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Noviny občanů města Poličky a okolí

Rozpočet schválen
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém za- – 9 mil. Kč, oprava komunikací a chodníků na sídlišti
sedání dne 28. února rozpočet pro rok 2013.
B. Němcové – 3,5 mil. Kč, další etapa rekonstrukce
214 mil. Kč – to jsou celkové výdaje městského
plaveckého bazénu – 2 mil. Kč. Náklady na opravy
rozpočtu pro letošní rok. Rozpočet je vyrovna- chodníků v našem městě jsou plánovány ve výši
ný a nepočítá s žádným úvěrem. Pro rok 2013 došlo
6 mil. Kč.
k výraznému posílení na straně příjmů, důvodem
Jedním z cílů vedení je i podpora činnosti občanjsou nové zákony, které městům umožňují čerpat
ských aktivit. Tento fakt zohledňuje i rozpočet pro
více prostředků ze sdílených daní (10 mil. Kč) a ha- rok 2013, ve kterém dochází k posílení částky na
zardu (3,5 mil. Kč). Rozpočtová rezerva je ve výši
podporu spolků a zájmových sdružení o 2 mil. Kč.
9 mil. Kč. Mezi nejvyšší výdajové položky patří
V letošním roce splatí Polička poslední úvěr, měsčástky na projekt „Realizace úspor energií DPS Pen- to bude tedy od roku 2013 zcela oddluženo.
zion“ – 18 mil. Kč, dokončení opravy ulice Tyršova
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Krajský radní
v Poličce
Radní Pardubického kraje zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy Ing. Zdenek Křišťál navštívil v úterý 5. března Poličku. S vedením
města jednal o dalších možnostech zapojení Poličky do grantové politiky kraje. Představitelé města
informovali pana radního o záměrech a cílech rozvoje pro rok 2013 a 2014 (např. další etapa rekonstrukce poličského plaveckého bazénu), které by
bylo možné využít pro čerpání grantů.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Výměna řidičských průkazů v roce 2013
Odbor dopravy města Poličky upozorňuje řidiče,
že v roce 2013 skončí povinná výměna řidičských
průkazů, se kterou jsme se potkávali v několika
předešlých letech. Tentokrát se to týká těch řidičských průkazů, které byly vydány v období od 1. 1.
2001 do 30. 4. 2004, ty musí být vyměněny do
31. 12. 2013.
K 31. 12. 2012 zbývalo u ORP Poličky vyměnit
celkem 1473 řidičských průkazů, tedy 67,79 %
všech řidičských průkazů, kterých se povinná výměna týká.
Poplatky a lhůta vydání řidičského
průkazu
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku, pokud nedochází
současně ke změně údajů zapisovaných do řidičského průkazu.
Vydání řidičského průkazu je možné do 20 dnů
od podání žádosti. Pokud potřebujete řidičský
průkaz v kratší lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od

podání žádosti, bude vás řidičský průkaz stát
500 Kč.
Při výměně budete potřebovat...
Pro výměnu budete potřebovat jednu barevnou
nebo černobílou fotografii průkazového formátu
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, platný doklad totožnosti a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“,
která je k dispozici na pracovišti Odboru dopravy
MěÚ Polička, Nádražní 304.
Profesní řidičské průkazy
Kdo je zároveň držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče, jehož platnost končí v roce 2013,
měl by se dostavit k výměně řidičského průkazu
s vyznačením profesní způsobilosti řidiče přibližně jeden měsíc před ukončením platnosti průkazu
profesní způsobilosti řidiče s dokladem o absolvování 35 hodin pravidelného školení.
Další informace můžete najít na stránkách Ministerstva dopravy: www.vymentesiridicak.cz

Královská věnná města, i Polička,
na veletrzích cestovního ruchu
Nové produktové brožury Dobrovolného svazku
obcí Královská věnná města nejsou cestovatelům
k dispozici jen v turistických informačních centrech. Stejně jako loni jsme si ani letos nenechali

ujít příležitost prezentovat krásná města také na
velkých veletrzích cestovního ruchu a naše typické
červené stánky tak byly k vidění v Brně, v Praze
i na oblíbeném veletrhu Infotour a cykloturistika
v Hradci Králové. Lednového veletrhu v Bratislavě
jsme se účastnili ve společné expozici Czechtourismu.
Co jsme nabízeli? Během loňského roku jsme sérii našich propagačních materiálů rozšířili o produkt pro cykloturisty, pro školní kolektivy a pro
milovníky adrenalinových zážitků, o aktuální
kalendář kulturních akcí v roce 2013 a také o reprezentativní brožuru promlouvající především
krásnými fotografiemi a stručně shrnující veškeré
možnosti vyžití v královských věnných městech.
Všechny tyto materiály spolu s brožurkou pro rodiny s dětmi a souhrnnou obecnou brožurou tvoří
dohromady vizuálně jednotnou řadu a na veletrzích se těšily velkému zájmu. (pokr. na str. 2)
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Technické školky
Zastupitelstvo města schválilo zapojení Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 do projektu
s názvem Technické školky. Účast na projektu nabídla poličským mateřským školám Místní akční
skupina Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., která
požádala o dotaci na jeho financování. Projekt
má podporovat technické myšlení a verbální komunikaci dětí od útlého věku, je tvořen ve spolupráci s odborníky z praxe a z VUT Brno. Projekt
je dvouletý, začátek je plánován na školní rok
2013/2014. V jeho průběhu si děti vyzkouší, jak by
bylo možné postavit funkční most, své dílo předvedou dalším dětem, rodičům a porotě. Nejlepší
MŠ se pak budou podílet na tvorbě nového projektu, ostatní si projekt zopakují v následujícím roce
s další skupinou dětí. V rámci celé akce budou
účastníci proškoleni, školka získá materiál pro
práci na projektu, vybavení, které bude k provedení potřebovat atd. Město Polička se bude podílet finanční částkou ve výši 15 % nákladů připadajících
na 1 mateřskou školu (cca 16 tis. Kč).
Ing. K. Vomočilová, odbor vnitřních věcí

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 20. dubna
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
Uzávěrky v roce 2013 jsou 18. 5., 18. 6.,
21. 7., 19. 8., 19. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12.
http://www.policka.org/jitrenka
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Královská věnná města, i Polička,
na veletrzích cestovního ruchu

Výzva – prevence
kriminality
Komise pro prevenci kriminality, pod záštitou
Rady města Poličky, vyzývá k předložení žádostí
o příspěvek na drobné projekty prevence kriminality (např. šikana na školách, užívání alkoholu
mládeží, užívání omamných a psychotropních látek, volnočasové aktivity)
Celková částka vyčleněná na tyto projekty činí
80 000 Kč. Výše příspěvku bude komise pro prevenci kriminality přidělovat podle množství přihlášených projektů, s přihlédnutím na jejich efektivnost v oblasti prevence. Není podmínkou, že
výše případného poskytnutého příspěvku pokryje
sto procent nákladu na projekt.
Adresa, na kterou je možno do 30. dubna 2013
zasílat nebo osobně předat žádosti o příspěvek:
Městská policie, Palackého náměstí č. p. 160,
572 01 Polička.
Komise pro prevenci kriminality

Chodníky, ulice,
silnice
Je poslední únorová sobota, krátce po poledni.
Českou republikou cloumá husté sněžení a následná sněhová kalamita. Stojí dálnice, rapidně
přibývá dopravních nehod, zpožďují se letadla,
vlaky i jiná hromadná doprava. Přesto většina
obyvatel Poličky a okolí si zaslouženě užívá volný den, pochutnávají si na obědě nebo se k tomu
chystají.

(pokr. ze str. 1) Jako dobrý tah se ukazují i netradiční pojmenování jednotlivých brožurek, která s nadsázkou odkazují k historii a zároveň naše
materiály spolehlivě odlišují od jiných. „Rytíře na
kolečkách“ či „nebojácné chasníky a děvy“ oslovují opravdu jen královská věnná města. A co teprve
až vydáme zbývající dva produkty, které „brány
královských věnných měst“ otevřou „královským
prarodičům“ a „královnám a dvorním dámám“. Na
těchto brožurách určených pro seniory a pro ženy
se již usilovně pracuje, takže celá série, kterou
doplní ještě samostatná mapa, bude před letními
prázdninami kompletní.
Při zahájení veletrhu v Hradci Králové, který se
konal v Aldisu v polovině března, byly nejnovější
propagační materiály královských věnných měst
slavnostně pokřtěny a byly rovněž promítnuty
minutové videomedailonky jednotlivých měst. Ty
budou součástí prezentačního DVD o královských
věnných městech, které se nyní dokončuje. Za
město Poličku se slavnostního ceremoniálu zúčastnila místostarostka Marie Kučerová.
Samotný veletrh jsme, stejně jako v loňském
roce, obohatili přítomností kostýmovaných postav
typických pro naše města, které komunikovaly
s návštěvníky veletrhu, nejrůznějšími ochutnávkami a drobnými soutěžemi. Otázky a informace
o Poličce, její historii, slavných osobnostech podávala tetička Bětka a informace o hradu Svojanov
královna Kunhuta.
Královská věnná města o sobě tedy dávají vědět
víc a víc a to je dobře – to byl koneckonců i účel
projektu „Královská věnná města známá, ale nepo-

znaná …“. Ne všechny jejich atraktivity byly dosud
v obecném povědomí a nové propagační materiály
tak nabízejí cestovatelům opravdu vyčerpávající
tipy na zajímavé výlety i vícedenní pobyty. Pro ty
hovoří i nevelká vzájemná vzdálenost většiny královských věnných měst i jejich nádherná okolí.
Všechny nové produkty Dobrovolného svazku obcí Královská věnná města jsou průběžně zveřejňovány i na webových stránkách
www.vennamesta.cz.
Informace z Poličky mohli návštěvníci získat ve
stánku České inspirace a v rámci společné prezentace Královských věnných měst.
Zájem z řad návštěvníků byl opravdu veliký
a poděkování patří zástupcům poličského stánku
za podání vyčerpávajících informací a zodpovídání otázek návštěvníkům.
DsoKm a Ing. N. Šauerová

Úspěšná prezentace Českomoravského
pomezí v Brně a v Praze

Já vyrážím ven, do města a jeho křivolakých
uliček. S fotoaparátem chci „ulovit“ něco z té
zajímavé a snad už letos poslední situace, která
je v zimě tak typická pro zdejší drsný kraj. Z pošmourné, jednolitě šedé oblohy se snáší na zem
miliardy bělostných sněhových vloček. Působí to
vše velmi poeticky, ale najednou si všímám něčeho úplně jiného.
Celým městem urputně křižuje technika společnosti TES. Malý traktůrek s pluhem a řetězy
shrnuje jeden chodník za druhým, uzounké uličky nevyjímaje. Velký traktor, i přes náhon 4 x 4
tancuje před tíhou mokrého sněhu hrnutého radlicí, uklízí jednu ulici za druhou a stále dokola,
protože pořád hustě sněží. Na náměstí „řádí“ nakladač. Všechno to snažení směřuje k průběžnému udržování všech komunikací ve městě. Stejně
urputná je snaha Správy a údržby silnic, nespočet
traktorů s pluhy, nespočet pluhů a sypačů. Na základnu doplnit naftu a posyp a zase ven a stále
dokola. Zorganizovat dobrou koordinaci musí být
také kumšt.
Myslím, že takováto snaha obou složek údržby
komunikací je příkladná pro jiné. A tak bych článeček zakončil, v době patnáctého výročí našeho
hokejového olympijského zlata, stylově. Hoši děkujem!

Již tradičně se začátkem roku uskutečnily v Brně
a v Praze dva nejvýznamnější veletrhy cestovního
ruchu v České republice. Obou akcí se zúčastnili
také zástupci turistické oblasti Českomoravské
pomezí, která v letošním roce připravila pro návštěvníky spoustu zajímavých novinek.
První z nich byly představeny na lednovém veletrhu Regiontour v Brně, kde se oblast vymezená
městy Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto prezentovala v samostatné expozici. Hned v úvodní den veletrhu byly slavnostně
pokřtěny první tři animované filmy ze série „Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí“. Tyto vtipné snímky s notnou dávkou nadsázky i kontroverze přibližují více či méně pravdivé
příběhy několika osobností spojených s Českomoravským pomezím. Návštěvníci brněnského veletrhu mohli zhlédnout film o svitavském rodákovi

Vladimír Vraspír
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Oskaru Schindlerovi či věhlasném designérovi
automobilových karosérií Josefu Sodomkovi z Vysokého Mýta. V dalším snímku se diváci setkali se
stavitelem poličských hradeb Zdislavem a nechyběl ani odkaz na hudebního skladatele Bohuslava
Martinů.
Jen o pár týdnů později pokračovala prezentace
animovaných filmů Českomoravského pomezí na
pražském veletrhu Holiday World. Za účasti vedení měst, zástupců médií i návštěvníků veletrhu
byly představeny snímky o egyptské princezně
Hereret, jejíž mumie je součástí atraktivní expozice městského muzea v Moravské Třebové, a o Magdaleně Dobromile Rettigové, asi nejznámější české
kuchařce a autorce knih o vaření, která strávila
část svého života v Litomyšli.
Animované filmy, určené zejména pro využití
na internetu a sociálních sítích, doprovodí řada
dalších výstupů v podobě omalovánek, krátkých
komiksů, rozhlasových spotů a pohlednic. Zajímavým výstupem bude nová geolokační hra pro
uživatele tzv. chytrých telefonů, jejíž spuštění je
plánováno na květen letošního roku.
Představeny byly také tiskoviny Českomoravského pomezí. Oblíbený kalendář nejvýznamnějších akcí v regionu pro rok 2013 doplnila zcela
nová brožura s pobytovými programy pro rodiny
s dětmi nazvaná „Pojďte s námi do pohádky“. Poprvé byl v Praze i Brně prezentován slevový program Bonus pas Českomoravského pomezí. Knížka s více než padesátkou slev a bonusů na hradech,
zámcích, v muzeích a galeriích, ale i ve sportovních a ubytovacích zařízeních, restauracích, kavárnách nebo informačních centrech i v letošním
roce umožní návštěvu mnoha zajímavých míst za
atraktivní cenu.
Ing. Jiří Zámečník
marketingový manažer

Poličský poklad
Víte o tom, že má město Polička poklad? Pro ně- k výstavním účelům a mohly by být prezentovány
koho zřejmě překvapivá, ale zároveň zajímavá infor- v rámci tematické výstavy realizované u příležitosti
mace. Co tedy tvoří „Poličský poklad“, kde byl nale- oslav založení města v roce 2015 a následně vystazen, kde je nyní a co bude s pokladem dál?
veny ve stále expozici o historii města v Centru BoPoličský poklad tvořilo při objevu 12.280 ks min- huslava Martinů v Poličce. Současně se na rok 2015
cí z období třicetileté války. Obrovský a významný
připravuje vydání odborného katalogu. Předmětem
nález byl učiněn 14. února 1968 ve sklepních prostorách domu čp. 16, dnes budova hotelu THT na Palackého náměstí. Celý nález v roce 1970 předal tehdejší
Okresní národní výbor ve Svitavách hospodářskou
smlouvou o převodu správy národního majetku do
sbírek Východočeského muzea v Pardubicích k odbornému vyčištění, konzervaci, určení a systematickému zpracování. Mince jsou dosud vedeny v majetkové podstatě VČM v Pardubicích.
První pokusy o získání „Poličského pokladu“ do
vlastnictví města byly učiněny již v roce 1993. Po
20 letech z iniciativy tajemníka MěÚ Bohuslava
Břeně došlo k oživení požadavku o navrácení pokladu. Dne 15. února 2013 se ve Východočeském
muzeu v Pardubicích uskutečnilo první jednání týkající se tzv. Poličského pokladu, kterého se zúčastnila místostarostka města Poličky Marie Kučerová, jednání bylo dále vydání populárně naučné publikatajemník MěÚ JUDr. Bohuslav Břeň, MPA, ředitel- ce o nalezeném pokladu a beseda PhDr. Františka
ka poličského muzea Mgr. Pavla Juklová, ředitelka
Šebka, které by ozřejmily řadu historických souvispardubického muzea Mgr. Jitka Rychlíková a bý- lostí uložení a nálezu mincí.
valý ředitel, historik a numismatik PhDr. František
Položí-li čtenář otázku: zda se poklad Poličce
Šebek.
vlastnicky vrátí, pak odpověď zůstává otevřená.
Zástupci města Poličky byli seznámeni se součas- S jistotou však můžeme říci, že spolupráce s Výchoným stavem mincí a způsobem jejich uložení s tím, dočeským muzeem v Pardubicích je velice přínosná
že zpracování nálezu opětně pokračuje. Je zřejmé, a směřuje k prezentaci pokladu široké veřejnosti
že z hlediska systematického zpracování nálezu, tří- formou výstavy (vyhotovení galvanoplastických
dění jednotlivých kusů a jejich uložení, není možné
kopií), publikace, přednášky či odborného katalopoklad vystavit v originální podobě. V jednání je
gu. O tom, jaký příběh plný překvapení a tajemství
vyhotovení cca 200 kusů galvanoplastických kopií, „Poličský poklad“ skrývá, budeme čtenáře postupně
které budou vyrobeny v restaurátorské dílně par- informovat.
dubického muzea. Tyto mince by mohly posloužit
Mgr. P. Juklová, Ing. N. Šauerová

Město Bystré se představuje
Malebné městečko Bystré se nachází v Hornosvratecké vrchovině, v nadmořské výšce kolem
620 m. n. m., na rozvodí řek Svratky a Křetínky. Bystré náleží k osadám prastarým, o počátku se dle dochovaných zápisů Pešiny z Čechorodu hovoří o bitvě
v roce 1012.
Město Bystré je zajímavé nejen z pohledu historie.
Za návštěvu rozhodně stojí Bysterský zámek, který
v renesančním slohu postavil Jan Bezdružický z Kolovrat (1586-1590), jehož základní podoba zůstala
zachována dodnes. Krásnou nostalgickou atmosféru má i rozlehlý zámecký park, který byl v nedávné
době obnoven. Dnes slouží jako domov pro mentálně
a kombinovaně postižené obyvatele, ale nádvoří a zámecký park je přístupný veřejnosti.
Poutní chrám je zasvěcen sv. Janu Křtiteli
a je údajně nejstarším poutním místem Panny Marie Karmelské u nás. Původní stavba pocházela asi
z 12. století a prošla několika změnami, z nichž velmi
významná byla oprava v roce 1601, kterou nechal
provést tehdejší majitel zámku - Jan Bezdružický
z Kolovrat. Do dnešní podoby byl chrám vystavěn

v letech 1722-1726 tehdejším pánem Františkem Rudolfem z Hohenemsu.
Městská památková zóna je tvořena měšťanskými
domy, vystavěnými do tvaru podkovy. V čele stojí
radnice, barokní budova (1719), která tvoří spolu
s chrámem „srdce“ bysterské Podkovy.
Jedno z nejstarších dřevěných stavení je současné
Minimuzeum v čp. 137 z roku 1723. Stálá expozice
lidového umění a ševcovského řemesla připomíná
v 19. stol nejrozšířenější řemeslo v Bystrém.
Při procházce městem každého zaujmou barokní
sochy, které nesmazatelně podtrhují atmosféru historického města. Nejkrásnější je socha Sedmibolestné Panny Marie, jejímž autorem je J. Pacák.
Město pořádá každoročně řezbářské sympozium
v rámci mezinárodní partnerské spolupráce Kultura
evropského venkova, řadu exponátů dřevěných plastik máte možnost potkávat po celém městě.
Pro rekreační sport v letních měsících se nabízí
víceúčelové sportovní hřiště s lezeckou stěnou, volejbalovým a tenisovým kurtem, veřejná dětská hřiště.
V zimních měsících pak 350 m dlouhou sjezdovku
s lyžařským vlekem v Hamrech. Celoročně je v provozu krytý bazén s mořskou vodou (28 °C) v Hotelu
Bystré.
Pokud budete potřebovat doplnit energii, přijměte
pozvání do několika restaurací a penzionů s ubytováním. Vydejte se po stopách historie, spisovatelky
Terezy Novákové, spisovatele a básníka Jaroslava
Vrchlického, režiséra Vojtěcha Jasného a jeho filmu
„Všichni dobří rodáci“ (1969). Romantické zážitky
prožijete při procházkách do okolí s četnými odpočívadly. Projděte starými robotními cestami, lemovanými stromovými alejemi s výhledy do krásné kopcovité krajiny Českomoravské vrchoviny, voňavých
lesů a zrcadel rybníků.
Srdečně zveme k návštěvě města Bystré.
Ing. Miloslav Sejkora, starosta města Bystré
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Události Městské
policie Polička
Jízda do centra města se dne 22. 2. v odpoledních hodinách nevyplatila devětadvacetiletému
muži z Poličky, který i přes skutečnost, že není
držitelem řidičského oprávnění, usedl za volant
svého vozidla a odjížděl s ním z ulice Masarykova
v Poličce. Netušil však, že jej již delší dobu sleduje
strážník obsluhující kamerový systém města. Ten
vyrozuměl kolegy ve vozidle, kteří uvedeného řidiče zastavili na ulici Hegerova. Muž se k činu
doznal. Nyní jej čeká správní řízení, kde mu hrozí
pokuta a vyslovení zákazu řízení.
Městský kamerový systém po dobu své existence
pomohl strážníkům v objasnění mnoha protiprávních jednání, které se udály v místech jeho dosahu.
Nejinak tomu bylo dne 28. 2. v ranních hodinách,
kdy strážníci s jeho pomocí prováděli kontrolu
veřejného pořádku. V 7.30 hod. bylo spatřeno
vozidlo, které přijíždělo ulicí Šaffova a zastavilo
ve vedlejší ulici Tylova. Ve vozidle na místě řidiče
seděl muž, který vystoupil a šel směrem k náměstí.
Žena, která seděla vedle řidiče, rovněž vystoupila
a sedla si na jeho místo s tím, že s vozidlem odjede. Problém byl ten, že oba za volantem neměli co
dělat, neboť jim tuto činnost zakázal soud. Strážníci uvedené vozidlo, se kterým žena odjela z ulice
Tylova, zastavili v ulici Pálená. Šestačtyřicetiletá
žena i čtyřiačtyřicetiletý muž nyní čelí podezření
ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a o jejich vině bude opětovně rozhodovat
soud.
Dne 8. 3. krátce po poledni si strážníci povšimli vozidla, ve kterém na místě řidiče seděl dvaatřicetiletý muž z Poličky, kterému byl ve správním
řízení vysloven zákaz řízení motorových vozidel.
Hlídka se vydala za vozidlem a zastavila ho pomocí světelného výstražného zařízení na ulici Hegerova. Muž nyní čelí podezření ze spáchání přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a ortel nad
ním vynese soud.
Městská policie Polička

