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Noviny občanů města Poličky a okolí

Nový provoz PONASu
Strojírenská společnost PONAS ze skupiny KOH- šem bulharském závodě. Nově jsme získali zakázky
-I-NOOR holding otevřela v Poličce nový provoz. například od firmy Amraz a obnovili spolupráci
Moderní výrobní hala na vstřikování plastů zvýší
s významnými firmami Plasson a Steinel,“ dodává
výrobní kapacitu společnosti o 40 procent. Náklady
Robert Záboj.
na výstavbu a technologie se vyšplhaly na téměř 100
„Investice realizovaná do rozšíření výroby KOHmilionů korun.
-I-NOOR PONAS je v souladu s dlouhodobou strategií KOH-I-NOOR holding, investovat prakticky
veškeré zisky skupiny do modernizace a expanze,
abychom byli konkurenceschopní v celosvětovém
měřítku nejen v současné době, ale i blízké a daleké
budoucnosti,“ komentuje generální ředitel KOH-I-NOOR holding a.s. Ing. Vlastislav Bříza.
K největším klientům společnosti patří firmy
z oblasti automotive jako jsou Continental, Bosch,
A-Raymond, AutomotiveLighting, WOCO nebo IMI-Norgren.
Výhoda KOH-I-NOOR PONAS spočívá v komplexnosti služeb. Nástrojárna je svým zákazníkům
schopna nabídnout kompletní služby od samotného
konstrukčního návrhu přes výrobu a korekci nástroje až po finální výrobek z plastových dílů.
Symbolické přestřižení pásky bylo svěřeno
Vedle moderně vybavených provozů disponuje
do rukou generálního ředitele KOH-I-NOOR
KOH-I-NOOR PONAS také vlastním R&D středisholding a.s. Ing. Vlastislava Břízy a starosty
kem, ve kterém pracuje 20 inženýrů.
města Poličky Jaroslava Martinů. Generální
Nástrojárna a lisovna PONAS byla založena
ředitel Ing. V. Bříza ve svém projevu
v roce 1950 a od roku 2007 je součástí skupiny
poděkoval městu Poličce za vynikající
KOH-I-NOOR holding a.s. V současné době zaspolupráci a podporu, díky níž mohla být
městnává 250 zaměstnanců. 70 % výroby je určeno
nová hala otevřena v plánovaném termínu.
pro zahraniční zákazníky. Stomilionovou investicí
Ocenil zejména práci vedoucího stavebního
v roce 2013 se stala jednou z největších a nejlépe vyúřadu Václava Kašpara.
bavených společností svého druhu ve středoevropském regionu.
Společnost KOH-I-NOOR PONAS dokončila klíKOH-I-NOOR holding a.s. sdružuje desítky
čovou investici do rozšíření výroby vstřikování plas- společností, zaměřených na výrobu a obchodní
tů. V době pokračující recese jde o mimořádný krok. činnost ve čtyřech oborech - školní a kancelářské
Jeho cílem je posílit postavení firmy v zostřující se
potřeby, zdravotnictví, strojírenství a nově energekonkurenci dodavatelů pro automobilový průmy- tika. Nejstarší a nejznámější společností holdingu je
sl. Nový závod bude vybaven špičkovou technologií, KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., jehož historie
která významně zvýší konkurenceschopnost společ- sahá až do roku 1790 a je jedním z nejstarších a nejnosti PONAS na tuzemském trhu i v zahraničí.
větších výrobců výtvarných, školních, hobby a kanNová hala bude vybavena vstřikovacími lisy a plně
celářských potřeb na světě. Další významnou součásautomatizovanými technologiemi, které umožní na- tí holdingu je GAMA Group a.s. zaměřená na výrobu
příklad zastříkávání přesných kovových prvků do
plastové produkce pro všechny obory zdravotnictví.
plastových dílů.
V roce 2012 se součástí skupiny stal největší obchod„Půjde o jeden z nejmoderněji vybavených provo- ník s LPG v ČR a na Slovensku Kralupol s.r.o.
zů v oblasti vstřikování plastů. Jsme rádi, že se nám
Skupina má desítky výrobních závodů v Čechách
podařilo investici dokončit v plánovaném termínu. a na Moravě, ale i v Bulharsku, Rusku a Číně. Téměř
Umožní nám lépe reagovat na potřeby zákazníků
90 % veškeré produkce je určeno na export do více
a posílí naše postavení v době ekonomické krize
než 80 zemí celého světa. Roční obrat skupiny přesaa poklesu automobilové výroby,“ říká ředitel společ- huje 3 mld. Kč, zaměstnává přes 2100 zaměstnanců.
nosti KOH-I-NOOR PONAS Ing. Robert Záboj.
-mdInvestice umožní zvýšit výrobní kapacitu společnosti o 40 procent a do budoucna umožní vytvoření nových pracovních míst. Nyní ve společnosti
KOH-I NOOR PONAS pracuje 250 zaměstnanců,
z toho 30 inženýrů a 20 technologických specialistů.
„V letošním roce plánujeme přibližně 15% nárůst
výroby,“ doplňuje Robert Záboj.
KOH-I-NOOR PONAS disponuje špičkovou nástrojárnou vyhledávanou hlavně nadnárodními
korporacemi. Zhruba 30 % produkce je určeno pro
tuzemské dodavatele a 70 % pro zahraniční zákazníky. Nejvíce obchodních partnerů má společnost
v zemích EU.
„Podařilo se nám prohloubit spolupráci s firmou
Continental, kde plánujeme zahájit výrobu i v naInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Platby za odpady
Připomínáme, že do 31. března 2013 je splatný
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze
psů. Poplatky lze platit v příjmové pokladně MěÚ
Polička a to hotově nebo platební kartou, dále
bezhotovostně převodem na účet města, případně
složenkou na poště. Veškeré náležitosti jsou uvedeny na složenkách, které byly rozeslány začátkem
ledna.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek dle § 11 zákona 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích.
Od letošního roku vznikla nově poplatková povinnost všem cizincům, kteří pobývají na území
obce po dobu delší 3 měsíců. Tímto je vyzýváme,
aby splnili svoji ohlašovací a poplatkovou povinnost. Pokud tak neučiní, bude jim poplatek vyměřen platebním výměrem.
Nájemce městských pozemků (zahrádek) upozorňujeme, že do konce února mělo být uhrazeno
nájemné za rok 2012.
MěÚ Polička – odbor finanční a plánovací

Tradiční oslava
MDŽ v Poličce
Milé poličské ženy, vážení přátelé. Tak jako
minulá léta i letos jsou v Poličce připraveny celoměstské oslavy Mezinárodního dne žen, tradičního svátku, který je organizován ve stále více
pokrokových zemích světa. Je to svátek nejen
oslavující krásu ženy, ale především její poctivou
práci pro společnost a její aktivitu pro zachování
míru na celém světě. Oslavy MDŽ letos v Poličce
budou vskutku originální. Poprvé se uskuteční ve
velkém sále Tylova domu dne 6. března od 14.00
hodin. Organizátoři očekávají velkou účast a řadu
hostů. Po slavnostním projevu a zdravicích vystoupí v komponovaném kulturním programu žáci
Základní umělecké školy a Střediska volného času
Mozaika v Poličce, děti z poličského dětského domova i další jednotlivci. Organizátory letošní oslavy jsou Tylův dům, Základní organizace Komunistické strany Čech a Moravy, Městská organizace
Svazů důchodců ČR, Svaz bojovníků za svobodu
základní organizace v Poličce a Svaz postižených
civilizačními chorobami. Všichni se na vás, milé
ženy, moc těšíme.
Za organizátory akce
RSDr. Ivan Chudý

Uzávěrka
příštího čísla Jitřenky 19. března
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Česká inspirace inspirovala na veletrzích

První miminko
města Poličky
Prvním občánkem města Poličky pro rok 2013 je
Kateřina Šimonová, která se narodila 5. 1. 2013 ve
Svitavách - míra a váha - 49 cm a 3400 g. Malou
Kateřinku, její rodiče i sourozence Ludmilu a Daniela přivítal starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Foťte s Královskými
věnnými městy!
Královská věnná města (www.
vennamesta.cz) se prezentují
svými cityligty (světelné reklamní panely – pozn. redakce)
během měsíců března a dubna
na 15 místech v různých stanicích pražského metra. Hledejte, foťte a pošlete
fota citylightů včetně svého kontaktu na info@vennamesta.cz. Vyhrávají ti, kteří pošlou co nejvíce
fotografií z různých stanic. Najdete alespoň tři?
Výherci budou odměněni.

Fotoaparát našel
majitele
Tajemník MěÚ děkuje podatelně
Práce až detektivní a s úspěšným koncem, tak
lze popsat pátrání pracovnic podatelny MěÚ Polička. 15. srpna 2012 byl na městský úřad odevzdán
poctivými nálezci kvalitní fotoaparát. Zaměstnankyně podatelny vydaly informace o jeho nalezení,
avšak majitel se nepřihlásil ani po půl roce. Pátrání však pokračovalo a svoji roli sehrála i náhoda.
Jedna z pracovnic MěÚ Polička poznala z volně
přístupných fotografií, které byly ve fotoaparátu
uloženy, své sousedy! Fotoaparát našel téměř po
půl roce výzev a pátrání své majitele. Velký dík patří paní Evě Klimešové za to, že pátrání dotáhla až
do zdárného konce.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
Poděkování majitele
Děkujeme pracovnicím městského úřadu Polička za vytrvalost při hledání majitelů ztraceného
fotoaparátu.
Po půl roce, kdy jsme již dávno nevěřili v nalezení našeho přístroje, jsme byli kontaktováni jednou
z pracovnic MěÚ, která nás na snímcích poznala.
Nepoškozený aparát, který na úřad odevzdala turistka z Nové Paky, jíž též patří náš velký dík, jsme
si vyzvedli na podatelně.
Groulíkovi z Poličky
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Začátek každého kalendářního roku je ve světě turismu vždy
ve znamení veletrhů cestovního
ruchu. Tyto akce bývají také příležitostí k představení novinek
a obecně „připravenosti“ jednotlivých destinací na
nadcházející turistickou sezónu.
Hlavním posláním dobrovolného svazku měst
Česká inspirace je lákat návštěvníky do členských
měst na tzv. živou kulturu – tedy na akce, pro které jsou památky historických měst ideální kulisou.
Svůj stěžejní materiál - Kalendář akcí na rok 2013
– představila Česká inspirace již na lednovém veletrhu Regiontour. Jsou zde pozvánky na ty nejlepší
akce ze všech osmi členských měst v češtině, angličtině a němčině. Součástí materiálu jsou samozřejmě také lákavé fotografie z akcí, které ukazují
„inspirační“ města jako „města plná života“.
Slogan „města plná života“ využívá i soutěž,
která probíhá na internetových stránkách www.
ceskainspirace.cz. Vítězové soutěže byli vyhlášeni
na veletrhu Holiday World v Praze, kde měla Česká
inspirace společnou expozici se svazkem obcí České dědictví UNESCO. Na veletrhu bylo vyhlášeno
také další kolo soutěže, která potrvá až do konce
května 2013. V prvních dvou kolech odpovědělo
bezmála 1500 soutěžících. Vítězové se mohou radovat z velmi hodnotných cen, mezi kterými nechybí ani víkendový pobyt, vyhlídkový let či volné
vstupy do nejrůznějších památkových objektů.
Bojíte se, že na vás budou otázky těžké? Žádné
strachy, všechny odpovědi naleznete na webu. Ale
pro představu vám několik otázek prozradíme
a uvidíte, že se opravdu není čeho bát. Tak například, který z pokladů světové kinematografie natočil režisér Vojtěch Jasný v Telči? V jakém oboru
město Polička uspořádalo v roce 2012 první ročník
mezinárodního festivalu? Co se léčí v lázních v Litomyšli? Že už znáte odpovědi? Tak hurá na další
otázky. Soutěž běží na www.ceskainspirace.cz
Česká inspirace však nepodceňuje ani tištěnou
propagaci. Kromě kalendáře akcí vzbudily zájem

návštěvníků veletrhu Holiday World dvě úplně
nové brožury, které zde slavnostně pokřtil první
náměstek ministryně kultury František Mikeš.
První brožura inspiruje k návštěvě především
rodiny s dětmi a je rozdělena do těchto sekcí: poznávej, tvoř, hraj si, bav se, cákej se, hýbej se a rozhlížej se. Druhá s názvem Inspirace pro milovníky
umění láká na památky, moderní architekturu, na
hudbu, výtvarné umění, sochařství, divadlo i na
film. Obě brožury jasně dokazují, že města České
inspirace jsou skutečně inspirativní a stojí za to je
navštívit.
Veletržní maratón však nekončí – pokračujeme
v polovině března na veletrhu Infotour v Hradci
Králové.
Ing. Michaela Severová
manažerka svazku obcí Česká inspirace
www.ceskainspirace.cz
Nové brožury České inspirace jsou k dispozici v poličském informačním centru, ve vestibulu
MěÚ a v Centru Bohuslava Martinů. Nechte se inspirovat!

Informace z informačního centra
Výhledově budeme v IC prodávat dobíjecí karty
na jízdy autobusem i vlakem po celém pardubickém kraji. V současné době probíhá jednání s firmou Oredo.
Ještě stále máme několik kusů kalendářů na rok
2013 (Zahradnický; Rybářský; Polička 2013). Nyní
se slevou 30-40 %.
Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem,
MO Polička, MO Borová a MO Lubná vás zveme
na jednodenní zájezd na výstavu FLORA Olomouc,
dne 27. 4.
FLORA OLOMOUC + SVATÝ KOPEČEK – poutní bazilika, ZOO + ARBORETUM HORIZONT
Bystrovany
Cena zájezdu: 260 Kč/osobu + vstupné
Vstupné Flora (orientačně): dospělí 100 Kč
Vstupné ZOO (orientačně): dospělí 80 Kč
Vstupné Arboretum (orientačně): dospělí 20 Kč
Na slevy vstupného se informujte.
Nástupní místa: Sádek, Oldřiš, Borová, Lubná,
Sebranice, Polička (v 7.40 hod.), Svitavy … (trasa
směr Olomouc). Ostatní místa po dohodě. Bystré
+ Jedlová, Dolní Újezd + Horní Újezd + Osík + Litomyšl… min. 6 osob, za příplatek 50 Kč/os.
Zájezd lze objednat:
ČZS Borová, p. Kučera Zdeněk, tel. 737 379 629,
ČZS Lubná, p. Vomáčka Josef, tel. 739 997 617,
ČZS Polička, Semenářství Vaněk, příp. Informační
centrum Polička - tel. 461 724 326
Nejen pro návštěvníky Poličky nabízíme kvalitní červené, bílé a růžové víno s etiketou POLIČKY.
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V současné době postupně jednáme s Obecními
úřady obcí „regionu Poličky“ s cílem zpracování
databáze všech „významných objektů“ v tomto regionu. Tato kategorie obsahuje kromě objektů ubytovacích, stravovacích a jiných gastronomických také
různé turistické zajímavosti a památky. Rovněž tak
veškerá kulturní a sportovní zařízení (i jednoduchá
sportoviště). Celou databázi po dokončení zveřejníme na informačním portálu východních Čech
www.vychodni-cechy.org. Zapojení do této databáze je zcela ZDARMA a jedná se o velice výhodnou
a významnou reklamu a propagaci v rámci celých
východních Čech. Domníváme se, že to přispěje
k rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých obcích.
Stále jsou k dispozici české dálniční známky
2013 (celoroční, měsíční, desetidenní).
Informační centrum Polička

Poděkování
Chtěl bych jménem mojí maminky, paní Anny
Adamcové, srdečně poděkovat jak vedení DPS
Penzion Polička, tak kolektivu pečovatelek, za
vzorné poskytování služeb, které umožnily mamince téměř celý rok prožít v příjemném prostředí
penzionu. Za výbornou spolupráci se všemi zaměstnanci penzionu bych chtěl vyjádřit poděkování jménem celé rodiny.
RNDr. Stanislav Adamec, syn

Skvost, ale...
Mariánský (morový) sloup v Poličce, na Palackého náměstí, je skvostem, ale má to v poslední
době řadu úskalí. Je totiž v téměř havarijním stavu a město, jeho představené i občany čeká velký,
ale krásný a chvályhodný, úkol - jeho záchrana pro
nás i pro budoucí generace.

Památka byla postavena v období vrcholného
baroka (1727-1731), a to Jiřím Františkem Pacákem za pravděpodobné architektonické spolupráce Františka Maxmiliána Kaňky. J. F. Pacák byl
žákem a následně spolupracovníkem Matyáše
Bernarda Brauna. V Poličce a okolí je dobře znám,
pobýval v Litomyšli a Moravské Třebové. V Poličce

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
Obsazeno
Bližší info:
www.softer.cz/pionyr

ještě vytvořil sochy sv. Michala a sv. Jiřího na kašnách a Kalvárii na radnici. V okolí jsou jeho díla na
Chlumku u Luže, v Litomyšli či v Bystrém.
Rozměry poličského sloupu jsou 22 m na
výšku, základna 6 x 6 m, včetně schodiště pak
12,5 x 12,5 m, výška soch je cca 2 m. Pozoruhodná
je také další skladba sloupu - 10 nadživotních soch,
17 sošek menších a sousoší, 6 váz, 12 ohradních
sloupků, desítky hlaviček andílků, obláčků ap.
Sloup byl již mnohokráte více či méně restaurován. To více či méně platí i o kvalitě provedených
prací, (1741-43 samotným autorem, 1838-39 úplné res., 1891-3 res. a nové patníky, 1926-27 úplné
res., 1941-2, 1962-4, 1970 kopie poničeného andílka, 1973-6 kamenická oprava, 1983-6 úplné res.,
1996-7).
V loňském roce zadalo město odborný průzkum
stavu památky a možností jejích oprav. Bravurně jej vypracoval Mgr. BcA. Petr Gláser s velkým
kolektivem dobře vzdělaných a odborných spolupracovníků a za dohledu komise pro res. průzkum
MěÚ v Poličce. Restaurátorský průzkum je velmi
rozsáhlý a zpráva o něm obsáhlá. Má 2 složky, čítá
227 stran textů, nákresů a fotodokumentace vč.
ultrazvukové transmise, laserového skenování památky apod. Dobře, že byla zadána včas a tomuto
týmu, který postupoval zcela profesionálně a odhodlaně, navíc pro město za přijatelnou cenu. Na
nedávno konané veřejné besedě k tomuto tématu
prohlásil, mimo jiné, autor průzkumu Petr Gláser:
„Viděl jsem více jak stovku morových sloupů v Čechách, ale i jiných evropských zemích, tento v Poličce je pro mě nejkrásnější ze všech!“.
Bohužel jeho stav je špatný, místy až havarijní a okamžitá rozsáhlá generální oprava nutná.
A jsme u toho. Město s touto investicí (cca 15 mil.
korun) předem nepočítalo, nemá na to vyčleněné
prostředky, ale je potřeba začít co nejdříve, protože odkládáním opravy hrozí rozpadnutí některých
částí vlivem stavu a počasí a tím také zvětšení nákladů. Oprava by měla trvat 2-4 roky. Pokud by se
začalo hned, tedy letos do léta, mohl by se Mariánský sloup stát „jako novou“, právem opěvovanou,
dominantou města v roce 2015, kdy Polička oslaví
750 let od svého založení králem Přemyslem Otakarem II.
Zajímavostí sloupu je, že byl původně postaven
jako poděkování města za to, že se městu a okolí
začátkem 18. století vyhnula morová rána (veliká
morová epidemie). Město si tehdy na jeho vystavění půjčilo nemalé prostředky. Nevím, co zbývá
městu podniknout nyní s penězi na jeho regeneraci. Vím, že se dalo do usilovného shánění prostředků všemi dostupnými cestami, ale to bude asi trvat
delší dobu, než aby se mohlo včas pustit do oprav.
Dokonce uvažuje, že z nouze vyhlásí i občanskou
dobrovolnou sbírku, alespoň na započetí oprav.
Polička už dlouhodobě žije, jako málokteré město, s vyrovnaným rozpočtem a to by mohly rychle
a dobře ocenit banky. Slyšet by o sobě měly nechat
i krajské instituce, všechny nejvyšší úřady kolem
kultury, historie, turistického a regionálního rozvoje apod. Vždyť ta částka není zase tak vysoká
vzhledem k tomu, co může oprava sloupu přinést bezpečnost kolemjdoucích a kolem sedících, zvýšit
zájem o město a okolí u obyvatel, turistů, návštěvníků, hostů, médií. Celkově zvýšit prestiž města,
jež se hrdě hlásí ke svému historickému původu
(1221 m dlouhý hradební celek, uvnitř hradeb unikátní původní parcelace domů a ulic, historicky
ceněné objekty - jedna z nejkrásnějších barokních
radnic v ČR, kostely, kašny, sochy apod.) a neméně
hrdě se hlásící k odkazu místních rodáků vč. nejslavnějšího, světově proslulého a uznávaného hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Které desetitisícové město se může tímto výčtem pochlubit.
Jen je třeba nyní neprodleně opravit sloup.
Nikdo z nás, prosím nedopusťme, aby vše dopadlo jinak, nežli dobře a včas. Bude to vynikající a příkladný vzkaz nám všem současným i budoucím...
Vladimír Vraspír

Otevření senátorské
kanceláře
Senátor Martínek otevřel ve Svitavách za účasti
starostů a dalších hostí z veřejného života v regionu svou senátorskou kancelář.
Senátor navazuje na práci svých předchůdců,
senátorů Jiřího Brýdla a Václava Koukala. Je v Senátu členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí. Je členem stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a místopředsedou
podvýboru pro dopravu. Senátor se chce věnovat
mimo práci v Senátu také výrazně svému regionu.
Proto bude mít hodiny pro veřejnost každé druhé
pondělí v Poličce na radnici v 15.30 – 17.00 hod.
Ve Svitavách bude senátor pro občany v úterý
od 9.00 – 13.30 hodin v kanceláři na adrese Milady Horákové 10, přízemí vpravo. Asistentkou
pro Svitavsko je Milada Tesařová spojení: mobil
+420 606 590 632, e-mail: milada.tes@seznam.cz,
telefon do kanceláře: +420 461 540 784.
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Úřední hodiny FÚ
Rozšíření úředních hodin finančního úřadu ve
Svitavách v březnu a v dubnu 2013:
Datum

Oddělení
vyměřovací

Podatelna

Pokladna

25.3. pondělí

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-12.00,
13.00-17.00

26. 3. úterý

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-12.00,
13.00-17.00

27. 3. středa

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-12.00,
13.00-17.00

28. 3. čtvrtek

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-12.00,
13.00-17.00

29. 3. pátek

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-12.00,
13.00-17.00

30. 3. sobota

8.00-12.00

8.00-12.00

8.00-12.00

2. 4. úterý

8.00-18.00

8.00-18.00

8.00-12.00,
13.00-17.00

Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob
bude možné též odevzdat pracovníkům Územního
pracoviště ve Svitavách na Městském úřadu v Poličce (1. patro, velká zasedací místnost) v těchto
dnech:
Datum

Čas (hod.)

