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Noviny občanů města Poličky a okolí

Aktuálně o opravách silnic
Silnice I/34
Stavební práce pokračují stále na ulici Hegerova a nově také na ulici Čsl. armády (od kruhového
objezdu ke gymnáziu). Na ulici Hegerova probíhá
oprava a srovnání obrubníků tak, aby mohla být
položena konečná vrchní vrstva asfaltového povrchu. Navazovat budou práce na dláždění chodníku
(pravá strana směr Svitavy, od sídla společnosti
Agronea). Souběžně probíhá oprava kanalizačních šachet. Na ul. Čsl. armády byl odfrézován
asfaltový kryt, také zde bude navazovat oprava
obrubníků před pokládkou vrchní vrstvy silnice.
Poté budou zahájeny práce na opravě chodníku
u gymnázia (od semaforu po vjezd ke sportovní
hale gymnázia).

Silnice II/360
Dále také probíhají dokončovací práce na silnici II/360 mezi Lezníkem a Poličkou. V současné
době je již položen živičný kryt komunikace, dokončují se krajnice, následovat bude vodorovné
i svislé dopravní značení a další terénní úpravy.
Práce se přes zimu zastaví, odstartují opět na
jaře, kdy bude opravena silnice od zahrádek pod
letištěm až ke kruhovému objezdu v Poličce. Součástí oprav bude i nový most přes potok pod pilou
(těsně za železničním přejezdem) a rekonstrukce
ulice Husovy včetně podkladu a kanalizace.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Nové vánoční
osvětlení
Obyvatelé města Poličky byli počátkem měsíce
října možná překvapeni, že je na několika sloupech veřejného osvětlení na Palackého náměstí
již nainstalována vánoční výzdoba. Ne, v Poličce
ještě nezačal adventní čas, zástupci města pouze
vybírali variantu vánočního osvětlení. Letos tedy
bude Palackého náměstí nově vánočně nasvíceno
a nazdobeno.
Kromě vánočního stromu tu budou pověšeny
světelné řetězy (mezi sloupy veřejného osvětlení
po obvodu náměstí) a vánoční hvězdy (na sloupech veřejného osvětlení), to vše v jednotném barevném provedení. Město se rozhodlo pro variantu
LED osvětlení. Montáž provede firma Citelum, a.s.,
která spravuje v Poličce veřejné osvětlení a jejíž
nabídku vybrala rada města. Nové nasvícení přijde městskou pokladnu na 162 tis. korun. Advent
a vánoce mohou do Poličky pomalu přijít.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Masarykovu školu
čekají velké opravy

Proměny hradeb v parku
Občané procházející parkem nemohou bez povšimnutí minout novou střechu na jedné z bašt
a části přilehlého objektu. Téměř před dokončením všech plánovaných prací pro tento rok jsou
dva úseky hradebního okruhu Na Valech. Postup
prací plynule navázal na rozpracovanost roku 2011
a 2012. Rozhodujícím faktorem pro stanovení prací v roce 2013 byl neustále se zhoršující stav krovu
a především střešní krytiny na baště SO 20, kde se
začaly rozšiřovat dřevokazné houby na dřevěných
konstrukcích vlivem dlouhodobého zatékání. Došlo
tedy k výměně napadených dřevěných prvků krovu
a opláštění střechy věže novou krytinou z dřevěného štípaného šindele. Byly provedeny i opravy zdiva
a omítek a samozřejmě se pokračovalo ve statickém
zajištění injektážemi zdiva kurtiny i bašty v úseku

SO 19, která dostala nový střešní plášť již v minulých letech a letos byla opatřena nátěrem.
V letošním roce byly prostavěny téměř 2 miliony korun, dotace Ministerstva kultury ČR byla ve
výši 805 tis. korun, přes milion korun bylo hrazeno
z rozpočtu města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

V dubnu 2014 se rozběhnou rozsáhlé stavební
úpravy na Masarykově ZŠ. Projekt „Realizace
úspor energie – Masarykova základní škola Polička“ zahrnuje zateplení vybraných místností, chodeb a stropů a výměnu původních oken.
Opravy se týkají nejen hlavní budovy, ale i školního pavilónu. Nábřeží Svobody svoji dominantu, typickou školní budovu z červených cihel,
navzdory opravám neztratí. Aby byl zachován
vzhled školy, budou některé prostory zateplovány zevnitř. Jedná se o velmi náročný projekt,
který bude největší stavební akcí města Poličky
v roce 2014.

