga Charváta. Že
by Ondra měl nástupce?
A jelikož na konec světa musíme ještě nějaký
to tisíciletí počkat, zvu k dalšímu startu v první
jarní den – 20. 3. o osmnácté hodině.
Miloslav Červ

Polička B
Svitavy A
3:0
		 – branky: Mach, Horníček, Vu Thanh Dat
Svitavy B
4:1
		 – branky: Vu Thanh Dat 2x, Slezák, Mach
Polička A
0:5
Mor. Třebová
1:5
		 – branka: Škacha
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. pátek

6.00-19.00 h., 19.00-20.00 h. kondiční
plavání
2. sobota
14.00-20.00 h.
3. neděle
ZAVŘENO
4. pondělí 6.00-20.00 h.,
5. úterý
6.00-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři dráhy,
19.00-20.00 h. aquaerobic
6. středa
6.00-19.00 h., 19.00-20.00 h. kondiční
plavání
7. čtvrtek
6.00-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři dráhy,
19.00-20.00 h.
8. pátek
6.00-19.00 h., 19.00-20.00 h. kondiční
plavání
9. sobota
14.00-20.00 h.,
10. neděle ZAVŘENO
11. pondělí 6.00-10.00 h., 12.00-13.30 h., 14.3016.00 h., 18.00-20.00 h.,
12. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-15.00 h., 15.0016.00 h. pro těhotné, 16.30-17.30 h.,
17.30-19.00 h. tři dráhy, 19.00-20.00
h. aquaerobic
13. středa 6.00-12.00 h., 18.00-19.00 h., 19.0020.00 h. kondiční plavání
14. čtvrtek 6.00-10.00 h., 11.00-12.00 h.,
14.00-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři
dráhy,19.00-20.00 h.
15. pátek
6.00-7.30 h., 12.00-19.00 h., 19.0020.00 h. kondiční plavání
16. sobota 14.00-20.00 h.,
17. neděle
ZAVŘENO
18. pondělí 6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h., 14.3016.00 h., 18.00-20.00 h.
19. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-15.00 h., 15.0016.00 h. pro těhotné, 16.30-17.30 h.,
17.30-19.00 h. tři dráhy, 19.00-20.00
h. aquaerobic
20. středa 6.00-7.30 h., 10.00-12.00 h., 18.0019.00 h., 19.00-20.00 h. kondiční
plavání
21. čtvrtek 6.00-7.30 h., 11.00-12.00 h.,
14.00-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři
dráhy,19.00-20.00 h.
22. pátek
6.00-7.30 h., 12.00-19.00 h., 19.0020.00 h. kondiční plavání
23. sobota 14.00-20.00 h.,
24. neděle ZAVŘENO
25. pondělí 6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h., 14.3016.00 h., 18.00-20.00 h.,
26. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-15.00 h., 15.0016.00 h. pro těhotné, 16.30-17.30 h.,
17.30-19.00 h. tři dráhy, 19.00-20.00
h. aquaerobic
27. středa 6.00-7.30 h., 10.00-12.00 h., 18.0019.00 h., 19.00-20.00 h. kondiční
plavání
28. čtvrtek 6.00-7.30 h., 11.00-12.00 h., 14.0017.30 h., 17.30-19.00 h. tři dráhy,
19.00-20.00 h.
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 gumičkou kolem nohou! - DĚTI DO 10 LET VĚKU
MAJÍ VSTUP POVOLEN POUZE S PLNOLETOU
OSOBOU!
INFORMACE:
• teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27 0C
• při překročení zaplaceného času v bazénu
a bazénku se doplácí dle platného ceníku
• plavecký bazén, Jitka Kmošková 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz, 461 725 631;

Turisté zvou
Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz;
plavecká škola, Jolana Kozlová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
PROVOZ SAUNY
muži:
středa, pátek 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-19.30 h.
sobota 14.30-16.55 h.
společná: sobota 17.00-20.00 h.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu bazénu jsou na
www stránkách T.E.S., město Polička a před plaveckým bazénem na nástěnce
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA
NA PLAVECKÉM BAZÉNU:
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli
před plaveckým bazénem
po: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
út: 14.00-20.00
st: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt: 14.00-20.00
pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
so: 14.00-17.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora

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
Nedělě 17. února - Orlické hory. Lyžařský zájezd
do oblasti Čenkovic. Možnost běžeckého i sjezdového lyžování. Vedoucí akce: Josef Brokl
Sobota 23. února - Drahanskou vrchovinou
na lyžích. Za příznivých sněhových podmínek
navštívíme nedalekou Drahanskou vrchovinu na
Boskovicku kolem Suchého, Kořence a Benešova.
Doprava vlastními auty. Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Neděle 3. března - Za posledním sněhem - do
Jeseníků. Tentokrát vyzkoušíme nově upravované
stopy v oblasti Dlouhých strání od horní stanice
lanovky z Koutů nad Desnou kolem přečerpávací
nádrže na okruhu Mravenečník a Stadion (kolem
nádrže). Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

ZIMNÍ STADION:
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ: pátek 1. 2. od 13.3015.00 hod., SO a NE - 14.00-15.00 hod. od 4. 2. do
8. 2. od 13.00-14.30 hod.
Od 1. února 2013 je možnost si na Zimním stadionu v Poličce zapůjčit dětské brusle.
Možnost pronájmu ledové plochy na tel.
461 725 427, Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního
stadionu, Polička, zimnistadion@tespolicka.cz.

Mistrovství ČR MSKA
Ve dnech 1. - 2. prosince se v Praze konal již
16. ročník Mistrovství moderního sportovního karate. Byla to nejvýznamnější akce celého roku, na
které kromě turnaje ve formách, sparingu a sportovním boji, proběhlo také vyhlášení výsledků
soutěže Top-Ten za rok 2012. Do této soutěže závodníci po celý rok sbírají body z jednotlivých turnajů a ti nejúspěšnější jsou odměněni diplomem,
věcnými cenami či poukázkou na seminář.
V sobotu ještě před samotným turnajem proběhl krátký, cca hodinový trénink, aby se závodníci
dostali do „provozní teploty“ a poté se začalo závodit ve formách a sparingu.
Na konci dne proběhlo vyhlášení Top-Tenu
a zhodnocení výkonů. V neděli byl turnaj od 10h

otevřen pro veřejnost. Diváci mohli vidět finálové
sportovní boje a exhibice forem závodníků, kteří
se v předešlém dni umístili na prvním místě. Po
skončení turnaje proběhlo předávání medailí a pohárů vítězům, zhodnocení celého turnaje a předání pohárů třem nejúspěšnějším oddílům za tento
rok.
Na této akci samozřejmě nemohl chybět ani oddíl karate Polička, který si odsud přivezl nemálo
umístění.
Šárka Kučerová,
			
1. místo Top-Ten formy
Šárka Kučerová,
			
1. místo Top-Ten boje ženy
Šárka Kučerová,
			
1. místo Top-Ten absolutní
Šárka Kučerová,
			
1. místo forma Quinta
Martina Pachovská,
			
2. místo sparing ženy 7. - 8. kyu
Šárka Kučerová,
			
3. místo boje ženy absolutní
Kateřina Pachovská,
			
3. místo sparing ženy 7. - 8. kyu
Jiří Paulíček,
			
3. místo sparing muži 9. - 10. kyu
Martin Smítal,
			
4. místo forma Secunda
Jaroslav Roušar,
			
4. místo forma Quinta
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