14. 3. čtvrtek

8.00-12.00, 13.00-15.00

19. 3. úterý

8.00-12.00, 13.00-15.00

21. 3. čtvrtek

8.00-12.00, 13.00-15.00
Ing. Jan Charvát v. r.,
ředitel územního pracoviště
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Usnesení městské rady

Vedení města
navštívilo prvňáčky

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města
Poličky konané dne 28. 1. 2013
V poslední den 1. pololetí tohoto školního roku
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města
navštívil starosta města Jaroslav Martinů společ- Poličky na rok 2013.
ně s místostarostkou Marií Kučerovou obě poličRM schvaluje zařazení žádosti Osadního výboru
ské základní školy. Při této příležitosti se podívali
ve Stříteži o vybudování kamenné opěrné zdi s choddo všech prvních tříd – na Masarykově ZŠ do tří
níkem a potrubím na odvod dešťové vody v Poličce
tříd a na ZŠ Na Lukách do dvou. Zástupci vedení - Stříteži do programu MAS v roce 2013, a to pouze
města pozdravili prvňáčky a poblahopřáli jim k je- v případě vyhlášení 2. výzvy.
jich jedničkám a prvnímu vysvědčení.
RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
v roce 2013 za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2012, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady města
Poličky konané dne 11. února 2013
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí finanční podpory č. 2010/01035 s DSO
Královská věnná města, jehož předmětem je úprava
termínů realizace a financování projektu „Královská
města známá, ale nepoznaná…“.
RM doporučuje ZM neschválit záměr realizace a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. 126/89 týkající se projektu „Zvýšení kvality řízení
města Poličky“ v rámci výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
RM projednala a doporučuje ZM schválit „Pravidla pro poskytování finančních příspěvků práv-

nickým a fyzickým osobám městem Polička v roce
2013“.
RM bere na vědomí informaci o možnostech provozování kanalizace a čistírny odpadních vod od
roku 2016.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní
členy komise na akci “Zajištění služeb technického
dozoru investora na projekt: Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“, ve složení dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při
zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností
ASEKOL s.r.o., Praha 4.
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
projektové dokumentace na investiční akci „Heydukova - nový vodovodní řad DN 80“ v pořizovací hodnotě 34.800 Kč na Sdružení majitelů skupinového
vodovodu Poličsko.
RM jmenuje Mgr. Pavlu Juklovou za členku Komise pro zahraničí a cestovní ruch Rady města Poličky.
RM schvaluje užití městského znaku pro webové
stránky Oblastní charity Polička.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Hasiči občanům

Masopust je tu!
Opět po roce přišly na městský úřad potěšit
a připomenout tradici masopustního veselí děti
a paní učitelky z MŠ Palackého nám. Písničky,
koblížky, tanečky a masky, které jsou rok od roku
lepší a lepší. A tentokrát nebyly v masopustních
převlecích pouze děti, ale i jejich učitelky. Všem
z MŠ Palackého nám. děkujeme!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Požáry vzniklé rozmrazováním patří mezi časté
případy v zimním období v každém roce. Především v zimních měsících, kdy dochází k náhlému
snížení venkovní teploty a následně k zamrzání
vodovodních potrubí, dopravních prostředků, přístrojů, strojů a armatur.
Ze statistiky požárů jsou známé případy, kdy došlo k požáru zemědělských objektů, kde příčinou
bylo rozmrazování zamrzlého vodovodního potrubí zapálením slámy, kterou se potrubí obložilo.
Po víkendové návštěvě se rodinka vrátila do
svého domku a majitel zjistil, že je zamrzlé potrubí ústředního topení ve sklepě. Jak na to, když je
v domě velká zima? Pomůže nám benzinová letlampa, ale ouha nastala zrada, staré noviny a pavučiny v těsné blízkosti potrubí se snadno a rychle
vzňaly a majitel se musel dát na ústup. Zahřál se
on i hasiči, kterým se naštěstí podařilo zachránit
obytnou část domu.
Přitom známe řadu bezpečných způsobů rozmrazování, které však osoby provádějící rozmra-

zování nepoužívají jen proto, že trvají o trochu déle
než uvedené nebezpečné způsoby. Je to především
rozmrazování horkou vodou, kdy zamrzlé potrubí,
armaturu, či další předmět poléváme horkou vodou, nebo nám pomůže horká pára.
Nejčastěji dochází k zamrzání vodovodních potrubí, kde lze doporučit především elektrické rozmrazování. Je to způsob, při kterém se používají
rozmrazovací transformátory, toto rozmrazování
smí provádět poučená osoba a lze jej použít jen na
kovová potrubí, nejsou-li jednotlivé části izolačně
oddělené.
Při dodržení uvedených způsobů a podmínek
rozmrazování lze vzniku požáru bezpečně předejít. V každém případě však vyloučíme použití otevřeného plamene. I když jsou uvedené bezpečné
způsoby možná trochu pracnější a zdlouhavější,
tuto nevýhodu mnohokrát vyváží to, že objekty
a zařízení ochráníme před vznikem požárů a následných škod.
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje

Aby nebyl nikdo sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Jaro a lepší počasí na
vycházky do přírody a na zájezdy se už výrazně
přiblížilo. V únoru jsme začali prodávat místenky
na připravované autobusové zájezdy za prvními
sněženkami (duben), na hrad Svojanov (květen),
do polských Kowarů za miniaturami (červen)
a v plném proudu je i příprava ozdravného pobytu ve slovenských termálních bazénech a lázních
(16. až 20. 9.).
Byli jsme nadšeni z návštěvy řídících pracovníků Integrovaného záchranného systému a Obvodního oddělení Policie ČR v Poličce na naší únorové
besedě. Jejich vystoupení i následná beseda nás
ujistily, že o bezpečnost v našem městě je opravdu
dobře postaráno. Děkujeme jim za to. Před několika dny jsme zahájili ve spolupráci s vedením Centra Bohuslava Martinů v Poličce poznávací cyklus
nazvaný Polička známá i neznámá. V měsících
květen, říjen a listopad budou další bloky tohoto
cyklu pokračovat.
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A co nás čeká v březnu? Bude to především další prodej zájezdů. Vaše vlaštovky vám rády zajistí
místenky do autobusu. Tento měsíc si užijí především ženy. 6. března od 14.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu v Poličce se připojíme k městským oslavám MDŽ a 19. března od 14.00 hodin
v restauraci Starohradská bude pokračovat cyklus
Zajímavá odpoledne. Tentokrát jsme ho nazvali Odpoledne ručních prací. Naše vlaštovky Iva
Červená a Zdena Bednářová si pro vás připravily
kurz vlastní tvorby, výrobu drobných užitečných
předmětů z textilu a výrobu velikonočních dekorací. Na obou březnových akcích jsou samozřejmě
vítáni i muži.
V dubnu už začnou vycházky a zájezdy. Hned po
Velikonocích 2. dubna v 10.00 hodin od gymnázia
pojedeme autobusem do přírody, do Vysokého lesa.
O tom a dalším až v dubnové Jitřence.
Mějte se všichni krásně a jarně.
Předseda MO SDCR
RSDr. Ivan Chudý

Kalendář akcí
Únor 2013

Tylův dům
Sobota 2. března od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál – stolová úprava
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Opět po „plesové“ pauze zveme příznivce
dechové hudby na příjemné posezení do
velkého sálu Tylova domu. K tanci i k poslechu vám bude hrát Brťovská šestka.
Vstupné: 50 Kč
Neděle 3. března od 15.00 do 17.00 hodin,
velký sál – stolová úprava
MAŠKARNÍ KARNEVAL
PRO DĚTI
O program dětského maškarního karnevalu se letos postará Divadelní společnost
Honzy Stuchlíka.
Vstupné: masky zdarma, ostatní 40 Kč
Středa 6. března ve 14.00 hodin,
velký sál – stolová úprava
MĚSTSKÁ OSLAVA
MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
Srdečně zveme všechny ženy do prostor
Tylova domu na komponovaný pořad, ve
kterém vystoupí děti ze SVČ Mozaika Polička, ZUŠ B. Martinů Polička a Dětského
domova v Poličce.
Vstup: zdarma
Čtvrtek 7. března v 19.00 hodin, velký sál
PRAGUE BOSSOON BAND
Fagotovoý soubor (Václav Vonášek, Martin Petrák, Václav Fürbach a Radek Dostál). Koncert je zahrnut do koncertní
sezóny KPH 2012/2013
Vstupné: 110 Kč

zpěvu, dramatizace písniček a scének. Svá
vystoupení jednotlivé domovy připravují
již od podzimu předchozího roku. Akci
připravuje Domov na zámku Bystré ve
spolupráci s Tylovým domem.

Pondělí 11. března v 11.00 hodin, velký sál
Jeffrey Hatcher:
Dr. JEKYLL & Mr. HYDE
Herci z Městského divadla Mladá Boleslav
hrají pro studenty středních škol.
Vstupné: 40 Kč
Pondělí 11. března v 19.00 hodin, velký sál
Jeffrey Hatcher:
Dr. JEKYLL & Mr. HYDE
Napínavě, hororově laděnou divadelní
hru Městské divadlo Mladá Boleslav. Hra
je zařazena do jarní divadelní abonentní
sezóny 2013
Vstupné: 190, 170, 150 Kč
Úterý 12. března v 8.00 a 10.30 hodin, velký sál
ŽIVOT JE JEN NÁHODA
9. ročník přehlídky bude mít opět pestrý
program. Komponovaný pořad složený ze

Začátkem dubna se v Poličce opět sejdou příznivci dobré hudby na tradičním jazzovém festivalu. Posedmnácté se mohou těšit na řadu velkých hudebních osobností a spoustu výborné muziky. Letošní
dramaturgie vsadila mimo jiné i na legendy naší
jazzové scény, na muzikanty, kteří oslovují nejen jazzové fajnšmekry, ale i široké publikum preferující
jiné žánry.

Středa 13. března v 10.00 hodin, vestibul - pronájem
PRODEJ OBUVI
Pátek 22. března v 17.00 hodin, malý sál
KONCERT UČITELŮ ZUŠ
B. MARTINŮ
„Kdo umí, ten umí a kdo neumí, ten učí“!
Přijďte si poslechnout, jak své nástroje
a umění vůbec, ovládají pedagogové, kteří
se věnují vašim dětem. Akci pořádá ZUŠ
B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem.
Neděle 24. března od 13.00 do 17.00 hodin,
prostory Tylova domu
VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Přijďte týden před velikonočními svátky
pro jarní i velikonoční inspiraci do Tylova
domu.
Sobota 30. března od 14.00 do18.00 hodin,
velký sál – stolová úprava
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Sobotní odpoledne zpříjemní milovníkům dechové hudby VENCA BAND.
Vstupné: 50 Kč

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů

Pátek 8. března v 19.00 hodin, velký sál
VLASTA Redl a přátelé
Folk-rockový písničkář se postaví na pódium poličského divadla a zpříjemní návštěvníkům páteční podvečer.
Vstupné: 140 Kč
Sobota 9. března v 19.00 hodin, velký sál - pronájem
NA STOJÁKA
Originální česká „stand-up comedy“ - čili
sólové výstupy bavičů, vychází z tradice
známé z angloamerických barů. Účinkují: Lukáš Pavlásek, Karel Hynek a Daniel
Čech.
Vstupné: 200 Kč v předprodeji,
230 Kč na místě

Festival ve znamení
jazzových legend

•

•

•

•
•
•
•

• Borová - 9. 3. od 14.00 hod.
- Dětský maškarní karneval sokolovna Borová, pořádá MŠ
a ZŠ
Bystré - 24. 3. - Jarní řemeslnické trhy – prodej jarního, velikonočního a dárkového zboží,
ukázky pletení košíků, výroba kraslic apod.
Trhy budou probíhat od 9.00 na výletišti
za Hasičskou zbrojnicí.
Dolní Újezd – 24. 3. – od 9 – do 16 hod. - Velikonoční jarmark
Pořádá kulturní komise DÚ v sokolovně. Nabídka kraslic, perníčků, koláčů, květinových
aranžmá, medovina... Pro děti je připraven
výtvarný koutek.
Litomyšl - 9. 3. od 19.00 hod. - Smetanův
dům Litomyšl - BENEFIČNÍ DOBOVÝ PLES
Ples ve stylu období 30. - 70. let 20. století. K tanci a poslechu Vám zahrají orchestry
ZUŠ Litomyšl: Bigband pod vedením Libora
Kazdy, Dechový orchestr pod vedením Jana
Kratochvíla a kapely Status Quo revival a mohelnický S band. Bohatý doprovodný program.
Stylové oblečení vítáno.
Lubná - 16. 3. od 19.15 hod. - divadelní představení Doba kamenná v podání ochotníků
z Němčic, kino Lubná, vstupné dobrovolné.
Pomezí - 23. 3. – Velikonoční inspirace v Kulturním domě v Pomezí.
Sebranice - 16. 3. ve 13 hod. - Turnaj v „Člověče, nezlob se!“ KD v Sebranicích, pro děti,
jejich rodiče i prarodiče, hlavní cena dort.
Telecí - 9. 3. v Kulturním domě od 13.30 hod.
dětský karneval.
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Hlavní festivalové koncerty proběhnou v pátek
a v sobotu 12. a 13. dubna v Tylově domě. A na co
se můžeme těšit? Po pátečním úvodu Martina
Brunnera a Jaroslava Šindlera zazní nesmrtelné
melodie období vrcholného swingu 30. a 40. let
v autentickém podání Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Smysl pro humor, nadhled a šarm interpretů oslovuje již osmnáct let široké publikum a orchestr slaví úspěchy nejen na domácí hudební scéně.
Na závěr pátečního večera vystoupí legendární
Jazz Q Martina Kratochvíla, skupina, která má
v dějinách českého jazzu a rocku mimořádné postavení. Jejich hudba byla vždy vysoce ceněna odbornou kritikou a zároveň byla komerčně úspěšná.
Na úvod sobotního večera posluchači uvítají Lucii
Lužinskou, Borise Čellára a další slovenské jazzmany s úspěšným projektem ‚Quintessence‘. Poté vystoupí fenomenální Pražský big band Milana Svobody, orchestr sestavený z výrazných sólistů české
jazzové scény. Za čtyřicet let jeho historie jím prošly
celé generace skvělých muzikantů a nepochybně se
významně zapsal do historie českého i evropského
jazzu. Závěr sobotního večera a tím celého festivalu
bude patřit první dámě slovenského blues a jazzu
Silvii Josifoské a jejímu Bandu, zpěvačce, která se
víc než dvacet let úspěšně pohybuje na evropské
hudební scéně.
Ani letos nechybí doprovodné festivalové programy. V Tylově domě bude k vidění výstava, tentokrát
od pražského fotografa a výtvarníka Ivana Prokopa
nazvaná „Nejen jazz“. Za pozornost nepochybně
stojí i tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance
a populární kapely Zrní. Dílo s názvem „Kolik váží
vaše touha?“ získalo hned dvě významná ocenění,
stalo se Taneční inscenací roku 2012 a Lucia Kašiarová za svůj výkon obdržela cenu Tanečnice roku.
Přijďte na festival a nenechte si ujít mimořádnou koncentraci špičkových hudebních osobností
v prostoru a čase. Festival Polička Jazz jistě i letos
potvrdí své výjimečné místo v hudebním dění nejen
našeho regionu! (www.jazz.policka.org)
Jaroslav Mareš
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Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
PÁTEK 1. 3. v 15.00 hod.
Poličský skřivan II. kolo
Vstupné 50 Kč
SOBOTA 2. 3. v 19.00 hod.
V. večer akustické hudby
Další z folk - bluegrassových večerů, na kterém vystoupí Modrej stejšn, Jiří Holoubek
trio a Dostavník.
Vstupné 90 Kč
ÚTERÝ 5. 3. v 17.30 hod.
Přednáška paní Motyčkové
Energie života: Co se změnilo 21. 12.
2012. Vztahy v nové době. Nepodceňujme
barvy. Energetická ochrana. Proběhne řízená léčivá meditace.
Vstupné 80 Kč.
STŘEDA 6. 3. ve 20.00 hod.
Kill Bill
První díl příběhu o pomstě od Quentina Tarantina sleduje Nevěstu (Uma Thurman),
která je hnána touhou po pomstě, když jí komando zabijáků na její vlastní svatbě zavraždí
budoucího manžela. Snímek inspirovaný samurajskými filmy nebo komiksy dosáhl krátce po svém uvedení celosvětového věhlasu.
Vstupné 50 Kč
ČTVRTEK 7. 3. ve 20.00 hod.
BYL JSEM PŘI TOM - LiStOVáNí
Scénické čtení oblíbeného projektu LiStOVáNí představí titul polského spisovatele Jerziho Kosinskeho. Buďte při tom!
Vstupné 80 Kč/50 KčS*
PÁTEK 8. 3. v 19.00 hod.
Dny mladého divadla
19.00 hod. - Tlustý prase – úspěšný a atraktivní Tom začne chodit s knihovnicí Helenou,
která je možná milá, chytrá a zábavná, ale je
příšerně tlustá… (div. spolek Nepřijatelní,
Praha)
21.00 hod. – Pantomima - vystoupení studentů katedry pantomimy HAMU pod vedením Radima Vizváryho
Vstupné 70 Kč/50 KčS*
SOBOTA 9. 3. v 19.00 hod.
Dny mladého divadla
19.00 hod. Odpad město smrt - filmová
adaptace divadelního představení divadla
Komedie, která obdržela 10 nominací na
Českého lva.
21.00 hod. Improliga (K.I.Š. vs. B.I.Z.O.N.I.)
- zápas v improvizačním divadle (Praha,
Brno)
22.30 hod. ZUOCE24M - multimediální
opera studentů architektury VUT (Brno)
Vstupné 70 Kč/50 KčS*

americkým, tak i italským spaghetti westernům (včetně hudby legendárního Ennia
Morriconeho).
Vstupné 50 Kč
STŘEDA 13. 3. v 17.00 hod.
Jarní koncert ZUŠ Bohuslava
Martinů
JARNÍ KONCERT aneb HRAJE CELÁ RODINA je koncert, na kterém zazní skladby
populární či méně vážné a co víc – žáci základní umělecké školy je tentokráte zahrají
se svými nejbližšími! Přijďte si s námi užít
první podvečer plný hudby a zjistěte, jak to
vypadá, když muzikou žije celá rodina od
babiček až po ty nejmladší...
Vstupné 30 Kč/10 KčS*
ČTVRTEK 14. 3. v 19.00 hod.
Pavla Jazairiová - cestovatelská
beseda
Spisovatelka a cestovatelka povypráví o himálajských poutích a životě ve velkých indických metropolích Bombaji a Dillí.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 15. 3. v 18.00 hod.
SHOWRec. vol. 1
Hardcore fest - Primary resistance, Scarlett
avenue, Fellow, Screaming, Rachot strojů,
Desperate times
Vstupné 99 Kč
SOBOTA 16. 3. v 19.00 hod.
Noc plná překvapení
Sodoma Gomora - horrorcore, Colectiv - live
reagge jungl, DJ Joker - drumm and bass
Vstupné do 21.00 hod. 80 Kč, později 100 Kč
ÚTERÝ 19. 3. ve 20.00 hod.
	Kouř
Komicky absurdní muzikál z konce totalitní éry od zakladatelů divadla Sklep. Mladý
inženýr přichází na své první působiště se
záměrem pracovat, což se však v bizarních
poměrech éry posledních let totalitní křeče
ukáže být šokujícím výstřelkem. Mirek svým
neobvykle normálním postojem uvede do
chodu běh „místních“ dějin, a tak společenské zlo (zosobněné nekompetentními šéfy) je
aktuálně svrženo spravedlivě rozhořčeným,
probuzeným davem, a jsou nastoleny nové
pořádky, které však v mnohém začínají připomínat pořádky staré, obrácené naruby.
Snímek prolíná vážné s nevážným, ironii
s obdivem, realitu s bizarností, skutečnost
s absurditou. (oficiální text distributora)
Vstupné 50 Kč