Loupežné přepadení
objasněno
Byl 7. prosinec 2012 jen pár minut po dvacáté
hodině, když do prostor prodejny čerpací stanice
v Poličce vešel muž maskovaný šátkem a se zbraní
v ruce. Obsluze tehdy stroze sdělil, že jde o přepadení. Obsluha se ale muže s pistolí nezalekla. Naopak muži maskovanému šátkem sdělila, ať neblbne a položí pistoli, načež „lupič“ prodejnu opustil.
Při této scéně naštěstí nedošlo k žádné újmě na
zdraví, ani ke škodám na majetku.
Uběhla sice celá řada týdnů, ale po celý ten čas
se kriminalisté snažili případ objasnit. Získávali
důkazy proti pachateli, který na místě činu zanechal řadu stop. Navzdory tomu, že svůj obličej
skrýval pod šátkem, byla díky houževnatosti kriminalistů jeho identita odhalena.
Podezřelým je devatenáctiletý muž ze Svitavska.
Ten byl před časem policejním komisařem obviněn ze zvlášť závažného zločinu „loupež“. Usnesení o zahájení trestního stíhání ovšem neobsahuje
pouze zmíněný skutek. V osmi dalších bodech jsou
v dokumentu popisovány i majetkové delikty, kterými jsou krádeže okapových svodů, jež se ztrácely z rodinných domků na Poličsku. Škody majitelé
odhadli na téměř 22 tisíc korun. Ke všem devíti
skutkům se obviněný přiznal a svého jednání dnes
lituje.
Jaký trest bude podezřelému uložen, je ovšem
věcí soudu. Právě soudce bude rozhodovat o jeho
vině i trestu.
nprap. Anna Štegnerová,
tisková mluvčí
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Pravidla pro
poskytování
finančních
příspěvků
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání dne 28. února 2013 pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám v roce 2013.
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2013 zařazena částka 1 500 000 Kč určená k poskytnutí
veřejné finanční podpory, tj. na finanční příspěvky
(transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám
obyvatel a dále fyzickým osobám.
Částka k rozdělení
výbor / komise

1. kolo
2013

2. kolo
2013

celkem
2013

a) výbor pro výchovu
a vzdělávání

128 000

-

128 000

b) komise sportovní

615 000

90 000

705 000

c) komise kulturní

165 000

15 000

180 000

d) komise zdravotně
sociální

195 000

22 000

217 000

e) komise dítě a volný čas

90 000

22 000

112 000

f) zájmové skupiny a nezařazené (přímo rada resp. 120 000
zastupitelstvo města)

38 000

158 000

Celkem

1 313 000 187 000 1 500 000

Informace k podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků, jejich náležitosti, režim projednávání a schvalování, stejně jako podmínky
vyúčtování čerpání finančních příspěvků, jsou
uvedeny na internetových stránkách města Poličky www.policka.org v záložce městský úřad – informace z odborů nebo je lze získat na Městském
úřadu Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého náměstí 160, Polička.
Odbor finanční a plánovací

Den Země 2013
V minulých Dnech Země jsme pořádali programy
pro děti, výchovné i zábavné. Jenže jsme se vesměs
sešli jen pořadatelé a nejbližší rodina a známí. Proto jsme se letos rozhodli nemrhat energií do náročných programů a pustíme se raději do práce.
Dne 13. 4. se sejdeme v 9 hodin u pamětní desky
u námi vysázené aleje na multifunkční cyklostezce.
Dosázíme cca 20 stromků a přesuneme se do zadní
části námi zbudované naučné stezky za přehradami.
Tam si opečeme oběd a pustíme se do opravy, vyčištění a doladění značení naučné stezky a opravy
mostu přes potok.
Pokud někdo v Poličce má zájem o ochranu přírody, chce žít aktivním životem, dělat něco pro přírodu či ostatní a má čas, může se k nám přidat – rádi
vás uvítáme.
U příležitosti Dne Země se 17. 4. v 19.00 hod. v Divadelním klubu uskuteční i přednáška Krása motýlů (podrobnosti v programu DK).
René Habrman, A21 Polička

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města
Poličky konané dne 25. 2. 2013
RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu
veřejného osvětlení, o jeho provozování a správě, se
společností CITELUM, a.s., Praha pro rok 2013 dle
důvodové zprávy.
RM ruší výběrové řízení na zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace
úspor energie - Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“, vyhlášeného výzvou k podání nabídek ze dne 30. 1. 2013.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na organizaci výběrové řízení na výběr restaurátora na akci
„Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ firmě Profesionálové a.s., Hradec Králové, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na organizaci výběrového řízení na výběr restaurátora na
akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu
v Poličce“ s firmou Profesionálové a.s., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci Mgr. Karla Neřolda
na funkci ředitele Masarykovy základní školy v Poličce k 31. 7. 2013.
RM vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace Masarykova základní škola Polička s předpokládaným nástupem
1. 8. 2013.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2013
k zajištění zakázky „Restaurování sochy Pomník
padlým 1. světové války (Vdova) v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 02/2013
k zajištění zakázky „Restaurování sochy Naše osvobození v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2013
k zajištění zakázky „Restaurování sochy Poroba
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města
Poličky konané dne 11. 3. 2013
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
č. 20471/2013 na přípravu a konání 22. ročníku
multižánrového festivalu „Polička*555“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pelhřimov, na akci „Rekonstrukce ul. Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou
službou „PENZION“ Polička“, s firmou APOLO CZ
s.r.o., Polička.
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajištění služeb autorského dozoru na projekt „Realizace úspor energie - Dům s pečovatelskou službou
„PENZION“ Polička“ s Ing. Petrem Šafářem, projektová a inženýrská kancelář Polička.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem
Polička jako půjčitelem a občanským sdružením
Pontopolis o. s., se sídlem Polička jako vypůjčitelem,
dle důvodové zprávy.
RM pověřuje tajemníka úřadu ve spolupráci s odbory MěÚ zpracovat Strategický plán rozvoje města
Poličky pro období 2014 – 2018.
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 10 tis. Kč městu Frenštát pod Radhoštěm na
pomoc obětem neštěstí při výbuchu domu č. p. 39
a ukládá finančnímu odboru zapracovat tuto částku
do rozpočtové změny č. 1/2013.
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 28. 2. 2013
ZM schvaluje zapojení Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181 do projektu Místní akční skupiny
Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. s názvem „Technické školky“, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje záměr provedení plynofikace budov
Mateřské školy Rozmarýnek Polička, Mateřské školy
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Polička, Hegerova 427 a Mateřské školy Polička, Palackého nám. 181, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
406 620 Kč, se splatností do 30 dnů od obdržení dotace na projekt „Hřbitovy – naše kamenná historie“,
nejpozději však do 31. března 2015, organizaci MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska o. s., IČO: 27030822,
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje návrh rozpočtu města Poličky na
rok 2013
příjmy ve výši
201.768,7 tis. Kč
výdaje ve výši
211.638,8 tis. Kč
schodek ve výši
9.870,1 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování
Závaznými ukazateli na rok 2013 se stávají:
běžné příjmy včetně dotací
ve výši
180.504,6 tis. Kč
kapitálové příjmy včetně dotací
ve výši
21.264,1 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
2.996,2 tis. Kč
mimorozpočtová rezerva
ve výši
8.936,7 tis. Kč
běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7
Změnu závazných ukazatelů lze provést bez rozpočtových změn v rámci účetní závěrky u technického zhodnocení nedokončeného dlouhodobého majetku nepřevyšujícího v případě hmotného majetku
40 tis. Kč a u nehmotného majetku 60 tis. Kč za rok.
ZM zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše
100 tis. Kč
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků
z vyšších územních samosprávných celků, státního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů
EU
c) ZM schvaluje projekt Regenerace panelového
Sídliště Hegerova v Poličce (etapa 2013), dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje dofinancování akce Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce (etapa 2013)
ve výši min. 30 % z celkových nákladů. Spoluúčast
města Poličky bude zajištěna rozpočtovou změnou
finanční rezervy města v případě přiznání dotace
z podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť.
ZM neschvaluje záměr realizace a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 126/89 týkající se projektu „Zvýšení kvality řízení města Polička“ v rámci
výzvy č. 89 Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem
Polička v roce 2013.
ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města kontrolou využití finančních prostředků
poskytnutých ve formě příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička a dodržování schválených pravidel pro poskytování těchto příspěvků.
ZM volí do funkce předsedy osadního výboru ve
Stříteži pana Josefa Jaščevského, bytem Střítež
č. p. 27, Polička.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Obnovený hrad Svojanov
otevírá své brány
Zatímco většina památkových objektů u nás se
otevírá pro veřejnost až v dubnu, hrad Svojanov
zahájil sezónu již 2. března. A návštěvníci se letos
mají na co těšit. Hrad se představí po rozsáhlé rekonstrukci, realizované v posledních letech. Na podstatnou část oprav obdržel majitel objektu, město
Polička, dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod. Další etapy město financovalo za pomoci grantů od Ministerstva kultury a Pardubického kraje.
Rekonstrukce hradu se dotkla všech jeho částí.
Budovy dostaly nové střešní krytiny, fasády, péčí
restaurátorů prošla okna a dveře. V interiérech byly
obnoveny podlahy i omítky, prohlídkové okruhy získaly elektronické zabezpečení. Hlavní nádvoří bylo

v úseku pod domem zbrojnošů objeveny čtyři pozdně gotické střílny.
Vstupní budova hradu nabízí ojedinělou možnost ubytování v hostinských pokojích, které byly
v posledních letech rovněž renovovány a zařízeny
vybavením z přelomu 19. a 20. století. V té době se
zde totiž naposledy bydlelo, prostory tehdy obývali
úředníci správy svojanovského velkostatku. V přízemí budovy je oblíbená restaurace, v létě nabízející
příjemné posezení i na přilehlém nádvoří. V prostoru severovýchodní bašty vznikl lovecký salonek sloužící pro reprezentační akce a rodinné oslavy.
Výraznou změnou prošly i objekty v areálu předhradí, budova tzv. ratejny a západní část bývalého
poplužního dvora. Obě stavby získaly novou fasádu,

Sál v domě zbrojnošů

Vyhlídková besídka

vysypáno červeným štěrkem a jeho nové dominanty
tvoří centrální květinový záhon a nedávno objevená studna. Rekonstrukce hradu je z památkového
hlediska velmi zdařilá. Jako hlavní cíl měla uvedení
celého komplexu do stavu z poloviny 19. století, kdy
poslední přestavbou v empírovém stylu hrad získal
nynější podobu. Díky této přestavbě se hrad vymyká
ostatním památkovým objektům, jenom na Svojanově se totiž zcela netradičně mísí dva stavební styly,
gotika a empír. Polovině 19. století odpovídají i nově
instalované interiéry empírového paláce. Vybaveny
byly podle dobové dokumentace tak, aby skutečně
podávaly představu o životě na hradě v této době.
Zařízení doplňují nejrůznější drobnosti a doplňky,
aby místnosti působily co nejútulnějším a nejzabydlenějším dojmem. Mezi oblíbené exponáty patří
například stará mechanická pračka v hradní kuchyni, dobová toaleta ve sloupové síni nebo hrací
stroj v dámském salonu. Zcela nově se budou moci
návštěvníci projít po terasách kolem paláce, odkud
se otevírají pěkné pohledy na části hradu i do okolní krajiny. Druhý prohlídkový okruh představuje
sklepení pod palácem s mučírnou a expozicí připomínající knížku spisovatele Bohuslava Březovského
„Tajemný hrad Svojanov“ a především pak unikátní
goticko-renesanční dům zbrojnošů. Tato stavba je
památkově nejhodnotnější z celého hradu. Pro neobyčejně vysokou autentičnost zachování původních
prvků bývá srovnávána s královským palácem na
Bezdězi. Dům sloužil v minulosti jako ubikace hradní posádky. Vzhledem k tomu, že nebyl nikdy zásadně přestavován, zachoval si původní fasády zdobené
kvádrováním, v interiérech trámové stropy z 15. století a omítky na stěnách ze století 17. Horní sál dnes
připomíná život hradní posádky na konci 15. století,
v dolním sále je instalována expozice klasicistních
dveří z města Poličky. Mimo to se prostory domu využívají pro pořádání společenských událostí, koncertů i privátních oslav a firemních akcí. Také venkovní
areál hradu nabízí letos výraznou novinku. Kromě
procházky hradními nádvořími, zahradou, vyhlídkovými ochozy na hradbách či výstupu na vrchol
břitové věže budou letos poprvé v historii hradu otevřeny i rozsáhlé parkány podél vnějšího hradebního
opevnění se dvěma romantickými altány v půlválcových baštách. Obnovené hradby ukrývaly spoustu
zajímavostí, například v průběhu rekonstrukce byly

okna i dveře a restaurovány byly také sluneční hodiny na nádvorním průčelí. V protilehlé části předhradí vznikla nová odpočinková zóna s občerstvením, venkovním posezením, sociálním zařízením
a dětským hřištěm. Dokončit zbývá jen poslední objekt v předhradí, východní trakt poplužního dvora,
a hradby propojující předhradí s hradem.
Za přispění Nadace ČEZ vzniklo slavnostní osvětlení hradu, které v době, kdy jsou osvětleny četné
stavební památky, Svojanovu velmi chybělo. Hrad
tak při výjimečných příležitostech nabízí netradiční
podívanou i ve večerních hodinách.
Všechny obnovené prostory hradu byly v březnu
veřejnosti otevřeny v předpremiéře. K oficiálnímu představení obnoveného hradu dojde v sobotu
20. dubna. Slavnostní představení hradu doprovodí
fanfáry trubačů, irská dobová hudba, šermíři, kejklíř
a spousta dalších vystoupení. Pro veřejnost v tento
den bude hrad otevřen od 13 hodin, program bude
pokračovat až do 17 hodin a v neděli 21. dubna od
9 do 17 hodin. Po celý měsíc duben bude hrad otevřen denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Miloš Dempír

Publikace nejen
o Poličce
U příležitosti dvacátého výročí „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón“ vydalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka reprezentativní a - i pro
laickou veřejnost - zajímavou publikaci „Péče o památky - respekt k minulosti i k budoucnosti“. Vedle
informací o vzniku a vývoji projektu obsahuje ukázky souvisejících dokumentů, přehled podpořených
akcí a portréty měst, která se zapojením do programu přihlásila k aktivní péči o své dědictví. Publikace
je k dispozici v čítárně městské knihovny. Těm, kteří
by chtěli tuto knihu zapůjčit domů, je k dispozici
po předchozí telefonické dohodě na odboru OPRŽP u Ing. M. Mastné - tel. 461 723 850, 731 441 405,
e-mail mastna@policka.org. V publikaci se samozřejmě dočtete i o Poličce a najdete mnoho fotografií.

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

Podezřelý z krádeží
dopaden
Tak dlouho chodil pro měděné okapy a svody, až
byl dopaden.
Bylo to v noci na 7. března, když jakýsi šramot a posléze i osoba v maskáčové bundě s měděnými svody
upoutala pozornost náhodného svědka. Díky jeho
informaci, kterou zavolal na linku 158 se podařilo
muže podezřelého z krádeže nejednoho měděného
svodu v Poličce dopadnout.
Zprvu, když policejní hlídka i psovod přijeli na
místo určení, zbyly po osobě mající na svědomí krádež svodů pouze dvě igelitové tašky. Jedna s oděvními svršky, druhá prázdná, a pak dva okapové svody
o délkách 3 a 1 metr. Podezřelý patrně, když viděl
přijíždět policejní vůz, místo činu rychle opustil. Pak
se ale pro svoji kořist znovu vrátil a byl opětovně
spatřen svědkem. Ten pak policistům poskytl velmi
cennou informaci. Tou informací byl směr pohybu
podezřelého.
Právě díky této informaci se zanedlouho podařilo
muže vypátrat. Svůj úkryt zpočátku nehodlal opustit, ale po výzvě policistů tak učinil.
S kolegy nechtěl příliš komunikovat a odmítal prokázat svoji totožnost. Byl tedy zajištěn a eskortován
na nedaleké obvodní oddělení. Následně jsme zjistili,
že se jedná o muže ročník 1956. Ten byl propuštěn
na základě amnestie a na živobytí si patrně vydělával
krádežemi. Nejen v Poličce, ale i ve Svitavách se mělo
patrně jeho přičiněním během týdne ztratit hned několik metrů okapových svodů. Způsobené škody jsou
předběžně odhadnuty na víc jak 20 tisíc korun.
Po vyslechnutí si muž z rukou vrchního inspektora převzal záznam o sdělení podezření ze spáchání
přečinu „krádež“ v části spáchaný ve stádiu pokusu
a z přečinu „poškození cizí věci“. Podezřelý je vyšetřován na svobodě a velmi brzy jej patrně návštěva
soudu nemine.
Rádi bychom chtěli touto cestou poděkovat muži,
který policistům poskytl velmi cenné iformace. Právě díky nim byl podezřelý dopaden. Děkujeme.
nprap. Anna Štegnerová
tisková mluvčí

Pozvánka
Všechny členy SPCCh (svaz invalidů) srdečně zveme na členskou schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 11. dubna od 14 hodin v jídelně DPS Penzion na
Družstevní ulici v Poličce. Občerstvení zajištěno.
Prosím, doneste si průkazky.
Karolína Zemanová

Zápis dětí do poličských
mateřských škol (MŠ)
pro školní rok 2013/2014
se bude konat 21. a 22. 5. 2013
v době od 8. do 16.00 hod.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možno
podat pouze v jedné MŠ.
Děti jsou přijímány na základě kriterií,
které určují ředitelky jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
• zákonný zástupce si v květnu vyzvedne
přihlášku v MŠ
• přihlášku vyplní a nechá potvrdit dětským
lékařem
• odevzdá v uvedeném termínu zpět do MŠ
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Kardiaci v dubnu

Čtete, čteme, čtou...