Polička čistí vodu
z Pomezí
Rada města schválila uzavření smlouvy o převzaté vodě k čištění s obcí Pomezí. Díky nově vybudované kanalizaci v obci Pomezí lze nyní vést
odpadní vodu do čističky odpadních vod v Poličce,
kde se voda za úplatu čistí. Mimořádný projekt za
200 milionů korun byl realizován díky poskytnutým dotacím, obec Pomezí zatížil částkou cca
52 milionů korun. Nově vybudovaná kanalizace,
jejíž stavba začala v září 2011 a byla dokončena
na podzim letošního roku, má obrovský význam
pro celý region. „Vybudováním dochází nejen
k naplnění legislativy. O padesát dva tun dusičnanů, fosforečnanů a nerozpuštěných látek ročně
se také sníží zatížení vodních toků v regionu,” vysvětluje starostka obce Pomezí Věra Chemišincová.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Část nákladů je hrazena z dotace ze Státního
fondu ŽP ČR, který poskytne finanční prostředky ve výši cca 6,75 mil. Kč. Největší finanční podíl však bude hrazen z rozpočtu města Poličky.
Předpokládané stavební práce představují celkovou částku cca 19,5 mil. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Informace z IC Polička

Uvítání poličských
trojčat
Poličská trojčátka Natálka, Davídek a Štěpánek se
narodila 29. srpna 2013 v 9.20 h. na Dětské klinice
FN v Hradci Králové. Míry a váhy: Natálka 2160 g,
45 cm, Davídek 2030 g, 45 cm a Štěpánek 2050 g,