NEDĚLE 10. 3. v 18.00 hod.
Cestovatelská beseda
Peru - cesta pouští, horami, džunglí a za šamany v podání Jana Neřolda a Petry Budigové.
Vstupné 30 Kč
ÚTERÝ 12. 3. ve 20.00 hod.
Kill Bill 2
Nevěsta pokračuje v pátrání po zbývajících
členech komanda, které zabilo jejího manžela. Podaří se hrdince naplnit svou pomstu?
Druhá část příběhu o zabití Billa opouští
krvavou komiksovou stylizaci prvního dílu
a dává větší prostor jednotlivým aktérům.
Film má mnohem blíže jak ke klasickým
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ČTVRTEK 21. 3. v 19.00 hod.
	Večer pro Jana Vladislava
Vyprávění, předčítání a vzpomínání na život
a tvorbu Jana Vladislava.
Vstupné 30 Kč
PÁTEK 22. 3. ve 20.00 hod.
Swingtime
Swingtime je hudební uskupení, které navazuje na odkaz belgického kytaristy Djago
Reinhardta. Gypsy jazzový kvartet hraje ve
složení: Tomáš Honsa - sólová kytara, Aneta Říčařová - housle, Roland Hamaj - zpěv,
kontrabas, Vít Cach - rytmická kytara
Vstupné 130 Kč/60 KčS*
SOBOTA 23. 3. v 18.00 hod.
Polička Punks not dead 3
Další Poličská punková smršť s kapelami P.
V.A., Kung-fu Girls, Ropucha, Flaška vysočini a Železný zábradlí.
Vstupné 90 Kč
NEDĚLE 24. 3. v 15.00 hod.
Workshop - Bubnuje celá rodina
Pod
vedením
zkušeného
bubeníka
a perkusionisty Andreje Koláře proběhne
kolektivní bubnovací sešlost. Připojit se
může každý. K dispozici bude cca 10 bubnů
různých typů a velké množství dalších perkusních nástrojů. Pokud máte doma chrastítka, triangly, bubínky a další rámusítka,
budete s nimi dvojnásob vítáni. Oficiální
část bude trvat cca 3 hodiny, pak se bude
pokračovat, dokud nás obsluha nevyhodí...
Děti, které donesou nejméně dva nástroje,
budou mít vstup zdarma.
Vstupné dospělí: 40 Kč/10 KčS*
ČTVRTEK 28. 3. ve 20.00 hod.
Osvícení
Dnes již klasická adaptace knihy Stephena
Kinga s fenomenálním Jackem Nicholsonem
v hlavní roli.
Režie: Stanley Kubrick, 119 minut
Vstupné 40 Kč
PÁTEK 29. 3. ve 20.00 hod.
Fighter
Dvěma Oscary oceněný boxerský film sleduje skutečnou cestu Mickeyho Warda za
slávou. Hvězdně obsazené biografické drama The Fighter v hlavních rolích s Markem
Wahlbergem a Christianem Balem vypráví
skutečný příběh o nepravděpodobné cestě
Mickyho Warda za boxerským titulem v kategorii velterovy váhy. V jeho rockyovské
cestě jej vedl nevlastní bratr Dicky, bývalý
šampión, který kdysi úspěšnou kariéru vyměnil za drogy a kriminální činnost. Touha
porazit soupeře v ringu se mění i v boj za
rodinu a vlastní hrdost. (oficiální text distributora)
Vstupné 50 Kč
SOBOTA 30. 3. ve 20.00 hod.
Nil + Imodium
NIL (alternative rock Česká Třebová) a IMODIUM (rock Broumov)
Vstupné 110 Kč/90 KčS*
PÁTEK 5. 4. ve 20.00 hod.
	Kokain
Divadelní hra v podání Vyšší odborné školy
herectví Praha
SOBOTA 6. 4. ve 20.00 hod.
	Volant...

Program Centra Bohuslava Martinů
VÝSTAVY
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.
VAJÍČKO MALOVANÉ Z  LÁSKY DAROVANÉ…, předvelikonoční tvořivé odpoledne pro malé i velké se bude konat v sobotu
16. března od 14.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Dílna bude tentokrát zaměřena na
zdobení velikonočních kraslic. Vyzkoušíte si různé
techniky zdobení kraslic. Námětů na dekoraci vajíček bude celá řada, těšit se můžete např. na zdobení
barevným voskem, vrtání, batikování nebo barvení
přírodní cestou pomocí slupek z cibule nebo červené
řepy. Připraveny budou také jednoduché techniky
zdobení pro malé děti a výroba papírových stojánků
na kraslice. Cena 40 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý
veškerý materiál i prohlídka jarní výstavy.
Hanin kufřík
- panelová výstava připomíná příběh židovské dívky Hany Brady, který celosvětově proslavila kniha
Hanin kufřík…
Výstava končí 8. března
Panelová výstava Hanin kufřík přibližuje prostřednictvím bohatého obrazového materiálu a řady
archivních dokumentů, situaci Židů v době německé
okupace. Výstava je soustředěna především na život
dětí Hany a Jiřího Brady a ukazuje jejich životní pouť
přes terezínské ghetto do polské Osvětimi, kde život
Hany Brady končí. Výstava se koná ve spolupráci
s o. s. Pontopolis.
Bořivoj Borovský - Putování
krajinou
- výstava připravená k nedožitým osmdesátinám
poličského rodáka, malíře Bořivoje Borovského
představuje tvorbu převážně z posledních deseti let
jeho života…
Výstava končí 31. března
Stěna pro jedno dílo
Centrum Bohuslava Martinů představuje v roce
2013 na „Stěně pro jedno dílo“ výběr z grafické sbírky městské galerie. Z početného sbírkového souboru budou v březnu představeny ilustrace Jiřího
Šindlera pro děti a v dubnu ilustrace pro dospělé.
Jiří Šindler se narodil roku 1922 v Poličce, v rodině
učitele a grafika Vladimíra Šindlera. Po studiu na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1950) se usadil
v Brně, kde působil jako profesor na střední uměleckoprůmyslové škole. V Brně žije a tvoří dodnes. Věnuje se ilustraci, grafice a krásnému písmu – kaligrafii. Velkou výstavu měl v Poličce minulý rok ke svým
90. narozeninám. Jeho dílo významně kultivovalo

českou knihu i čtenáře. Přijďte se podívat na grafiku,
kterou možná znáte z některé ze svých knih.
AKCE
PATCHWORKOVÁ DÍLNA - POLŠTÁŘE
S MOTIVEM FLIC-FLAC/VĚTRNÍČKY
Patchworková celodenní dílna, kde si ušijete
polštář o rozměrech 40 x 40 cm, se koná v sobotu
9. března od 10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Na dílnu je nutné se předem
objednat na tel.: 733 712 503, 461 723 855
nebo muzeum@muzeum.policka.org, kapacita je 15 míst. Cena: 100 Kč/osoba. Potřeby na dílnu, které je nutné přinést s sebou: šicí stroj,
běžné šicí potřeby (nůžky, nitě, špendlíky), 3 x 3
čtverce barevně odlišných látek 12 x 12 cm, 1 pruh
látky 8 x 140 cm jiné barvy než čtverce, 4 pruhy látky
7 x 40 cm na lem okolo, na záda polštáře 45 x 50 cm,
zip 45 cm, poznámkový blok, tužku. Látky není
nutné mít předem nastříhané. Vše se stihne
udělat v průběhu dílny, kde bude možné také dokoupit menší množství látek a doplňkového materiálu.
Dílnu povedou dámy ze spolku patchworku z Poličky
a Litomyšle.
Pojďme na Martinů - Klavír II
Druhý díl přednášky o klavírní tvorbě Bohuslava
Martinů představí období, které počíná příchodem
mladého skladatele do Paříže v r. 1923, pokračuje
složitým hledáním vlastního rukopisu pod nejrůznějšími hudebními vlivy, nevyjímaje ani moderní
jazz, a končí rokem 1930, znamenajícím předěl v životní tvorbě ve prospěch zjednodušení výrazových
prostředků a vytříbení uměleckého stylu. Kromě
samotné hudby si pozornost zaslouží i řada osob,
jimž Martinů své klavírní skladby věnoval. Akce se
koná ve čtvrtek 21. března 2013 od 19.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Vstupné 30 Kč.
VERNISÁŽ
MALOVANÉ OPONY
- výstava dokumentující nejkrásnější a nejzajímavější opony od té Hynaisovy v Národním divadle po
opony ochotníků v nejzapadlejších vsích…
3. dubna - 17. dubna
Městské muzeum a galerie Polička ve spolupráci
s autorem knihy Malované opony divadel českých
zemí, panem MgA. Jiřím Valentou a společností
o.p.s. Z babiččina kapsáře pro vás ve výstavních
prostorách Centra Bohuslava Martinů připravilo
putovní panelovou výstavu Muzea českého amatérského divadla Miletín s názvem Malované opony.
Vernisáž se uskuteční ve středu dne 3. dubna
v 17.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohu-

slava Martinů. Úvodní slovo přislíbil přednést
Jiří Valenta, kterému, ač rodilému Pražákovi, přirostla Polička k srdci. V Poličce strávil několik hodin
v roce 2009 na výstavě a následné besedě o historii
poličského ochotnického divadla. Na začátku zahajovacího ceremoniálu vystoupí pěvecký
sbor studentek gymnázia pod vedením středoškolské profesorky Ellen Erbesové. Překvapením může být i houslový projev s doplněním zobcové flétny a možná i trocha recitace vhodné básně se
vztahem k Poličce.
Výstava vznikla výběrem z rozsáhlého dokumentačního materiálu o malovaných oponách shromážděných pro Databázi českého amatérského divadla.
Reprodukce 50 opon jsou uspořádány na 21 panelech. Protože je náš region na výstavě zastoupen
i oponami z Poličky, Olešnice, Lezníku, Litomyšle
a Poříčí u Litomyšle, bylo by jistě chvályhodné, kdyby návštěvníci výstavy zaplnili výstavní sál do posledního místa.
Ing. Jan Matouš, člen kulturní komise
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2013
14. ročník noční prohlídky města Poličky je naplánován na sobotu 1. června 2013 (19 - 24 hod.) Jako
každý rok je hlavním organizátorem a garantem večerní akce Městské muzeum a galerie Polička, jehož
hlavním úkolem je koordinovat připravené aktivity
a zajistit kompletní propagaci akce a distribuci plakátů a letáků s programem a přehlednou mapkou
všem zúčastněným i široké veřejnosti.
Základní koncepce večerního putování městem:
Každá instituce, skupina či jednotlivec si připraví
program - hudební, taneční, divadelní vystoupení,
výstavu výtvarných prací či jinou prezentaci své organizace, které mohou být inspirované naším městem, a které představí v průběhu večera ve vlastních
nebo vypůjčených prostorách. Pro případ deštivého
počasí je nutné zajistit náhradní místo, na kterém by
se program mohl uskutečnit. Náklady na realizaci
programu si hradí každý účastník sám.
Pokud máte zájem prezentovat své aktivity v průběhu večera, 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 Formuláře - Akce
a výstavy - Čas pro neobyčejné zážitky 2013. Protože
se akce koná již první červnový víkend, je nutné program otisknout v květnové Jitřence, která má uzávěrku v polovině dubna. Děkujeme proto za včasné
přihlášení.

Restaurování fondu korespondence B. M.
V Městském muzeu a galerii Polička je uložena
unikátní sbírka notových i nenotových autografů
jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů
a klasiků hudby 20. století, Bohuslava Martinů
(1890 – 1959). Součástí sbírek je soubor nenotových autografů Bohuslava Martinů z pozůstalosti
jeho přítele a prvního životopisce Miloše Šafránka
(1894 – 1982).
Tento československý diplomat a významný propagátor české hudby ve světě sehrál, mimo jiné, klíčovou úlohu během skladatelovy emigrace z nacisty
okupované Paříže do USA. Soubor těchto autografů
pochází z širokého časového rozmezí let 1909 – 1959
a je velmi cenným pramenem, který slouží jako zdroj
informací o skladatelově životě a díle.
Zahrnuje jeho deníky z pobytu v emigraci, vlastní
seznamy skladeb a seznamy jejich provedení, texty
s charakteristikou vlastní tvorby, poetiky a estetických názorů, početný soubor vlastních literárních
prací, operní a baletní libreta, ale i vzácný skicář

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

s autokarikaturními kresbami, zápisník s poznámkami z konzervatoře atd.
Soubor dopisů Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi (PBM Kmš 851 - 893) byl restaurován díky
finanční podpoře Ministerstva kultury ČR (Podprogram ISO D na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí) a Pardubickému kraji
(Program podpory preventivní péče o sbírky muzeí
a galerií).
Nejdůležitějším úkolem bylo zabránit stále větší
degradaci papíru. Součástí restaurátorských prací
bylo proto mechanické a chemické čištění papíru,
odstranění nevhodných přelepů, neutralizace papíru, vyspravení potrhaných částí a doplnění chybějících míst, celkové vyrovnání pomačkaného papíru,
uložení ošetřených listů do speciálních polyesterových kapes a archivních obálek z odkyseleného papíru. Restaurátorský a konzervátorský zásah byl
nezbytným krokem a výrazně napomohl k ochraně
a uchování tohoto cenného pramenného materiálu.

7

Program RC MaTami
Pojďme svátky jara oslavit řádnou
výzdobou! Přijďte si k nám vytvořit zápichy do květináčů, ozdobu
na dveře či velikonoční ovečku.
Osvěžit ducha můžete na arteterapeutickém dni či večeru. Od 27. března jsme
do programu zařadili novou aktivitu „Začínáme
s Montessori“, doufáme, že do našeho centra naláká mimo starých i nové tváře. A konečně je tu
Bazárek! Vymeťte skříně, zkontrolujte, z čeho ta
vaše mrňata vyrostla a přijďte nakoupit či prodat.
Pravidelný program
• FITMATMI
aneb cvičení pro maminky s dětmi
(od období lezení do 3 roků)

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
15. - 16. 3. - Infotour a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
Aktuální nabídky cestovních
kanceláří, krajů, měst a regionů a také nabídky pro
cykloturistiku. Příjemnou atmosféru veletrhu doprovázejí přednášky cestovatelů a kulturní program.
CHEB
28. 2. - 12. 5. - Historie stavebnice Merkur
Chebské muzeum
Výstava ze sbírky Jiřího Mládka věnovaná fenoménu stavebnice MERKUR
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 3. od 19.00 hodin - divadelní hra Terrence
McNally „FRANKIE & JOHNNY“
Kulturní dům Střelnice
Divadlo v Rytířské Praha. V režii Petra Kracíka
hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Krásný a uvěřitelný příběh o tom, jakou dá práci
vzájemné sbližování dvou obyčejných lidí, kterým už
život přichystal řadu těžkých životních zkoušek.
KUTNÁ HORA
20. 3. od 17.00 hod. - Rovnodennost v sedlecké
katedrále - Sedlecký klášter
Společné pozorování ojedinělého dvakrát do roka
opakujícího se putování paprsku zapadajícího slunce
hlavní lodí katedrály spojené tentokrát se staroslovanskými a byzantskými zpěvy souboru Byzantion.
LITOMYŠL
31. 3. - 1. 4., 10.00 - 16.00 – Velikonoce v Zámeckém sklepení
Živá zvířátka, tradiční velikonoční pečivo, výstava skleněných kraslic, pletení pomlázek s Lubošem
Baarem.
TELČ
23. 3. od 14.00 hod. - Vítání svátků jara
Náměstí Zachariáše z Hradce
Vystoupení horáckých folklorních souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan. Předvádění tradičních
řemesel, pletení pomlázky, velikonoční dílny Domu
dětí a mládeže.
TŘEBOŇ
9. 3. – od 10.00 - Třeboň poetická
přehlídka divadel a poezie - Divadlo J. K. Tyla
Jihočeská postupová přehlídka divadla a uměleckého přednesu s postupem na Wolkerův Prostějov.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz.
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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.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• ČTENÍ V KNIHOVNĚ (pro rodiče s dětmi
od 1 do 4 let)
Ve spolupráci 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.
POZOR NOVÁ AKTIVITA!
• ZAČÍNÁME S MONTESSORI (pro děti od
3 do 6 let)
Od 27. března každou středu od 16.00
do 17.30 hod.
Pedagogika Montessori rozvíjí u dítěte poznávací
schopnosti, smyslové vnímání, jazykové a matematické představy, pracovní návyky. Vede k samostatnosti a zodpovědnosti.
Cena: pro členy 50 Kč, pro nečleny 60 Kč
Povede: Mgr. Anna Hebronová, Mgr. Hana Dalíková
• 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
Pozor! 5. 3. se v rámci Drobků uskuteční maškarní bál.
• 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:
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
každý pátek od 18.00 hod.
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
• ŽENSKÝ SVĚT- Sebezkušenostní seminář s prvky arteterapie
9. 3. (sobota) od 9.00 do 18.00 hod.
Budeme se věnovat výtvarnému ztvárnění svých
ženských rolí a pokusíme se napojit na zdroj
naší přirozené ženské síly. Seminář je určen pro
ženy všech věků, které se chtějí věnovat hravému
zkoumání svého ženství. Cena 650 Kč. V ceně
jsou veškeré výtvarné potřeby, lektorné a drobné občerstvení. Pro ženy na MD a nezaměstnané
sleva 100 Kč. Přihlašujte se na e-mail: ver.brom@
gmail.com nebo lenkava22@gmail.com.
Povede: Lenka Vávrová, terapeutka a M. A. Veronika Šrek Bromová, výtvarná průvodkyně
• TVOŘIVÉ ODPOLEDNE – „Zápichy do
květináčů“
12. 3. (úterý) od 16.00 hod.
Přijďte si vyrobit zápichy do květináčů s velikonoční tématikou. Přihlašujte se přes e-mail:

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

prihlasse.matami@seznam.cz nebo tel: 732 924
591 (stačí SMS).
Cena 50 Kč (40 Kč pro členy).
Povede: Aneta Štefková a Lucie Burešová
• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
„Vaření pro přechodné období mezi zimou a jarem.“
13. 3. (středa) od 9.30 do 11.30 hod.
Uvaříme si něco dobrého a dozvíte se o variantách a dalších kombinacích, abyste měli nové informace a náměty pro vaše domácí vaření.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• PŘEDNÁŠKA - DĚTI A HRANICE
14. 3. (čtvrtek) v 17.00 hod.
Povídání o komunikaci rodiče s dítětem, nejen
při výchově a vymezování hranic. Se svým dítětem komunikujeme od narození. Co můžeme
jako rodiče udělat, abychom se spolu dobře domluvili?
Povede: Mgr. et Mgr. Zdeňka Drábková (psycholožka - SPC Bystré)
• TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ) VEČER PRO ŽENY
15. 3. (pátek) od 19.00 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně tvořivý
večer. Přihlašujte se přes SMS na tel: 777 619 234.
Povede: Majka Mitášová
• TVOŘIVÉ ODPOLEDNE - „Dekorace na
dveře“
18. 3. (pondělí) od 16.00 hod. Připravili jsme
pro vás dveřní dekorace (věnečky) s jarní a velikonoční tématikou. Přihlašujte se přes e-mail:
prihlasse.matami@seznam.cz nebo tel: 732 924
591 (stačí SMS). Kapacita omezena.
Cena 60 Kč (50 Kč pro členy).
• BAZÁREK !!!
21. 3. (čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.) a 22. 3. (pátek
9.00 – 16.00 hod.)
Opět proběhne oblíbený 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, sdělte tuto
skutečnost do 10. března, ukončení přihlašování na bazárek bude 15. března. Pozor! V pátek sleva na všechno oblečení 10 %! Příjem věcí do komise: pondělí 18. 3. 9:00 – 11:00 hod., úterý 19. 3.
9.00 -11.00 hod., středa 20. 3.  15.00 – 17.00 hod.
• TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI I RODIČE – „Velikonoční ovečka“
28. 3. 2012 (čtvrtek) od 13.30 do 15.30 hod
Nudíte se o prázdninách? Přijďte si k nám vyrobit velikonoční výzdobu, určitě se zabavíte
a můžete si tady i pohrát. Přihlašujte se přes
e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz nebo tel:
732 924 591 (stačí sms). Kapacita omezena.
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... březen 2013