13. 4. Po zemské hranici Čech a Moravy - Kukle.
Ve středu 13. 3. navštívil naši mateřskou školu
V naší mateřské škole podporujeme rozvoj předOdjezd ze Svitav BUS vlakové nádraží 8.08 hod., známý ilustrátor dětských knih a rodák z Poličky
čtenářské gramotnosti také již dvouletým členautobusové nádraží 8.13 hod., zastávka Vigona
Adolf Dudek. Děti zaujal nejen kreslením obráz- stvím v celonárodním projektu Celé Česko čte děPražská 8.16 hod. Délka nenáročné vycházky 5 km. ků, ale i vtipem, vyprávěním a možností aktivně
tem, kde jsme se mimo jiné zavázaly dětem denně
27. 4. Velký slet čarodějnic. Vlak odjezd 8.03 hod. se zapojit do programu. Například v pohádce
minimálně 20 minut číst. Pořádáme také veřejná
do Poličky. Pěší středně náročná vycházka 8 km. „O veliké řepě“ se děti naučily nejen nakreslit myš- čtení, kdy dětem chodí předčítat rodiče, prarodiče,
Soutěž o nejkrásnější čarodějnici. Všechny masky
ku, ale také pochopit, že nezáleží na tom, jak jsou
studenti gymnázia, ale účast neodmítla ani mísbudou odměněny. Cíl vycházky v areálu Lačnov - velké, ale dokázat v pravou chvíli pomoci stejně
tostarostka paní M. Kučerová nebo ředitel městKorouhev. Hudba a občerstvení zajištěno.
jako malá myška. S Jeníčkem a Mařenkou si děti
ské knihovny pan Jukl. S městskou knihovnou
Neseďte doma a přijďte mezi nás.
zacvičily, zopakovaly číslovky nebo si společně za- vznikla příjemná spolupráce díky Lence Navrátilové, která se zde stala dětem průvodkyní, v číPřipomínáme všem našim členům čtvrtek
zpívaly „Já koblížek, koblížek…“. Domů si pak děti
tárně jim předčítá a na workshopu rodičům umí
11. dubna v 15.00 hod., kdy se koná členská schůze
odnesly autogram na ruce, obličeji nebo v knize
v zasedací místnosti Městského úřadu na Masary- přinesené z domova. Nebyl to však podpis ledaja- objasnit význam čtení. Dětem poradí, jak vybrat
kově ulici ve Svitavách.
ký, ale kresba ptáka nesoucí název příjmení ilus- knihu a jak s ní pracovat.
Letos jsme tématu pohádky věnovali jarní tvoJan Pokorný
trátora.
řivou dílnu, kde děti navodily pohádkovou atmoVystoupení ilustrátora děti nejen pobavilo, ale
sféru tanečkem Šípková Růženka, rodiče jim za to
měly možnost poznat i člověka, který se podílí
postupně pohádku přečetli a na závěr se všichni
na vzniku knihy. Mnohé z nich děti mají doma
s chutí pustili do výtvarného ztvárnění pohádky.
nebo je znají ze školní dětské knihovny, rády si je
Za MŠ Čtyřlístek
prohlíží, poslouchají pohádky nebo se učí říkadla,
Milada Kalinovská
čímž se rozvíjí jejich předčtenářská gramotnost.
Nabízíme hlídání dětí v hlídacím koutku Baby
Krůček, Pražská 1908/2a, Svitavy, v areálu za Mateřskou školou. Každý všední den od 7 do 17 hodin se
o vaše dítě postará zkušený a vyškolený tým, jehož
prioritou je respektující a individuální přístup k dítěti. V rámci nadstandardního programu nabízíme
péče o oči je i oční hygiena a vhodná strava, zapravidelně speciální formy vzdělávání vašich dětí
Když si někdo nevidí dál než na špičku nosu
a rehabilitační cvičení s odborníky. O děti pečují též
nebo si stěží vidí na špičky bot, nejde o vadu zra- měříme se i na tuto oblast. Něco málo si řekneme i o kosmetice a pečujících přípravcích pro oči.
anglicky mluvící dobrovolnice z cizích zemí, které
kovou. Přesto stojí za to si nechat jednou za čas
Ochutnávka tentokrát bude tématická a tématicjim přirozenou cestou otevírají cestu k cizímu jazyku.
svůj zrak zkontrolovat u odborníka a rozhodně
ké bude i okénko k zamyšlení.
Více informací poskytne Jana Václavíková
si zrak chránit při práci i rekreaci. Při určitých
Lidské tělo se po narození vyvíjí, všechny jeho
tel. 604 509 421, hlidani.krucek@seznam.cz,
povoláních dokonce musíte mít brýle jako povinfunkce pozvolna dosahují vrcholu a poté začínawww.mckrucek.cz.
nou ochrannou pomůcku a pokud pracujete rádi
jí pomalu stárnout. Oči tento proces absolvují
MCK
na zahrádce, rozhodně si oči také chraňte, nejen
samozřejmě spolu s naším organismem – proto
kvůli síle slunečního záření. Ani práce či zábava
u počítače zrak nešetří, stačí méně mrkat a ro- nám v každém období života slouží trochu jinak.
hovka vysychá a člověk pociťuje nepříjemné pále- I proto si lidé vždycky všímali těchto změn a zakomponovali je do přísloví a postřehů. Známé
ní očí. Zrak neohrožují jen úrazy, ale také kouření
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
(i pasivní), obezita a časté vystavování sluneční- jsou například „strach má velké oči“, „oko - do
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
duše okno“, herec a tahoun populární show Parmu záření. Nezdravý životní styl a nedostatečná
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
péče o zrak vedou ke zvýšení rizika věkem pod- tička Ondřej Sokol (41) je „slepý jako patrona“
ubytování i pracovní příležitost.
míněné makulární degenerace. Ne všemu se mů- (Angličan by řekl „jako netopýr“!). Být v Jiříkově
Více na www: diakoniebroumov.org
vidění je být z něčeho u vytržení, někdy říkáme
žeme vyhnout, ale spoustu problémů lze vhodnou
„já do tebe vidím“, jindy chceme „oko za oko, zub
péčí oddálit.
VYHLAŠUJE
Věděli jste, že oko je nejcitlivější orgán? Že sou- za zub“ (což už je dávno překonaný typ spravedlnosti). Každopádně to hezky rozsekl Gabriel
časná medicína umí i zraku dopřát péči, o jaké
Laub, když řekl: „Čtení kazí zrak. Správně vidí
se nám před několika desítkami let ani nesnilo?
pouze negramotní.“
Klub zdraví je i v tomto na vaší straně a proto
• Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
V dubnu sice již bude lákat příroda víc než horvám chceme nabídnout přednášku na téma „Oči
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
potřebují péči“. Přijďte za námi načerpat infor- ní místnost, ale přesto se na vás všechny budeme
2
• Látky (minimálně 1 m , prosíme, nedávejte nám odřezky
mace dne 10. 4. od 17.30 do horní místnosti SVČ
těšit a přejeme vám, abyste do té doby byli zdrávi.
a zbytky látek)
Mozaika, k dispozici budou i testy na jednoduché
Za tým Klubu zdraví Polička
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše
vyzkoušení funkčnosti zraku. Protože součástí
Hanka Ščigelová

Hlídací centrum

Klub zdraví zve na dubnové setkání

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ

•
•
•
•

nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace,
koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:
dne: 8. - 13. 4.
čas: Po, St, Pá 12.00 – 18.00 h., Čt, So 8.00 – 12.00 h.
místo: Sběrný dvůr LIKO - ulice Hegerova
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem
Děkujeme za vaši pomoc.
Bližší informace vám rádi sdělíme
na tel.: 224 316 800, 224 317 203.
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Hasiči občanům
Stačí, aby se zvedl vítr a ohnivá hradba se proti
Každoročně s příchodem jara se setkáváme
se stejným úkazem. Objevuje se na mezích, za- „zahradníkovi“ rozběhne velkou rychlostí a pak
hrádkách, sadech a v poslední době i na neobdě- není úniku.
K požárům v přírodním prostředí a k jejich
lávaných polích, zkrátka všude tam, kde rostla
tragickým následkům nemusí docházet, pokud
tráva a zůstala po ní jen vyschlá stébla a žluté
drny. A právě pozůstatky starého travního po- si jako občané uvědomíme, že plošné vypalování
rostu jsou odklízeny způsobem, který dělá sta- porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno
a spalování zbytků stařiny a klestí na hromarosti hasičům i ochráncům přírody. Jistě, vzít
dách je v mnoha případech upraveno obecními
zápalky a stařinu vypálit je jednodušší a méně
namáhavé než poctivě hráběmi celou plochu zba- vyhláškami.
Pokud tedy chceme naše pozemky udržovat,
vit starého porostu. Pomáhá k tomu i přežívající
dávejme si pozor i při pálení na hromadách. Mísnázor, že popel z vypáleného trávníku je dobrým
hnojivem, přispívajícím k lepšímu růstu nového
to zabezpečíme proti šíření ohně ohrabáním, připorostu. Konečně, koho by napadlo, že tato „me- pravíme si jednoduché hasební prostředky (např.
toda“ zahradnické práce může vést k nejtragič- vědro s vodou nebo hasící přístroj) a využijeme
tějším koncům…
k pálení bezvětří, aby se oheň nemohl rozšířit.
Hasiči v Pardubickém kraji každoročně hasí
Pálení provádějme raději ve dvou osobách.
desítky takovýchto požárů, bohužel mnoho
Doufáme, že naše rady a zdravý rozum přispějí
z nich nezůstává beze škody a dalších násled- ke snížení počtu a hlavně následků takovýchto
požárů.
ků. I při těchto požárech se mnoho lidí zraní
Alena Cejpová, HZS Pardubického kraje
a známe i takové, při kterých došlo k úmrtí osob.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kalendář akcí
duben 2013

Dny slovenské
kultury v TD
2. 4. – 30. 4. 2013 -Duben bude v Tylově domě
ve znamení slovenské kultury. Akcí se snažíme odstartovat novou tradici pro další roky.

Tylův dům
Středa 3. dubna v 19.00 hodin, velký sál
Robert Thomas:
MANDARÍNKOVÁ IZBA
Jedinečný francouzský žánr „Comédie
Policiére“, tedy komediální thriller, kde
se mistrovsky pojí smích s napětím. Hru
uvádí Bratislavké hudebné divadlo Teatro
Wüstenrot. Hrají: Maroš Kramár, Zuzana
Tlučková, Pavol Topoĺský, Bibiana Ondrejková.
Od 18. hodiny bude v malém sále probíhat
ochutnávka slovenských specialit připravených žáky SOŠ a SOU Polička.
Vstupné: 190 - 230 Kč (hra je zařazena do
divadel. abonent. cyklu jaro 2013)
Čtvrtek 4. dubna v 19.00 hodin, velký sál
TROJANOVO TRIO
Pavel Hůla – housle, Petr Paulů – kytara,
Ladislav Horák – akordeon
Koncert je zahrnut do koncertní sezóny
KPH 2012/2013
Vstupné: 110 Kč
Sobota 6. dubna v 19.00 hodin, velký sál
KRISTÍNA
Koncert půvabné slovenské zpěvačky
Kristíny, která si početnou základnu fanoušků v Čechách i na Slovensku získala
hity: Horehronie, Pri oltári nebo V sieti ťa
mám.
Vstupné: 190 - 220 Kč
Středa 10. dubna v 19.00 hodin, velký sál
POLIČKA JAZZ 2013
KOLIK VÁŽÍ VAŠE TOUHA?
Tanečně-hudební projekt skupiny VerTeDance a skupiny Zrní.
Vstupné: předprodej 120 Kč,
studenti 75 Kč, v den akce 150 Kč
Pátek 12. dubna v 19.30 hodin,
velký sál – stolová úprava
POLIČKA JAZZ 2013
Martin Brunner a Jaroslav Šindler, Ondřej Havelka & Melody Makers, Jazz
Q Martina Kratochvíla a Oskar Petr
Vstupné: předprodej: 200 Kč k sezení,
180 Kč balkón na sezení a 160 Kč stání,
v den akce: 240 Kč k sezení, 200 Kč stání
Sobota 13. dubna v 19.30 hodin,
velký sál – stolová úprava
POLIČKA JAZZ 2013
Lucia Lužinská a Boris Čellár „Quintessence“ (SK), Pražský Big Band Milana
Svobody, Silivia Josifoska & Band (SK)

Omluva
Vážení čtenáři,
rádi bychom se omluvili za chybně zveřejněnou
citaci textu u březnové akce Tylova domu v minulém čísle Jitřenky. Při zkracování textu došlo ke
změně obsahu v anotaci u této akce.
Tímto bychom vás, čtenáře a hlavně zaměstnance ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce, chtěli zdvořile požádat o zohlednění této skutečnosti při dezinterpretaci textu dodaného ZUŠ B. Martinů.
Děkujeme za pochopení a za komplikace se
omlouváme.		
Tylův dům

Vstupné: předprodej: 200 Kč k sezení
a 160 Kč stání, v den akce: 240 Kč k sezení
a 200 Kč stání
Čtvrtek 18. dubna v 16.30 hodin, malý sál
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Středa 24. dubna v 19.00 hodin, velký sál
FEŠÁCI – TAM U NEBESKÝCH
BRAN
Populární kapela FEŠÁCI slaví neuvěřitelných 45 let od svého vzniku. Hosty
programu jsou dcera Michala Tučného
Michaela a hlavně legendární spíkr Fešáků a bavič Petr Novotný.
Vstupné: 140 – 230 Kč
Sobota 27. dubna od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál – stolová úprava
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Dubnové setkání s dechovkou vám zpříjemní kapela SVITAVSKÁ 12.
Vstupné: 50 Kč
Neděle 28. dubna v 19.00 hodin, velký sál
František Zákrejs: ANEŽKA
Divadelní spolek Tyl Polička uvádí premiéru tradiční hry poličských ochotníků.
Akce je pořádána ve spolupráci s Tylovým
domem. Vstupné: 80 Kč
Úterý 30. dubna velký sál
František Zákrejs: ANEŽKA
Divadelní spolek Tyl Polička hraje pro
školy.
Výstavy:

PAVEL STRÁŽAY… JAZZ BLUES
PHOTO
Výstava fotografií v rámci Dnů slovenské
kultury v Tylově domě, přísálí velkého
sálu Tylova domu od 2. 4. do 30. 4.
IVAN PROKOP… NEJEN JAZZ
Výstava fotografií v rámci Polička Jazz
2013, přísálí velkého sálu Tylova domu od
12. 4. do 30. 4.

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
• Bystré - 28. 4. od 14.00 hod.
- Přehlídka vodních mlýnků Zveme všechny malé i velké
kutily, aby roztočili mlýnky
a oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky.
• Dolní Újezd - 27. 4. od 18 hod. – Stavění máje
- průvod a následně slavnostní vztyčení máje.
• Litomyšl - 20. 4. – zámek Litomyšl - Za příběhem zámku. Prohlídky k Mezinárodnímu
dni památek, vstupné 120 Kč.
• Lubná - 29. 4. - 17.30 - kino Lubná - O zdraví,
moudrosti a lásce - přednáška
Přednáší Ing. Miroslav Hrabica, vstupné 70
Kč, více info na www.hrabica.cz nebo na tel.
739 071 637. Zdraví těla jako odraz laskavosti a moudrosti daného člověka. Co nám tělo
říká i jak jeho řeč vnímáme a rozumíme jí.

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

Úterý 2. dubna – 30. dubna, přísálí velkého sálu
JAZZ BLUES FOTO - PAVEL
STRÁŽAY
Výstava fotografií popradského potulného fotografa Pavla Strážaye – potomka
romantiků, pokrevního příbuzného hipstera s andělskou hlavou, milovníka knih
a hudby, hledače krásy, ochutnávače vína
a bojovníka s větrnými mlýny.
Středa 3. dubna
18.00 hodin – malý sál
SLOVENSKÉ KULINÁŘSKÉ
DOBROTY
Žádný požitek není pomíjivý. Dojem,
který zanechá, je trvalý. To věděl nejen
Goethe, ví to i mladí začínající kuchaři
ze SOŠ a SOU Polička, kteří vám připraví
speciality typické pro slovenskou kuchyni. Postarají se tak o příjemně strávený
podvečer před a o přestávce divadelního
představení Mandarínková izba. Menu
pro středeční večer je sestaveno z kapustnice, brynzových pirohů, lokší, živáňské,
ovčího sýru, bramborových knedlíčků
a nějakého toho moku! Přijďte ochutnat,
ale ne povečeřet!
19.00 hodin – velký sál
Robert Thomas:
MANDARÍNKOVÁ IZBA 
Komedie plná francouzského espritu
a šarmu nabízí zajímavé příběhy lidí
ve vtipných, krátkých jednoaktovkách
s překvapivým, někdy přímo detektivním
závěrem. Čtyři herci (Zuzana Tlučková,
Maroš Kramár, Pavol Topoľský, Bibiana
Ondrejková) se v nich převtělují do více
postav a osudů. Vše se odehrává v malém
pařížském hotelu a v záhadném pokoji,
zvaném mandarinkový, který má svůj
vlastní příběh... Uvádí Bratislavské hudobné divadlo Teatro Wüstenrot.
Sobota 6. dubna
KRISTÍNA
Koncert půvabné slovenské zpěvačky
Kristíny, která si početnou základnu fanoušků v Čechách i na Slovensku získala
hity: Horehronie, Při oltári nebo V sieti.
Sobota 13. dubna
POLIČKA JAZZ 2013
LUCIA LUŽINSKÁ A BORIS
ČELLÁR „QUINTESSENCE“
Zpěvačka Lucia Lužinská a kytarista Boris Čellár přináší posluchačům kvalitní
jazz v příjemné a přijatelné formě. Dvojice
doplněná o pět výborných muzikantů slaví v současnosti s projektem Quintessence
na slovenské jazzové scéně velké úspěchy.      
SILVIA JOSIFOSKA & BAND
Silvia Josifoska patří mezi nejvýraznější
tváře slovenské hudební scény, nejednou
byla označena za první dámu slovenského
blues a jazzu.

Kino Polička
Koncem měsíce března se započalo s pracemi na
instalaci nové technologie poličského kina. První filmy by se měly začít promítat v průběhu měsíce dubna, sledujte výlepové plochy nebo internetové stránky Tylova domu, kde vás budeme včas informovat.
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
15. 4. od 17.30 hod. - Mikulášovy patálie
Klicperovo divadlo opět uvádí
na četná přání a pro velký úspěch
příběhy malého Mikuláše a jeho povedených kamarádů. Hrají: M. Ruml, J. Nerudová, P. Lněnička,
L. Jůza, Z. Charvát, M. Němec, M. Steinmasslová,
P. Lagner a další. Divadlo v Celetné Praha
CHEB
30. 4. - Filipojakubská noc v Krajince
Tradiční lampiónový průvod z náměstí Krále Jiřího z Poděbrad zakončený ohňostrojem a diskotékou
v Krajince.
JINDŘICHŮV HRADEC
11. 4. od 19.00 hod. – „FILUMENA MARTURANO“
Kulturní dům Střelnice uvádí slavnou divadelní
komedii Eduarda De Filippo, v režii Zdeňka Kaloče
hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal, Čestmír
Gebouský, Jaroslava Pokorná, Radka Filásková,
František Skopal, Karel Heřmánek ml./Jan Ťoupalík, Petr Srna/Michal Čeliš, Libor Hruška/Zdeněk
Hruška, Petr Vančura/Václav Legner.
KUTNÁ HORA
6. 4. od 16.00 hod. v kapli Božího těla – Probouzení Kutné Hory
VIII. ročník slavnostního zahájení turistické sezony na Horách Kutných tentokrát s podtitulem „Kutná Hora hudební, aneb Já jsem z Kutné Hory“. Účinkují: Richard Pachman, Cuthna Antiqua, USPS Tyl
KH, Michal Hanuš, La Volta, Ochotnický spolek Tyl.
Vstupné zdarma.
LITOMYŠL
27. – 28. 4. - Otevření litomyšlské lázeňské sezony – Na duševní bázně v Litomyšli lázně
Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu
a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za místo, kde můžete obnovit své síly duševní. Poslední
víkend v dubnu bude opět ve znamení otvírání Litomyšlské lázeňské sezóny.
TELČ
30. 4. – 1. 5. Svátek keltské kultury Beltine                                         
zámecký park
Můžete protancovat celou noc, vyzkoušet vědomostní a keltský ekokvíz, ale i lanové překážky
a prolézačky, provazochodectví, šerm, vytlačování
z kruhu. Můžete si vytesat z kamene jednoduchý
přívěsek, vyrýt si do něj svůj symbol, vyzkoušet lití
bronzu, tkaní, pečení placek a další zajímavé dílny...
O překvapení nebude nouze.
TŘEBOŇ
6. - 14. 4. - Amarylis na zámku + květinový trh
Tradiční výstava květin druhu amarylis v prostorách Státního zámku Třeboň, letos v duchu maškarním. Výstavu doplní 13. dubna květinový trh na
Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.
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ČTVRTEK 4. 4. ve 20.00 hod.
2001: Vesmírná odysea
Nadčasový sci-fi film natočený za scenáristické spoluúčasti Arthura C. Clarka zavede diváka do hlubin nekonečného vesmíru
i tajemné minulosti. Tento Kubrickův metafyzický a vizuálně strhující snímek se řadí
k průkopníkům žánru a svým duchovním
přesahem zůstává dodnes podmanivým
zážitkem, jenž od dob své premiéry získává
stále nové fanoušky.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 5. 4. ve 20.00 hod.
Kokain
Divadelní hra o marném hledání štěstí v podání studentů VOŠH Praha.
Vstupné 50 Kč
ČTVRTEK 11. 4. ve 20.00 hod.
Mechanický pomeranč
Londýn nespecifikované budoucnosti se
proměnil v nevkusné místo, které okupují
bandy stylizovaných násilníků. Mladý Alex,
šéf skupiny „frendíků“ se každý den vydává
na zběsilé výpravy za ultranásilím, kdy povzbuzen drogami terorizuje okolí. Tento kontroverzní film, natočený podle ještě drsnější
předlohy Anthonyho Burgesse, vznáší otázku, zda má i nenapravitelný jedinec právo na
vlastní osobnost a jakou cenu je společnost
ochotna zaplatit za jeho „převýchovu“.
Vstupné 50 Kč
NEDĚLE 14. 4. v 16.00 hod.
Vernisáž - studenti restaurátorské školy
Litomyšl
Vernisáž studentů fakulty restaurování Litomyšl pod vedením doc. Aleše Ogouna
STŘEDA 17. 4. v 19.00 hod.
Krása motýlů
Netradiční poutavé vyprávění s promítáním
kvalitních fotografií a videí našich motýlů.
Chrudimský fotograf David Breiter přiblíží
rozmanitý svět motýlů, problematiku jejich
ochrany a podělí se o své zážitky z natáčení.
Vstupné 50 Kč
ČTVRTEK 18. 4. ve 20.00 hod.
Barry Lyndon
Adaptace románu Williama Makepeace
Thackerayho popisuje život šarmantního,
cílevědomého a sobeckého Barry Lyndona,
který se snaží navzdory svému neurozenému
irskému původu získat společenskou prestiž