43 cm. Manželům Lucii a Miloši Špecingerovým
přibyla k pětiletému Vojtíškovi rovnou tři miminka,
která se mají k světu a krásně přibývají na váze. Ve
středu 25. září přivítal trojčátka, jejich rodiče, bratra
i šťastnou babičku starosta města Jaroslav Martinů
společně s místostarostkou Marií Kučerovou. Kromě
gratulace, předali zástupci vedení města rodičům
dárkový poukaz na zboží dle vlastního výběru.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Alej Na Valech
soutěží
Alej Na Valech v Poličce je nominována do soutěže „Alej roku“, kterou pořádá nezisková organizace Arnika. Hlasování o Alej roku 2013 probíhá
do 11. listopadu 2013 a poličskou alej můžete svým
hlasem podpořit na adrese:
http://alejroku.cz/2013/alej-na-valech.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Letní sezóna rychle uběhla a tak vám dnes ori- upřesníme později. A také zájezd do Harrachova
entačně nastíníme, co vám v IC připravujeme pro
na Mistrovství světa v letech na lyžích, v sobotu
nadcházející zimní období.
15. března 2014.
V IC jsou v těchto dnech v prodeji stolní
Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svai nástěnné kalendáře 2014 s tematikou z Poličky
zem opět připravujeme na sobotu 26. dubna 2014
a okolí. Rovněž tak je v nabídce zajímavý kalendář
zájezd na výstavu FLORA Olomouc, tentokrát
pro milovníky zahrádek.
ve spojení s návštěvou hradu BOUZOV a Muzea
Nově máme v nabídce hezké keramické suvený- tvarůžků v Lošticích, s možností nákupu v nové
ry s motivy z Poličky, v různých tvarech a podo- podnikové prodejně.
bách, např. zvoneček, píšťalka, šílená tužka, srDalší informace:
díčko, knoflík,...
V souladu se získáním certifikátu podle jednotRozšířili jsme také nabídku klasických pohled- né klasifikace TIC, jsme se dobrovolně přihlásili
nic z Poličky.
k provádění naprosto anonymní neohlášené konAsi ve II. polovině listopadu 2013 bude v IC
troly formou Mystery Shopping. Tato kontrola
opět možné zakoupit dálniční známky ČR na rok
proběhla v září 2013 naprosto utajeně a dozvědě2014. Pokračuje také prodej poštovních známek.
li jsme se o ní, až když přišla od Agentury Czech
V srpnu byla uzavřena smlouva s firmou ORE- Tourism a prodávěcí agentury NMS hodnotící
DO, můžete si tedy v IC objednat a zajistit dobíjecí
zpráva. Kontrola i hodnocení byly velice podrobkarty na jízdy autobusem i vlakem v rámci Pardu- né a dopadly pro naše IC jako VÝBORNÉ a IC bylo
bického kraje.
hodnoceno jako jedno z nejlepších. Vzhledem
Stále funguje naše „směnárna BEZ POPLAT- k charakteru kontroly si tohoto výsledku velice
KŮ“. Přijďte k nám prodat i nakoupit valuty za
vážíme a je pro nás potvrzením naší dobré a kvavýhodnějších podmínek.
litní práce v IC.
Rovněž u nás máte stále možnost nakoupení
Dne 17. 10. jsme se v Táboře zúčastnili jednání
dárkové medoviny z Vysočiny (různé příchutě) „Členského fóra Asociace TIC“, jehož jsme členy.
a kvalitní dárkové „víno z Poličky“.
Na www.ic.policka.org najdete nově také elekNa základě uzavřené smlouvy s Českými dra- tronickou mapu Poličky a okolí.
hami a ATIC můžete v IC zakoupit velice výhodOpět byla vyhlášena Asociací TIC spolu s Agenné „skupinové (rodinné) víkendové jízdenky“, bez
turou Czech Tourism + vydavatelstvím Deníku
omezení počtu ujetých kilometrů. Jízdenka platí
soutěž „Informační centrum 2013“. V období od
v celém Pk kraji.
15. 6. do 31. 7. probíhalo na internetu hlasování
V souvislosti s blížícími se vánočními svátky
v této soutěži popularity.
můžete v IC zakoupit jednodenní adventní zájezV Pardubickém kraji vyhrálo IC Litomyšl
dy do Vídně, Drážďan, Budapešti. Současně také
a naše IC Polička skončilo na druhém místě. Vám
nabízíme podzimní zájezdy do termálních lázní
všem, kteří jste nás v soutěži podpořili, srdečně
Bükfürdö v Maďarsku, termín 9. listopadu 2013.
děkujeme.
Pro příznivce lyžování připravujeme jednodenní zájezd do rakouských Alp, termín a místo
Kolektiv IC Polička

Zvon nad Poličkou se znovu rozezněl
za finanční podporu, která byla pro uskutečnění
opravy a zprovoznění zvonu zásadní. Fotografie ze
slavnosti lze zhlédnout na www.farnostpolicka.cz.
Jiří Coufal

V neděli 13. října se v 8.30 hodin uskutečnilo
slavnostní požehnání a rozeznění zvonu „Českých patronů a ochránců“, který je největším
a s hmotností 1 540 kg zároveň nejtěžším poličským zvonem. Slavnostní událost proběhla za
skromnější účasti věřících a občanů města v režii
P. Miloslava Brhela, který kromě vykonání obřadu
žehnání předvedl i sportovní výkon, když přečetl biblické čtení a vedl část modliteb z lešení na
věži kostela sv. Jakuba, aby byl s lidmi v přímém
kontaktu. Po slavnostním požehnání a rozeznění
zvonu s novým srdcem i pohonem měli zájemci
příležitost si po téměř celé nedělní dopoledne zvon
ve věži kostela prohlédnout. A bylo na co se dívat!
Důmyslně zpracovaná mohutná dubová stolice
a umělecky zpracované kované uchycení zvonu
ukázaly, že krása poctivého řemesla u nás dosud
žije.
Poděkování patří všem, kteří zajistili technickou stránku akce, včetně kvalitního ozvučení,
a především městu Polička a Pardubickému kraji