Čas Název akce - popis
Místo konání
15.00 Poličský skřivan II. kolo
Divadelní klub
19.00 Největší tajemství třetí říše - beseda s autorem stejnojmenné knihy
čítárna knihovny
2. 3. 14.00 Odpoledne s dechovkou - Brťovská šestka
Tylův dům
19.00 V. večer akustické hudby
Divadelní klub
3. 3. 15.00 Maškarní karneval pro děti
Tylův dům
5. 3. 17.30 Přednáška paní Motyčkové
Divadelní klub
6. 3. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
14.00 Městská oslava Mezinárodního dne žen
Tylův dům
20.00 Kill Bill
Divadelní klub
7. 3.
8.00 Listování pro školy
Divadelní klub
19.00 Prague Bossoon Band - koncert fagotového souboru
Tylův dům
20.00 LiStOVáNí - Byl jsem při tom (Jerzy Kosinski) - scénické čtení
Divadelní klub
8. 3. 19.00 Dny mladého divadla
Divadelní klub
19.00 Vlasta Redl a přátelé - koncert
Tylův dům
9. 3.
9.00 Ženský svět- sebezkušenostní seminář s prvky arteterapie
Centrum Bohuslava Martinů
10.00 Patchworková dílna - polštáře s motivem FLIC-FLAC (vějířky)
Centrum Bohuslava Martinů
				
14.00 Tajná řeč těla - zážitkový seminář
SVČ Mozaika
19.00 Dny mladého divadla
Divadelní klub
19.00 Na stojáka
Tylův dům
10. 3. 13.30 Karneval na ledě - soutěže a hry po děti, přehlídka masek
Zimní stadion Polička
18.00 Cestovatelská beseda
Divadelní klub
11. 3. 11.00 Jeffrey Hatcher: Dr. Jekyll & Mr. Hyde - představení pro střední školy
Tylův dům
13.30 Keramická dílna
DPS Penzion - pracovní místnost
19.00 Jeffrey Hatcher: Dr. Jekyll & Mr. Hyde - jarní divadelní abonentní cyklus
Tylův dům
12. 3. 8.00 Život je jen náhoda
Tylův dům
16.00 Tvořivé odpoledne „Zápichy do květináčů“
Centrum Bohuslava Martinů
20.00 Kill Bill 2
Divadelní klub
10.30 Život je jen náhoda
Tylův dům
13. 3. 9.00 Zdravé vaření pro celou rodinu
Centrum Bohuslava Martinů
14.00 Trénování paměti
DPS Penzion - jídelna
17.00 Jarní koncert ZUŠ Bohuslava Martinů
Divadelní klub
14. 3. 17.00 Děti a hranice (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Pavla Jazairiová - cestovatelská beseda
Divadelní klub
15. 3. 18.00 SHOWRec. vol. 1
Divadelní klub
19.00 Tvořivý (arteterapeutický) večer pro ženy
Centrum Bohuslava Martinů
16. 3. 9.00 Google a jeho služby: Google Dokumenty I.
čítárna knihovny
14.00 Vajíčko malované, z lásky darované - tvořivá dílna k jarní výstavě
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Noc plná překvapení!
Divadelní klub
18. 3. 13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
16.00 Tvořivé odpoledne „Dekorace na dveře“
Centrum Bohuslava Martinů
19. 3. 20.00 Kouř
Divadelní klub
20. 3. 14.00 Jarní probuzení - zumba party
DPS Penzion - jídelna
17.00 Pletení z pedigu - dílna pro dospělé a pedagogické pracovníky
SVČ Mozaika
17.00 Žákovský hudební večer
ZUŠ, koncertní sál
18.30 Přivítejme jaro - květináče s nevadnoucími květy
SVČ Mozaika

#

1. 3.

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
spojení 6ti organizací
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
a Spolek patchworku v Litomyšli
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
p. Hromádko
nastojaka.cz
SVČ Mozaika, Zimní stadion
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Domov na zámku a TD
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Domov na zámku a TD
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B. Martinů Polička
www.zusbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... březen 2013

Čas Název akce - popis
Místo konání
8.00 Světový den vody
Divadelní klub
9.00 Bazárek- komisní prodej dětského a těhotenského oblečení
Centrum Bohuslava Martinů
14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
16.30 Trochu jiné dítě - přednáška a diskuzní kruh
SVČ Mozaika
19.00 Pojďme na Martinů - Klavír II
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Večer pro Jana Vladislava - literární večer
Divadelní klub
22. 3. 8.00 Světový den vody
Divadelní klub
9.00 Bazárek- komisní prodej dětského a těhotenského oblečení
Centrum Bohuslava Martinů
17.00 Koncert učitelů ZUŠ B. Martinů
Tylův dům
20.00 Swingtime
Divadelní klub
23. 3. 18.00 Polička Punks not dead 3
Divadelní klub
24. 3. 13.00 Velikonoční inspirace
Tylův dům
15.00 Workshop - Bubnuje celá rodina
Divadelní klub
27. 3. 15.00 Hry bez hranic v bazénu
Plavecký bazén Polička
				
17.00 Žákovský hudební večer
ZUŠ, koncertní sál
28. 3. 17.00 Jitky kytky - jarní aranžování
SVČ Mozaika
20.00 Osvícení - filmová adaptace knihy S. Kinga
Divadelní klub
13.30 Tvořivé odpoledne „Velikonoční ovečka“
Centrum Bohuslava Martinů
29. 3. 8.30 Velikonoční šití - dílna pro děti od 3. třídy
SVČ Mozaika
20.00 Fighter
Divadelní klub
30. 3. 9.00 Google a jeho služby: Google Kalendář I.
čítárna knihovny
14.00 Odpoledne s dechovkou - Venca Band
Tylův dům
20.00 Nil + Imodium
Divadelní klub
3. 4. 17.00 Vernisáž výstavy malované opony s autorem stejnojmenné publikace J. Valentou
Centrum Bohuslava Martinů
21. 3.

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz/
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Náš Martinů o.s.
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz/
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.Martinů a TD
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika,
Plavecký bazén Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička

		 Název akce - popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
26. 1. - 31. 3.		 Bořivoj Borovský - Putování krajinou
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
23. 2. - 7. 4.		 Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
26. 2. - 8. 3.		 Hanin Kufřík
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis o.s.,
				
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
1. 3. - 30. 4.		 Stěna pro jedno dílo - Jiří Šindler - ilustrace
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
4. 3. - 29. 3.		 Život a doba KARLA ČAPKA - výstava ve vestibulu knihovny
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
15. 3. - 19. 3.		 Dny otevřených dveří ZUŠ BM bližší info na: www.zusbmpolicka.cz
15. + 18. 3. taneční sály ZŠ Na Lukách;
			
19. 3. budova ZUŠ - Čsl. Armády 347 ZUŠ B. Martinů Polička
22. 3. - 24. 3.		 Reiki II.
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
28. 3. - 29. 3.		 Velikonoční prázdniny - zlatá horečka na Klondiku
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
3. 4. - 17. 4.		 Malované opony
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

V neděli 24. března od 13.00 do 17.00 hodin se bude konat v prostorách Tylova domu tradiční

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
V případě, že máte zájem se této akce zúčastnit jako prodejce zboží s velikonoční tématikou, přihlaste se,
prosím, na níže uvedené adrese nejpozději do čtvrtka 14. března.

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

#

Bližší informace: Marie Hrstková, tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

17. ročník festivalu Polička Jazz 2013 (program)
Středa 10. 4., Tylův dům od 19.00 h
KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA?
www.vertedance.com
www.zrni.cz
Tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance pro čtyři tanečnice (Veronika Kotlíková, Tereza Ondrová, Helena
Arenbergerová, Lucia Kašiarová) vznikl
ve spolupráci s hudební skupinou ZRNÍ
a slovenským tanečníkem Peterem Jaškem (Les SlovaKs).
„Odhalit se, obnažit se, svléct se, odkrýt
svoje city, dotknout se svého těla, přiblížit se nitru. Co z toho je skutečně nebezpečné a naplněné rizikem?“ Inscenace,
která zkoumá témata krásy, přetvářky
a naplnění, získala v minulém roce hned
dvě ocenění: Dílo se stalo Taneční inscenací roku 2012, Lucia Kašiarová pak
za svůj výkon obdržela cenu Tanečnice
roku.
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč),
studenti 75 Kč
Předprodej: Informační centrum Polička (tel.
461 724 326), CK Ko-Tour Polička (tel.
461 723 740) a Informační centrum Bystré (tel. 468 008 161), on-line rezervace
www.tyluvdum.cz
Pátek 12. 4., Tylův dům od 19.30 h.
MARTIN BRUNNER & JAROSLAV
ŠINDLER DUO
Martin Brunner (flétna), Jaroslav Šindler
(kytara)
Martin Brunner je nejen zakladatel, šéf
a dramaturg hradeckého festivalu Jazz
Goes to Town, ale je také vynikající
muzikant. Má za sebou angažmá v řadě
hudebních uskupení (Ventil Duo, Jazz
Fragment, Znamení dechu), je zakládajícím členem Kontrabandu Milana Svobody, s nímž vystoupil na řadě evropských
festivalů.
Jaroslav Šindler, jazzový kytarista a pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka,
je osobností řady jazzových formací. Byl
zakládajícím členem kapely E.S.P., spolupracoval mimo jiné s Janou Koubkovou,
Františkem Uhlířem, Irenou Budweiserovou a Jiřím Stivínem.
Hudba dua je plná improvizace, emocí,
energie a skvělé komunikace obou muzikantů.
ONDŘEJ HAVELKA AND HIS
MELODY MAKERS
www.melodymakers.cz
Ondřej Havelka (zpěv), Petr Tichý (kytara, kapelník), Jiří Pípa Novák (bicí), Miroslav Lacko (piano), Petr Vlášek (kontrabas), Michal Plecitý (trombon), Michal
Krása, Jiří Patócs, Jan Buňata (trubky),
Pavel Jordánek, Martin Tříska, Jan Tříska, Bedřich Šmarda (saxofony, klarinety),
Martin Zbrožek, Jiří Sládek (housle)
Ondřej Havelka, zpěvák, muzikant, herec, skladatel, režisér a scénárista, se už
od studentských let věnuje interpretaci
jazzové a populární hudby 20. a 30. let.
V roce 1995 založil vlastní swingový big-band Melody Makers, se kterým slaví
velké úspěchy u diváků nejen v České
republice, ale i v zahraničí. Orchestr autenticky interpretuje populární hudbu
raného a vrcholného swingu. Stylizace
koncertního show sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje
kostýmy a účesy interpretů a celkovou
režií představení konče. Vitální jazzový
výraz interpretů je umocněn smyslem
pro show, nadhled i humor. Ondřej Ha-

velka na jevišti rád improvizuje, nechybí
mu vtip i šarm a své publikum vždy příjemně překvapí. V Poličce vystoupí s programem „Perly swingu“, ve kterém zazní
nesmrtelné melodie období vrcholného
swingu 30. a 40. let.
JAZZ Q MARTINA KRATOCHVÍLA
A OSKAR PETR
www.martinkratochvil.com
Martin Kratochvíl (klávesy), Zdeněk
Krysa Fišer (kytary), Přemysl Drát Faukner (baskytara), Jaromír Helešic (bicí),
Oskar Petr (zpěv)
Martin Kratochvíl, absolvent slavné
Berklee College Of Music a Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy, cestovatel,
spisovatel, podnikatel a režisér, je pro
většinu posluchačů především jazzovou
legendou, skladatelem a vůdčí osobností
skupiny Jazz Q. Proslavil se jako muzikant propojující jazz a rock, jako propagátor elektronické a syntezátorové hudby.
Legendární Jazz Q za dobu své existence
od roku 1965 vydal 11 alb a prošla jím
nebo s ním spolupracovala řada vynikajících osobností (Jana Koubková, Jana
Kratochvílová, Jiří Stivín, Luboš Andršt,
Petr Kalandra, Michael Kocáb, Oskar
Petr...). Jazz Q má v dějinách českého jazzu i rocku zaslouženě mimořádné postavení, jeho hudba byla vždy vysoce ceněna
odbornou kritikou a zároveň komerčně
úspěšná. V Poličce vystoupí s Oskarem
Petrem, muzikantem, který k historii fenoménu Jazz Q neodlučně patří.
Vstupné: sezení 240 Kč (předprodej 200 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička (tel.
461 724 326), CK Ko-Tour Polička (tel.
461 723 740) a Informační centrum Bystré (tel. 468 008 161), on-line rezervace
www.tyluvdum.cz
Sobota 13. 4., Tylův dům od 19.30 h
LUCIA LUŽINSKÁ A BORIS
ČELLÁR ‚QUINTESSENCE‘ (SK)
Lucia Lužinská (zpěv), Boris Čellár (kytara), Gregor Ftičar (klavír), Juraj Griglák (kontrabas), Miro Poprádi (klarinet),
Ajdži Sabo (bicí), Ľudmila Štefániková
(vibrafón)
Zpěvačka Licia Lužinská a kytarista Boris Čellár přináší posluchačům kvalitní
jazz v příjemné a přijatelné formě. Svědčí o tom mimo jiné 3 úspěšná společná
alba s vlastními kompozicemi i známými
skladbami ve vlastním aranžmá. Kytaristův obdiv k jazzové tradici a zpěvaččina záliba v hudebních experimentech je
přivedly ke společnému projektu, který
oba tyto přístupy spojuje. Dvojice doplněná o pět výborných muzikantů slaví
v současnosti s projektem Quintessence
na slovenské jazzové scéně velké úspěchy.
PRAŽSKÝ BIG BAND MILANA
SVOBODY
www.praguebigband.com
Milan Svoboda (dirigent), Zdeněk Šedivý,
Stanislav Zeman, Radek Němec, Michal
Gera (trumpety), Přemysl Tomšíček, Svatopluk Košvanec, Ivo Kopecký, Aleš Vopelka (trombony), Martin Plachý, Marcel
Bárta, Tomáš Křemenák, Milan Krajíc,
Pavel Pivarči (saxofony), Jiří Šimek (kytara), Kryštof Marek (piano), Filip Spálený (basa), Ivan Audes (bicí)
Hudební skladatel, dirigent a jazzový pianista Milan Svoboda je přední osobnost
české hudební scény. Proslul především

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

jako skladatel jazzové, divadelní a filmové hudby, byl vůdčí osobností několika
významných hudebních těles, nahrál 28
alb. Do Poličky přijíždí s Pražským big
bandem, orchestrem sestaveným z výrazných sólistů české jazzové scény. Big
bandem prošly od roku 1974 celé generace skvělých jazzmanů a nepochybně
se významně zapsal do historie českého
i evropského jazzu. Věnuje se výhradně
interpretaci vlastních originálních kompozic a disponuje tak zcela charakteristickým zvukem. Big band získal několik
ocenění, nahrál 14 gramofonových alb,
s orchestrem vystupovala řada známých
osobností světového jazzu. Vystoupení
Pražského big bandu bude nepochybně
patřit k tomu nejlepšímu, co letošní dramaturgie festivalu nabízí.
SILVIA JOSIFOSKA & BAND
www.silviajosifoska.sk
Silvia Josifoska patří mezi nejvýraznější
tváře slovenské hudební scény, nejednou
byla označena za první dámu slovenského blues a jazzu. V jejím repertoáru
můžeme nalézt i jiné hudební žánry
(soul, funk, rock), přičemž ve všech se
pohybuje s velkou lehkostí a přirozeností. Svou pěveckou dráhu začala před více
než dvaceti roky, od té doby má za sebou
úspěšnou spolupráci s mnoha hudebními
osobnostmi slovenské i světové hudební
scény. Natočila řadu vysoce hodnocených alb, pravidelně vystupuje na předních evropských jazzových festivalech, je
častým hostem hudebních klubů. Sylvia
se do Poličky vrací, pamětníci si možná
vzpomenou na její vystoupení na druhém ročníku poličského festivalu v roce
1998.
Vstupné: sezení 240 Kč (předprodej 200 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička (tel.
461 724 326), CK Ko-Tour Polička (tel.
461 723 740) a Informační centrum Bystré (tel. 468 008 161), on-line rezervace
www.tyluvdum.cz
Výstava fotografií
IVAN PROKOP … NEJEN JAZZ
Autor se pokouší předat pocity štěstí a radosti, které přináší nejen jazzová hudba.
Soubor portrétů hudebních osobností
představuje ukázku z více než třicetileté
tvorby tohoto výtvarníka a fotografa.
Tylův dům 12. 4. – 30. 4.
Více o festivalu na www.jazz.policka.org

Veselá pomlázka
v síni řemesel
Velké pozvání na Bílou sobotu 30. 3. odpoledne
na zdobení kraslic, pobavit se u různých řemesel,
uplést si na poslední chvíli pomlázku, ale také zamlsat již tradičně staročeské řepánky, velikonoční
jidáše nebo si dát třeba svařáček.
V měsíci dubnu si předem můžete přijít vyrobit
kraslice vrtáním, malováním voskem, obháčkovaná nebo i jiný dáreček.
Je vhodné předem zavolat nebo se osobně objednat.
č. t.: 732 432 708, galerie-art@seznam.cz
Všichni jsou srdečně zváni    
JJ
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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
TAJNÁ ŘEČ TĚLA
Zážitkový seminář zaměřený na rozpoznávání skrytých významů gest
a postojů i charakterových vlastností
a pohnutek z proporcí a výrazu obličeje.
Termín: sobota 9. 3.
Čas:
14.00 - 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Vstupné: 250 Kč, 220 Kč s členskou kartou
Přihláška: do 6. 3. *
Lektor:
Dagmar Němcová
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
KARNEVAL NA LEDĚ
Ve spolupráci se Zimním stadionem
v Poličce. Soutěže a hry po děti, přehlídka masek. Vstup na led pouze
s bruslemi. Děkujeme všem sponzorům – Coop Jednota Svitavy, Nová
lékárna, Trafika u Grubhofferů
Termín: neděle 10. 3.
Čas:
13.30 -15.30 hodin
Místo:
Zimní stadion Polička
Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 35 Kč
Přihláška: bez přihlášek
Info:
Hana Havlíčková
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Preventivní program pro žáky ZŠ
Termín: 12., 14., 19. 3.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Jan Smejkal
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
PŘEDNÁŠKA
Seznámíte se s přírodním švýcarským produktem AKUNA pro celou
rodinu, přes zdravý životní styl po
kosmetiku
Termín: čtvrtek 14. 3.
Čas:
17.00 – 18.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: pronájem – akce je bez přihlášek
Info:
Pavla Černá, tel.: 608 767 200
PLETENÍ Z PEDIGU
Dílna pro dospělé a pedagogické pracovníky.
Termín: středa 20. 3. (v případě, že práci nedokončíme, tak i 27. 3.)
Čas:
17.00 - 20.00 hodin
Cena:
250 Kč, akce je akreditovaná MŠMT
Místo:
SVČ Mozaika
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S sebou:
Přihlášky:
Lektor:
Info:

ručník
do 15. 3. *
Zdeňka Švecová
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

PŘIVÍTEJME JARO – KVĚTINÁČEK
S NEVADNOUCÍMI KVĚTY
Dílna pro děti od 1. třídy, menší v doprovodu rodičů
Termín: středa 20. 3.
Čas:
16.30 -18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, s členskou kartou 45 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihláška: do 15. 3. *
Info:
Hana Havlíčková
TROCHU JINÉ DÍTĚ
Přednáška a diskuzní kruh - indigové,
křišťálové a jiné? děti.
Je vaše dítě extrémně citlivé? Reaguje
nepředvídatelně, ale při tom je v něčem
až geniální? Jak jim rozumět, správně
rozvíjet a přitom sami přežít.
Termín: čtvrtek 21. 3.
Čas:
17.30 -19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Vstupné: 120 Kč, s členskou kartou 100 Kč
Přihláška: do 18. 3. *
Lektor:
Dagmar Němcová
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
REIKI II.
Termín: 22. 3. - 24. 3.
Místo:
SVČ Mozaik
Mistr:
Mirek Čapek
Přihláška: 18. 3.
Info:
Zuzana Gapová, tel.: 774 180 653
HRY BEZ HRANIC
Ve spolupráci s Krytým plaveckým bazénem v Poličce
- zábavná akce v bazéně, při které se
utkají žáci ze ZŠ z Poličky a okolí.
- pro čtyřčlenné školní týmy, kategorie:
6. a 7. třída, 8. a 9. třída a odpovídající
třídy gymnázia
Děkujeme sponzorům za věnování věcných cen do soutěže: Orfast s.r.o Polička, Enter Polička a prodejna T-mobil
v Poličce.
Termín: středa 27. 3.
Čas:
15.00 – 17.00 hod. (dle počtu účastníků)
Místo:
Krytý plavecký bazén Polička

Startovné: čtyřčlenný tým 100 Kč
Přihláška: do 19. 3. osobně v SVČ Mozaika, s platbou. *
Info:
Hana Havlíčková
JITKY KYTKY – JARNÍ ARANŽOVÁNÍ
Dílna pro studenty a dospělé
Aranžování na stůl s živými květy
a přírodními doplňky
Termín: čtvrtek 28. 3.
Čas:
17.00 hod. (pro pravidelné účastnice
v 17.30 hod)
Cena:
200 Kč (v ceně je veškerý materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Přihlášky: do 20. 3. s platbou *
Lektor:
Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková, tel.: 461 725 352
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY – ZLATÁ
HOREČKA NA KLONDIKU
Pro děti od 1. do 3. třídy
Výlety do přírody, hry venku i vevnitř,
tvoření, soutěže, zábava
Termín: čtvrtek 28. a pátek 29. 3.
Čas:
každý den od 9.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč, s člen. kartou 140 Kč, obědy,
svačiny a pitný režim v ceně
S sebou: 2 x volné oblečení (dovnitř a ven), bačkory a sportovní boty ven (botasky),
batůžek a láhev s pitím
Vedoucí: Hana Havlíčková
Přihláška: s platbou do 25. 3. *
VELIKONOČNÍ ŠITÍ
Dílna pro děti od 3. třídy
Upleteme si košík z pedigu a ušijeme
do něho velikonoční dekoraci.
Termín: čtvrtek 29. 3.
Čas:
8.30 - 15.00 hod.
Cena:
125 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 20. 3. s platbou *
Lektor:
Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
* Možnost přihlášení, popř. ukázka výrobků
na www. mozaika-policka.cz
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Připravujeme na duben
Čarodějnický rej – úterý 30. 4., dětská venkovní diskotéka s přehlídkou kostýmů a soutěžemi, pálením ohně a opékáním buřtů

Biatlon na Damašku
16. února, v době kdy v Novém Městě probíhalo MS v biatlonu, se v pozdních nočních hodinách
uskutečnil na hájence poličského Pionýra biatlonový závod ve tmě (bez použití osobního světla,
pouze střelnice byla minimalisticky osvětlena).
Účastníci si nejdříve museli projet stopu a poté čekat na tmu a poslední přihlášené závodníky.
Okolo 22.00 hod. závod odstartovala jako první
vylosovaná borka Pavla Dubovská, která nakonec

získala zlato v kategorii žen, dívek a slečen. Hned
po ní na trať vyběhl ostřílený vlk Petr Ryba, jenž
svým časem nasadil vysokou laťku, kterou ale
k jeho velké lítosti překonal hned následující závodník Jan Medvěd. Ten - k velkému překvapení
všech - nakonec skončil na úžasném třetím místě. Není možné popisovat cesty všech závodníků.
Vzpomeňme jen na mlhu, která padla okolo 23.00
hod., kdy málokterý ze soutěžících v peprném
sjezdu věděl, kam se vlastně řítí. Vzpomeňme na
smutek člena americké výpravy Dlátoně Stansburyho, který získal pouze bramborovou medaili
a politujme favorita závodu Tomáše Rošáka, jenž
sjel z vyjeté trasy a řádnou část běhu musel poté
razit vlastní stopu, díky čemuž získal „pouze“ druhé místo, stejně jako třikrát upadnuvší Maruš Procházková v dívčí kategorii.
Absolutní traťový rekord a zlatou medaili svým
nasazením a chutí získal Vladimír Dospěl, kterého
jako svého černého koně do bojů místo sebe takticky nasadil Josef Zavoral zvaný Pívák.
Gratulace vítězům, čest poraženým a sportu
zdar.				
P. Erbes st.