a bohatství, to vše za probíhající Sedmileté
války. Nejvýpravnější Kubrickův film zaujme typickou režisérovou precizností, kdy
řadu záběrů komponuje po vzoru starých
malířských mistrů a obraz doprovází klasickou hudbou Mozarta, Schuberta nebo
Bacha. V kombinaci s poetickou atmosférou britského venkova tak vzniklo dodnes
nepřekonané historické drama téměř antických rozměrů.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 19. 4. ve 21.00 hod.
JNG ApRiL CoopEration
Sadozskaut sound system (djs Skid,
KillFrenzy, Siriky, Allien Express, Kopec,
Krtekk) + Joker dance hall, jungle/dnb,
tekk...
Vstupné 60 Kč
SOBOTA 20. 4. v 18.00 hod.
Jeden svět a První hoře
18.00 hod. film Šmejdi, 20.00 hod. film Hra
o kámen a beseda s režisérem J. Grebertem,
21.30 hod. kapela „První hoře“.
Vstupné 120 Kč/90 KčS
ČTVRTEK 25. 4. ve 20.00 hod.
Eyes Wide Shut
Poslední Kubrickův film se soustředí na vyjádření sexuálního napětí a životní frustrace
dobře situovaného newyorského lékaře. Absurdní až surrealistický děj nechává mnohé
otázky nezodpovězené, aby v poslední scéně
poskytl divákovi jasné poselství, kterým se
Stanley Kubrick stylově rozloučil se svými
diváky. Režisér totiž zemřel 4 dny po odevzdání finálního sestřihu filmovému studiu.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 26. 4. v 19.30 hod.
Vítkovo kvarteto + Walda gang + Torzo
Tradiční jarní bigbítové dunění.
Předprodej 150 Kč v tabáku U Kubátů na náměstí.
Vstupné na místě 200 Kč.
SOBOTA 27. 4. ve 20.00 hod.
Old kids Tour Polička - Tafrob, Morelo ...
Tafrob - Morelo - 1210 Symphony (DJ Chocolatic, DJ Diskotek, DJ Maztah) - 94121
feat. Haryto El Cubano - Teik+guest: Maniak, Katr, Jay Diesel.
Vstupné 150 Kč na místě, 100 Kč v předprodeji v omezeném množství v Divadelním
klubu nebo v tabáku U Kubátů na náměstí.

Krása motýlů
Cyklus přednášek pořádaných
Ekocentrem Skřítek pokračuje
ve středu 17. dubna v Divadelním klubu od 19 hodin pod názvem Krása motýlů. Čeká na vás
netradiční poutavé vyprávění
s promítáním kvalitních fotografií a videí našich motýlů. Své fotografie a videa
představí chrudimský fotograf a člen Společnosti
pro ochranu motýlů (SOM) David Breiter, který
přiblíží rozmanitý svět motýlů, problematiku jejich ochrany a podělí se o své zážitky z natáčení.
Budete až udiveni kolik tvarů a barev poskytla
příroda těmto vznešeným tvorům a jak uvidíte na
multimediální projekci, lze se k nim přiblížit, lze
se s nimi skamarádit.

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

Na promítání se dozvíte:
• mnoho zajímavostí o životě motýlů
• jak se jim u nás žije
• co pro ně i pro přírodu vůbec můžete udělat
• focení
• o neopakovatelných zážitcích s motýly
• kam se za motýly u nás vydat
Samozřejmě zbude čas i na dotazy. Na multimediální projekci si kromě velkého obrazu užijete
i formát 16:10, takže si budete připadat téměř jako
v kině.
Využijte jedinečné možnosti dozvědět se maximum o skryté kráse motýlů a přijďte se podívat.
Srdečně zveme
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Program Centra Bohuslava Martinů
VÝSTAVY
Výstavy jsou k vidění
denně mimo pondělí 9.00 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
MALOVANÉ OPONY
výstava
dokumentující
nejkrásnější a nejzajímavější
opony od té Hynaisovy v Národním divadle po
opony ochotníků v nejzapadlejších vsích…
3. dubna - 17. dubna - přednáškový sál Centra
Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička ve
spolupráci se 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. Jedná
se o panelovou výstavu, která se zrodila ze
stejnojmenné publikace Jiřího Valenty, historika
divadla a jednoho ze zakladatelů Databáze českého
amatérského divadla. Výstava představuje na 50
fotografií opon z různých období i koutů České
republiky.

1980 – 1982 vystudoval Gymnázium H. B., 1982 1985 Střední odbornou školu výtvarnou „Holarka“
Praha – propagační výtvarnictví, dále 1994 – 1999
Jihočeskou univerzitu – pedagogickou fakultu učitelství Vv – Ov.
Mgr. MgA. Veronika Hrčková-Jílková
(1976) vystudovala Duncan Centre, Praha – tanec;
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy - Výtvarná
výchova pro střední školy; DAMU – obor Herectví
a autorská tvorba.
Výstavy
budou
zahájeny
společnou
vernisáží, která se uskuteční v sobotu
6. dubna od 16.00 hod. ve výstavních sálech
Centra Bohuslava Martinů. Zpestřením bude
i krátký program žáků hudebního oboru
školy a také pedagogů, kterým bude výstava
zahájena. Těšíme se na vaši návštěvu a věříme, že
vernisáž výstavy bude příjemným zážitkem pro
sobotní odpoledne.

Vernisáž se uskuteční ve středu 3. dubna
v 17.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava
Martinů. Úvodní slovo přislíbil přednést Jiří
Valenta, na vernisáži vystoupí pěvecký sbor
studentek gymnázia pod vedením Ellen
Erbesové.
BEST OF 2013
- výběr nejlepších dětských výtvarných prací
za školní rok 2012/2013
6. - 28. dubna - malé výstavní sály Centra
Bohuslava Martinů
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů
představí v Centru Bohuslava Martinů výběr
nejzdařilejších prací žáků výtvarného oboru.
Návštěvníci výstavy budou mít možnost zhlédnout
řadu zajímavých technik a témat, kterými se děti
v hodinách výtvarného oboru zabývají. Představíme
vám svět arktických zvířat, život pod mořem, tradice
naší země, říši primátů, vesmír a řadu dalších
tematických celků a projektů, které žáci ztvárňují
svým jedinečným dětským pohledem. Za zmínku
stojí také výtvarné práce dospělých, kteří navštěvují
večerní výtvarné kurzy na ZUŠ, a jejichž díla budou
také na výstavě představena.
KONTRASTY 2013
- výstava představí tvorbu pětice pedagogů ZUŠ
Bohuslava Martinů - Karla Musila, Petry Pelcové,
Ivany Fenikové-Fialové, Pavla Fialy a Veroniky
Hrčkové-Jílkové
6. dubna - 5. května - velký výstavní sál Centra
Bohuslava Martinů
Mgr. Karel Musil (1982, Liberec) vystudoval
pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity obor
učitelství pro Základní umělecké školy - výtvarná
výchova. Ve své tvorbě se věnuje převážně kresbě
a grafice.
Mgr. Petra Pelcová (1985, Nové Město na
Moravě) vystudovala střední uměleckoprůmyslovou
školu v Jihlavě, obor návrhářství a modelářství
oděvů, pokračovala na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích obor učitelství pro základní
umělecké školy - výtvarná výchova. Od dob studií
na vysoké škole se věnuje své vlastní tvorbě, malbě
a grafice, kde zpracovává figurativní témata.
Mgr.
Ivana
Feniková-Fialová
(1968,
Polička) v letech 1983 – 1987 vystudovala Střední
průmyslovou školu textilní Brno, výtvarný obor –
oděvní návrhářství. V letech 1995 – 2000 studovala
Jihočeskou univerzitu – pedagogickou fakultu učitelství pro ZUŠ – výtvarný obor. Věnuje se vlastní
malířské tvorbě (portrét, figura), malbě na textil,
oděvnímu výtvarnictví a drobné plastice z hlíny.
Mgr. Pavel Fiala (1964, Havlíčkův Brod) v letech

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
- výstava, která vám dá nahlédnout nejen do hodiny
přírodopisu na měšťanské škole počátku 20. století,
ale také do hlubin študákovy duše.
20. dubna - 1. září - třída Bohuslava Martinů
Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu
pro krátkodobé, tématicky zaměřené výstavy.
Ne každý si ovšem v tu chvíli uvědomí, že se opravdu
nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské
školy a možná sedí na místě, odkud kdysi poslouchal
výklad pana učitele malý Bohuslav Martinů.
Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu
onoho původního prostoru, doplněného o dobové
vybavení a vyučovací pomůcky. Součástí třídy bude
přírodopisný kabinet plný praktických předmětů,
které používali učitelé pro doplnění svého výkladu,
aby žáci lépe porozuměli živočišnému a rostlinnému
světu. Tematickým doplněním instalace je panelová
výstava o autorovi knih a spoluautorovi filmových
scénářů dodnes oblíbených filmů Cesta do hlubin
študákovy duše a Škola základ života Jaroslavu
Žákovi, která bude doplněna Žákovými knihami.
Přírodopisný kabinet ve třídě Bohuslava
Martinů a blížící se Den Země vybízí
k netradičnímu zahájení výstavy Škola
základ života. Proto jsme pro děti a jejich rodiče
připravili na sobotu 20. dubna od 14.00 hod.
tematické tvořivé odpoledne s povídáním
o ochraně životního prostředí a přírody.
O třídění odpadů a možnostech recyklace si s vámi
bude povídat přírodovědec a zkušený lektor Richard
Brabec. Sami si také vyzkoušíte, jak správně třídit
a pod vedením muzejních lektorů si vyrobíte drobné
předměty z různorodých materiálů a sami tak zjistíte,
jak jednoduché je proměnit staré noviny, papírové
ruličky nebo zbytky látek v neobyčejně zajímavé
předměty, které mohou být ještě k užitku a současně
zkrášlit vaši domácnost.

nechápe jako doprovod, ale další otevírání textu.
Svébytnost, jedinečnost a neopakovatelnost
Šalamounova výkladu světa nás tak provázejí
divadlem světa, v němž se ovšem skrývá i naše
vlastní
role. Šalamounovo porozumění světu
se pohybuje různými cestami, prochází labyrintem
světa, jehož některé cesty mohou vést až do ráje
srdce, znovu na samotný práh dětství. Trvalým
průvodcem je ovšem humor, který skoro všechny
cesty dělá nějak schůdnými.
Zahájení výstavy se koná v sobotu
27. dubna ve 14.00 hod. ve výstavních sálech
Městské galerie na Palackého nám. Na
vernisáži vystoupí oblíbená skupina Maníci.
hody, hody doprovody, dejte vejce
malovaný
- výstava s jarní tématikou tentokrát zaměřená na
lidovou stravu našich předků v období od masopustu
do Velikonoc…
Výstava končí 7. dubna
Stěna pro jedno dílo
Z početného sbírkového souboru Městského
muzea a galerie Polička budou na stěně pro
jedno dílo představeny v dubnu ilustrace Jiřího
Šindlera pro dospělé.
AKCE
Kytice pro Jana Zrzavého
V září 2011 uspořádal spolek NÁŠ MARTINŮ
přednášku věnovanou Pieru della Francescovi,
jehož fresky v chrámu sv. Františka v Arezzu
inspirovaly Martinů k napsání orchestrální skladby.
Další zajímavou spojitost výtvarného a hudebního
umění, v tomto případě doprovázenou i osobním
přátelstvím jeho tvůrců, nabízí obrazy Jana
Zrzavého a lidová kantáta Kytice, kterou Bohuslav
Martinů připsal malíři v roce 1937. Úspěch první
přednášky dává tušit i další souvislost, a to s osobou
akademického malíře Jiřího Štourače, který se
i tentokrát ujme hlavního slova. Akce se koná ve
čtvrtek 25. dubna od 19.00 hod. v Centru
Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ.
Vstupné 30,- Kč.
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
Ma chère Charlotte /Moje milá Charlotte výstava o neobyčejném životě Charlotty Martinů…
11. května - 1. září
Něco pro kluky, něco pro holky - výstava
historických hraček pro všechny, kteří si rádi hrají…
18. května – 1. září

VÝZVA PRO VEŘEJNOST
Městské muzeum a galerie Polička připravuje od
18. května do 1. září výstavu Něco pro kluky,
něco pro holky. Na výstavě budou představeny
historické hračky a rozhodli jsme se proto oslovit
veřejnost a přizvat vás k organizaci výstavy. Máte-li
doma staré hračky (nejmladší 80. léta 20. století)
- medvídky, panenky, kočárky, kolébky,
JÍŘÍ ŠALAMOUN A MAXIPES FÍK
kuchyňky, nádobíčka, plechové či hadrové
- výstava, která vás zavede do kresleného světa
hračky, společenské hry, stavebnice, kostky,
Jiřího Šalamouna
dětské hudební nástroje apod. nabídněte
27. dubna - 1. září - výstavní sály Městské
je k vystavení. Zapůjčené předměty budou uloženy ve
galerie, Palackého nám.
vitrínách, bude zajištěna jejich ochrana i optimální
Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři
podmínky pro jejich vystavení. O zápůjčce bude
a navazuje na loňskou výstavu Adolfa Borna. Letos
sepsán předávací protokol, předměty budou
se ve výstavních sálech galerie představí tvorba
nafoceny a po skončení akce opět navráceny majiteli.
českého výtvarníka, ilustrátora, autora kreslených
Pokud jste ochotni zapůjčit své dětské poklady na
filmů a tvůrce oblíbeného Maxipsa Fíka - Jiřího
výstavu Něco pro kluky, něco pro holky a potěšit
Šalamouna. Poličská výstava představí v první
jimi nejen děti, ale i starší generace, zavolejte,
části tvorbu pro děti – kromě řady dalších prací
napište nebo se zastavte nejpozději do 26. dubna
i knižního a televizního Maxipsa Fíka včetně jeho
boudy a interaktivního koutku pro malé zájemce. v budově Centra Bohuslava Martinů v Šaffově
ulici, kontaktní osoba Mgr. Pavla Juklová, tel.:
Ve druhé části bude představena ilustrační tvorba
pro dospělé – mimo jiné Poslední Mohykán J. F. 461 723 858, mobil: 733 712 501, juklova@muzeum.
policka.org.
Coopera, Tolkienův Hobit, nebo Tracyho tygr
Otevírací doba:
W. Saroyana. Všechny tyto knihy mají společný
Út – Ne 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
základ v Šalamounově pojetí ilustrace, kterou

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

9

Program RC MaTami
Na úvod bychom rádi jménem
RC MaTami pozvali všechny členy na valnou hromadu, která se
uskuteční 16. 4. od 16.00 h. v CBM.
A jaké další akce jsme si pro vás
připravili? Mimo pravidelného programu otevíráme
cyklus přednášek Předporodní povídání. Opět budeme vařit a tvořit. Pokud řešíte problémy v práci nebo
naopak práci hledáte a přemýšlíte o podnikání, jistě
vás bude zajímat projekt „Paní svého času díky podnikání“. Více info níže. Těšíme se na vás!
Pravidelný program
• FITMATAMI aneb cvičení
pro maminky s dětmi
(od období lezení do 3 roků)
Každé pondělí 9.00 – 11.00 h.
Zdraví prospěšné a zábavné cvičení pro děti
i rodiče.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

o realizovaných projektech v roce, o výsledcích
hospodaření v roce 2012, budeme se zabývat
návštěvností pravidelných a nepravidelných
aktivit, schválíme výroční zprávu.

• DROBCI I a II (pro rodiče, prarodiče,
tety, strýce… s dětmi od 1 do 3 let)
Každé úterý a čtvrtek 9.00 – 12.00 h.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová

• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
„Ukázka vaření pro období jara“
17. 4. (středa) od 9.30 h. do 12.30 h.
Biologické jaro začíná už v půlce února. V praxi
to znamená, že máme šanci vyzbrojit naše tělo
do dalšího roku silným zdravím.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi
od 0 do 1 roku)
Každý pátek 9.00 – 12.00 h.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Lída Burešová

• ČTENÍ V KNIHOVNĚ
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce.
Každé pondělí od 9.30 h.
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)
Každou středu od 16.00 do 17.30 h.
Pedagogika Montessori rozvíjí u dítěte poznávací schopnosti, motoriku, 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 h.

Zápis do
tanečních
Základní kurz tance a společenského chování
bude probíhat od září do prosince 2013 vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále Tylova
domu v Poličce. Kurz je určen pro chlapce a dívky
od 16 let. Vyučuje Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova domu v Poličce nebo v Informačním centru Polička a Bystré od 13. května.
Podání přihlášky a platba: od středy 29. května
do 13. června. Podrobnější informace naleznete
v květnovém čísle Jitřenky.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička,
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

Autorské čtení
Městská knihovna v Poličce si vás dovoluje pozvat na autorské čtení B. M. Horské, které se uskuteční v prostorách Městské knihovny v Poličce
v neděli 7. dubna od 14.00 hodin. Původní česká
detektivka Pach smrti vyšla autorce v únoru letošního roku v nakladatelstvi MOBA. Součástí programu bude i hudební vystoupení Daltona Stansburyho. Všichni jsou srdečně zváni, vstup na čtení
včetně malého občerstvení je zdarma.
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Kondiční cvičení v kombinaci s posilováním
zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti, výkonnosti a síly.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.