Polička obnoví kříže
Město Polička získalo grant Pardubického kraje
na obnovu drobných památek. Díky grantu město
opraví dva litinové kříže, a to v Lezníku a ve Stříteži. Výše grantu je pro Lezník 24 tis. korun, celková cena opravy představuje částku 43 850 korun,
grant pro Střítež je 26 tis. korun, celková cena
44 850 korun. Restaurování litinových křížků
s pískovcovým podstavcem provede na základě
výsledku výběrového řízení restaurátor Daniel
Bartoš. Opravy proběhnou do konce října letošního roku.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Úspěch na jubilejním Tour Region
Již podvacáté se od 3. do 5. října
uskutečnil v Karlových Varech národní festival filmů s turistickou
tématikou Tour Region Film. Tradiční soutěžní přehlídky, v rámci
které jsou každoročně vybírány
nejlepší české filmy, spoty a multimédia z oblasti
cestovního ruchu, se i letos zúčastnila řada krajů, regionů, měst a turistických atraktivit. Celkem
bylo do dvacátého ročníku soutěže přihlášeno rekordních 143 snímků a multimediálních prezentací.
Turistická oblast Českomoravské pomezí soutěžila
s produktem „Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí“, který zahrnuje nové animované spoty představující věhlasné i dosud nepoznané postavy spojené s městy Litomyšl, Polička,
Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto, speci-

ální internetovou prezentaci i další výstupy, jako
jsou rozhlasové příběhy, omalovánky, pohlednice
či krátké komiksy. Součástí je také unikátní hra
Geofun určená pro všechny majitele iPhonů a mobilních telefonů se systémem Android. Hra spuštěná v průběhu letošních prázdnin si získala už řadu
příznivců, kteří společně se zmiňovanými osobnostmi poznávají zajímavá místa Českomoravského
pomezí a soutěží o mnoho atraktivních cen.
Myšlenkou festivalu Tour Region Film je uvést
a ocenit filmy a multimédia, které svou náplní
a uměleckou úrovní přispívají k rozvoji domácího
cestovního ruchu. Festivalový program vyplnily
projekce soutěžních snímků, prezentace zaměřené
na cestování i multimediální fórum. Ve čtvrtek večer pak byla ve velkém sále Grandhotelu Pupp pod
moderátorským vedením herce Tomáše Hanáka
slavnostně předána ocenění vítězům Tour Region
Filmu.
Netradiční prezentace osobností Českomoravského pomezí zaujala odbornou porotu karlovarského festivalu natolik, že ji ohodnotila jako třetí
nejlepší. V silné konkurenci rekordního počtu soutěžících z celé České republiky je zisk třetího místa
pro region na pomezí Čech a Moravy významným
úspěchem.
Oceněnou prezentaci „Známé i neznámé osobnosti Českomoravského pomezí“ najdete na
www.ceskomoravskepomezi.cz pod odkazy „Osobnosti“ a „Geofun“.
Ing. Jiří Zámečník
marketingový manažer