Z deníku
staromilce
(aneb: hledá se „pan Kučera“)
Zatímco městská policie sbírá na ulicích zatoulané psy a opilce a státní policie pomáhá a chrání, pohybuje se v teritoriu malebného městečka
tajemný fantom – „pan Kučera“. Vyzbrojen ironií,
problematickou češtinou a (občas) trefnými náhledy na komunální realitu, vynoří se sem tam
z temnoty a zacílí na starostu prostřednictvím
městské stránky (www.policka.org). Anonymně.
Jak je v kraji většinovým zvykem. Nevím, kdo mě
štve víc. Zda „pan Kučera“, který má v mnohém
pravdu, ale není ochoten zaštítit ji sám sebou,
nebo pan starosta, který pouští do kyberprostoru
indicie typu „potkávali jsme se v restauraci Jordán“ a žadoní o schůzku nad kávičkou. Jak říkám,
s „panem Kučerou“ leckdy souhlasím (především
v tom, že snaha být s každým zadobře a montovat
se do všeho, může být časem tragikomická a kontraproduktivní), nicméně - komunální volby se
blíží, a je-li co říct, tak anonymně to vcelku nemá
valného smyslu. Netvrdím, vzhledem k vlastním
zkušenostem, že jinak to valného smyslu má.
V nouzi je ovšem třeba zkusit (téměř) vše. Prezidentské volby vyhrál v Poličce Miloš Zeman. Proběhla beseda o restaurování morového sloupu.
Osobně se zúčastnil jeden (?!?) člen městského
zastupitelstva. Barokní unikát je v kritickém stavu, záchrana bude stát cca 12 milionů a trvat dva
až čtyři roky. V letech 1727 až 1731 nechal obelisk
v ceně desetiletého výnosu z poličského panství
zbudovat magistrát jako výraz vděku za odvrácení morové epidemie. Neptám se, kolik utržilo
město během posledních deseti let za provoz tržnice na náměstí. Nekoketuji s představou, jak by
dnes projevili radní dík za případné odvrácení
epidemie prasečí chřipky. Pouze doufám...
V centru města vznikl nový obchod se zeleninou, dobrotami od Haničky a kavárna. Jiné nebytové prostory se uvolnily, k čemu budou využity se (veřejně) zatím neví. Zajímavé (výstava,
hudební produkce) útočiště nabídnul „alternativcům“ kávový obchůdek. Vedení města se sešlo
s místními podnikateli. Navzájem se pochválili.
Prosperující firma zahájila provoz dalšího poličského pracoviště. Třeba vzniknou nová pracovní
místa, třeba i pro handicapované. Vedení města
pozdravilo - při příležitosti prvního vysvědčení – zdejší prvňáčky. Kdo koho chválil, je vcelku
jasné. Svitavský deník se pustil do kritiky úrovně
plaveckých kurzů organizovaných poličským bazénem. I zaměstnanci připustili – anonymně, jak
jinak – že ne vždy je vše profesionální. Pracovníci městského úřadu spolu s dětmi z mateřské
školy oslavili masopust. Ochotníci pokračovali
v přípravách na premiéru kultovní divadelní hry
Anežka. Proběhla plesová sezóna. K závěru se
nachýlila digitalizace místního kina. Soudě podle Facebooku, horké filmové novinky už (téměř)
všichni viděli jinde. I Babovřesky! Lednová mírná zima byla prima – jen ten fujtajbl všude byl
hrozný - v únoru ho na pár dnů zakryl milosrdný sníh. Prý „se ztratilo“ pár dražších okapů. Do
města zavítaly virózy všeho druhu. SVČ Mozaika
a CBM se postaraly o jarně prázdninový program
dětí a mladistvých. Na otázku, kolik peněz k rozdělení přesně dostanou jednotlivé odborné komise městské rady, starosta neodpověděl. Vzhledem
k místně převládajícímu názoru, že „ve zdravém
těle zdravý duch“, odpovědi snad ani netřeba. Vyhlášeni byli nejlepší poličští sportovci. Bez ohledu na počasí a stav komunikací, cyklisté jezdili,
kudy se jim zamanulo. Zřejmě pěstovali zdravého ducha. V hastrmanském oblečku se ulicemi
potuloval neznámý chlapík a „sbíral“ peníze pro
Divadelní spolek Tyl. Ne, že by do kraje rybníků
a přehrad, tučných kapříků, dravých štik a bezejmenných čudel, (pod)vodník nepasoval...
-kaz-
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Jarní ZUŠka

Světový den vody

V prvních jarních dnech pro
žeme, že u nás neplatí heslo „Kdo umí, ten umí
naše příznivce chystáme spoustu
a kdo neumí, ten učí“! Zazní vše od klasiky až po arsetkání, která nás snad všechny
gentinské tango a možná … bude i malé překvapení,
naladí po chmurné zimě do pří- které byste nečekali…
jemnějších tónů…
Především pro rodiče dětí, které se do naší škoDříve než vás na ně pozveme, ly chystají od září letošního roku, pořádáme DNY
dovolte několik slov o únorovém dění v naší škole.
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Tyto dny předcházejí přiPo dlouhé přípravě se naši žáci v těchto dnech
jímacím zkouškám, které se uskuteční v průběhu
dočkali školních kol Celostátní soutěže ZUŠ. Zú- dubna a května.
častnilo se jich téměř 30 dětí a soutěžilo se ve hře
Organizovány jsou takto: hudební, výtvarný, lina akordeon sólo i v komorní hře, hře na keyboard, terárně dramatický obor: úterý 19. 3., 13-18 hodin
v komorní hře s převahou dechových a smyčco- v prostorách hlavní budovy ZUŠ, Čsl. armády 347.
vých nástrojů. V nadcházejících dnech se ti nejTaneční obor: pátek 15. 3., 14.15 – 17 hod., pondělí
lepší vypraví soutěžit do okresních a krajských kol, 18. 3., 15-19 hod. v tanečních sálech ZŠ Na Lukách.
o kterých vás budeme informovat v příštím čísle
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá
Jitřenky. Všem dětem přejeme mnoho zdaru a také
výuka v jednotlivých oborech u různých pedagospoustu radosti ze hry - první místa v soutěžích ne- gů. Dveře naší školy jsou vám otevřeny dokořán,
jsou přece zdaleka tak důležitá, jako radost, kterou
abyste společně s dětmi mohli nasát atmosféru
nám hudba přináší!
a seznámit se s prostředím. Vítáme samozřejmě
Hudbu soudobých autorů nám přinesly absol- i rodiče všech stávajících žáků, ale není snad žádventky Janáčkovy akademie múzických umění
ným tajemstvím, že ti mohou navštěvovat hodiny
v Brně hned po jarních prázdninách až do sálku
svých dětí kdykoli v průběhu roku. V hodinách jsou
naší školy. V rámci projektu „Za hranice klávesni- vždy vítáni!
ce“ nás seznámily s žijícími českými autory, kteří
Na závěr bychom vás rádi informovali o výtvarkomponují hudbu pro naše malé klavíristy. Jejich
ných kurzech pro dospělé, které na naší ZUŠ potvorbu nám samy zahrály a žáci klavírního odděle- vede v následujících měsících Mgr. Petra Palcová.
ní byli velmi aktivně zapojeni do celého workshopu. Tentokrát se rozhodla představit vám každý měsíc
Mnoho nového jsme se dozvěděli i my, pedagogo- jinou výtvarnou techniku. V březnu to bude kresvé, a škola je bohatší o hru nesoucí název projektu
ba, v dubnu malba a enkaustika, v květnu akvarel
a spoustu cenných notových materiálů. Děkujeme
a v červnu vás provede uměním grafiky. Hodiny budo Brna a především bývalé absolventce poličské
dou probíhat dle domluvy v pondělí nebo ve čtvrtek
ZUŠ, Jarce Filipové, za zajímavou nabídku a věří- v 19 – 21 hod., kurzy budou realizovány v počtu 4
me, že takových aktivit se nám v budoucnu podaří – 8 účastníků, cena jednotlivých kurzů je 600 nebo
realizovat více.
800 Kč za měsíc – podle náročnosti technik - v ceně
A teď již k březnovým akcím.
je zahrnut veškerý pracovní materiál. Zveme vás
Srdečně vás zveme do Divadelního klubu, kde
tímto do výtvarného světa, přijďte si k nám zrease ve středu 13. března v 17 hodin uskuteční Jarní
lizovat své nesplněné sny nebo jen na malou chvíli
koncert aneb Hraje celá rodina. Na tomto koncertě
relaxovat při výtvarném tvoření. Bližší informace
zazní i skladby méně vážné a populární, navíc ten- naleznete na webu školy – www.zusbmpolicka.cz.
tokrát v podání našich žáků a členů jejich rodin.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
Další akcí je Koncert učitelů, který proběhne
ředitelka školy
v pátek 22. března v 17 hodin v Malém sále Tylova
domu. Připravujeme pro vás pestrý program, uká-

Ekocentrum
Skřítek
připravilo na čtvrtek a pátek
21. a 22. března od 8.00 do 12.30
hod. v Divadelním klubu v Poličce naučně-zábavný program
pro děti a žáky MŠ a ZŠ, týkající se poznávání důležitého živlu – vody. Stanoviště: Vodní savci, Voda, vodička,
Koutek plný pokusů, Krátký film. Bližší informace
v pozvánce na www.ekocentrumskritek@seznam.
cz, přihlášky na tel.: 731 563 819.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Pozvánka na
americký tábor
Evangelický sbor v Poličce pořádá ve dnech
22. - 26. července 2013 10. příměstský „Tábor
s Američany“. Z USA přicestuje tým dvaceti zkušených dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin povedou program pro děti v angličtině. Mnozí z nich
už u nás byli. Pomáhat jim budou spolupracovníci
z Poličky. Kapacita tábora je 100 dětí ve věku 7 až
16 let. Přihlášky je možno vyzvednout a odevzdat
v informačním centru na náměstí. Srdečně zveme.
Jiří Tengler, farář

Kardiaci v březnu
Kondiční nenáročná vycházka Kardio klubu
Svitavy a Polička k památníku železnice, která
neexistuje. V sobotu 16. března se sejdeme na svitavském vlakovém nádraží, odjezd v 8.08 hod. do
Poličky, kde přestoupíme na BUS do Sebranic. Vycházka po naučné stezce do 5 km. Neseďte doma,
pojďte s námi do přírody a za poznáním. Na všechny příznivce se těší členové kardio klubu.
Jan Pokorný

Klub zdraví zve na březnové setkání
Podle starořecké mytologie měl král Midas
oslí uši. Možná díky nim slyšel i trávu růst, ale
neslušely mu a tak je skrýval. Někdo může mít
uši méně nápadné, takže je nemusí skrývat, ale
skrývá, že jsou mu k ničemu, protože neslyší. Nedaří se navázat spojení mezi vnějším a vnitřním
světem. Lakonicky řečeno, rozumí, ale neslyší.
Někdy totiž vznikají komické situace, když slyšíme něco jiného, než je řečeno, občas je to trapas.
Mohla bych dlouze vyprávět. Máme totiž v rodině
dědičnou sluchovou vadu, která se s věkem zhoršuje. Možná i proto je mým hudebním i lidským
idolem Ludwig van Beethoven.
O sluch nás může připravit zamilovanost (říká se
přece, že zamilovaní nevidí ani neslyší - jako tokající tetřev hlušec), úraz, vrozená vada, nemoc. Vždycky se ale dá začít s léčbou, s níž není radno otálet.
Na odezírání či znakovou řeč tak nemusí dojít.
Proč uši zachycují zvuky a jak je předávají na
příslušná mozková centra, co dělat, když se to neděje, jak o uši pečovat, proč má někdo absolutní
sluch a jiný „hluch“, co s boltci jako měl Midas, co
je to sluchová hygiena, o presbyakuzi a její léčbě
a o dalších souvislostech bude přednáška Gabriely Slezákové „Uši, které slyší i sluší“. Zveme vás na
setkání Klubu zdraví dne 13. března od 17.30 hod.
do horní místnosti SVČ Mozaika, které je volně
přístupné všem zájemcům. Jako obvykle nebudeme pouze podávat informace, ale i ochutnávku
zdravých jídel z běžně dostupných surovin, která
mohou obohatit váš jídelníček. Okénko k zamyšlení si pro vás připraví Čestmír Šťovíček.

Ve své době převyšoval Ludwig van Beethoven
všechny ostatní žijící skladatele. Jeho dílo bylo
natolik silné a vlivné, že někteří z jeho kolegů
o něm tvrdili, že nemohl být pouhým smrtelníkem, ale že v sobě musel mít cosi božského. Tento
muž, který vytvořil tolik překrásných děl, během
posledních třiceti let svého života nepředstavitelně trpěl. Téměř nepřetržitě jej trápily silné
bolesti způsobené gastroenteritidou, žloutenkou,
vnitřním krvácením a migrénou. A nejhorší ze
všeho bylo, že postupně ztrácel sluch, až dočista ohluchl. Svá nejlepší díla napsal v době, kdy
hudbu slyšel už jen ve své hlavě. Při premiéře
jeho velkolepé Deváté symfonie, kterou dirigoval,
došlo k jedné z nejdojemnějších scén jeho života. Diváci stáli, křičeli a tleskali, ale Beethoven
to zjistil, až když k němu kdosi přišel a otočil jej
čelem k publiku.
Láska je univerzální dorozumívací jazyk.
I němí jím mohou hovořit a hluší mu naslouchat
(F. Caballerová). Přeji vám, abyste tento jazyk co
nejdokonaleji ovládali, lidstvo zcela určitě od jakýchkoli katastrof nezachrání finanční magnáti
ani nejdokonalejší zbraně, ale „All You Need Is
Love“ (Všechno, co potřebuješ, je láska), jak zpívali slavní Beatles.
Přeji vám, abyste poznali, co je to skutečná láska k Bohu i lidem a věřím, že i to vám pomůže,
abyste byli zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička

Hanka Ščigelová
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Zprávy z charity

Pozvánka DPS
Penzion
6. 3. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
11. 3. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
13. 3. Trénování paměti - seznámíme se s funkcí
paměti a naučíme se některé techniky, jak si pamatovat lépe. Akce se koná v rámci Národního
týdne trénování paměti. Začínáme ve 14.00 hod.
ve společenské místnosti.
18. 3. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
20. 3. Jarní probuzení – zveme vás na zumba
party pro seniory od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion. Roztančí vás Ivana Voglová.
21. 3. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion

NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Dům pečovatelskou službou Penzion Polička
vás zve na přednášku

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
13. BŘEZNA ve 14.00 HOD.
Jídelna DPS Penzion
Přednáší PhDr. Dana Klevetová
Seznámíme se s funkcí paměti a naučíme
se některé techniky, jak si lépe pamatovat.
AKCI ZAŠTIŤUJE
Česká společnost pro trénování paměti
a mozkový jogging
Vstup zdarma!