• BODYSTYLING – BODYBALANCE
Každý pátek od 18.00 h.
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
• HRAJEME SI S PEJSKEM FANY
(pro rodiče s dětmi)
9. 4. (úterý) od 16.00 h.
Přijďte si užít odpoledne s cannisterapeutickým pejskem Fany. S Fany si můžete pohrát,
pohladit ji, ale také učesat nebo dát pamlsek.
Pokud toužíte pejska mít, můžete se zeptat jaké
je starat se o něj.
Povede: Mgr. Alžběta Rumlová (certifikovaný
psovod)
• INFORMAČNÍ SCHŮZKA K PROJEKTU
„Paní svého času díky podnikání“
10. 4. (středa) od 10.00 h.
Jste dlouhodobě nezaměstnaná, v předdůchodovém věku nebo se vracíte z rodičovské dovolené? Tento projekt vám pomůže aktivně se
začlenit na trh práce formou sebezaměstnání
nebo jinou formou realizace samostatné výdělečné činnosti. Obsahem projektu je například
cyklus 10 interaktivních seminářů s následujícími tématy: povinnosti v podnikání, marketing, komunikace se zákazníky a obchodními
partnery, možné zdroje financování, základy
účetnictví a další. Semináře i konzultace projektu jsou zdarma. Více informací na: stodolova.katerina@gmail.com
Povede: Monika Pavlíková (Koalice nevládek
Pardubicka, o. s.)
• TVOŘIVÉ ODPOLEDNE – „Kobereček či
předložka ze starých triček“
11. 4. (čtvrtek) od 16.00 h.
Přijďte si vyrobit jedinečný kobereček či předložku ze starých a nepotřebných triček. Přihlašujte se přes e-mail: prihlasse.matami@
seznam.cz, nebo tel: 732 924 591 (stačí sms).
A nezapomeňte - trička s sebou!
Cena 50 Kč (40 Kč pro členy).
Povede: Mgr. Anna Hebronová
• TVOŘIVÝ (ARTETERAPEUTICKÝ)
VEČER PRO ŽENY
12. 4. (pátek) od 18.00 h.
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
• VALNÁ HROMADA
16. 4. (úterý) od 16.00 h.
Účast je povinná pro všechny členky. Na pořadu je volba rady sdružení, budeme diskutovat

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

• BATOLE A OBDOBÍ VZDORU
23. 4. (úterý) v 17.00 h.
Každé dítě prochází během batolecího věku
takzvaným „obdobím vzdoru“. Jak toto období poznáme? Co nám dítě svou „vzdorovitostí“
vlastně sděluje? Co od nás dospělých potřebuje? Přijďte si popovídat do mateřského centra.
Povede: Mgr. Zdeňka Drábková (psycholožka SPC Bystré)
Cyklus přednášek „Předporodní
povídání“
• BEZPLENKOVÁ KOMUNIKAČNÍ
METODA A ŠÁTKOVÁNÍ
18. 4. (čtvrtek) v 17.00 h.
Přijďte si vyzkoušet jednoduché úvazy šátků a poslechnout si, jaké výhody nošení dětí
přináší. Zároveň dovíte o přirozené hygieně
nemluvňat aneb čisté, suché a spokojené miminko.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• PRŮBĚH PORODU Z POHLEDU
PORODNÍ ASISTENTKY
25. 4. (čtvrtek) v 17.00 h.
Přijetí do porodnice. První, druhá a třetí doba
porodní.
Povede: Jarka Praxová, DiS. (porodní asistentka litomyšlské porodnice)
• PÉČE O NOVOROZENÉ MIMINKO
2. 5. (čtvrtek) v 17.00 h.
Povídání o tom, co může maminka očekávat po
narození děťátka.
Povede: MUDr. Daniela Dobiášová (lékařka na
novorozeneckém oddělení ve Svitavách a novopečená maminka)
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity a přednášky
			
40 Kč (pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření pro celou rodinu a Arte večer:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Cvičení fitness a bodystyling:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
Více informací o nás, našich aktivitách
a členství najdete na webových stránkách
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Poděkování
Děkujeme za vzornou a příkladnou péči nemocnici LDN A4 vedenou prim. MUDr. Provazníkem,
staniční sestrou Halamkovou a celému kolektivu
pracovníků, kteří se podíleli na péči o naši maminku Annu Findejsovou po dobu jejího pobytu.
Děkují dcery Vlasta Kučerová
a Jarka Svobodová

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

3. 4.

4. 4.
5. 4.
6. 4.

Čas Název akce - popis
14.00 Člověče nezlob se
17.00 Vernisáž výstavy Malované opony a beseda s Jiřím Valentou
18.00
19.00
19.00
20.00
20.00
16.00

Slovenské kulinářské dobroty - ochutnávka v rámci Dnů slovenské kultury v TD
Mandarínková izba - divadelní komedie
Trojanovo trio - koncert klasické hudby v rámci KPH
2001: Vesmírná odysea
Kokain
Vernisáž výstavy BEST OF 2013

16.00 Vernisáž výstavy KONTRASTY 2013

7. 4.
9. 4.

10. 4.

11. 4.

12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.

19. 4.
20. 4.

23. 4.
24. 4.

#

25. 4.

19.00
14.00
13.30
16.00
17.30
10.00
14.00
19.00
16.00
16.30
20.00
18.00
19.30
19.30
16.00
14.00
16.00
9.00
19.00
16.30
17.00
17.30
18.00
20.00
18.00
21.00
10.00
13.30
14.00
14.00
18.00
17.00
14.00
19.00
14.00
16.30
17.00
19.00
20.00

Kristína - koncert slovenské zpěvačky
Autorské čtení detektivky B. M. Horské
Keramická dílna
Hrajeme si s pejskem Fany
Kurz malby a kresby - pro dospělé a studenty (10 lekcí)
Informační schůzka k projektu „Paní svého času díky podnikání“
Cestujeme všemi smysly - Řecko
JAZZFEST – Kolik Váží vaše touha? (VerTeDance a Zrní)
Tvořivé odpoledne „Kobereček či předložka ze starých triček“
Postav si svůj dům- keramická dílna pro studenty a dospělé
Mechanický pomeranč
Tvořivý (arteterapeutický) večer pro ženy
POLIČKA JAZZ 2013
POLIČKA JAZZ 2013
Vernisáž - studenti restaurátorské školy Litomyšl
Festival Jeden svět - film Šmejdi
Valná hromada
Zdravé vaření pro celou rodinu
Krása motýlů
Zasedání Městského zastupitelstva
Bezplenková komunikační metoda a šátkování- přednáška
Finanční gramotnost- informativní seminář pro veřejnost
Jeden svět – Ve vězení se burky nenosí, Pod lampou je tma
Barry Lyndon
Jeden svět – Dejte nám peníze, Polibek od Putina
JNG ApRiL CoopEration
Projdeme se pohádkou
Jsem žena - seminář pro ženy
Vernisáž výstavy Škola základ života
Den země v muzeu
Jeden svět – Šmejdi, Hra o kámen, kapela První Hoře
Batole a období vzdoru- přednáška
Hasičský záchranný sbor - beseda
Fešáci - Tam u nebeských bran - koncert s hosty M. Tučnou a Petrem Novotným
Narozeninové zpívání
Postav si svůj dům- keramická dílna pro studenty a dospělé
Průběh porodu z pohledu porodní asistentky- přednáška
Kytice pro Jana Zrzavého
Eyes Wide Shut

duben 2013

Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
a Spolek patchworku v Litomyšli
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
a Městské muzeum a galerie Polička www.cbmpolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ Bohuslava Martinů
www.zusbmpolicka.cz
a Městské muzeum a galerie Polička www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
Tylův dům a DST
www.tyluvdum.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička, Pontopolis
www.dpspolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní klub
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
Tylův dům
Město Polička
www.policka.org
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika,  
www.mozaika-policka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis, o.s.
pontopolis@seznam.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Pontopolis, o.s.
pontopolis@seznam.cz
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Liboháj
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní klub
Divadelní klub a Pontopolis, o.s.
www.divadelniklub.cz
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Centrum Bohuslava Martinů
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

duben 2013

Čas Název akce - popis
26. 4. 19.30 Vítkovo kvarteto + Walda gang + Torzo
27. 4. 14.00 Vernisáž výstavy Jiří Šalamoun a Maxipes Fík
14.00 Odpoledne s dechovkou - k tanci i poslechu hraje Svitavská 12
20.00 Old kids Tour Polička - Tafrob, Morelo ...
28. 4. 19.00 Anežka - premiéra divadel. představení v nastudování Divadelního spolku Tyl
29. 4. 14.00 Dobrou noc
30. 4. 16.00 Čarodějnický rej - zábavná akce pro celou rodinu
1. 5. 19.00 Čtení Máchova Máje v parku
2. 5. 17.00 Péče o novorozené miminko - přednáška
4. 5.
8.15 Květen, vyrazíme letem světem - celodenní výlet pro děti od 1. třídy

Místo konání
Divadelní klub
Městská galerie, Palackého nám.
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
Fotbalový stadion
Park u sochy B. Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Polička - Svojanov

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Div. spolek Tyl a TD
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

		
23. 2. - 7. 4.
1. 4. - 30. 4.
2. 4. - 30. 4.
3. 4. - 17. 4.
6. 4. - 28. 4.

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pontopolis o.s.,
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům a DST
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Městská galerie na Palackého nám.

Městské muzeum a galerie Polička

Název akce - popis
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný
Stěna pro jedno dílo - Jiří Šindler
Pavel Strážay - Jazz blues photo - výstava fotografií
Malované opony - výstava dokumentující nejkrásnější a nejzajímavější opony
Výstava BEST OF 2013 - výběr nejlepších dětských výtvarných prací
žáků ZUŠ Bohuslava Martinů za školní rok 2012/2013
6. 4. - 5. 5. Výstava KONTRASTY 2013 - výstava tvorby pětice pedagogů ZUŠ Bohuslava Martinů
12. 4. - 30. 4. Výstava fotografií – Ivan Prokop: ... Nejen jazz
20. 4. - 1. 9. Škola základ života - výstava, která vám dá nahlédnout nejen do hodiny přírodopisu
27. 4. - 1. 9. Jiří Šalamoun a Maxipes Fík - výstava, která vás zavede
do kresleného světa Jiřího Šalamouna

www.cbmpolicka.cz

Místní pobočka České křesťanské akademie – Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí vás zve na
přednášku
pana Doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Ph.D., Th.D.
na téma

Majetkové vyrovnání
s církvemi a náboženskými
společnostmi.
Ve čtvrtek 11. dubna v 19.00 hodin
Spolkový dům Jordán v Poličce

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

#

Autor je vedoucím katedry kulturních a náboženských studií Univerzity Hradec Králové a vyučuje též na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Zaměřuje se na historii církve.
Přednáška s následnou diskuzí se bude věnovat
původu a smyslu církevního majetku, dějinám
vztahu křesťanských církví a majetku, s důrazem
na české poměry od raného středověku do současnosti.

Jeden svět 2013
Pontopolis, o.s. vás zve na Jeden svět 2013
Snášenlivost – to je hlavní téma letošního ročníku
Jednoho světa. A proto se na festivalových materiálech, sociálních sítích a na webu v novém grafickém
kabátě ptáme: Bojíte se snášet?
Projekce pro veřejnost 18. - 20. 4.
čtvrtek 18. 4. od 18 hodin,
Centrum Bohuslava Martinů
18.00 h. Ve vězení se burky nenosí, Nima Sarvestani, Maryam Ebrahimi, Švédsko,
2012, 77 min.
Jak svobodné jsou afghánské ženy? Pohled do ženské věznice poskytuje neobvykle otevřené svědectví o ženách
v tradiční společnosti, které odmítly poslechnout muže a respektovat zákony stanovené tradicí. Nevěru, odmítání nucených manželství, ale i útěk z domova před
násilím potom řeší státní soudy udělením
dlouholetých trestů. Film rozplétá složité
příběhy tří žen.
Debata s hostem.
20.00 h. Pod lampou je tma, Kristýna Bartošová,
Česká republika, 2012, 28 min.
Josefov je město, jakých v České republice najdeme hodně. Tak jako jinde, i tady
panuje napjatá atmosféra mezi místními
Romy a majoritou. K řešení nepříjemné
situace se snaží přispět mladý Rom Zdeněk, který se rozhodne zřídit pro děti
z místní chudinské čtvrti taneční kroužek. Jeho snahou je přivést mládež, která
se jinak bezcílně toulá ulicemi, k něčemu
smysluplnému. Zájem o kroužek je veliký,
i rodiče ho podporují, a tak už zbývá už
jen jediné: nalézt vhodný prostor. A právě
tady narazí, když rada města jeho žádost
jednomyslně zamítne. Starosta chce totiž
ve městě zavést „pořádek“ a nabízí jednoduché schéma: až se srovnají oni („nepřizpůsobiví“), teprve potom s nimi budeme
jednat my. Do města proto nasazuje občanské hlídky v rámci represe, která však
jen zvětšuje už tak hluboké propasti mezi
lidmi. Film Kristýny Bartošové ukazuje,
kam až může vést přehnané lpění na řádu.
Ke snížení kriminality v Josefově tyto
snahy nijak nepomohly.
Vstupné 70/50 Kč

pátek 19. 4. od 18 hodin,
Centrum Bohuslava Martinů
18.00 h. Dejte nám peníze, Bosse Lindquist, Švédsko, 2012, 58 min.
Etiopii v polovině 80. let postihl extrémní
hladomor. Záběry vyhladovělých lidí ve
smrtelné agónii obletěly svět a podnítily
slavné hudebníky Boba Geldofa a Bona
Voxe k uspořádání obřího charitativního
koncertu Liv Aid. Režisér Bosse Lindquist
se vydal po stopách angažovaných světových celebrit, které se rozhodly v boji proti
chudobě něco dělat. I díky jejich proslulosti získalo do té doby okrajové téma globální rozměr. Film mapuje jejich aktivity
v oblasti humanitární a rozvojové pomoci
a odkrývá pozadí úspěšných celosvětových kampaní jako Drop the Debt a Make
Poverty History.
19.00 h. debata s hostem –Markéta Kutilová téma - smysl a úskalí pomoci rozvojovým
zemím

20.00 h. Polibek od Putina, Lise Birk Pedersen,
Dánsko, 2012, 58 min.
Masové hnutí a demonstrace v Rusku nejsou výlučně věcí opozice. Také Putinovi
příznivci se organizují do patriotického
hnutí, které má své vůdce, mládežnické
tábory, kongresy a demonstrace. Zvláště
v době a místě očekávaných protestů opozice. Snímek je sondou do povahy masového provládního hnutí „Naši“. Na příkladu
mladé a ambiciózní Máši Drokovové, asistentky komisaře „Našich“, film sleduje
moderní a pozitivní tvář hnutí.
Vstupné 70/50 Kč
sobota 20. 4. od 18 hodin, Divadelní klub
18.00 h. Šmejdi, Silvie Dymáková, Česká republika, 2012, 75 min.
Syrový dokument Silvie Dymákové ukazuje manipulaci, ponižování a nátlak, které se skrývají za zavřenými dveřmi „předváděcích zájezdů pro seniory“. Smutní
hrdinové filmu skládají na stůl nefunkční
hrnce, vysavače, které nikdy nepoužili,
deky z „ovčí vlny“ a biolampy, za které během svých výletů zaplatili v součtu desítky až stovky tisíc korun.
20.00 h. Hra o kámen, Jan Gebert, Česká republika, 2012, 56 min.
V Novém Boru postavili pomník osmi
sudetským Němcům zavražděným těsně
po druhé světové válce. Podle současného
starosty měl být pomník gestem smíření
mezi dvěma národy. Politická opozice
a část veřejnosti to však s pomníkem vidí
radikálně jinak: stavět poctu nacistům
je zneuctěním vlasti. A rozehrává se „hra
o kámen“. Film Jana Geberta víc než historická fakta a objektivní informace dokumentuje právě tuto hru: způsob, jakým se
symbolem pomníku nakládají obě ostře
znesvářené strany, jak se vede v Česku
politická debata a jak se symboly stávají
předmětem politického boje a volební
kampaně nebo divadelní inscenace.
22.00 h. kapela PRVNÍ HOŘE
alternativní futuristický punk/jazz, ve
složení Milan Urza - kytara, zpěv, text
Rajs - klávesy, piano, zpěv, Pan Klaun
– akordeon, Pan Medák – bicí, Pan Jiří baskytara
Kapela, která vznikla v r. 1998, nás navštíví v rámci turné „15 let za scénou“.
Vydala 4 alba, v r. 2009 získala cenu ANDĚLA za nejlepší rockovou desku za rok
2008.
V r. 2011 převzala také publicistickou cenu
BŘITVA za ALBUM DESETILETÍ - album s názvem „Lamento“.
Specifická podoba živých vystoupení je
vyhlášená svou překypující energií, pohybem a divadelními prvky, v čele s postavou klauna – akordeonisty.
Vstupné 120/100 Kč
Projekce pro školy 15. - 19. 4.
více informací najdete
na www.pontopolis.cz
Festival probíhá ve spolupráci s Centrem
Bohuslava Martinů, Divadelním klubem
a za podpory České rozvojové agentury
a města Poličky.