Úprava prodeje lihu a lihovin
Novelou živnostenského zákona provedenou
zákonem č. 309/2013 Sb., v platném znění se
mění v příloze č. 3 koncesovaná živnost „Výroba
a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou
piva, ovocných vín a medoviny a ovocných destilátů pěstitelským pálením)“ tak, že se doplňuje
o „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Úprava se vztahuje na všechny podnikatele,
kteří se zabývají distribucí a prodejem lihovin
jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny
podávají v restauračních zařízeních, případně
i v dopravních prostředcích.
Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti
výše uvedeného zákona oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, může v této
činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li v této
lhůtě o uvedenou koncesi, může v prodeji pokračovat do doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o koncesi.
Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o tuto
koncesi právo prodávat lihoviny zaniká.
Podle přechodných ustanovení vyžaduje změna právní úpravy z vaší strany, strany podnikatelů, kterých se předmětná úprava týká, podat na
živnostenském úřadě žádost o koncesi na prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve
stanoveném termínu 6 měsíců ode dne účinnosti
novely, tedy od 17. října 2013.
Při zpracování žádosti o koncesi bude živnostenský úřad zkoumat pouze všeobecné podmínky
provozování živnosti. Přijetí žádosti o koncesi
podle přechodných ustanovení citovaného zákona nepodléhá správnímu poplatku.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Změna zákona
o finančním arbitrovi
Nově od 1. listopadu 2013 neplatí povinnost pro
podnikatele, kteří provozují vázanou živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru“, písemně sdělovat finančnímu arbitrovi
údaje o své osobě, adrese sídla nebo místa podnikání, telefon a další kontaktní údaje. Zákonem
č. 278/2013 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti se ustanovení § 19 zákona č. 229/2002 Sb.,
o finančním arbitrovi v platném znění, ruší.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Redakční poznámka
Vážení čtenáři,
v posledních měsících stále častěji přicházejí do
Jitřenky příspěvky, za kterými sice stojí skutečné
osoby, ale nechtějí redakci sdělit svoje skutečné
jméno – tedy anonym. Na základě dlouholetého
stanoviska redakční rady Jitřenka nezveřejňovala
a nebude zveřejňovat anonymy.
Pokud má někdo pocit, že by ho zveřejnění jeho
stanoviska nějak ohrozilo, může požádat redakci
o nezveřejnění jména a je povinností redakce utajit zdroj informací. I když u některých pravidelných příspěvků chybí jméno, autor je redakci vždy
znám.
Ing. Ivo Janeček, šéfredaktor Jitřenky

Rozšíření
sběrného dvora
V polovině října byla zahájena stavba Rozšíření sběrného dvora Polička. Předmětem stavby
je rozšíření zpevněné plochy sběrného dvora na
Hegerově ulici o cca 360 m 2 zpevněného živičného povrchu s novým celokovovým oplocením.
Cílem stavby je zvýšení kapacity sběrného
dvora, zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu
pro obsluhu kontejnerů. Následně bude možné
v areálu umístit E-domek na použité elektrospotřebiče a případné další kontejnery pro potřeby
zpětného odběru elektrozařízení a sběr tříděných odpadů.
Stavbu realizuje v průběhu října a listopadu
letošního roku firma Skanska a.s. za 602 tis. Kč
vč. DPH. Na stavbu obdrželo město Polička dar
ve výši 50 tis. Kč z Fondu ASEKOL od firmy ASEKOL s.r.o.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Informace z finančního odboru
Výzva dlužníkům
Vyzýváme všechny dlužníky, kteří nemají dosud uhrazen místní poplatek za komunální odpad
a místní poplatek ze psů, aby tyto poplatky neprodleně uhradili!
Upozorňujeme na skutečnost, že všechny neuhrazené místní poplatky každoročně zvyšujeme
(dle § 11 odst. 3 zákona 565/1990, o místních poplatcích, lze zvýšit až na trojnásobek). Pokud ani
poté nejsou dlužné částky uhrazeny, zahajujeme
exekuční řízení. V případě postoupení exekuce
exekutorskému úřadu musí dlužník počítat s dalším navýšením o exekuční náklady.
Upozornění držitelům psů
Upozorňujeme držitele psů, že podle obecně
závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2010, o míst-

ním poplatku ze psů, mají povinnost do 15 dnů od
vzniku poplatkové povinnosti přihlásit svého psa
do evidence městského úřadu. Poplatek se platí
ze psů starších 3 měsíců. Roční sazba poplatku je
v našem městě spíše symbolická a drží se mnoho
let na stejné úrovni (rodinné domy 300 Kč, bytové
domy 600 Kč) oproti horní hranici stanovené zákonem, která činí až 1 500 Kč za rok.
Žádáme tímto všechny, kteří svého psa nemají
přihlášeného, aby tak v co nejkratší době učinili.
Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem při náhodné kontrole.
Svého psa přijďte přihlásit na MěÚ Polička, Palackého náměstí 160, přízemí dveře č. 12. (příjmová pokladna), v době pokladních hodin.
MěÚ Polička
odbor finanční a plánovací

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

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 18. listopadu
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Poličští skauti
slavili