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 ZDĚNÝ DB 3+1/71 m2 V POLIČCE s balkónem, v klidné lokalitě (sídl. B. Němcové).
Dům zateplen + nová fasáda, měřáky tepla, plastová
okna, nová kuchyňská linka. Cena: 950 000 Kč. Tel.
739 413 789.
•
Prodám RD na ulici Mánesova se zahradou a samostatnou dvojgaráží. Volejte 602 362 360.
•
Prodám zachovalou obývací stěnu. Cena
8 000 Kč. Kontakt 608 061 039.
•
Hledáme spolehlivého a příjemného operátora/ku na VPP, jehož náplní práce bude 4 hodiny 1 až 3 dny v týdnu v pohodlí svého domova
telefonicky komunikovat s našimi zákazníky. Slušně zaplatíme. Kontakt: J. Votava, tel.: 608 801 973.
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Charitní mámení…
Dotační ruleta rozdělování příspěvků poskytovatelům sociálních
služeb na rok 2013 skončila. Peníze
jsou v pelíšcích. S jakým výsledkem? Oblastní charita Polička, její práce, zaměstnanci i klienti, prohráli o 2,5 miliónu korun.
Na zajištění sedmi sociálních služeb v roce 2013
Charita potřebovala 7 916 800 Kč. Není to nic nadneseného. Charita na Poličsku funguje už dvacet let
a ročně poskytne službu cca 800 – 900 klientům
(jedné pětině z nich pravidelně a opakovaně). Své
náklady má dobře spočítané a penězi nemrhala
v minulosti a nehodlá mrhat ani nyní. Zájem o její
služby je setrvalý a dosahuje naplněnosti kapacity.
„Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme požádali o dotaci 5 130 000 Kč s tím, že o dofinancování
do 7,9 mil. se obrátíme na Pardubický kraj, město
Poličku a okolní obce. I se započítáním těchto příspěvků jsme však od MPSV dostali o 2 500 000 Kč
méně, než jsme žádali,“ počítá ředitelka Charity
Markéta Šafářová.
Je snad tak výrazný deficit jen mámení smyslů?
Možná. Tato tristní situace však připomíná spíš
„mámení telete z jalové krávy“. Charita se stává
„jalovou“. Ačkoliv má potenciál, obrazně řečeno
je schopna donosit „tele“, tzn. poskytovat kvalitní
sociální služby, hospodář, tedy stát, ji nehodlá přiměřeně živit. Přitom doufá, že i po snížených dávkách z ní nakonec zdravé a životaschopné telátko
(sociální služby) vymámí. Tato naděje se však čím
dál víc přibližuje nereálnu. Vždyť od roku 2010
zaznamenáváme plynule se snižující krmné dávky.
(Každoročně jsme na dotacích oproti předcházejícímu roku obdrželi o statisíce méně.) Náš charitní
organismus se tomu snažil přizpůsobit. Šetřili jsme,
personálně i provozně jsme redukovali střediska
(vloni např. Občanskou poradnu), sháněli jsme peníze jinde. Ale ani to nejde do nekonečna. Zásoby
jsou vyčerpány stejně jako donátoři. (I darů od firem vloni ubylo.)
„Je nám nepříjemné vést každoroční licitaci
o tom, kolik ještě můžeme ušetřit a kde ubrat. Deficit 2,5 miliónu korun je stejně tak vysoký, že ho
žádné spoření v řádu maximálně desítek tisíc korun nezachrání, zvlášť když jsme své rezervy v minulých letech vyčerpali, “ řekla ředitelka. „Nyní
nám nezbývá nic jiného, než prostě chybějící peníze s MPSV, ale i Pardubickým krajem, městy a obcemi vyjednat,“ dodala.
A tak nastane druhé kolo „mámení“. Tentokrát
bude mámit Charita peníze na svou činnost od poskytovatelů financí. Děje se tak už jednadvacet let,
pouze letos ve větším. Vážení přátelé, uznejte, není
v systému něco nastaveno špatně?
O ohebném slůvku
„Charitativní sbírka šatstva a obuvi“, našli v únoru
2013 ve schránkách obyvatelé našeho regionu. Stálo v něm, že mohou darovat oblečení, boty, lůžkoviny, přikrývky a další textil a že veškeré dary budou
předány charitativním organizacím.
Každý chce někdy být dobročinný, a každý se také
potřebuje zbavit starých a nepotřebných věcí. Spojit
dobročinné s užitečným je jistě ta nejlepší kombinace. Navíc, pokud je to úplně bez starostí, protože si
pro věci přijdou až na práh domu ….
Obchod s obnošeným šatstvem zaznamenává
v ČR mohutný boom. V Poličce stojí čtyři kontejnery na obnošené šatstvo, obce jsou zasypávány
letáky podobného znění z úvodu, starostové obcí
jsou žádáni o povolení provádění sběru šatstva na
svém území dokonce firmami sídlícími v zahraničí.
Jen málokterá z nich se odváží přiznat, že v jejím
případě jde o regulérní podnikání, nikoliv o charitu.
Principem fungování podobných firem je především: sběr a svoz šatstva, třídění, oprava, praní
a vrácení zboží znovu do oběhu – prodeje v secondhandu. Část nepoužitelného se pak posune k technickému zpracování nebo zlikviduje. Je to OK, jen
kdyby…
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Kdyby se nám lidé uvedení v omyl ohebným slůvkem „charitativní“ nesvěřovali, že nám pomohli,
když odevzdali obnošené věci tehdy… a tam. Krátce,
že přispěli na charitu. Buďte ujištěni, že nepřispěli.
Dárci v dobré víře pomohli, ale úplně někomu jinému… Pravděpodobně firmě zpracovávající použitý
textil. Do Charity se nic z darovaného určitě nedostalo.
Uznáváme, že v Oblastní charitě Polička nejsme
schopni převzít všechno, co nám lidé nabízejí, ale
jsme vděčni za veškeré kvalitní kusy oblečení, bot,
lůžkovin i prádla. Co s nimi děláme my? Roztřídíme je podle druhů a velikosti a zařadíme do humanitního šatníku, kam se chodí oblékat bezdomovci,
lidé i celé rodiny sociálně slabé. Dodáváme várky
oblečení do Azylového domu Koclířov a na požádání poskytujeme šatstvo i klientům z okolních
sociálních ústavů, kterým na nové oblečení nezbývá po zaplacení všech nákladů za bydlení a služby
kapesné. Oblečení stojí 5 – 30 Kč. Je to symbolická
částka, která má zabránit kšeftování s darovaným
oblečením a pomáhá nám s hrazením provozních
nákladů Nízkoprahového denního centra (letos dotačním řízením příspěvek zkrácen na ½ požadovaného). Úplně nejlepší kousky postupujeme našemu
obchodu Fimfárum. Tady je prodáváme za o něco
vyšší, ale oproti secondhandům stále symbolické
ceny. Darované zboží potřebujeme, abychom v obchodu zajistili dostatečný sortiment. Naši postižení
klienti totiž nejsou schopni tak intenzivně vyrábět,
aby naplnili jeho regály. Tržby z darovaného zboží
nám pomáhají hradit režie s provozem obchodíku.
Případný přebytek v řádu tisícikorun v měsíci je
použit na krytí schodků ve financování sociálních
služeb státem. Nepoužitelné oděvní dary předáváme Diakonii Broumov k technickému zpracování.
Diakonie Broumov je dlouholetá charitativní organizace podobně jako všechny Charity v ČR.
Shrnuto, oblečení darované přímo poličské
Charitě negeneruje zisk a slouží přímo potřebným.
Šatstvo odevzdané v obchodě Fimfárum nebo ve
Vrchlického ulici 185 v Poličce je i bez kouzlení se
slůvkem „caritas“ darem charitativním, tedy „darovaným z milosrdné lásky.“ Takový dar zůstává
v regionu a pomáhá lidem zde na Poličsku. Vážení
občané, je dobré, abyste toto věděli.
Štěpánka Dvořáková

Poličští kuchaři v Praze třetí, druzí i první
Jarní prázdniny ve svitavském okrese připadly
letos na první únorový týden, a zatímco většina
studentů SOŠ a SOU Polička odpočívala nebo si
užívala zimních radovánek na horách, několik studentů se spolu s učiteli odborného výcviku tvrdě
připravovalo na asi největší a nejdůležitější klání
letošního roku. 8. a 9. února se totiž na pražském
Výstavišti konal veletrh TOP GASTRO HOTEL,
v rámci něhož se uskutečnila celá řada zajímavých
soutěží.
Vůbec nejvýznamnější soutěží, kterou jsme
v gastronomické historii naší školy absolvovali,
byl Gourmet Team Challenger 2013. Jednalo se
o národní soutěž profesionálních kuchařů zabývajících se cateringovými službami. Opravdu těžké
soutěže na vysoké profesionální úrovni se účastnil
školní šestičlenný tým složený převážně z učitelů
odborného výcviku, ale i studentů, a vybojoval vynikající 3. místo.
Zadání soutěže znělo: připravit labužnický bufet
pro 30 osob. Co naši soutěžící pro návštěvníky veletrhu připravovali? Byly to například tapas roláda
z mladého králíka v tyrolském špeku, nastavovaná
kaše galantýnka z bažantích prsíček se strouhanou pečenou červenou řepou, zadělávané dršťky
se slaninou a čerstvou majoránkou, poličský pagáček nebo pečené kachní prsíčko, kedlubnové zelí
a bramborový špalíček.
Součástí Gourmet Team Challenge 2013 bylo
vyhlášení Cukráře České republiky 2013. Za náš
školní tým tvořila skládané dorty, moderní dezerty a tradiční koláče Božena Zahálková a získala skvělé 2. místo, když na nejvyšší příčce stanul
Lukáš Skála, cukrář pražského hotelu Intercontinental.
Další soutěží v rámci uvedeného veletrhu byla
juniorská cukrářská soutěž s názvem Callebaut
Cup 2013. Naše cukrářka Lucie Machatá, žákyně
3. ročníku, si vůbec nevedla špatně, protože obsadila vynikající 1. místo! Lucie zvítězila ve velké
konkurenci žáků z celé republiky. Jejím úkolem
bylo připravit v průběhu dvou hodin tři druhy
čokoládových pralinek a jeden talířový dezert.
O kvalitě soutěže svědčí i zajímavá cena. Tou je
třídenní kurz výroby pralinek v Belgii. „Z Lucky

Vzpomínáme

máme ohromnou radost, protože tato soutěž se konala poprvé, a tak nikdo z nás nevěděl, jaké budou
podmínky,” komentoval radostnou zprávu Lubor
Havlík, vedoucí odborného výcviku.
Dalšími soutěžemi veletrhu Top Gastro Hotel
byly Řezbářský trojboj a Amundsen Vodka Bartenders Cup 2013. Na první, carvingové soutěži
nás reprezentovali Pavel Švestka a Dan Pohorský,
kteří obsadili šesté a sedmé místo. Nejprve vyřezávali trojrozměrný motiv do dýně a následně
tvořili kytice ze zeleniny a vyřezávali melouny. Na
druhé, barmanské soutěži školu reprezentoval Tomáš Felkl a obsadil 4. místo. A tak se dá říci, že
pražská úroda z jarních prázdnin byla opravdu,
opravdu bohatá.
Za zmínku jistě stojí i některé další soutěže, kterých se v minulých dnech žáci naší školy zúčastnili. Vynikající výsledky získávají již tradičně na
carvingových soutěžích. Skvělou konkurencí se
pyšnila největší carvingová soutěž na Slovensku,
Danubius Gastro Carving Cup 2013. Pavel Švestka
zde získal v kategorii A, která probíhala formou
free style show, 2. místo a Dan Pohorský vybojoval
v kategorii B, kde představil své dopředu vyřezané
dekorace, 1. místo. Oba tak byli zařazeni do zlatého pásma.
Gastro Junior BIDVEST Cup 2013 Brno, tradiční Mezinárodní juniorské mistrovství ČR,
kterého se účastníme již po několik let, se konalo
17. - 19. 1. na brněnském výstavišti. Naše škola
měla zastoupení ve všech třech kategoriích.
Kuchař Pavel Vendlig získal 7. místo a zlaté pásmo za marinovanou vepřovou pečeni s čerstvými
bylinkami. Cukrářka Nela Smékalová skončila na
výborném 4. místě ve zlatém pásmu za bramborový nákyp s mákem a hruškou a servírka Radka
Jarešová obsadila 12. místo ve stříbrném pásmu
za jablečnou kompozici, kterou tvořily flambované
jablko, jablečno-rozinkové ragú doplněné tvarohovo-povidlovým dezertem a skořicovo-vanilkové
espuma.
Věříme, že se našim žákům v roce zakončeném
třináctkou bude dařit stejně dobře jako doposud.
M. Šplíchalová

Dne 22. února uplynulo
6 let, kdy nás opustil náš drahý tatínek, manžel a dědeček
pan Josef Roch. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Vzpomíná manželka,
synové s rodinami
Dne 13. 3. 2013 uplyne rok,
co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk Přiklopil.
Tak strašně jsi chtěl žít,
rozdávat radost a smích. Přišla nemoc a po ní smrt, však
v našich srdcích i ve vzpomínkách jsi, a stále budeš, živ.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně s námi.
Manželka Irena, děti
Zdeněk a Kateřina s rodinou
Dne 23. 3. 2013 by se dožil 60 let pan Jiří Simajchl.
Nebylo mu dopřáno, aby je
oslavil s námi. Proto, kdo jste
ho znali, vzpomeňme na něj
alespoň takto.
S láskou vzpomínají
manželka a děti.
Oznamujeme všem přátelům a známým, že dne
27. 3. 2013 by oslavila
80. narozeniny naše maminka, paní Marie Špidlenová.
Za tichou vzpomínku
děkují Evžen, Marie
a Zdeňka, děti s rodinami.

Blahopřejeme
Dne 18. února oslavila
80. narozeniny paní Milada
Juklová. K tomuto výročí
přejeme pevné zdraví a štěstí.
Dcera a syn s rodinami

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

2. - 3. 3.
9. - 10. 3.
16. - 17. 3.
23. - 24. 3.
30. - 31. 3.
1. 4.

MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
Moyseyenko Iryna, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Orgonášová Lenka,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414

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

Výuka plavání v poličském bazénu

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.
Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Sobota 16. března - Jarní přírodou.
Pořadatelem 37. ročníku pochodu jsou turisté
z Jaroměřic u Jevíčka. Připraveny jsou trasy v délce 8-38 km. Doprava po dohodě vlastními auty.
Vedoucí akce: Jiří Vrbický.
Sobota 23. března - Zahájení jarní turistické
sezony.
V letošním roce se koná krajské zahájení jarní
turistické sezony v Holicích. Na tuto akci se vypravíme autobusem společně s turisty z Jimramova.
Vedoucí akce: Josef Brokl
Pondělí 1. dubna - Velikonoční vycházka.
Jako každoročně na velikonoční pondělí se i letos půjdeme projít do jarní přírody v okolí Poličky.
Bude připravena vycházka v délce do 20 km. Vedoucí akce: Zdena Mihulková
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.

Z činnosti DPS
Penzion
Pyžamo – oděv, ve kterém obvykle prožíváme
chvíle v posteli s knihou, s puštěnou televizí nebo
v hlubokém nočním čase s našimi sny. Senioři si
ale tentokrát vyzkoušeli v pyžamu strávit chvíle ve
společnosti při muzice, tanci, anekdotách. A bylo
pořádně veselo. Na stěnách jídelny se objevila souhvězdí únorové noční oblohy, planety, měsíc a nechyběl ani asteroid, který se právě aktuálně blížil
k naší Zemi. Vše vyrobeno seniory při šikovných
ručičkách. Poupata zazpívala oblíbené pohádkové
písničky, paní Milada Anýžová z Opatovce přidala
pár vtipů. K poslechu a tanci hráli pánové Hladík
a Otepka, zpívala paní Andrlíková. A jaké byly dojmy z pyžamového bálu? Jen samé pozitivní. Dobrá muzika, veselá nálada, krásná přehlídka pyžam
a nočních košil - skvělý zážitek. V keramické dílně
senioři již mysleli na velikonoční výzdobu, nezapomnělo se ani na narozeninové zpívání a nechyběla soutěžní nálada při hře Člověče nezlob se.

Vážení spoluobčané,
řada z vás jistě zaregistrovala článek „Plavat
údajně učila i šatnářka“ ve Svitavském deníku,
který vyšel 6. 2. 2013. V reakci na tento článek si
vás dovolujeme seznámit se skutečným odborným
zabezpečením plavecké výuky v plaveckém bazénu
v Poličce.
Výuku plavání v plaveckém bazénu v Poličce vedou kvalifikované instruktorky, které mají Osvěd-

čení o získání kvalifikace Cvičitel plavání. Tato výuka je akreditována MŠMT ČR, číslo akreditace je
11742/94-38/8.
V současné době pracuje v našem plaveckém bazénu 6 pracovnic s touto kvalifikací. Všechny tyto
cvičitelky plavání mají současně Osvědčení o získání kvalifikace plavčík.
Vedoucí plaveckého bazénu má kromě výše zmiňovaných kvalifikací také Osvědčení o získání kvalifikace instruktor plavání kojenců, batolat a dětí
předškolního věku, č. akreditace 6/2000 a současně má Osvědčení trenér III. třídy č. 3/03. Dále
všichni zaměstnanci spol. T.E.S. s.r.o., kteří pracují
v plaveckém bazénu v Poličce, každý rok absolvují školení Českého červeného kříže, kde si osvojují
zásady poskytování první pomoci. Odborné vedení

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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plavecké výuky máme zajištěno v souladu se stanovami Asociace plaveckých škol, které jsme členem.
Při doplňování kolektivu „cvičitele plavání“ hledáme nejdříve v řadách zaměstnanců společnosti
T.E.S., s.r.o. Polička. Tyto zaměstnance průběžně
školíme, následně jim zajistíme rekvalifikaci a postupně je zařazujeme do procesu plavecké výuky.
Tento systém funguje již od začátku 90. let.
Při výuce plavání se instruktorky snaží naplnit
heslo „škola hrou“, ale zároveň jsou na děti kladeny nároky, které jsou odpovídající jejich věku
a schopnostem. Po ukončení každého plaveckého
kurzu jsou zaznamenány výsledky dětí do docházkové karty, kde je zapsán pokrok dětí při výuce. Ke
kvalitě výuky se vyjadřuje pedagogický doprovod
školního zařízení. Nebráníme se zavádění nových
prvků do výuky.
Až do současné doby jsme nezaznamenali zásadní negativní reakce na kvalitu výuky.
Budova plaveckého bazénu je již 4 roky postupně
rekonstruována, prostředí se majitel budovy (město Polička) snaží průběžně vylepšovat. Budova byla
kompletně zateplena, byl vyměněn celý podhled
nad bazénovou vanou, byly instalovány nové rozvody vzduchotechniky a byl vybudován nový bezbariérový přístup do budovy.
Na závěr našeho článku vás chceme ujistit, že plavecká výuka je vedena instruktory s potřebnou kvalifikací a téměř všechny děti, které naši plaveckou
školu navštěvují, dosáhnou při plavání znatelného
pokroku. Případná rizika spojená s výukou plavání
se snažíme minimalizovat. Bezpečnost dětí je zajištěna na minimálně stejné úrovni, jako v okolních
srovnatelných plaveckých bazénech.
Výše uvedený článek bereme jako úvod k následné diskuzi, kterou rádi povedeme.
Děkujeme vám za vaši přízeň.
Jitka Kmošková,
vedoucí plaveckého bazénu,
Cobe Ivanovski,
jednatel společnosti T.E.S. s.r.o.

Čtvrtý skok
vysoký
Čtvrtého, předposledního mítinku, ve skoku vysokém se v tělocvičně ZŠ Na Lukách v pátek 15. února zúčastnili 34 závodníci. Ve čtyřech kategoriích
byl vyrovnán nebo překonán rekord seriálu. Výborně skákala Kristýna Šafářová, její výkon 140 cm ji
posunul do hry o celkové vítězství.
Absolutně nejvýš, až na 180 cm, se dostal „nováček“ soutěže Honza Flídr. V „přeboru Širokého
Dolu“ mu sekundoval Marek Lorenc, kterému tentokrát na další vítězství nestačil ani osobák 175 cm.
Sympatickým výkonem a vítězstvím se prezentoval
v devadesát devítkách další nováček Filip Krejčí.
Výborným odrazem zaujal David Síla.
V soutěži „O nejšikovnějšího výškaře“ se pořadí
pěkně zhustilo. Stále ještě vede Milan Le Viet o centimetr před Borisem Teplým a o další centimetr
před Honzou Tomšů. Vyhrát stále ještě může i Marek Lorenc, ale i David Beneš. Mezi děvčaty rovněž
od prvého kola vede nejmenší Karolína Mužíková,
ale definitivně rozhodne v posledním kole jak její,
tak výkon obou Kristýn - Totuškové a Šafářové.
Takže je stále o co závodit a přeji, aby v posledním závodě rozhodly dobré výkony v tělocvičně a ne
zdravotní indispozice.
Ostatní vítězové z 15. 2. - Marek Lajžner 110 cm,
Radim Prokopec 115 cm, Eva Petržálková 110 cm,
Jan Halva 135 cm, Kristýna Totušková 125 cm
a Jan Tomšů 145 cm. Výsledky jsou k nahlédnutí
na www.atletikapolicka.wgz.cz.
Miloslav Červ

Výroční schůze
KČT Polička
11. ledna 2013 se v restauraci „U Mrštíků“ konala
výroční členská schůze KČT v Poličce.
Schůzi zahájila mluvčí KČT Ing. Jaroslava
Müllerová, která seznámila zúčastněné členy
s programem schůze a poté předala slovo předsedovi našeho KČT Josefu Broklovi. Ten zhodnotil
práci turistů a úspěšnost akcí v roce 2012 a nastínil přítomným plán akcí v roce letošním.
Hospodář KČT Ing. Karel Müller nás seznámil
s hospodařením klubu v loňském roce a s plánem
hospodaření na letošní rok. Poté přišel na řadu
náš každoroční vzácný host – starosta Poličky Jaroslav Martinů, který řekl pár slov o turistice, poděkoval nám za úspěšnou reprezentaci poličských
turistů na mezinárodních akcích v loňském roce
(Letní sraz turistů ve Starém Městě pod Sněžníkem, Za posledním puchýřem v Plzni), a zároveň
nám popřál hodně zdaru v roce 2013. Dalším
čestným hostem byl sekretář oblastního výboru
KČT pro Pardubický kraj Vlastimil Škvára, který
zhodnotil důslednou práci vedoucích základen
turistiky a pochválil za práci naše kvalifikované
značkaře, neboť nebýt jich, byla by orientace v terénu dosti těžká!
Ke konci výroční schůze proběhlo ocenění nejlepších turistů za loňský rok. Věcný dar k životnímu jubileu obdržela nejstarší členka KČ paní
Jiřina Lidmilová (85 let). Po diskusi následovala
chutná večeře a poté taneční zábava, k níž nám
hrál Pavel Hegr.
Roman Škorpík
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Lída skvělá, Jarda a Standa železní
Od listopadu 2012 do poloviny ledna 2013 předvedli cvičenci fitcentra na plaveckém bazénu opět
několik kvalitních veslařských soubojů. Dobře si
vedl urostlý, 197 cm vysoký, borec Jaroslav Jirásek
(35), který dokázal hned při svém prvním pokusu
v soutěži výborných 155 opakování. Tento rekord
mu vynesl 45. místo.