čtení Máje
v parku u Bohouše
ve středu 1. května
od 19 hodin.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
ZÁHADNÁ ZAHRADA
- dílna pro holky i kluky od 1. třídy.
Práce se dřevem a barvami. Odnesete si
domů hezký výrobek.
Termín: středa 10. 4.
Čas:
16.00 – 18.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
45 Kč, s členskou kartou 40 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Přihlášky: do 8. 4.*
Pro velký zájem opakujeme:
POSTAV SI SVŮJ DŮM
- keramická dílna pro studenty a dospělé. Výroba
domečku podle fantazie, který může zdobit vaši
zahrádku, balkón…
Termín: 11. a 25. 4. od 16.30-19.30hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč, s členskou kartou 110 Kč
Lektorka: Dagmar Procházková
S sebou: pracovní tričko
Info:
Procházková Dagmar, 461 725 352,
736 761 281
Přihláška: do 8. 4.*
JARO JE TU!
- dílna pro holky od 1. třídy
Ušijeme si kytičky z filcu ozdobené korálky
a ozdobnými stehy.
Termín: pátek 12. 4.
Čas:
14.00 - 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
45 Kč, s členskou kartou 40 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 10. 4.*
CESTA K SOBĚ
- zážitkový seminář, zaměřený na rozpouštění
psychických bloků, strachů, uvolňování tvořivosti, rozkrývání schopností a ladění se na
energie věku vodnáře (za pomoci dechu, tance
i automatické kresby)
Termín: 13. 4.
Čas:
14.00 - 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
350 Kč
Lektorka: Dagmar Němcová
Přihláška: do 11. 4.
Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
PLETENÍ Z PEDIGU
- dílna pro dospělé a pedagogické pracovníky
Druh výrobku si zvolíte sami - ošatka, tác, košík,
kočka, ryba a jiné.
Termín: středa 17. 4. (v případě, že práci nedokončíme, tak i 24. 4.)
Čas:
17.00 - 20.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč, akce je akreditovaná MŠMT
Lektorka: Zdeňka Švecová
S sebou: ručník
Přihlášky: do 14. 4.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
STOJÁNEK NA VÝTVARNÉ POMŮCKY
- tvořivá dílna pro děti od 1. třídy, menší v doprovodu rodičů
Termín: středa 17. 4.
Čas:
16.30 - 18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
45 Kč, s členskou kartou 40 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihláška: do 12. 4.*
Info:
Hana Havlíčková, 461 725 352,
736 761 281
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FINANČNÍ GRAMOTNOST
KURZ MALBY A KRESBY
- informativní seminář pro širokou veřejnost
- kurz pro dospělé a studenty
Finanční trh a jeho produkty - co je výhodné? Dob- Probuzení a rozvoj tvořivosti. Poznávání krearé a špatné úvěry, důchodová reforma, investování
tivních technik kresby, malby a kombinovaných
v kostce…
technik.
Termín: čtvrtek 18. 4.
Termín: každé úterý, počínaje 9. 4. (10 lekcí)
Čas:
17.30 - 20.00 hodin
Čas:
17.30 - 20.30 hodin
Cena:
20 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 500 Kč
Lektor:
Jan Smejkal
Lektorka: Dagmar Němcová
Přihlášky: do 14. 4.*
Přihláška: do 8. 4.
Pomůcky: po dohodě s lektorkou si účastník zaJSEM ŽENA
jistí sám
- obsah semináře: sebeúcta žen, pozitivní myšlení, Info:
Dagmar Němcová, tel.: 723 083 280
umění mít ráda sama sebe
Seminář bude doplněn břišním tancem.
NINTENDO WII
Termín: sobota 20. 4.
- středeční aktivní trávení volného času v klubu
Čas:
13.30 - 17.30 hodin
s herní konzolí NINTENDO WII, která se ovládá
Místo:
SVČ Mozaika
bezdrátovými ovladači
Cena:
300 Kč
Termín: každá středa
Lektorka: Iva Marková
Čas:
15.00 – 17.00 hodin
Přihláška: do 13. 4.*
Místo:
klub SVČ Mozaika
Info:
Iva Marková na ZK jóga v SVČ Mozaika
Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie.
PROJDEME SE POHÁDKOU
SEMINÁŘE A SOUTĚŽE PRO ŽÁKY ZŠ
- procházka po parku v Liboháji, při níž se setkáte 3. 4. Obvodní kolo volejbalu 8. - 9. tříd
s živými pohádkovými postavami. Čekají vás drobné
10. 4. Okresní kolo volejbalu 8. - 9. tříd
hry, kvízy a jiné aktivity. Vhodné pro rodiče s dětmi 12. 4. Preventan Cup - oblastní kolo ve vybíjené
do 3. třídy.
4. - 5. tř.
Termín: sobota 20. 4. (v případě špatného poča- 25. 4. McDonalds Cup - oblastní kolo v malé kopasí se akce nekoná – sledujte naše www
né 1. - 3. tříd
stránky)
Info:
Jana Vítková,
Čas:
10.00 - 12.00 hodin, start: od 10.00 do
e-mail: jaja.vitkova@seznam.cz
11.00 hod před vchodem na fotbalový
PRVNÍ SETKÁNÍ S POSTIŽENÍM
stadion v Liboháji
- zážitkový seminář pro žáky 7. tříd ve spolupráci
Cena:
15 Kč/dítě, 10 Kč/dítě s členskou kartou
s Tyflocentrem Pardubice
Místo:
park Liboháj
Termín: pondělí 22. 4. a 29. 4.
Přihlášky: do 17. 4.*
Info:
Zdeňka Švecová tel.: 461 725 352
Info:
Hana Havlíčková, 461 725 352,
736 761 281
PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN
- soutěž pro žáky osmých a devátých tříd z oblasti
ČARODĚJNICKÝ REJ
právního vědomí
Slet místních čarodějů a čarodějnic. Na programu je
přehlídka kostýmů, hry, soutěže, pálení ohně a opé- Termín: pátek 19. 4.
Čas:
9.00 hodin
káním buřtů. Zábavná akce pro děti a celou rodinu.
Místo:
SVČ Mozaika
Možnost zakoupení občerstvení v místním kiosku.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Termín: úterý 30. 4.
Čas:
od 16.00 hodin
Připravujeme na květen
Místo:
fotbalový stadion v Liboháji
DĚTSKÝ DEN S VODNÍKY
Cena:
vstupné dobrovolné
Info:
Hana Havlíčková, 461 725 352, 736 761 Termín: neděle 12. 5.
281
Čas:
od 14.00 do 17.00 hodin
Místo:
Hasičská zahrada v Poličce
KVĚTEN, VYRÁŽÍME LETEM SVĚTEM
- pěší celodenní výlet ze Svojanova do Bystrého. Na- REIKI II.
Termín: 17. - 19. 5.
vštívíme hrad – okruh B, opečeme buřty, zahrajeme
Místo:
SVČ Mozaik
si hry. Celková délka pěší trasy do 5 km. Pro děti od
Mistr:
Mirek Čapek
1. třídy.
Přihláška: 30. 4.
Termín: sobota 4. 5. (v případě špatného počasí se
akce nekoná)
Info:
Zuzana Gapová, tel.: 774 180 653
Sraz:
8.15 hodin na autobusovém nádraží v PoDÍLNIČKY ke Dni matek pro žáky
ličce před bufetem
Konec:
v 16. 40 hodin v Mozaice, možno dítě vy- I. stupně ZŠ
zvednout hned po příjezdu na autobuso- Termín: 29. 4. – 10. 5.
Místo:
SVČ Mozaika
vé zastávce „most“ v 16.20 hodin
Cena:
100 Kč, s členskou kartou 90 Kč
S sebou: sportovní oblečení, vhodná obuv – bo- SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Pohár rozhlasu 6. -7. tříd
tasky, batůžek na obě ramena, jídlo a pití 3. 5.
7. 5.
Mc Donalds Cup - oblastní kolo v malé
na celý den (možno vzít buřt s chlebem
kopané 4. - 5. tříd
na opečení)
Info:
Jana Vítková, e-mail: jaja.vitkova@
Přihlášky: do 1. 5.*
seznam.cz
Vedoucí: Hana Havlíčková
Info:
Hana Havlíčková, 461 725 352,
* Ukázka výrobku a možnost přihlášení
736 761 281
na www.mozaika-policka.cz
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ZUŠ dubnová
Jak jsem slíbila v minulém čís- takto připojit k návštěvníkům koncertů a nasát trole Jitřenky, tentokrát se s vámi
chu atmosféry a hudby spolu s nimi – jistě nebudete
rádi podělíme především o skvě- litovat! V nejbližších dnech na webu naleznete také
lé zprávy ze soutěžního klání, ve
vyhodnocení dotazníku týkajícího se tanečního
kterém se v tomto roce našim
oboru.
žáků daří opravdu báječně – poV minulých dnech proběhly ve škole Dny otesuďte sami...
vřených dveří ve všech čtyřech oborech, které jsou
Kromě akordeonistek, které v obsazení Kateřina
v ZUŠ vyučovány. Jsem velmi potěšena, že po kratTůmová, Ester Tomášková (pedagogické vedení
ší či delší době, našli cestu do školy rodiče našich
Jitka Nacková) a Veronika Přívětivá (pedagogické
stávajících žáků, ale především ti, kteří se nově
vedení Miluše Roidlová) z okresního kola postupují
chtějí přihlásit ke studiu v Základní umělecké škole
díky prvním cenám do krajského kola v Chrudimi, v příštím školním roce.
se v krajském kole v Přelouči blýskly i naše hráčky
Na tuto aktivitu, která vám poskytla možnost
na klávesy Veronika Leksová (1. místo) a Michaela
nahlédnout pod pokličku v naší „umělecké kuchyni“
Štejdířová (3. místo) – obě pod vedením p. uč. Pet- a navnadit tak především vaše děti ke studiu, navara Kašpara. Dále svůj boj v okresním kole vyhrály
zují přijímací zkoušky.
v houslovém duettu Lada Kincová a Hana ŠtrumTermíny zkoušek jsou následující: 15., 16. dubna
fová (ze třídy Mgr. Aleny Kincové), které v katego- a dále 13., 14. května. V hudebním, literárně drarii nejmladších žáků postoupily do krajského kola
matickém a výtvarném oboru proběhnou v hlavní
v Pardubicích. Velká gratulace všem soutěžícím
budově (Čsl. armády 347) vždy v době mezi 13.00
a také pedagogům, kteří žáky připravují a motivují, a 17.30 hod.. Taneční obor bude organizován takto:
což v této čtyřkolové soutěži bývá úkol z nejtěžších. v pondělí 15. 4. a 13. 5. vždy v 16.00 a 18.00 hod.
Všem postupujícím držíme palce i nadále!
a v úterý 16. 4. a 14. 5. vždy ve 14.00 a 16.00 hod.
Zatím největším úspěchem je naše flétnové kvar- v tanečních sálech budovy ZŠ Na Lukách. Bližší inteto, které se probojovalo v kategorii „Komorní hra
formace naleznete na vývěskách školy a na webu
s převahou dechových nástrojů“ do celostátního
www.zusbmpolicka.cz. Dovolte mi co nejsrdečněji
kola soutěže, které proběhne 19. - 21. 4. v Liber- pozvat vás a především vaše děti mezi nás! Uměci. Kvarteto ve složení Terezie Preclíková, Růžena
ní vždy patřilo k všeobecnému vzdělání, tak proč
Grubhofferová, Veronika Stodolová a Kristýna
našim dětem nedopřát kvalitní výuku uměleckých
Šafářová pod vedením p. uč. Ludmily Mazalové vy- oborů, která má v našem vzdělávacím systému
hrálo v silné konkurenci krajského kola ve Vysokém
svoji dlouholetou tradici a ve světovém měřítku
Mýtě. Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v celo- stále patří mezi nejpropracovanější vzdělávací
státním kole! Není snadné být srovnáván s těmi nej- systémy? Přijďte se přesvědčit, že umění není žádlepšími z celé naší republiky, ale je velmi nesnadné
ná věda, že nám všem nabízí spoustu dobrého pro
se mezi tyto vůbec probojovat. Konkurence v kraji
naši duši a výsledkem je často veliká radost pro
byla opravdu veliká – v kategorii soutěžilo celkem
naše okolí…
11 souborů! O to větší blahopřání zaslouží všechny
A na závěr mi dovolte pozvání na výstavu žáků
žákyně a paní učitelce patří velký dík za skvělou
a tentokrát i pedagogů výtvarného oboru s názvem
práci. Všem hodně sil do závěrečného finiše!
„The Best Of“ a „KONTRASTY 2013“, která se koná
Ti, kteří navštívili Jarní koncert – aneb Hraje
ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů. Vernicelá rodina a Koncert učitelů (připravené v březnu
sáž výstavy proběhne v sobotu 6. dubna v 16.00 hod.
pro veřejnost za vydatné spolupráce a podpory Di- Připraven je pro vás u příležitosti otevření výstavy
vadelního klubu a Tylova domu, kterým tímto děku- malý hudební bonbónek – tentokrát v podání nejen
jeme!), si svůj zážitek z koncertů již odnesli. A pro
žáků, ale i pedagogů hudebního oboru naší školy.
ty, kteří se zúčastnit nemohli, jen připomínám, že
Přijďte si užít sobotní odpoledne s výtvarnou tvornaše webové stránky jsou obohaceny nejen o foto- bou a především se ZUŠkou!
grafie, ale i o video či audio nahrávky z těchto akcí.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová
Neváhejte a využijte jedinečné možnosti se alespoň
ředitelka ZUŠ

Aby nebyl nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Jak jsme inzerovali
v březnové Jitřence, minulý měsíc si přišly na
své především ženy. To však neznamenalo, že by
v březnu muži o něco přišli. Obě akce, jak městská
oslava MDŽ, tak i Odpoledne ručních prací, muži
absolvovali s chutí jako organizátoři i jako tvořitelé. Zvláště při pletení velikonočních pomlázek se
jim moc dařilo.
A máme tady duben. 1. duben – apríl? Nikoliv.
Nevěřte tomu. A přísloví, že duben – ještě tam
budem? Tak tomu už vůbec nevěřte. Jarní sluníčko nás už konečně vytáhne do přírody, na vycházku i na zájezd. Již 2. dubna máme připravený
jednodenní zájezd do Vysokého lesa za prvními
sněženkami. Po procházce jarní přírodou se na
zpáteční cestě zastavíme v Sebranicích, kde si prohlédneme nedobudovanou historickou železniční
trať a kde je připraveno v místní restauraci občerstvení, hudba i dobrá nálada. Odjezd autobusem
v 10.00 hod. od poličského gymnázia. Místenky
jsou již vyprodané.
Druhá akce proběhne 16. dubna. Sraz účastníků
na vlakovém nádraží v 8.20 hodin. Pojedeme společně vlakem do Borové, projdeme se jarním lesem,
na lesním koupališti si opečeme první letošní špekáček a odpolední odpočinek je zajištěn v restau-

Poslední místa
na letní tábory
LETNÍ TÁBOR MADĚRA
- za Asterixem a Obelixem
Věk:
od 1. třídy
Termín: 18. 7. - 25. 7.*
Místo:
Maděra Telecí
Cena:
2 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Milan Matouš
Informace: Mgr. Milan Matouš, 606 716 447
JESLE NA VODĚ
- vodácký putovní tábor rodičů s dětmi
Místo:
Vltava
Termín: 12. 8. - 17. 8.*
Cena:
6 300 Kč dvojice dítě a dospělý
3 500 Kč další dospělý
2 900 Kč další dítě
Přihlášky: do 30. 5. s platbou
Ved. tábora: Zdena Kadlecová
Info:
Zdena Kadlecová, tel.: 739 667 760,
zdenka.vosmekova@seznam.cz
VODÁCKÝ TÁBOR
Místo:
putovní pobyt po řekách v severní části
Rumunska
Termín: 26. 7. - 4. 8.*
Cena:
5 850 Kč
Ved. tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282,
fila@potrebyprovodaky.cz
Obě varianty jsou vhodné pro začátečníky.
SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
od 2. do 9. třídy ( 7 - 15 let)
Místo:
Trhová Kamenice- tábor Sluníčko
Termín: 11. - 18. 8.*
Cena:
2 950 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel.: 602 423 259,
petr.cihlar@email.cz
Miroslav Bartoš, tel.: 602 526 666,
mir.bartos@atlas.cz
* Možnost přihlášení na www.mozaika-policka.cz

SBM – pozvánky

raci u nádraží, kde u harmoniky a kytary budeme
čekat na zpáteční cestu vlakem do Poličky. Na třetí
Členy a příznivce SBM zveme na dva konakci se sejdeme 23. dubna. Bude to trochu nároč- certy 55. Smetanovy Litomyšle. Účastníme se
nější, ale nelekejte se. Je připravena a určena pro
16. 6. představení Carmina burana, které připravil
ty, kteří nejen vlastní jízdní kolo, ale stále na něm
dirigent Jakub Hrůša s Českým filharmonickým
ještě jezdí. Odjezd je plánován v 9.00 hod. z parko- sborem Brno a Filharmonií Brno a 25. 6. historicviště u hotelu OPUS. Cílem cyklovýletu bude Mod- ky prvního společného vystoupení legendárních
řec a to hned po dvou trasách. Delší bude 8 km, souborů Musica Bohemica a Spirituál kvintet. Obě
kratší jen 4 km. A kdo se bojí kola, může za námi
představení začínají v 19.30 hod. na II. zámeckém
přijet do Modřece jinak, může použít vlastní auto
nádvoří a odjezd z Poličky bude v 18.30 hod. od
nebo autobus, který odjíždí ze zastávky Polička, ZUŠ (Penzionu). Cena zájezdu 16. 6. bude 550 Kč
most v 9.35 hodin. Společné posezení v restaura- a na 25. 6. 450 Kč. Zájemci se mohou přihlásit
ci Modřec bude jistě veselé a zajímavé. Na všech
prostřednictvím e-mailu: repart@unet.cz nebo na
třech společných akcích se budou také prodávat
telefonním čísle 737 48 59 84 (paní Pechancová).
další plánované zájezdy a to na hrad Svojanov
Dále máme potěšující zprávu o obnovení tradi(14. 5.), do polských Kowarů, do muzea miniatur
ce Otvírání studánek ve Vlčkově. Vlčkovské slavvýznamných evropských staveb (11. 6.) a opět do
nosti se budou konat 1. června (z organizačních
poličského divadla na vystoupení pražských uměl- důvodů byl termín posunut o 1 týden) a zájemci
ců v čele s Ivou Janžurovou (30. 5.).
z Poličky na nich nebudou chybět. O přesném terJak vidíte, naše plány jsou opět veliké a je třeba
mínu odjezdu vás budu informovat a k programu
si jen přát, aby nám vyšlo počasí. Chci vás infor- prozatím jen to, že samozřejmě nebudou chybět
movat, že na plánované letní a podzimní akce už „Studánky“, tentokrát v provedení litomyšlských
zbývá jen několik volných míst a proto se ve vlast- hudebníků. Doprava do Vlčkova bude zdarma.
ním zájmu informujte a přihlašujte u svých vlašto- Účastníci si zaplatí pouze vstupné a případnou
vek. Těším se na setkání s vámi.
konzumaci. I na tento zájezd se mohou zájemci
Předseda MO SDCR v Poličce a okolí
přihlásit již teď.
RSDr. Ivan Chudý
Mgr. Renata Pechancová
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Galerie KABINET Střítež nově
Nový rok přináší nové možnosti. Pro ty, kdo mají
nápady a energii tvořit pro druhé, je hledání nových
cest přirozeností. Proto nám dělá obrovskou radost
oznámit všem příznivcům „střítežské galerie“, že
v tomto roce skončilo handrkování s vedením Osadního výboru. Nedošlo k pochopení ani ocenění možnosti kulturního a společenského přínosu galerijní
a přednáškové činnosti v obecních nevyužívaných
prostorách bývalé školy ve Stříteži, v bývalém půdním kabinetu vesnického učitele. Pro ukončení této
činnosti nebyl udán žádný konkrétní důvod. Velké
díky patří znovu panu starostovi Jaroslavu Martinů,
který význam mého snažení pochopil a snažil se zachování galerie v obecních prostorách podpořit.
Galerie KABINET CHAOS Střítež bude pokračovat v započatém nekomerčním programu, který
se bude i nadále věnovat kvalitním českým umělcům pracujícím s přírodní a ekologickou tématikou.
Ideou zůstává rozvíjení potenciálu současné vesnice.
Profesionální a částečně i amatérské výstavy budete
nyní moci navštívit v prostoru usedlosti CHAOS ve
Stříteži 68. Tento unikátní a ke kreativitě vybízející
prostor bývalé hospodářské usedlosti, louky a lesa,
bude umělcům k dispozici pro realizaci jejich vizí.
Umělci budou přítomni vernisáží a můžete se těšit
na jejich přednášky či kratší ukázkové dílny.
Výstavy bude možné navštívit během vernisáží a v neděli od 13 do 18 hod., nebo po telefonické
domluvě. Galerie plánuje v tomto roce samostatné
webové stránky, výstavní program od dubna do
konce roku, letní umělecko-eko-sociologické sym-

pozium s řadou zajímavých přednášek a dílen, zakončené malým hudebně divadelně performančním
festiválkem. O všem se budeme snažit pravidelně
informovat a dokumentovat na webu i v tiskové podobě. Spolupráci Galerie KABINET CHAOS Střítež
navázala s čajovnou Václava Beneše v Poličce, kde
budete moci vidět menší formáty prací umělců spolupracujících s galerií a více z tvorby místních tvůrců.
Na závěr děkuji všem, kteří pomáhali v minulých
dvou letech a v jejichž podporu a zájem nadále věřím. Na závěr s vámi radostně sdílím informaci, že
celoroční provoz galerie byl opět podpořen grantem
Ministerstva kultury ČR.
Letošní 1. vernisáž a výstava MgA. Lukáše
Karbuse, absolventa FaVU v Brně, oboru malba
u Prof. Martina Mainera, se uskuteční v sobotu
27. 4. od 17 hod. v Galerii KABINET CHAOS Střítež.
Tento mladý umělec představí svou práci s akvarelem na ručním papíře. Jeho tvorba vyniká jemností
a citlivostí s jakou se věnuje přenosu pozorovaných
tvarů a jevů přírody či zátiší. Témata jeho prací jsou
klasická, ale nově a neotřele rezonující se současnou
dobou a jejími vysokofrekvenčními vibracemi. Pocit
z jeho práce je povznášející, až nadpozemský. Lukáš
je vynikající kolorista. Neváhejte přijít a potkat se
s dílem a umělcem, který, jak je zvykem, ke své práci
pohovoří.
Usedlost CHAOS Střítež 68, Polička, 572 01. Kontakt: verbrom@gmail.com, 602 315 215
S pozdravem vaše galeristka
V. Š. B.

Anežka po
jedenácti letech
Po předchozích úspěšných inscenacích Lucerny,
Kata a blázna, Těžké Barbory a Charleyovy tety
zahájil Divadelní spolek Tyl studium další hry pro
letošní sezónu. Rozhodl se pro hru Františka Zákrejse ANEŽKA, která má v repertoáru poličských
divadelníků zvláštní postavení. Jednak proto, že
jim ji autor dedikoval, takže na ni mají výsadní
právo, a v neposlední řadě i proto, že se od vzniku
spolku hraje v pravidelných, zhruba desetiletých
intervalech. (K nejdelší odmlce došlo v období totality – v roce 1969 funkcionáři KSČ hru označili
za „ideologicky závadnou“ a další uvádění zakázali,
takže ochotníci i publikum si na nové nastudování
museli počkat 23 let).
Zejména pro starší generaci měla Anežka vždy
magickou přitažlivost a nezbývá než doufat, že ji
přijmou za svou i dnešní mladí lidé, třeba jen z piety ke svým dědečkům, babičkám a rodičům.
Od minulé inscenace uplynulo 11 let (premiéra
byla 30. listopadu 2002) a nastal tedy čas pokračovat v tradici. Premiéra bude 28. dubna v 19 hodin,
vstupenky si lze koupit předem v informačním
centru, nebo v Tylově domě před představením
(nebude-li už vyprodáno). Všichni občané jsou
srdečně zváni a snad budou odcházet s pocitem
příjemně stráveného večera.
-vra-

Zápis MŠ Lubná
Zápis do Mateřské školy Lubná pro školní rok
2013/2014 se uskuteční dne 15. 5. v době od 10.00
do 16.00 hodin v budově mateřské školy. Zapsat
je třeba nejen děti, které nastoupí k docházce od
1. 9., ale i ty, které budete chtít umístit v průběhu
školního roku. Přineste s sebou doklad o rodném
čísle. Máme ještě volná místa. V případě zájmu
kontaktujte: Mgr. Irena Rensová, 461 745 180,
723 409 379.
Mgr. Irena Rensová
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Dětská scéna –
umělecký přednes
Každým rokem čekáme, zda naši žáci naváží na
velmi dobré výsledky z minulých let, kdy jsme mívali početná zastoupení i v krajské soutěži.
Letos netradičně velmi brzy bylo třeba uspořádat školní kola, ve kterých děti opět předváděly
zajímavé recitační výkony. Početnou skupinou
se prezentovali druháci a třeťáci. Přes oblastní
a okresní kolo dokázala postoupit do krajského
Anežka Vargová, a to ze 2. místa. Její princezna se
postupně vyrovnávala s vařením, šitím, až se přeci
jen vdala.
Na druhém stupni byla soutěž komornější, přínosem bylo, že se objevily nové hvězdičky, které
se nebojí předstoupit před publikum a předvést
svůj výkon. V krajském kole nás bude reprezentovat žákyně šestého ročníku Veronika Poliačiková a s texty Pan Smraďoch a Černí pasažéři
oslovila nejen porotu, ale i přihlížející, získala
2. místo a o fous druhá byla i v Ceně laskavého
diváka.
Masarykova ZŠ Polička
JJ+LH

Pozvánka DPS
Penzion
3. 4. Člověče nezlob se – 14.00 hod. společenská
místnost.
9. 4. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
10. 4. Cestujeme všemi smysly – Řecko od
14.00 hod. v jídelně.
15. 4. Šmejdi - není snad domácnosti, kde se ve
schránce neobjevil leták lákající na výlet a spoustu
dárků k tomu. Film Šmejdi je dokumentem o manipulaci, ponižování a nátlaku, které se skrývají
za zavřenými dveřmi „předváděcích zájezdů pro
seniory“.
Film je součástí festivalu dokumentárních filmů o lidských právech - Jeden svět. Začínáme ve
14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
24. 4 Hasičský záchranný sbor – beseda od
14.00 v jídelně.
25. 4. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně.
29. 4. Dobrou noc – nemůžete usnout, špatně
v noci spíte? Přijďte si vyzkoušet techniky, které vás během dne naladí na klidný spánek v noci.
Společenská místnost ve 14.00 hod.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 4.
6. - 7. 4.
13. - 14. 4.
20. - 21. 4.
27. - 28. 4.