Usnesení městské rady a zastupitelstva

Na tradičním 20. setkání České tábornické
unie a skautů na Maděře v Telecím jsme si v říjnu připomněli převzetí bývalé hájenky a vznik
skautské základny. Při trampském muzicírování
jsme si zavzpomínali na chvíle prožité v krásném
prostředí základny a při slavnostním nástupu
poděkovali všem, kteří se zasloužili o vybudování
a rekonstrukci základny.
Na počest tohoto setkání byl za významné
pomoci města Poličky realizován a uveden do
provozu projekt Sportovně relaxačního centra –
trampolíny, sportovní hřiště a koupací sud pro
relaxaci v teplé vodě. Starostovi města panu Martinů byla předsedou krajské rady Junáka předána za dlouhodobou podporu skautingu Medaile
skautské vděčnosti.
-pn-

Projděte naučné
stezky
Svazek obcí Kraj Smetany
a Martinů vás zve na procházku po svých naučných stezkách.
Nově vydaný materiál popisuje
celkem 19 stezek regionu. Svazek nabízí nejen
nové informační tabule, kde jsou stezky přehledně uvedeny včetně mapy, ale i vytištěné letáky,
které obsahují podrobný popis jednotlivých stezek. V Poličce lze letáky získat v informačním
centru. Každá naučná stezka obsahuje informace
o názvu, GPS výchozího bodu, délku stezky v km,
její tematické zaměření, obtížnost a také potřebné informace, zda je na stezce možnost občerstvení a WC.
Inspirujte se naší nabídkou naučných stezek
Kraje Smetany a Martinů při procházce podzimní přírodou. Projít můžete např. stezku „Kolem
Svojanova“, „Údolím Kavinského potoka“, „Lesní
školu v Květné“, „Borovskou poznávací stezku“,
naučné stezky v Bystrém, Litomyšli, Poličce, Sebranicích, Svojanově, putovat můžete i po městských lesích Poličky.
Ing. N. Šauerová,
svazek obcí Kraj Smetany a Martinů

4

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 26. 9. 2013
ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu města Poličky za 1. pololetí roku 2013.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Svaz důchodců ČR, o. s. Městská organizace Polička, ve výši 12 tis. Kč na činnost organizace
• Český svaz ochránců přírody, ve výši 5 000 Kč na
nátěrové hmoty pro klubovnu, doplnění vybavení klubovny
• Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Tilia
Polička, ve výši 5 000 Kč na obnovu sportovního
a táborového vybavení, opravu a údržbu základny, klubovny a auta, přátelské setkání, dofinancování projektu sportovně relaxačního centra
Maděra
• Pionýrská skupina Polička, ve výši 6 000 Kč na
tábor v Anglii – příspěvek na dopravu
• Divadelní spolek TYL POLIČKA, ve výši
14 000 Kč na přípravu divadelních představení
• Miloš Jandl, ve výši 16 000 Kč na zajištění kostýmů pro účinkující a koně, dopravu účinkujících,
koní a dalších zvířat na místo konání, krmení pro
zvířata, občerstvení, zajištění úklidu – v rámci
královských slavností 7/2013 a živý betlém na
Palackého náměstí 1/2014
• HC Spartak Polička o. s., ve výši 5 000 Kč na činnost hokejového klubu
• SK8 Slalom Polička, ve výši 35 000 Kč na podporu sportovní činnosti juniorského
• a žákovského družstva skateboardistů a náklady na účast v Českém a Světovém poháru v roce
2013
• Sportovní kluby Polička, ve výši 5 000 Kč na turnaj přípravky
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička, o. s. (oddíl odbíjené), ve výši 20 000 Kč na náklady na
mistrovství ČR Brno a náklady na zajištění 1. ligy
juniorek (cestovné, pronájmy hal, rozhodčí)
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, ve
výši 12 000 Kč na zabezpečení konání soustředění oddílové mládeže, činnost šachového kroužku
mládeže
• CANTES o. s. skupina Polička, ve výši 10 000 Kč
na činnost sdružení (krmení, veterinární péče,
PHM)
• Oblastní charita Polička, ve výši 18 000 Kč na
brašny pro sestry hospicového týmu
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
14 000 Kč na výměnu oken a dveří v klubovně
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, ve výši
8 000 Kč na výsadbu keřů
• a kultivovaných stromů v rámci rekonstrukce
„víceúčelového areálu Zahrada
• u Mlýna“ v Alšově ulici
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
z programu „Prevence kriminality“ těmto subjektům:
• Gymnázium Polička, ve výši 20 000 Kč na „Psychohrátky“
• Gymnázium Polička, ve výši 5 000 Kč na „Adaptační kurz“
• DPS Penzion Polička, ve výši 11 000 Kč na „Bezpečnost seniorů“
• SVČ Mozaika Polička, ve výši 10 000 Kč na „Právo pro každý den“
• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Polička, ve výši 3 000 Kč
• na „Pozitivně do života“
• Kruh přátel Domu dětí a mládeže, ve výši
6 000 Kč na „Prevence gamblerství“
• Spolek přátel a absolventů ZŠ Masarykova Polička, ve výši 11 500 Kč na „Adaptační kurz pro žáky
šestých tříd“
• Spolek přátel a absolventů ZŠ Masarykova Polička, ve výši 9 100 Kč na „Primární prevence a vrstevnický program“
• Gymnázium Polička, ve výši 10 000 Kč na „Vrstevnický program nadstavba“