Nejhodnotnější rekordy padaly v prosinci. Dne
17. 12. bodoval vicemistr Evropy v naturální kulturistice Jarda Petr (32). Novodobý Gustav Frištenský, který disponuje velikou fyzickou silou,
dokázal, že má i velkou sílu vytrvalostní. Jarda
se zodpovědně připravil a dokázal doslova vydřít
zlepšení o 87 opakování. Postoupil z 5. místa za
350 záběrů, na medailové 3. místo za 437 opakování. Tímto skvělým, bronzovým pokusem získal
hodnocení – železná kondice!
Stejný den večer na konci tréninku, tedy již vyčerpaná, potáhla kladku stokrát a navíc s jistou
rezervou, vedoucí vychovatelka mládeže Lída
Nožková (27). Byl to osobák a zároveň zcela jisté utvrzení k již předtím plánovanému pokusu
o další rekord na konci měsíce. K tomu došlo 29.
12. Lída se rozcvičila a usedla ke kladce. Fyzicky
skvěle připravená, ale psychicky ne v optimální
pohodě, až příliš nervózní z plánovaného pokusu.
To se projevilo v plné míře a Lída z ničeho nic „vypnula“ při 77. opakování, hlava selhala, prostě to
nevyšlo se přinutit. Natrénováno ale měla poctivě
a tak se rozhodla pro dvanáctiminutovou přestávku a potom další pokus. K němu už nastoupila plně
koncentrovaná a dokázala vydřít 121 opakování.
Tímto super vynikajícím výkonem si upevnila

s velkým náskokem zlatou pozici v ženské kategorii. Tato štíhlá, svalnatá, 56 kg vážící, perfektně
stavěná, sympatická a pohledná mladá žena láme
jeden rekord za druhým! Tímto super výkonem
porazila i 91 mužů! Opět připomínám, že velikost
zátěže je stejně velká pro muže i ženy a to 40 kg.
Ten den následoval svoji úspěšnou manželku
učitel tělesné výchovy a biologie, masér, instruktor sportovního lezení, vítěz českého poháru ve
skateboardingu a všestranný sportovec Mgr. Stanislav Nožka (38). Standa se zlepšil z 321 na 416
opakování, bojoval jako lev, zlepšení o 95 opakování mu zajistilo posun ze 7. na krásné 4. místo
v obrovské konkurenci 154 mužů. Tímto náročným a úspěšným pokusem získal, stejně jako Jarda Petr, hodnocení – železná kondice!
Lídě i všem borcům gratuluji k jejich výkonům
a přeji mnoho chuti a sil do další tréninkové práce.
Vy ostatní se veslování nebojte, je náročné, ovšem
jeho pravidelným tréninkem získáte úžasnou kondici, kterou uplatníte nejen v mnoha sportovních
odvětvích, ale i při různých fyzických činnostech
v běžném životě.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Kola se točí dál…
Perfektní vstup do soutěže se podařil mladému
cvičenci Radku Horníčkovi (21), který dokázal 222
opakování, získal vynikající výkonnost a zařadil se
hned na velmi pěkné 24. místo.
Zlepšil se také Vlastík Novák (51) a to o 15 opakování, na 240, což znamenalo posun z velmi pěkného 21. na ještě lepší 18. místo.
Po roce kulturisticko-veslařského tréninku se
předvedl starosta obce Oldříš, kondiční cvičenec,
cyklista a běžec na lyžích Michal Serafin (49). Michal se zlepšil z dobrých 111 na vynikajících 251
opakování a zařadil se ze 72. místa do elitní skupiny dvoustovkařů na velmi pěkné 17. místo.

Výsledky Karate
Polička
Župní přebor - 22. 12. 2012 – Vysoké Mýto
Šárka Kučerová
1. místo forma Quinta
Kateřina Pachovská 1. místo forma Secunda
Martina Pachovská 2. místo forma Secunda
Eliška Paulíčková
2. místo forma Prima
Kateřina Pachovská 1. místo sparing FO+FY
Martina Pachovská 2. místo sparing FO+FY
Václav Nekvinda
2. místo sparing M16
Eliška Paulíčková
3. místo sparing FO+FY

… a motor není potřeba. S prvními jarními paprsky slunce začnou naši sk8ový sportovci opět trénovat na sezónu 2013 aby mohli ukázat celému světu,
že jedni z nejlepších slalomových závodníků jsou
z SK8 Slalom Polička. Přes zimu však nezaháleli.
Někteří chodili do posilovny a jiní si svoje tělo ztužovali na prknech (která svět neznamenají), a proháněli se na českých sjezdovkách. V tomto roce
máme ambice navštívit všechny závody českého
poháru, jako jsou závody v Prachaticích, Havlíčkově Brodě, Liberci, Plzni a také v Poličce. Během
srpna chceme dostat naše závodníky na závody do
Londýna, kde se bude jednat o mistrovsví Evropy.
Dále proběhnou závody například v Amsterdamu,
Lyonu, Grenoblu, Miláně, Paříži nebo Mallorce.
Mistrovsví světa tento rok proběhne, až daleko
za louží v USA přesněji v Texasu a ještě přesněji
v Houstonu. Počkáme si tedy, až bude zase mistrovsví světa v roce 2014 v Evropě a věříme, že
právě u nás v Poličce.
Začátkem tohoto roku také proběhly dvě akce na
vyhlášení sportovce roku za Poličku a také za svitavský okres. Byli jsme rádi, že na tomto slavnostním vyhlašování jsme si jako SK8 Slalom Polička
mohli pořádně zařvat a to hned ve dvou případech.
Ve svitavském okrese za kategorii mládež se na
prvním místě jako sportovec roku 2012 umístil
Vítek Hromádko. Dozajista za to, že kompletně
odjel český pohár v sk8 slalomu a umístil se v mi-

Zimní turnaj – 26. - 27. 1. 2013 – Praha
Šárka Kučerová
1. místo forma Set
Šárka Kučerová
1. místo forma Quinta
Eliška Paulíčková
1. místo forma Prima
Jiří Paulíček
3. místo forma Prima
Jaroslav Roušar
4. místo forma Contra
		Set
Jaroslav Roušar
4. místo forma Quinta
Šárka Kučerová
1. místo boje ženy
		
absolutní
Jiří Paulíček
1. místo boje muži
		
9-10 kyu
Eliška Paulíčková
2. místo boje ženy
		
pod 16 let
Jaroslav Roušar
3. místo boje muži
		
absolutní
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nulém roce na postu nejvyšším v českém žebříčku
ve své kategorii. Dalším vyhlášeným sportovcem
roku 2012 za okres Svitavy byl Petr Matouš. Musel
také přestát naše bouřlivé ovace a to za jeho druhé
místo v kategorii dorost. V sk8 slalomu se za svoji
kategorii umístil nejen na prvním místě v českém
žebříčku, ale také na prvním místě v žebříčku světovém. Oba tito závodníci strhli naši pozornost
i na vyhlašování sportovce roku za Poličku, kde
získali stejná ocenění jako ve svitavském okrese.
A tak jsme byli v sále zase pořádně slyšet. Přejte
našim závodníkům hodně úspěchů i v nadcházející sezóně a ať se jim kola pořádně točí!
-jt-

Fotbalová přípravka
Mladší přípravka
Polička - Chotěboř 7:0 - Zahradníček, Valouch
Halový turnaj v Lanškrouně
3x, Mach 2x, Večeřa
První herní prověrkou v letošním roce byl turnaj
Polička - Krouna 3:0 - Mach, Zahradníček, Vav Lanškrouně. Odjížděli jsme s vidinou minimállouch
ně zasáhnout do bojů o medaile, což se nakonec
Semifinále:
podařilo, ale pěkně od začátku. Zápasy ve skupiPolička - Vrchovina 3:0 - Pham, Zahradníček,
ně mužstvo zvládlo v poklidu a předvedenou hru
Valouch
několikrát ocenili bouřlivým potleskem i fanoušci.
Finále:
Stejný průběh měl i čtvrtfinálový zápas. Možná
Polička - Svitavy 1:1 – Mach, 2:1 na penalty dlouhá přestávka mezi zápasy a taky trocha nervoValouch, Pham
zity zapříčinily velkou zápletku v semifinále, která
Sestava: Spálenka A. - Bulva, Pham, Vraspír,
vyústila až v penaltový rozstřel se sladkou tečkou
Zahradníček, Valouch, Mach, Večeřa, Roun, Vonpro naše kluky. Ve finále už kluci neměli tolik sil
dra.
a štěstí, a tak si turnajové vítězství odvezli borci ze
Cenu pro nejlepšího brankáře turnaje získal
Svitav. I tak se naši hráči nemají zač stydět. Podě- Adam Spálenka.
kování paří opět výborným fanouškům z řad rodiCelý dvoudenní turnaj výborně odřídil Aleš
čů. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Adam
Mach, kterému tímto děkujeme.
Mach.
Děkujeme všem rodičům a trenérům starších
Výsledky:
věkových kategorií za nezištnou pomoc při přípraSkupina:
vě a organizaci celého turnaje.
Polička - Rokytnice 5:0 - Roun, Pham, Večeřa,
V neposlední řadě děkujeme za podporu a pomoc
Mach 2x
následujícím subjektům: SK Polička; Gymnázium
Polička - Lanškroun B 6:0 - Roun 2x, Vraspír, Polička; město Polička; SVČ Mozaika Polička;
Mach, Pham, Večeřa
BÁČA, Polička s.r.o.; Informační centrum PoličPolička - Verměřovice 3:0 - Mach, Zahradníček, ka; Železářství Andrlík; p. B. Bárta; p. P. Jelínek;
Pham
STREFA Polička s.r.o.; p. J. Kalvoda; p. M. Dytrt;
Čtvrtfinále:
Tabák Grubhoferová; Vaňkovo semenářství; TPolička - Žamberk 7:1 - Mach 5x, Harašta, Za- -mobile; Hračky Juklová; Enter; Tabák u Kubátů;
hradníček
Elektro ZAPA; Hračky KUKU; Bižuterie Afrodita;
Semifinále:
Papírnictví Kořínková; Zámečnictví Bulva; NáPolička – Lanškroun A 0:0, 2:1 na penalty - bytek Sádovská; Hana tabák tisk; ORFAST s.r.o.;
Bulva, Večeřa
Drogerie TETA; Ravensburger Karton s.r.o.; PoličFinále:
ské strojírny a.s.; Textil Xuan Pham Thanh.
Polička - Svitavy 1:3 - Zahradníček
R. Mlynář, hlavní trenér
Sestava: Spálenka A. - Bulva, Pham, Vraspír,
Zahradníček, Roun, Večeřa, Mach, Harašta
Česká Třebová
JM
Turnaj v České Třebové se nám po minulých
turnajích výsledkově moc nepovedl, i když o tom
Halový turnaj v Poličce
rozhodl jediný zápas a jediný hodně nešťastný
Další herní test jsme měli v domácím prostředí, gól! V základní skupině s domácím týmem kluv hale gymnázia. Již tradičně se jedná o dvoudenní
ci nesložili zbraně a dokázali odvrátit soupeřův
turnaj přípravek (sobota mladší, neděle starší).
náskok 2:0 na konečnou remízu. Zápas s Chocní
Konečně se naši kluci mohli radovat z turnajo- rozhodl, že tentokrát nebudeme bojovat o medaile.
vého vítězství a ze zlatých medailí. Myslím si, že
Na soupeřovu tvrdost nedokázali kluci najít odpovítězství bylo zasloužené, protože až na zápas
věď, a tak jsme odcházeli ze hřiště hodně smutní
s Chotěboří museli kluci ukázat všechen svůj um
a pokopaní. Zbylé zápasy už kluci odehráli tak, jak
podpořený velkou bojovností a touhou vyhrát tur- jsme zvyklí a obsadili jsme konečné 5. místo.
naj před skvělými fanoušky. Soupeři byli kvalitní,
Výsledky:
o to víc si vítězství ceníme. Kluci dokázali, že i za
základní skupina:
nepříznivého stavu (ve finále) není nic ztraceno.
Polička - Č. Třebová 2004 2:2 - Zahradníček,
Všichni odehráli turnaj skvěle a tak je nutno poValouch
chválit celý tým od brankáře po útočníky. DěkuPolička - Choceň 0:1
jeme všem fanouškům, kteří byli po celý turnaj
Polička - Semanín 9:0 - Roun, Zahradníček,
řádně slyšet.
Pham, Večeřa, Světlák, Mach, 2x, Valouch 2x
Výsledky našeho mužstva:
skupina o 5. – 8. místo:
Skupina:
Polička - Zámrsk 4:0 - Vraspír, Mach, Valouch 2x
Polička - Svitavy 0:1
Polička - Č. Třebová 2005 0:0

Sestava: A. Spálenka - Pham, Vraspír, Bulva, Zahradníček, Mach, Valouch, Roun, Večeřa,
Světlák.
Vše nejlepší a hodně fotbalových úspěchů přejeme Johnymu Valouchovi k jeho narozeninám.
Starší přípravka
Vyhráli jsme Svratecký pohár
Starší přípravka odehrála 26. 1. ve Svratce fotbalový halový turnaj. Za účasti 10 týmů byl turnaj
rozdělen do dvou skupin. V naší skupině jsme se
nesetkali s vážnějším problémem a postoupili do
semifinále z 1. místa, kde nás čekal tým ze Svratouchu. Po inkasované brance se kluci oklepali
a zápas otočili ve svůj prospěch. Do finále s námi
překvapivě postoupil tým z Jimramova, který vyřadil Jihlavu až z penalty. Finále bylo jasnou záležitostí poličských borců a soupeři nedali žádnou
naději na úspěch. Pochvala patří celému týmu za
předvedený výkon.
Nejlepším hráčem a střelcem turnaje byl vyhlášen náš Pepíno Jonáš, který všem přítomným
předvedl někdy až neuvěřitelné kousky!
Výsledky:
Polička - Jimramov 4:1 (Jonáš, Zahoran, Dospíšil, Vu Thanh Dat)
Polička - Velká Bíteš 3:0 (Jonáš 3x)
Polička - Mor. Slavia Brno 4:1 (Jonáš, Zahoran,
Tůma, Vu Thanh Dat)
Polička - FC Křižanov 3:1 (Jonáš 3x)
Semifinále:
Polička - Svratouch 3:1 (Jonáš 3x)
Finále:
Polička - Jimramov 7:0 (Jonáš 3x, Dospíšil, Doležal, Tůma, Vu Thanh Dat)
Celkové pořadí:
1. SK Polička
2. Sokol Jimramov
3. Sokol Bedřichov Jihlava
4. Sokol Svratouch
5. FK BCT Bratislava
Sestava: Lajžner, Tůma, Dospíšil, Doležal, Jonáš, Zahoran, Slezák, Vu Thanh Dat
Trenéři: Roman Lajžner, Jan Karlík
Doma stříbrní
Další fotbalový turnaj starší přípravky jsme pořádali na domácí půdě v hale Gymnázia v Poličce.
Do turnaje jsme vstoupili již tradičním ospalým
dojmem a prohráli jsme. Postupem času se kluci
uklidnili a zbytek zápasů ve skupině jsme zvládli
už bez větších problémů a postoupili nakonec do
semifinále z prvního místa. V semifinále nás čekal
soupeř z Bystřice nad Pernštejnem. V tomto zápase jsme byli trošku lepší, i víc šancí jsme měli, ale
nakonec soupeř vyrovnal asi 40 vteřin před koncem. Zápas dospěl až do penaltového rozstřelu, ve
kterém naši střelci nezaváhali, a bylo tady opět po
14 dnech finále. Finálový soupeř z Vrchoviny od
začátku turnaje předváděl vynikající fotbal a celkem po zásluze tento turnaj vyhrál.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Josef Jonáš a nejlepším brankářem Marek Lajžner.
Děkujeme všem sponzorům, pořadatelům, fanouškům a Aleši Machovi, který odpískal bez problémů celý turnaj.
Výsledky:
Polička – Svitavy 1:2 (Jonáš)
Polička – Svratka 2:0 (Zahoran, Vu Thanh Dat)
Polička – Libchavy 3:0 (Zahoran, Jonáš, Slezák)
Polička – Bystřice 2:1p (Jonáš, penalty proměnili – Jonáš, Tůma, Dospíšil)
Polička – Vrchovina 0:1
Sestava: Lajžner, Tůma, Dospíšil, Bednář, Jonáš, Zahoran, Slezák, Vu Thanh Dat
Trenéři: Roman Lajžner, Jan Karlík
Jan Karlík
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Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

SO

16. 3.

17.

15.00

SK Polička

TJ Lanškroun

Odjezd

NE

24. 3.

18.

15.00

Sokol Moravany

SK Polička

SO

30. 3.

19.

15.00

SK Polička

FK Přelouč

NE

7. 4.

20.

16.30

FK Pardubice „C“ (hř. K Vinici) SK Polička

SO

13. 4.

21.

16.30

SK Polička

Sokol Živanice

NE

21. 4.

22.

17.00

FC Hlinsko

SK Polička

SO

27. 4.

23.

17.00

SK Polička

MFK Chrudim „B“

SO

4. 5.

24.

17.00

Jiskra Litomyšl

SK Polička

15.30

STŘ

8. 5.

16.

17.00

SK Vysoké Mýto

SK Polička

15.15

SO

11. 5.

25.

17.00

1. FC Žamberk

SK Polička

14.30

SO

18. 5.

26.

17.00

SK Polička

Cerekvice nad Loučnou

SO

25. 5.

27.

17.00

FK Česká Třebová

SK Polička

SO

1. 6.

28.

17.00

SK Polička

FK Agria Choceň

NE

9. 6.

29.

17.00

SKP Slovan M. Třebová

SK Polička

SO

15. 6.

30.

17.00

SK Polička

Sokol Dobříkov

STŘ

19. 6. baráž

SO

22. 6. baráž

17.00

SO

23. 3.

15.00

SK Polička „B“

Jablonné nad Orlicí

31. 3.

15.

15.00

TJ Lanškroun „B“ (hř. Umt)

SK Polička „B“

6. 4.

16.

16.30

SK Polička „B“

FK Sokol Sebranice

NE

14. 4.

17.

16.30

FK Česká Třebová „B“

SK Polička „B“

SO

20. 4.

18.

17.00

SK Polička „B“

Sokol Verměřovice

NE

28. 4.

19.

17.00

Sokol Morašice

SK Polička „B“

NE

5. 5.

20.

17.00

SK Polička „B“

Sokol Kunčina

NE

12. 5.

21.

17.00

SK Polička „B“

Jiskra Ústí nad Orlicí „B“

SO

18. 5.

22.

17.00

Jiskra Králíky / Červená Voda

SK Polička „B“

NE

26. 5.

23.

17.00

SK Polička „B“

Sokol Semanín

NE

2. 6.

24.

17.00

Jiskra Litomyšl „B“ (hř. Umt)

SK Polička „B“

SO

8. 6.

25.

17.00

SK Polička „B“

Moravská Třebová „B“

NE

16. 6.

26.

17.00

Sokol Pomezí

SK Polička „B“

SO

23. 3.

14.

0:00

SK Polička

Sokol Dolní Újezd

NE

31. 3.

15.

0:00

TJ Lanškroun

SK Polička

SO

6. 4.

16.

14.15

SK Polička

1. FC Žamberk

SO

13. 4.

17.

16.30

FC Jiskra Heřmanův Městec

SK Polička „B“

SO

20. 4.

18.

14.45

SK Polička

FK Agria Choceň

SO

27. 4.

19.

17.00

Moravská Třebová

SK Polička

NE

5. 5.

20.

14.45

SK Polička

FC Hlinsko „B“

NE

12. 5.

21.

14.45

SK Polička

FK Přelouč

SO

18. 5.

22.

14.45

SK Holice

SK Polička

NE

26. 5.

23.

14.45

SK Polička

Afk Horní Jelení

NE

2. 6.

24.

10.00

FK Proseč

SK Polička

SO

8. 6.

25.

14.45

SO

15. 6.

26.

SO

30. 3.

11.

7. 4.

12.

13. 4.

13.

Obo ml.
15.15
Obo st.

Obo ml.
15.15
Obo st.
15.15
Obo ml.

SK Polička
ŽSK Třemošnice
FK Pardubice „C“ (hř. Na Do10.00
SK Polička
líčku)
9.30 11.15 SK Polička
TJ Lanškroun
09.00 10.45 Jablonné nad Orlicí

SK Polička

9.30 11.15 SK Polička

Sokol Radiměř

Klein
15.15
Scheib
15.15
15.30

14.45

Marek
Dvořák
Dvořák
Scheib

15.35
Klein
15.45
Klein
10. 30
Scheib
14.30
Marek
15.30

Dvořák
Dvořák

12. 45
Scheib
08. 45
Klein
8.00
Marek
7.00
Marek

SO

20. 4.

14.

9.30 11.15 SK Polička

Jiskra Králíky

SO

27. 4.

15.

09.30 11.15 Sokol Libchavy

SK Polička

07. 30

NE

5. 5.

16.

09.30 11.15 TJ Lanškroun

SK Polička

07. 45

SO

11. 5.

17.

9.30 11.15 SK Polička

Jablonné nad Orlicí

SO

18. 5.

18.

12.30 14.15 Sokol Radiměř

SK Polička

11. 15

NE

26. 5.

19.

13.30 15.15 Jiskra Králíky (hř. Králíky)

SK Polička

11. 15

SO

1. 6.

20.

9.30 11.15 SK Polička

Sokol Libchavy
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Krajská I. B třída sk. B

NE

NE

Obo st.
14.00

18.00

SO

SO

12. 45

Krajský přebor

14.

Hl. poř.
Obo ml.