1. 5.

MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Ševčíková Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Z činnosti DPS Penzion Polička
Zimní variace – aktuální téma při společném
muzicírování. Po prvotním uvolnění, naladění
a zahřátí hrou na rytmické nástroje nastala chvíle,
kdy senioři vytvářeli pomocí hudebního nástroje
skladbu – Zimní variace. Chumelení, vánice, me-

luzína, tání, praskání ledu, chůze ve sněhu... společné dílo se opravdu vydařilo.
Žďárské vrchy a Bystré navštívili senioři pomocí
filmu, který jim připomněl místa, která kdysi navštívili a seznámil je i s novými, turisticky zajímavými místy. Závěr patřil improvizované besedě
– Bystré a jeho historie a také o lidech, kteří zde
bydleli.
Šikovné ručičky se připravovaly na Velikonoce.
Vyráběly zajíčky a kuřátka z bambulí, všechny výrobky budou použity na výzdobu DPS Penzion.
Nejen únorovým oslavencům zazpíval pěvecký
soubor Poupata. Tentokrát je doprovázel pan Hladík na klávesy a paní Bulvová s panem Mužíkem
na kytary a bylo opravdu veselo.
V rámci republikového týdne Trénování paměti
navštívila DPS Penzion paní PhDr. Klevetová, která seznámila účastníky s tím, jak na sobě pracovat,
aby si lépe pamatovali.

Nejšikovnějšími výškaři Karolína
Mužíková a Milan Le Viet
Pátého, závěrečného, závodu ve skoku vysokém
o titul „Nejšikovnější výškař ZŠ Na Lukách OPEN“
se v pátek 8. 3. zúčastnilo 27 sportovců. V obsazených kategoriích se o umístění na „bedně“ rozhodovalo opravdu až tímto závodem. Rovněž tak
v soutěži o tituly Nejšikovnější výškař.
Celkem se v celém seriálu objevilo 53 jmen, osm
závodníků startovalo ve všech pěti závodech, tedy
od listopadu (David Zahradník, Bohumil Jukl,
Karolína Mužíková, Martina Skalníková, Eva Petržálková, Ondřej Poul, Milan Le Viet a Marek Lorenc). Čtyřikrát skákalo dalších sedm sportovců
a hodnoceno v soutěži relativity mohlo být alespoň
se třemi starty 29 výškařů.
Příslibem pro Atletiku Polička je zájem ročníků 02 a 01 a i jejich výkonnost. Sympatická byla
i účast a i výkonnost veteránů a kategorie Elite 97

Turisté zvou

a starší vůbec. Neobsazena zůstala kategorie dívek
97 a starší.
O vítězství Milana rozhodlo přiblížení se osobnímu rekordu v posledním závodu, rovněž Karolína zvítězila hlavně zásluhou své pilnosti.
Všichni účastníci obdrželi pamětní list se svými
výkony, nejlepší v kategoriích medaile a v hlavní
soutěži poháry. Ceny financovala Atletika Polička.
Poděkování patří vedení ZŠ Na Lukách za poskytnutí tělocvičny, technické vybavení zabezpečil
ŠSK, jmenovitě Standa Nožka. Jako rozhodčí fungovala vždy Marta Schauerová a David Beneš. Celá
výsledková listina je k nahlédnutí na staránkách
Atletiky Polička, www. atletikapolicka. wgz. cz.
Na závěr jména vítězů jednotlivých kategoriií
od nejmladších: Michaela Srnská a David Zahradník, Katřina Houdková a Jakub Macháček, Karolína Mužíková a Ondřej Poul, Kristýna Totušková
a Petr Nespěšný, Kristýna Šafářová a Jan Tomšů
a Marek Lorenc.
Miloslav Červ

Vzpomínáme
V minulých dnech uplynulo čtyřiadvacet let, co
nás navždy opustila naše
milovaná, laskavá a obětavá
manželka, maminka a babička, paní Irena Vrabcová.
Nikdy na ni nezapomeneme,
protože v našich srdcích žije
stále.
Manžel Ladislav a dcery
Vlaďka a Ivana s rodinami
1. dubna uplynou tři roky
od úmrtí paní Milady Janhubové.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami

Dne 26. dubna uplyne
pět let, kdy nás opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček, pan Stanislav Hyroš.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Blahopřejeme
Dne 23. dubna 2013 oslaví
80. narozeniny paní Vlasta
Flídrová z Poličky.
Vše nejlepší a do dalších
let hlavně pevné zdraví jí ze
srdce přejí
synové Jaroslav
a Ladislav s rodinami
a věrná kamarádka
Slávinka.

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. Sraz
účastníků v 8.30 hod. pod Tylovým domem. Vedoucí akce: Zdena Mihulková
Sobota 13. dubna - Vandr skrz Maló Hanó. Na
46. ročník turistického pochodu se vypravíme
osobními auty do Moravské Třebové. Připraveny
jsou trasy v délce 6 - 42 km. Vedoucí akce: ing. Karel Müller
Pátek 19. dubna - Den Země. Jako každoročně se
vypravíme na úklid turistických cest v okolí města
Poličky. Sraz účastníků v 15.30 hod pod divadlem.
Vedoucí akce: Vladimír Uhlíř
Sobota 20. dubna – Vycházka. V letošním roce
se vydáme do okolí Trpína. Bližší informace v propozicích. Vedoucí akce: Pavel Leinveber
Středa 1. května - Kutná Hora. Autobusový zájezd do okolí Kutné Hory. Navštívíme zříceninu
hradu Sion a odtud se pěšky vypravíme kolem
řeky Vrchlice do Kutné Hory. Následovat bude
prohlídka pamětihodností města. Vedoucí akce:
Jiří Andrle
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Tenis

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.
•
Pronajmu 3+1 v Poličce. 6.900 Kč měsíčně +
el. energie. Tel.: 605 147 595.
•
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 zděný byt 3+kk s balkónem na sídl.
B. Němcové, blízko centra. Kompletní rekonstrukce bytu 2007. Dům zateplený, plastová okna, nová
střecha. Nízké náklady. Tel.: 732 924 591.
•
Od 1. 5. 2013 pronajmu byt 3 + 1 v blízkosti
centra. Byt se nachází v přízemí cihlového domu.
Měsíční zálohy 8 000 Kč. Pro podrobné informace
volejte 603 883 206.
•
Prodej prostorného domu na slunném místě v Poličce. Dohoda jistá. Tel.: 773 038 939.
•
Prodám st. parcelu společně s pozemkem
v obci u Poličky. Tel.: 606 459 954.
•
Prodám zděný byt 3 + 1 s balkonem v Poličce, zděné jádro, zateplený dům, větší kuchyň, velmi hezký byt po rekonstrukci, cena dohodou. Tel.:
732 917 901.
•
Starší manželé shání menší byt v Poličce
nebo blízkém okolí. Tel.: 739 497 638.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel.: 739 000 926.
•
Z pozůstalosti po vojácích, letcích, partyzánech, SNB, koupím medaile, odznaky, průkazy, foto, písemnosti. Tel.: 608 420 808.
•
Prodám ložní nábytek (prádelník, šatník,
2 peřiňáky, 2 postele s ortopedickými matracemi)
a šicí stroj. Cena dohodou. Tel.: 732 130 799.
•
Koupím starší funkční míchačku na 1 kolečko. Tel.: 604 356 220.
•
Hledáme spolupracovníky do studia krásy a zdraví. Zaučíme. Tel.: 737 729 299.
•
Středoškolský učitel nabízí doučování anglického a českého jazyka pro ZŠ a SŠ, tel.:
777 112 174.

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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16. 2. přebor Východočeské oblasti dorostenek
23. 2. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové.
v Poličce. Únor patří tradičně přeborům jednotlivých
Bára Quittová vyhrála jeden zápas ve dvouhře.
oblastí a všech kategorií, z nichž se vítězové kvalifi2. 3. turnaj babytenistů ve Vysokém Mýtě. Turkují na mistrovství republiky. Již potřetí v řadě bylo
naje se zúčastnily Kačka Kotvová a Simča Válková.
svěřeno pořadatelství kategorie dorostenek našemu
Obě prohrály zápasy ve čtvrtfinále a obsadily tak 5.
oddílu a tak jsme mohli vidět velice kvalitní hráčky, - 8. místo.
které patří ke špičce naší oblasti. První nasazená
2. 3. turnaj mladších žáků a dorostenců v Poličce.
hráčka, která turnaj vyhrála, je na 23. místě v re- Mezi žáky zaznamenal svoji první výhru Dan Fučík
publice. Z domácích se pokusily poměřit s ostatními
ve dvouhře a připsal si tak prvních 10 bodů do žebEliška Hrubá a Lucka Jílková. Obě bohužel prohrály, říčku. Radim Hnát obsadil 3. místo ve čtyřhře. Mezi
ale Lucka hrála velice vyrovnanou partii se soupeř- dorostenci si zahrál Zdenda Jílek, ale na staršího
soupeře nestačil.
kou ze Dvora Králové.
9. 3. turnaj ve čtyřhře Medium. Startovalo pou16. 2. turnaj starších žáků v Hradci Králové. S cíze 6 dvojic. Systém byl tak velice jednoduchý a na
lem pokusit se získat další body do žebříčku vyrazil
všechny čekalo pět zápasů do sedmi gamů. Všichni si
Adam Jelínek, ale bohužel neuspěl.
dostatečně zahráli a řádně se vypotili. Po celkových
23. 2. přebor minitenistů ve Svitavách. Mezi 22
startujícími se naše naděje neztratily. Dušek Za- patnácti zápasech bylo konečné pořadí domácích:
1. Teplý Ivo - Jílek Zdeněk  
hradníček obsadil 10. místo a Kuba Čerbák vystoupil
3. Scheib Láďa - Hrubý Zdeněk
na stupně vítězů za 3. místo.
9. 3. turnaj starších žáků v Praze. Náš největší
23. 2. turnaj starších žáků ve Vysokém Mýtě.
cestovatel se po čase opět vydal na turnaj do hlavníAdam Jelínek vyhrál jeden zápas ve dvouhře, a ve
ho města, ale tentokrát se mu vyhrát nepodařilo.
čtyřhře spolu se Zdendou Jílkem obsadili 3. místo.
15. 3. na Výroční členské schůzi TO získal oceně23. 2. mistrovství Pardubického kraje
ní Hráč roku 2012 Zdenda Jílek, který posunul historický rekord poličského hráče v umístění na žebříčku
ČTS na 154. místo a bodovou hodnotu na 20.
16. 3. turnaj minitenistů v Letohradu. Mezi 15
startujícími byl i Kuba Čerbák, který obsadil pěkné,
ale smutné 4. místo.
16. 3. turnaj babytenistek ve Svitavách. Opět vyrazily naše největší zbraně a vedly si náramně. Simča
Válková obsadila 3. místo a Kačka Kotvová 2. místo.
16. 3. turnaj mladších žákyň a starších žáků
v Poličce. Mezi devatenácti děvčaty obsadila 3. místo
ve dvouhře Bára Quittová a hezké zápasy odehrála
také Adélka Bartoňová. Mezi osmnácti kluky získal
3. místo ve čtyřhře Zdenda Jílek. Hráli ještě Adam
Jelínek a Martin Tutko, kterým se, přes snahu, vyhrát nepodařilo. 			
-ZJ-

Fotbalová přípravka
Turnaj v Bystřici nad Pernštejnem
Začátek turnaje jsme neodehráli tak, jak jsme
zvyklí. Snad počasí zapříčinilo, že jsme hráli ospale, bojácně a ustrašeně. Tentokrát nám ovšem přálo
štěstí a do semifinále nám pomohly i výsledky soupeřů. Do závěrečných bojů kluci nastoupili jako vyměnění a začali hrát to „svoje“. Nakonec si vysloužili
pochvalu od organizátorů turnaje i trenérů našich
soupeřů za předvedenou hru. Konečné 2. místo,
v konkurenci devíti týmů, je jistě úspěchem.
Výsledky:
Polička - Velké Meziříčí 1:1 - Mach
Polička - Žďár n. S. 2:0 - Mach, Zahradníček
Polička - Nedvědice 2:1 - Mach 2x
Polička - Svratka Brno 0:3
Semifinále:
Polička - Tišnov 1:0 - Pham
Finále:
Polička - Svratka Brno 1:1 – Zahradníček, 0:2 na
penalty.
Sestava: A. Spálenka - Pham, Vraspír, Bulva, Zahradníček, Mach, Roun, Valouch, Vondra, Veselý
Turnaj v České Třebové
Turnaj v Č. Třebové se nám po minulých turnajích
výsledkově moc nepovedl, i když o tom rozhodl jediný zápas a jediný, hodně nešťastný, gól! V základní
skupině s domácím týmem kluci nesložili zbraně
a dokázali odvrátit soupeřův náskok 2:0 na konečnou remízu. Zápas s Chocní rozhodl, že tentokrát
nebudeme bojovat o medaile. Na soupeřovu tvrdost
nedokázali kluci najít odpověď a tak jsme odcházeli
ze hřiště hodně smutní a pokopaní. Zbylé zápasy už
kluci odehráli tak, jak jsme zvyklí, a obsadili jsme
konečné 5. místo.

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

Výsledky:
základní skupina:
Polička - Č. Třebová 2004 2:2 - Zahradníček, Valouch
Polička - Choceň 0:1
Polička - Semanín 9:0 - Roun, Zahradníček,
Pham, Večeřa, Světlák, Mach 2x, Valouch 2x
skupina o 5 - 8 místo:
Polička - Zámrsk 4:0 - Vraspír, Mach, Valouch 2x
Polička - Č. Třebová 2005 0:0
Sestava: A. Spálenka - Pham, Vraspír, Bulva, Zahradníček, Mach, Valouch, Roun, Večeřa, Světlák.
Turnaj ve Svitavách
Poslední ze série halových turnajů jsme sehráli
3. března ve Svitavách. Ve dvoukolovém regionálním
turnaji jsme obstáli se ctí. Jako jediní jsme vstřelili domácímu „áčku“ branku a mohlo jich být i více!
I když jsme oba zápasy s tímto soupeřem prohráli,
rozhodně se nemáme za co stydět. Kluci předvedli
standardní výkony a tím pádem jsme obsadili konečné, standardní, 2. místo.
Závěrem poděkování všem rodičům a dalším nejmenovaným za podporu v zimní halové sezóně.
Naši borci absolvovali v zimě 7 halových turnajů,
ze kterých pouze 1 x chyběli na stupních vítězů!
Výsledky:
Polička - M. Třebová 1:1 – Mach; 3:0 - Valouch,
Mach, Roun
Polička - Lanškroun 2:0 - Valouch, Mach; 2:1 Pham, Zahradníček
Polička – Svitavy „B“ 4:0 - Mach 3x, Valouch; 6:0
- Bulva, Vondra 2x, Večeřa, Roun, Valouch
Polička – Svitavy „A“ 1:3 – Valouch; 0:1
Radek Mlynář

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Hokej - konec sezóny
Další části soutěže (tzn. semifinále) svedla dohromady tyto soupeře: Choceň – Polička, Chrudim – ZH
Pardubice, M. Třebová – Hlinsko, Světlá n./Sázavou
– Litomyšl.
Choceň – Polička 7:1 (2:0, 1:0, 4:1)
Branky: Slavík
V úterý 12. 2. bylo odstartováno semifinále krajské ligy. Soupeřem Spartaku byl lídr celé soutěže,
mužstvo Chocně. Roli favorita potvrdili domácí již
ve 30. vteřině utkání, kdy vstřelili první branku. Až
do úvodu třetí části bylo skóre pro Poličku stále přijatelné 3:0. Ovšem během pár okamžiků Choceň vedla
již 6:0 a bylo po zápase. Čestný úspěch hostí zaznamenal 6 min. před koncem Slavík, ale poslední slovo
měl soupeř, když Prachař upravil na konečných 7:1.
Polička – Choceň 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)
Branky: Škarýd, Ján
Odvetné semifinálové utkání se hrálo v Poličce ve
čtvrtek 14. 2. Spartak byl velice blízko k tomu, aby si
vynutil třetí rozhodující zápas. Udělal ovšem velké
chyby při přesilovkách a dvakrát v nich inkasoval. Po
první třetině, která skončila 0:0 se na začátku druhé
soupeř ujal vedení. Po chvilce mohla Polička vyrovnat v přesilovce pět na tři, ale naopak byl to soupeř,
který zvýšil na 0:2. Spartak se vrátil, když Škarýd
využil chybu gólmana Chocně a snížil na 1:2. Vyrovnání přišlo v 9. min. třetí třetiny, ale následná další
chyba domácích v přesilové hře znamenala konec
všem nadějím i přes velký závěrečný tlak Spartaku.
V další části soutěže se Polička přesune do bojů o pohár Vladimíra Martince.
Sponzorem utkání byl p. Zámečník – Blatiny. Nejlepším hráčem utkání byl z domácích vyhodnocen
brankář T. Linhart. V divácké soutěži postoupil do
finále p. F. Čáslavský z Chocně.
Polička – Lanškroun 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky: Mahel, Vacek, Krajíček
V předkole Poháru Vladimíra Martince se úvodní
utkání Spartaku povedlo. V poslední minutě první
třetiny se ujal vedení a přesně v polovině zápasu