Krajský přebor

Den

I. A. třída, sk. B

MUŽI „B“
DOROST U-19
ML. A ST. ŽÁCI

V sobotu 26. ledna se členové Rybářského sdružení Vysočina sešli v Tylově domě na své výroční schůzi.
Zprávu o činnosti sdružení v minulém roce a výhledu na rok 2013 přednesl hospodář Jaroslav Martinů.
Konstatoval, že loňské výsledky lze hodnotit jako
velmi úspěšné, přestože Česko i celý svět se zmítá
v krizích a nepokojích. „Všichni dobře víme, že se nevyplácí žít dlouhodobě na dluh. To jsme nikdy nedopustili a tato prostá politika se nám vyplácí“, řekl
Martinů. Připomněl, že loni bylo do sportovních
revírů vysazeno 70 000 ryb o celkové váze 715 metráků za více než 5 mil. Kč. Uloveno jich bylo nejméně 650 q, mezi nimi i kapitální kusy (desítky kaprů
8 – 15 kg, štik 80 – 100 cm, pstruhů přes 50 cm aj.).
Jen pro porovnání - před dvaceti lety, kdy sdružení
vzniklo, činilo zarybnění pouhých 20 q.
Úspěchy, kterými se může sdružení pochlubit,
jsou podloženy obětavou prací mnoha členů, kteří
bez nároku na odměnu zabezpečují dopravu ryb
a jejich krmení, vypouštění rybníků, výlovy, organizaci závodů pro děti i dospělé a zpracování výsledků,
fotodokumentaci, rybářské plesy, prodej povolenek
a zpracování úlovků, funkce rozhodčích a rybářské
stráže, brigádnickou činnost, starají se o údržbu
rybníků, sekání ledu, prodej vánočních kaprů atd.
„Rozsah naší činnosti je obrovský a vlastně jdeme
z akce do akce. Ale stejně důležité jako poděkování
za práci je poděkování za každé dobré slovo, morální podporu, slušné chování a dodržování našich
pravidel, neboť poctivá práce a aktivita členů je naším největším bohatstvím. Mnozí to dělají na úkor
svého volného času a rodiny,“ zdůraznil J. Martinů.
Jen díky tomu mohlo sdružení od roku 1990 vybudovat, obnovit, pronajmout nebo koupit 15 rybníků
a vytvořit dílo v hodnotě 60 – 70 milionů korun.
Podstata úspěchů spočívá v tom, že naše sdružení
nikoho nezaměstnává, členové pracují bez nároku
na odměnu, neplatí žádné kanceláře, telefony, cestovné, náhrady...
Hlavními tématy roku 2013 je opět kvalitní zarybňování sportovních revírů na úrovni 700 q, zvládnutí velké opravy rybníka ve Stašově a další odbahnění
rybníka v Lačnově. Nezapadnout do dluhů a udržet dobré kamarádské vztahy a vzájemnou důvěru.
Smutným zjištěním je klesající zájem mládeže o rybařinu, což je důsledkem falešného životního stylu
lidí. Je úsměvné, že díky apatii naší mládeže ubylo
i pytláků... Zdaleka přece nejde jen o úlovky, ale
o obnovení duševního a fyzického zdraví, o setkávání s kamarády, trávení volného času s rodinou... Jen
pro zajímavost: v ČR rybaří 3 % populace, v západní
Evropě 14-18 %, v severní Evropě 20 %, v USA 25 %.
V další části schůze se hovořilo o startu do letošní
sezóny na vodách pstruhových i mimopstruhových,
povolenkách, rybářském řádu a dalších náležitostech, stárnutí členské základny, přijímání nových
členů. Po schválení návrhu usnesení se účastníci
výroční členské schůze rozešli s přesvědčením, že je
na každém aby převzal odpovědnost za další osudy
a dobré jméno sdružení, které přesahuje hranice našeho okresu.
L. Vrabec

MUŽI „A“

Rybáři rokovali

Marek

Marek

Marek

Zprávy oddílu ledního hokeje
Světlá nad Sázavou – Polička 0:4
(0:0, 0:1, 0:3)
Branky: Slavík 2, Hron, Nykl
Vítězné a velice pěkné utkání sehrál Spartak v neděli 20. 1. ve Světlé n. Sáz. Po první bezbrankové
třetině se v 6. min. druhé třetiny trefil Hron a nastartoval Poličku k vítěznému tažení. V závěrečné
dvacetiminutovce se čekal nápor domácích, ale
výborně hrající Spartak je nepustil téměř k ničemu.
Naopak, během 52. a 53. min. přišly velké chvíle
Slavíka a po jeho trefách bylo téměř jasné, že překvapení tohoto kola je na světě. Definitivní razítko
k vítězství přidal těsně před koncem Nykl a podtrhl
tak úžasné čtyři góly. Velkou pochvalu zaslouží celý
tým, ale i fanoušci Poličky, kteří dorazili do Světlé
v hojném počtu.
Polička – Choceň 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
Branky: Fúzik 2
V neděli 27. 1. rozehrál Spartak na domácím ledě
odvetnou polovinu třetí části krajské ligy, která rozhodne o nasazení družstev pro čtvrtfinále play off.
Soupeřem byl vedoucí tým tabulky skupiny „A“, který sice zvítězil, ale cestu k výhře neměl jednoduchou.
Od 10. min. první třetiny vedl 0:1, ale domácí Fúzik
stihl před sirénou vyrovnat. Ve druhé části utkání
se soupeř dvěma rychlými brankami Beránka dostal do vedení 1:3, ale opět Fúzik vstřelil kontaktní
gól a stav před závěrečnou dvacetiminutovkou byl
2:3. Asi zlomovým bodem utkání se stala dvojnásob-

ná přesilovka v úvodu třetí části, kdy Spartak branku
Chocně ani neohrozil. Logicky přišel trest. Skóre zápasu pečetil v přesilové hře hostující Bláha.
Sponzorem utkání byla restaurace Herešova krčma a nejlepším hráčem západu domácího celku byl
vyhodnocen střelec dvou branek Fúzik. Do finále
divácké soutěže o barevný televizor od firmy Elektro
Kelvin se tentokrát divák, jehož vstupenka byla vylosována, nedostavil.
Chrudim – Polička 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Branky: Slavík, Ján
Ve středu 30. 1. zajížděl Spartak k dalšímu utkání
skupiny „A“ do Chrudimi. V úvodní části odolával
náporu domácích do 14. min., kdy poprvé překonal
Bauera Bartoníček. V gólově nejbohatší dvacetiminutovce Chrudim během minuty vedla již 3:0, ale nejdříve Slavík a pak Ján upravili na 3:2. Poličský tlak
ovšem přerušil domácí Krajíček, který se nejrychleji
zorientoval v chumlu před brankou a propasíroval
kotouč do sítě – 4:2. Závěrečná část již pohledný
hokej nepřinesla, a když už se zdálo, že stav zůstane
beze změny, zkusil Spartak hru bez brankáře. Tento taktický tlak nevyšel a domácí Chrudim pečetila
skóre vítězství pátým gólem do prázdné branky.
Polička – M. Třebová 6:7 po sam.
nájezdech (0:2, 3:4, 3:0 - 0:0, 0:1)
Branky: Šedý, Vápeník, Nykl, Bělohlávek, Fúzik,
Šimon

Tenis
5. 1. turnaj starších žáků v Chocni. Adam Jelínek vyhrál jeden zápas ve dvouhře a spolu se Zdendou Jílkem obsadili 3. místo ve čtyřhře.
12. 1. turnaj minitenistů v Poličce. Za krásné
účasti 19 chlapců a 11 dívek se z domácích nejvíce
dařilo Kubovi Čerbákovi, který obsadil 3. místo
(foto 9715). Další z našich, který si zaslouží vyznamenání je Samík Šafář, který startoval poprvé
na turnaji a ukázal, že má před sebou slibnou budoucnost a obsadil 11. místo. Trošku za očekáváním skončil na 13. místě Duša Zahradníček, ale to
nevadí, příští turnaj bude určitě lepší. Startovali
a snažili se ještě Ondra Baláš, Jáša Adamec a Honzík Sedlatý. Turnaj se stal kořistí Vojty Němce
z Prostějova, který je skoro domácím hráčem, protože má v Poličce široký fan club.
Mezi děvčaty se snažily Adélka Andrlová a Lucka Kotvová. Jejich čas na umístění v popředí turnajů teprve přijde.
12. 1. turnaj starších žáků ve Vysokém Mýtě.
Mezi startujícími byl Adam Jelínek, který vyhrál
jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře obsadil 3. místo.
19. 1. turnaj babytenistů v Chocni. Mezi 13
dětmi skončil Přemek Mitáš na 11. místě a Simča
Válková s Kačkou Kotvovou opět zabojovaly a obě
obsadily shodné 3. místo.
19. 1. turnaj babytenistů v Litomyšli. Mezi 14
dětmi bojovala Šárka Uhlířová a obsadila 12. místo.
19. 1. turnaj starších žáků a dorostenek v Poličce. Mezi 17 kluky vybojoval Adam Jelínek jeden
zápas ve dvouhře a 3. místo ve čtyřhře, spolu se
Zdendou Jílkem. Na turnaji startovali také Martin
Tutko a Luboš Bárta. Mezi 21 dorostenkami se konečně podařilo získat první body Lucce Jílkové za
jednu výhru ve čtyřhře. Hrála ještě Eliška Hrubá.
26. 1. V sobotu se konal v Poličce po delší odmlce velice pěkný turnaj ve čtyřhře Medium. Za
krásné účasti 13 velice slušně kvalitních dvojic,
bylo k vidění velké množství zajímavých a bojovných zápasů. Všichni hráči si zaslouží pochvalu
za svoji hru a vynaložené úsilí k dosažení co nejlepších výsledků. Turnaj se nesl v pohodové atmosféře a všichni hráči jsou v Poličce srdečně vítáni

i na dalších akcích. Hrálo se ve třech skupinách
s cílem postoupit do vyřazovacích bojů. Nutno podotknout, že osmi dvojicím se to opravdu podařilo.
Ovšem ani ti, co postup nevybojovali, nemuseli
být smutní, čekal na ně pavouček útěchy. Tuto disciplínu ovládla dvojice Kyrcz - Meindl, mimochodem jedna ze šesti nových dvojic, která se v Poličce
představila. Do finále celého turnaje se probojovala domácí dvojice Jílek, Švejda a borci z Litomyšle
Janecký, Kopsa. Po jasném průběhu v poměru 6:1
zvítězili domácí.
Konečné pořadí domácích:
1. Jílek Zdeněk - Švejda Filip
5. - 8. Teplý Ivo - Sedláček Milan
2. 2. turnaj babytenistů v Poličce. Turnaj byl
opět rozdělen na chlapce a děvčata. Mezi 11 chlapci bojoval Přemek Mitáš a obsadil konečné 7. místo a pouze jeden vyhraný zápas ho dělil od místa
třetího.
Turnaj děvčat je naší silnou disciplínou a i tentokrát se to potvrdilo. Mezi patnáctkou startujících byla také šestice našich. Esterka Navrátilová
obsadila 12. místo, Karolína Vendolská 11. místo,
Nunvářová Eliška 6. místo, Šárka Uhlířová 5. místo a naše nejúspěšnější hráčky obsadily místa na
stupních vítězů. Po vzájemném souboji byla Kačka
Kotvová na 3. místě a Simča Válková na 2. místě
(foto 9735). Všem našim gratulujeme a nezapomeňte jezdit i na turnaje v jiných městech.
V sobotu 9 .2. se konal v Poličce zkušební turnaj
hráčů nad 50 let. Po slibně vypadajících přihláškách to vypadalo na pěkný turnaj. Bohužel po odhlášení některých dvojic se nakonec turnaj konal
za účasti pěti dvojic. V systému každý s každým do
devíti gamů, bylo konečné pořadí:
1. Kašpar Petr - Jirásek Milan    
2. Bonaventura Štěpán - Macoun Ivan  
3. Kašper Láďa - Teplá Lída   
4. Teplý Ivo - Hegr Petr  
5. Saturka Pavel - Brnický Luboš  
9. 2. turnaj starších žáků v České Třebové.
Adam Jelínek si jel pro další body do žebříčku
a plán se mu podařil. Ve dvouhře vyhrál jeden zápas a ve čtyřhře obsadil 3. místo.
-zj-
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Nečekané drama přineslo odvetné utkání na domácím ledě s favoritem soutěže HC Slovan M. Třebová. V první třetině udávali tón hosté a na skóre se
to projevilo dvakrát. Spartak ve druhé části snížil
na 1:2, ovšem další minuty utkání patřili Slovanu,
kdy nejdříve Tregler neproměnil trestné střílení, ale
Faltus a Koláček pak upravili stav na 1:4. Polička
sice snížila v přesilovce pět na tři, ale znovu Faltus
v další přesilové hře zvýšil na 2:5. Gólová přetahovaná pokračovala, nejdříve domácí Nykl snížil na 3:5,
ale v zápětí soupeř upravil konečný stav druhé části
na 3:6. V závěrečné třetině přišel drtivý tlak domácích, kdy v rozmezí tří minut bylo vyrovnáno. Zpět
na stranu Slovanu mohl vrátit vedení Rak, ale ani
on z druhého trestného střílení na domácího Bauera
v brance nevyzrál. V následném prodloužení mohla
Polička z velké šance Fúzika rozhodnout, ale nastalo
se. Až pátá série trestných střílení rozhodla o vítězství Slovanu, který si připsal bod navíc. Sponzorem
utkání byl oddíl ledního hokeje a nejlepším hráčem
byl vyhodnocen domácí Ján. Do finálového rozstřelu
o barevný televizor postoupil p. Dvořák z Korouhve.
ZH Pardubice – Polička 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)
Po výborném výkonu na domácím ledě odjel
Spartak ve středu 6. 2. k utkání do Pardubic. Ačkoli
nastoupil v plné sestavě, jeho hra od prvních minut
ani v nejmenším nepřipomínala nic z předchozího
duelu. Toto utkání mělo hodně napovědět, kdo se
vyhne šestému místu v tabulce skupiny, leč obvyklá
síla Spartaku se kamsi vytratila. Proti rozjeté ZH se
našim hráčům vůbec nedařilo, důkazem toho je nevstřelení ani „čestňáku“.
Polička – Světlá n. Sáz. 4:5 (0:1, 2:3, 2:1)
Branky Mahel 2, Hron, Slavík
V neděli 10. 2. hostil Spartak na domácím ledě
mužstvo ze Světlé n. Sáz. Soupeř oproti domácímu
utkání nastoupil v nejsilnější sestavě a po celé utkání tahal za delší konec. První třetina skončila 0:1
a ve druhé části Polička při nevyužitých přesilových
hrách snížila na 2:3, jenže v zápětí znovu inkasovala.
Spartak přesto bojoval až do konce, v power play se
mu podařilo snížit na rozdíl jednoho gólu, ale bylo
to již 12 vteřin před koncem celého utkání a na zvrat
to bylo příliš pozdě. Sponzorem utkání byla firma
Truhlářství J+J, nejlepším hráčem za domácí byl
vyhodnocen střelec dvou branek Mahel. Do finále
divácké soutěže o barevný televizor postoupil pan
Pavliš z Poličky.
Junioři:
Litomyšl – Polička
Polička – Hlinsko
Polička – Lanškroun
Světlá – Polička
Dorost:
Polička – Choceň
Lanškroun – Polička
Choceň – Polička
Polička –Chrudim
Polička – Světlá
St. žáci:
Polička – Choceň
Hlinsko – Polička
Polička – Chotěboř
Havl. Brod – Polička
Třebíč – Polička
Polička – Žďár n. S.
Ml. žáci
Polička – Choceň
Hlinsko – Polička
Polička – Chotěboř
Havl. Brod – Polička
Třebíč – Polička
Polička – Žďár n. S.
Přípravka:
Polička – Pardubice
Polička – Č. Třebová
Choceň – Polička

6:3
2:5
4:3
4:5 SN
3:6
2:8
5:3
1:2
3:1
7:1
0:5
5:5
6:9
8:6
3:11
3:7
11:5
3:5
9:2
7:2
4:3
9:1
10:7
7:10
Výbor oddílu LH
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Plavecký bazén
1. pátek
		
2. sobota
3. neděle
4. pondělí
		
5. úterý
		
		

6.00-7.30 h., 12.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14.00-20.00 h.
ZAVŘENO
6.00-8.00 h., 12.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 11.00-15.00 h.,
15.00-16.00 h. pro těhotné,
16.30-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři dráhy,
19.00-20.00 h. aquaerobic
6. středa
6.00-12.00 h., 18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
7. čtvrtek
6.00-8.00 h., 11.00-17.30 h.,
		
17.30-19.00 h. tři dráhy, 19.00-20.00 h.
8. pátek
6.00-7.30 h., 12.00-19.00 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.,
		
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
12. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-15.00 h.,
		
15.00-16.00 h. pro těhotné,
		
16.30-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři dráhy,
19.00-20.00 h. aquaerobic
13. středa 6.00-7.30 h., 10.00-12.00 h.,
		
18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
14. čtvrtek 6.00-8.00 h., 11.00-17.30 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.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
16. sobota 14.00-20.00 h.
17. neděle
ZAVŘENO
18. pondělí 6.00-10.00 h., 12.00-13.30 h.,
		
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.
19. úterý
6.00-7.30 h., 11.00-12.00 h.,
		
14.00-15.00 h.,
		
15.00-16.00 h. pro těhotné,
		
16.30-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři dráhy,
		
19.00-20.00 h. aquaerobic
20. středa 6.00-7.30 h., 10.00-12.00 h.,
		
18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
21. čtvrtek 6.00-8.00 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.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
23. sobota 14.00-20.00 h.
24. neděle ZAVŘENO

AVL Polička

14. 2.

V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
31. 1. Jaruni - Pajdáci 2:0
Jaruni - LachSoda 2:0
ASPV - LachSoda 2:0
Bystré - LachSoda 2:0
Jaruni - K6
0:2
Jaruni - K6
0:2

Rozpis zápasů na další měsíc:
7. 3.
Bystré - Jaruni, Bystré - ASPV,
Jaruni - ASPV
14. 3. Pajdáci - K6, Pajdáci - LachSoda,
ASPV - K6
21. 3. Pajdáci - K6, Pajdáci - LachSoda
THT - K6

Zprávy z volejbalu
25. pondělí
		
26. úterý
		
		
		

6.00-7.30 h., 12.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h., 18.00-20.00 h.,
6.00-7.30 h., 11.00-12.00 h.,
14.00-15.00 h.,
15.00-16.00 h. pro těhotné,
16.30-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři dráhy,
19.00-20.00 h. aquaerobic
27. středa 6.00-7.30 h., 18.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
28. čtvrtek 6.00-17.30 h., 17.30-19.00 h. tři dráhy,
19.00-20.00 h.
29. pátek
6.00-19.00 h.,
		
19.00-20.00 h. kondiční plavání
30. sobota 14.00-20.00 h.
31. neděle ZAVŘENO
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:
• 27. středa, 15.00-17.00 h. MOZAIKA - HRY BEZ
HRANIC NA BAZÉNU pro ŽÁKY ZŠ
• teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 0C
• při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku
• plavecký bazén, Jitka Kmošková 737 867 342,
bazen@tespolicka.cz, 461 725 631;
Zdena Mihulková plbazen@tespolicka.cz;
plavecká škola, Jolana Kozlová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz

Naše volejbalová minipřípravka, děvčata posledního ročníku mateřské školky a prvních ročníků
základní školy, která trénují čtyři měsíce, se již zúčastnila dvou turnajů.
Na prvním turnaji v České Třebové sbírala zkušenosti, obsadila 10. a 11. místo, a to ne zdaleka mezi
posledními.
Na druhém turnaji v Dolním Újezdu již naše jedno
družstvo poskočilo do první šestky. Na 5. místě se
umístila Magda Otcovská a Anežka Kučerová, druhé
družstvo obsadilo místo 13. (Markéta Flídrová, Katka Pachovská a Adélka Andrlíková).
Pohárovou soutěž trojkového volejbalu jsme vlivem lyžařských kurzů a nemocí obsadili pouze dvěma družstvy. První tým bojoval až do posledního zápasu o účast ve finále. Děvčata tento zápas nezvládla,
mrzí naprostá nesoustředěnost a hlavně totální
selhání hráček, které se nemohly smířit s prohrou
a nepodaly bojovný výkon. Celkové 7. místo je spíše
zklamáním. Děvčata, která nedostávají tolik příležitosti, hrála za druhý tým a předvedla velmi pěkný
bojovný výkon, jejich maximum stačilo na 16. místo
(nejlepší hráčka Kateřina Houdková).
Přípravka dívek vcelku nečekaně hladce, bez nejlepší hráčky Marie Dvořákové, udržela A skupinu
a vede Krajský přebor s náskokem 17 bodů.
Mladší žákyně v B skupině pohárového systému
nedaly svým soupeřkám šanci a shodně 2:1 porazily
M. Třebovou i rivalky z České Třebové. Jsou jen pouhé 2 bodíky za vytouženou medailí, do konce soutěže
zbývají dvě kola.
Kadetky se zúčastnily Českého poháru v Bzenci, kde s jedinou porážkou dokázaly postoupit mezi
nejlepších 16 týmů v republice. Poslední závěrečné
měření sil proběhne koncem března v Přerově.
V krajském přeboru pokračují ve spanilé jízdě, kdy
porážejí Svitavy i Pardubice. Ostatní soutěže mají
kvůli prázdninám přestávku.		
har

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.
Informace o změnách 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, St, Pá: 10.00-12.00 h. a 14.00-20.00 h.
Út, Čt:
14.00-20.00 h.
So:
14.00-17.00 h.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora
ZIMNÍ STADION:
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ: So a Ne = 14.00-15.30 h.
od 11. 3. provoz zimního stadionu ukončen
Možnost pronájmu ledové plochy na tel.
461 725 427, Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu, Polička, zimnistadion@tespolicka.cz.

Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák
www.policka.cz/avl
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