Honza Mužík
sedmý v ČR
Svůj běžecký talent potvrdil na halovém Mistrovství ČR v atletice žactva v Jablonci n. N. člen Atletiky Polička. Navázal po osmi letech na úspěchy
předchůdců na této trati Pavla Klodnera a Martina Koutného a probojoval se do finále běhu na
800 m. Přestože měl z vybraných závodníků až
patnáctý čas, podstatně si jej vylepšil a ve finiši se
prodral na postupové místo. Druhý den ve finále
se vůbec netaktizovalo a startovní pole se rozdělilo na čtyři výkonnostní dvojice. A ani tady nerozhodlo tabulkové umístění a Honza se zkušeným
výkonem posunul na místo sedmé. Blahopřejeme.
Miloslav Červ
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zvýšil Vacek již na 2:0. Ačkoli Polička hrála aktivněji
a měla více ze hry, byl to soupeř, který v závěrečné
části snížil na 2:1. Napětí na domácích hokejkách
záhy uklidnil Krajíček, který střelou do šibenice stanovil skóre 3:1. V divácké soutěži postoupil do finále
p. Nechvíle z Lanškrouna.
Lanškroun – Polička 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
V odvetném utkání hraném ve čtvrtek
21. 2. v Lanškrouně se Spartaku nepodařilo rozhodnout. Ačkoli Polička nenastoupila v ideální sestavě,
přesto neodehrála špatné utkání, zejména v jeho
první polovině. Nebylo jí to však nic platné, protože
pohořela v zakončení.
Poslední šance na zvrat zhasla ve třetí třetině, kdy
se za domácí během dvou minut trefil do černého
nejdříve Šula a následně Kašpar. Lanškroun vyrovnal stav série na 1:1 a rozhodující duel se přesunul do
Poličky.
Polička – Lanškroun 3:7 (1:0, 1:5, 1:2)
Branky: Nykl, Škarýd, Tobiáš
Třetí střetnutí předkola Poháru Vladimíra Martince dopadlo pro Spartak nezdarem, který znamenal konec sezony. Spartak začal proti silnému soupeři dobře a v 9. min. se ujal vedení. Pohroma však
přišla ve druhé třetině, kdy po vyrovnávací brance
Lanškrouna vrátil ještě domácím vedení Škarýd, ale
pak již úřadovali jen hosté, kteří po 40. min. vedli
již 2:5. Bylo jen málo optimistů, kteří věřili ve zvrat.
Ke cti hráčům Spartaku lze jen dodat, že špatně se
vyvíjející zápas nezabalili a bojovali až do konce.
Bohužel i přes velkou snahu domácích to byl právě
soupeř, který svoje skóre navýšil ještě o dvě branky
a v úplném závěru utkání upravil výsledek celého zápasu Tobiáš na 3:7.
Velkého úspěchu pod vedením trenéra Miloše
Grubhoffera dosáhli naši dorostenci, kteří se probojovali až do finále soutěže o přeborníka Pardubického kraje. Nejdříve v semifinále dvakrát porazili
Chotěboř a v boji o první místo na ně čekala Choceň.
V pátek 1. 3. v odvetě na domácím hřišti dotáhli své
vítězné tažení až ke zlatým medailím, když porazili
Choceň 5:4. Všem patří veliké poděkování za reprezentaci města a mateřského oddílu. Důkazem toho,
že kluci hráli opravdu pěkný hokej byla divácká návštěva tohoto finálového duelu. Na „mistry“ se přišlo
v Poličce podívat neuvěřitelných 350 diváků, kteří
jejich výkon ocenili velikým potleskem.
Po tomto střetnutí přišlo na řadu finále divácké
soutěže o barevný televizor, který jako každoročně

věnovala firma KELVIN ELEKTRO. Vítězem se stal
p. Šmíd z Pomezí, druhé místo vybojoval p. Dvořák
z Korouhve, který si odnesl topinkovač (věnoval
oddíl LH), třetí místo rychlovarnou konvici získal
p. Večeřa z Poličky (věnoval oddíl LH) a na čtvrtém
a pátém místě skončili p. Škrabal a p. Dvořák. Ceny
těmto soutěžícím (láhev vína) věnovala firma Borovský, Vápeník.
Další nelehký úkol čekal na Miloše Grubhoffera,
který převzal trenérskou štafetu u žáků po L. Erbesovi. V loňském roce se stali jak ml. žáci, tak st. žáci,
přeborníky Pardubického kraje a v nadstavbové části
po sloučení s krajem Vysočina obsadili ml. žáci první místo a st. žáci třetí. Velký trenérský dril přinesl
své ovoce. Starší žáci jsou opět přeborníky a nutno
podotknout, že M. Grubhoffer měl k dispozici pouze
11 hráčů (od nadstavbové soutěže dva hráči na hostování z Litomyšle). Mladší žáci skončili na třetím
místě v Pardubickém kraji. V nadstavbové části, kdy
se soutěž opět sloučila s krajem Vysočina obsadili st.
žáci třetí místo a mladší sedmé místo.
Sezona 2012 je minulostí. Pro nadcházející ročník
se obrací výbor na diváky, rodiče nebo fanoušky ledního hokeje s prosbou o pomoc s trenérskou činností.
Oddíl ledního hokeje má celkem 6 mužstev. Pod vedením Luboše Vaňáka a Miloše Grubhoffera probíhá
trénink přípravky, mladších a starších žáků. U dorostu je opět M. Grubhoffer (ved. mužstva R. Fric),
juniorku a gólmany u žáků vede Zdeněk Poul (ved.
mužstva L. Pajkr) a tu „nejprotivnější“, ale velice
důležitou práci, což je papírování, zajišťuje pro celý
oddíl Pavel Navrátil, který zároveň vypomáhá u přípravky, ml. a st. žáků a dorostu. Ideální stav by byl,
kdyby u každého mužstva působili dva trenéři. Pro
nadcházející ročník (nebo ročníky) bude muset výbor oddílu LH dobře zvažovat uvolňování žáků do
jiných oddílů. Před letošní sezonou na žádost rodičů
odešli někteří, byť jen na hostování, do Brna, Žďáru n/S. a H. Králové. Vedení oddílu nechce nikomu
bránit zkusit hokej ve větších městech, ale může se
stát, že počet hráčů klesne do takového stádia, kdy
nebude možnost se přihlásit do soutěže.
Na závěr děkujeme všem divákům, kteří opět
v hojném počtu navštěvovali jak domácí utkání, tak i zápasy venku, všem trenérům a vedoucím
družstev, v neposlední řadě za spolupráci s městem
a T.E.S. Polička.
Výbor oddílu LH

Volejbalové zprávy
Tradičně nabitý měsíc volejbalovými aktivitami.
Přehazovaná
Děvčata jsou v této chvíli před posledním závěrečným kolem. Stejně jako vloni rozhodne poslední turnaj, tentokráte v Lanškrouně. Na posledním turnaji
děvčata vybojovala druhé místo a nechala za sebou
největšího soupeře z Dolního Újezdu až na místě pátém. Jsme v čele soutěže pouze o 6 bodů, doufáme, že
nadějný náskok si nenechají vzít.
Minipřehazovaná
Dvě družstva odjela na turnaj nejmladších do Dolního Újezdu. Opět jsme skončili na 10. a 16. místě,
tedy uprostřed startovního pole.
Mladší žákyně
Toto družstvo zaslouží obrovskou pochvalu, a to
za přístup a bojovnost v nadstavbové části krajského
přeboru. Zpočátku jsme svým soupeřkám na medailových pozicích koukaly na záda. Ale další a další
turnaj přesvědčila děvčata o svém umu a soudržnosti. V základní sestavě dostala příležitost lavička,
a ta nezklamala. Naopak vybojovala dvakrát téměř
ztracenou pozici ve finále družstev A a deklasovala
hlavní rivalky z České Třebové. Už, už to vypadalo
na pytel brambor, který nakonec vezou do Třebové.

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

V posledním turnaji v Poličce musela dokonce vlivem nemoci nastoupit děvčata z přípravky a přehazované. Jejich výkon byl také velmi bojovný a mnohdy i plný překvapení. Maximem, ale zaslouženým,
bylo konečné 3. místo.
Kadetky
I tato soutěž pro Poličku znamenala medaile. Tentokrát se zablýskl stříbrný kov.
V zápasech dostala příležitost všechna děvčata,
a tak druhé místo za Lanškrounem, pouze s pěti porážkami, odpovídá tréninkovým jednotkám a předvedeným výkonům.
Pyžamový turnaj
Tradiční návštěvníci tohoto modýlkového turnaje
opět nezklamali. V sobotu 16. 3. se sešli ke košilkovým bitvám v poličské Sokolovně.
Tentokráte se hrálo dvoukolovým systémem,
a když zpočátku vyhrávali favorité, ostatní nocležníci remcali. Ale opak byl v konečném účtování pravdou, vyhrálo družstvo pouze se dvěma pány v sestavě, a tak gratulace Lubošovi, Petrovi, Pavle, Simoně,
Lence.
Navíc Pavla s Lenkou si odnesly ceny i za vkusná
pyžamka.
har

Republikové stříbro
VPS Novabrik Polička má za sebou další ročník
celostátní ligy v sálovém fotbale a s naším účinkováním v něm můžeme být nadmíru spokojeni. Musíme nejprve sportovně ocenit kvality letošního vítěze mužstva Chemcomexu Praha a pogratulovat
mu k vítězství. Naše druhé místo je vynikajícím
úspěchem a v době, kdy se mužstvo mění za pochodu, je pro mě velkým překvapením. V podmínkách,
které jsou hodně amatérské, se nám podařilo udělat velký kus práce, který přinesla ovoce v podobě
stříbrné medaile.
Už po základní části se nám podařilo obsadit
výborné druhé místo, které zaručovalo výhodnější pozici pro čtvrtfinále play-off. Naším protivníkem bylo mužstvo Sico Jilemnice, které jsme
v dvojzápase porazili nejprve doma výsledkem 5:2
a v odvetě jsme zvítězili 2:0. Tím se nám podařilo
podeváté v řadě kvalifikovat na závěrečný finálový
turnaj, který se letos konal v Otrokovicích. Naším
semifinálovým soupeřem byl celek Gioia Brno, nováček soutěže, v jehož sestavě nechyběli i někteří
výborní hráči z konkurenčních futsalových týmů
Helasu a Tango Brno. Po velice bojovném výkonu jsme přes moravský celek postoupili do finále

po výsledcích 1:1 a 4:3. Tam na nás čekal nejtěžší
možný soupeř, a to celek Chemcomexu Praha, suverénní vítěz základní části. Konečná porážka 2:1
nás asi bude ještě dlouho mrzet i proto, že utkání
bylo vyrovnané a nám se nepodařilo proměnit několik vyložených příležitostí.
S odstupem času si ale myslím, že si všichni kluci uvědomují, jakého úspěchu dosáhli a na finálový
turnaj budou mít jen ty dobré vzpomínky. Musím
ještě jednou všem moc poděkovat za perfektní přístup a reprezentaci oddílu i města.
Velké poděkování také patří našemu hlavnímu
sponzorovi – firmě Novabrik Polička a všem ostatním partnerům, kteří mají nemalý podíl na našem
úspěchu.

Semifinále:
Polička – Brno 1:1 (Kučera)
Brno – Polička 3:4 (Netolický 2, Švec T., Navrátil)

O stříbrné medaile se zasloužili: Ondřej Slaný,
Jindřich Hejl, Ondřej Kučera, Jiří Mužík, Zdeněk
Červený, Petr Šmeral, Miroslav Vondra, Vojtěch
Král, František Švec, Tomáš Jílek, Petr Navrátil, Tomáš Švec, Roman Netolický, Miroslav Kovář ml. a st., Jaroslav Dittrich ml. a st., Zdeněk
Chmelík.
Více informací na http://vpsnovabrikpolicka.
webnode.cz
František Švec

Plavecké kurzy
Pondělí:
16.00–17.00 hod. přípravka ORKA
			
Zdeněk Jandík
16.00–17.00 hod. Delfínek 5–9 let,
			
Zdena Šemberová
17.00–18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci 		
		
Zdena Šemberová
17.00–18.00 hod. plavecký oddíl A + B ORKA
		
Zdeněk Jandík
Úterý:
15.00–16.00 hod. cvičení a plavání
pro těhotné
Jana Divoká
15.30–16.30 hod. děti od 4–7 let
– Kapříci velký b.
Zita Nešťáková
19.00–20.00 hod. Aquaerobic Jana Divoká
Středa:
12.30–13.00 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. – Pulečci
Jitka Kmošková
13.00–13.30 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. – Pulečci
Jitka Kmošková
13.30–14.00 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. – Medúzky
Jitka Kmošková
14.00–14.30 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. – Pulečci
Jolana Kozlová
14.30–15.00 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. – Medúzky
Jolana Kozlová
15.00–15.30 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. – Medúzky
Jolana Kozlová
15.30–16.00 hod. kojenci a batolata,
mal. baz. – Medúzky
Jana Nyklová
16.15–17.00 hod veřejnost – rodiče

Cyklo ski klub Polička zakončil zimní lyžařskou
sezonu.
V prvním závodním víkendu 11. - 13. ledna jsme
si užili v Jizerských horách Bedřichovskou třicítku
a Jizerskou padesátku. Další z vrcholů sezony byl
zájezd na Koenig Ludvig Lauf do Německa. Zde
jsme se díky vysokým startovním číslům „probíjeli“ z pozic na chvostu (asi 2500 závodníků) celým
hlavním startovním polem.

Čtvrtfinále:
Polička – Jilemnice 5:2 (Mužík, Chmelík 2,
Švec T., Šmeral)
Jilemnice – Polička 0:2 (Vondra, Navrátil)

Finále:
Polička – Praha 1:2 (Netolický)

Plavecká škola vás od dubna zve k návštěvě těchto kurzů:

 a závěr sezony
N
vítězství na 50 km

s dětmi od 2 - 3 let – Želvičky
– velký b. + malý b.
Jana Nyklová
16.15–17.30 hod. plavecký
oddíl Orka
Zděněk Jandík
17.00–18.00 hod. Delfínek 5–9 let
			
Jana Nyklová
19.00–20.00 hod. kondiční plavání
veřejnost
plavčík
Pulečci 6–12 měsíců, Medúzky 1–2 roky, Želvičky 2–3 let (veřejnost), Kapříci 4–7 let, Delfínci
5–6–9 let, zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl ORKA
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme
se na vás.
Zjitili jsme:
VZP proplácí dětem plavecké kurzy, využijte
této nabídky a přijďte si mezi nás zaplavat.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu
Jitka Kmošková, tel. 737 867 342,
e-mail: bazen@tespolicka.cz,
plavecká škola Jolana Kozlová tel. 731 020 030,
e-mail: plaveckaskola@tespolicka.cz,
hospodářka plaveckého bazénu
Zdena Mihulková tel. 461 725 631,
e-mail: plbazen@tespolicka.cz.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.

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

Vzhledem k hustému sněžení hlavně v první
polovině závodu to byla těžká dřina. Profil trati
i organizační zabezpečení bylo velmi dobré, takže
jsme nakonec prožili krásný závod a po dojezdu
do cíle okolo 600. - 700. místa jsme byli všichni
spokojeni.
Přes několik menších závodů dospěla zima k tradičnímu zakončení Krkonošskou 70. A výsledkově to dopadlo podle hesla „nejlepší nakonec“. Po
mnohaletém snažení, kdy náš první tým vždy bojoval o „bednu“ a získal několik 2., 3. a 4. míst, to
konečně vyšlo.
Tým Cyklo ski klubu Polička ve složení Martin Šafář, Jirka Boštík, Aleš Andrlík, Dan Šimko
a Petr Vlček zvítězil v závodě na 50 km. Polička
byla ten den ve Špindlerově Mlýně hodně slavná.
Běžkaři z tradičních středisek tohoto sportu
jako Jablonec, Liberec, Jilemnice nebo Vrchlabí
skončili v poli poražených. Zvítězila trochu podceňovaná Polička a všichni z toho byli víc než překvapení.
A poličský úspěch mohl být dvojnásobný. Tým
veteránů ve složení Otakar Klepárník, Vladimír
Gracias, Oldřich Jiráň, Štefan Šimko a Jaromír
Dvořák skončil v závodě na 25 km na 4. místě pouze 2 minuty od druhého a 30 vteřin od třetího místa. Ale i to je sport a nezbývá, než se pokusit příště.
Nyní nás čeká jaro a léto. Těšíme se na společná
setkání při cyklistice a turistice.
Vladimír Gracias

4. místo sportovec PK
11. března v Holicích proběhlo vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce Pardubického kraje za
rok 2012. Na tomto galavečeru předával ceny
a moderoval známý sportovní komentátor Štěpán Škorpil.
Za náš Poličský SK8 klub byl nominován Petr
Matouš v kategorii mládeže. Pan Škorpil mu nechtěně přisoudil jinou sportovní disciplínu a to
snowboard. Nakonec se k prknu přidala i kolečka
a hned z toho bylo 4. místo v již zmiňované kategorii. Petr se tak objevil i po boku extraligových
hokejistů. Gratulujeme a těšíme se na další úspěchy v nadcházející sezóně.
-JK-
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Plavecký bazén
1. pondělí
2. úterý

zavřeno
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–15.00,
15.00–16.00 pro těhotné, 16.30–17.30,
		
17.30–19.00 tři dráhy, 19.00–20.00
aquaerobic
3. středa
6.00–7.30, 11.00–12.00, 18.00–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
4. čtvrtek
6.00–8.00, 14.00–17.30, 17.30–19.00
tři dráhy, 19.00–20.00
5. pátek
6.00–7.30, 12.00–19.00, 19.00–20.00
kondiční plavání
6. sobota
14.00–20.00
7. neděle
ZAVŘENO
8. pondělí 6.00–7.30, 12.00–13.30, 14.30–16.00,
18.00–20.00
9. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–15.00,
15.00–16.00 pro těhotné, 16.30–17.30,
		
17.30–19.00 tři dráhy, 19.00–20.00
aquaerobic
10. středa 6.00–7.30, 11.00–12.00, 18.00–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
11. čtvrtek 6.00–7.30, 14.00–17.30, 17.30–19.00
tři dráhy, 19.00–20.00
12. pátek
6.00–7.30, 12.00–19.00, 19.00–20.00
kondiční plavání
13. sobota 14.00–20.00 hod.
14. neděle ZAVŘENO
15. pondělí 6.00–7.30, 12.00–13.30, 14.30–16.00,
18.00–20.00
16. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–15.00,
15.00–16.00 pro těhotné, 16.30–17.30,
		
17.30–19.00 tři dráhy, 19.00–20.00
aquaerobic
17. středa
6.00–7.30, 11.00–12.00, 18.00–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
18. čtvrtek 6.00–7.30, 14.00–17.30, 17.30–19.00
tři dráhy, 19.00–20.00
19. pátek
6.00–7.30, 12.00–19.00, 19.00–20.00
kondiční plavání
20. sobota 14.00–20.00 hod.
21. neděle ZAVŘENO
22. pondělí 6.00–7.30, 14.30–16.00, 18.00–20.00
23. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–15.00,
15.00–16.00 pro těhotné, 16.30–17.30,
		
17.30–19.00 tři dráhy, 19.00–20.00
aquaerobic
24. středa 6.00–7.30, 11.00–12.00, 18.00–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
25. čtvrtek 6.00–17.30, 17.30–19.00 tři dráhy,
19.00–20.00
26. pátek
6.00–19.00, 19.00–20.00 kondiční
plavání
27. sobota 14.00–20.00
28. neděle ZAVŘENO

AVL Polička

21. 3.

V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
28. 2. Jaruni - THT
0:2
THT - LachSoda 2:0
THT - LachSoda 2:0
Pajdáci - K6
0:2
Pajdáci - LachSoda 2:0

Rozpis zápasů na další měsíc:
11. 4.
THT - K6
14. 4. Pajdáci - K6, Pajdáci - LachSoda
THT - K6
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák

29. pondělí 6.00–7.30, 11.00–13.30, 14.30–16.00,
18.00–20.00
30. úterý
6.00–7.30, 11.00–12.00, 14.00–15.00,
15.00–16.00 pro těhotné, 16.30–17.30,
		
17.30–19.00 tři dráhy, 19.00–20.00
aquaerobic
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!

Mistrovství světa
v drytoolingu
Drytooling je horolezecká disciplína, při které
se k lezení po skále používají cepíny a mačky. Jde
v podstatě o integrální součást ledolezení a jeho
pokračování v místech bez ledu.
Letos se poprvé uskutečnil závod Mistrovství
světa v drytoolingu juniorů ve švýcarském horském městečku Saas Grund. Závod se konal ve

INFORMACE:
• teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 0C
• při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku
PROVOZ SAUNY
muži:
středa, pátek 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-19.30 h.
sobota 14.30-16.55 h.
společná: sobota 17.00-20.00 h.
Saunování s dětmi batolecího věku je vhodné při
zahájení provozu v kterýkoliv provozní den.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu bazénu jsou na
www stránkách T.E.S., město Polička a před plaveckým bazénem na nástěnce.
Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu: dle rozpisu uvedeného 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.

druhém lednovém víkendu. Z horolezeckého klubu Polička se zúčastnil jako jediný český mužskýzástupce Petr Hartmann. Již v ranních hodinách
pod ledovou stěnou začala registrace. Přihlásilo se
30 juniorů a okolo 20 juniorek. První kvalifikační
cesta se lezla po okopové desce, asi 15 metrů vysoké. Cesta byla ve stylu IWC (světový pohár ledolezení) Saas Grund, kde byly velmi dlouhé nátahy,
ZIMNÍ STADION:
až se někdy muselo skákat. Petr první kvalifikační
V měsící dubnu se počítá s pokládkou inline plochy. cestu nakonec dolezl do TOPu (na konec cesty)
Informace na tel. 461 725 427
a umístil se na 8. místě. Druhá cesta již byla z poGrubhoffer Miloš: mob. 605 246 743, vedoucí zim- loviny lezena po vrtaných dírkách ve skále, přes
ního stadionu Polička, zimnistadion@tespolicka.cz
nateklý led až do okopové desky. Petr taktéž topoval, ale nestihnul kvůli časovému limitu dát oba
Upozornění na měsíc květen
cepíny do posledního chytu. S výsledkem TOP se
Plavecký bazén provozuje ve středu kurzy pro
odsunul na celkové 12. místo.
nejmenší plaváčky. Ve středu 1. 5. a 8. 5. jsou státO týden později se konal v nedalekém městečku
ní svátky, z tohoto důvodu bude bazének v provozu
Saas Fee Světový pohár v ledolezení dospělých. Po
pro děti od půl roku do tří let pouze pro veřejnost od
jediné kvalifikační cestě skončil na 25. místě ve
14.00 hod. do 18.00 hod. Ostatním návštěvníkům
své skupině. Přihlášeno bylo cca 76 lezců z celého
doporučujeme velký bazén.
světa.
V týdnu mezi závody Petr odcestoval do nedaleké oblasti Kandersteg, kde vylezl mnoho zajímavých drytoolingových cest. Zadařilo se mu v cestě „Pink Panter“ M9+ a také v další obtížné cestě
„Love“ M9, stylem flash (lezec viděl, jak se cesta
leze na první pokus). Petr si zapsal tyto přelezy
mezi další výjimečné přelezené cesty jako třeba
D11 v Diebsöfenuz minulého roku (nejtěžší na světě je D14).
HK Polička

Vážení spoluobčané, senioři, pro zdárnější
schůdnost do bazénové vany jsou
v plaveckém bazénu mobilní schůdky.
Provoz schůdků při veřejném plavání:
po–pá: od 6.00 hod. do 7.30 hod.,
od 7.30 hod. do 20.00 hod. na požádání.
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