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

• ADYKT o. s., Čistá, ve výši 10 000 Kč na „Prevence rizikového chování“.
• ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků z programu „Prevence kriminality“ těmto
subjektům:
• ZŠ Masarykova Polička, ve výši 10 000 Kč na
„Studium metodiky prevence“
• Horolezecký klub Polička, ve výši 15 000 Kč na
výstroj a materiální zabezpečení horolezecké
stěny
• SOŠ a SOU Polička, ve výši 35 400 Kč na „Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků“
• Skateboard klub Polička, ve výši 10 000 Kč na
výstroj a výzbroj
• Tělovýchovná jednota Spartak Polička (oddíl odbíjená), ve výši 6 000 Kč na ochranné sítě
• ADYKT o. s., Čistá, ve výši 10 000 Kč na „Setkávání u kulatého stolu“.
ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst.
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon), pořízení Změny č. 1 Územního plánu Polička
z vlastního podnětu podle ustanovení § 44 písm. a)
stavebního zákona, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje záměr přípravy území v lokalitě Jiráskova - Bezručova v Poličce pro bytovou výstavbu
včetně pořízení změny územního plánu, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje výkupy pozemků v k. ú. Polička
pro účely bytové výstavby v lokalitě Jiráskova –
Bezručova dle důvodové zprávy. Kupní cena činí
200 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí
veškeré náklady související s převodem nemovitostí
a uhradí za prodávajícího i daň z převodu nemovitostí odpovídající 4% z kupní ceny, která bude započítána do celkové kupní ceny.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 11/2013.
ZM volí do funkce předsedy Osadního výboru
v Lezníku pana Stanislava Boštíka, dle důvodové
zprávy.
Usnesení přijatá na 18. schůzi Rady
města Poličky konané dne 30. září 2013
RM schvaluje koncept zápisu do kroniky města
Poličky za rok 2012, dle předloženého návrhu.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č.12/2013, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr sjednotit účetní programy organizací zřizovaných městem Polička s programem
užívaným městem Poličkou, dle důvodové zprávy.
RM svěřuje starostovi pravomoc rozhodovat podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat o záměrech prodat, pronajmout, vypůjčit,
směnit nebo darovat nemovitý majetek obce.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo na akci „Digitální povodňový plán ORP a města Polička“ s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno, ze
dne 3. 5. 2013.
Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady
města Poličky konané dne 14. 10. 2013
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2013 - za odstraňování následků povodně v červnu
2013, ve výši 99 500 Kč, s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí změnu autora kolorování
současné mapy města Poličky, kolorování provede
MgA. Veronika Šrek Bromová, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro webové
stránky Občanské sdružení A21 Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 1 Územního plánu Polička“ s firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno,
dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Kalendář akcí
listopad 2013

Tylův dům v Poličce zahajuje

Zdokonalovací kurz
tance pro dospělé

Tylův dům
Pátek 1. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč (balkón)

Pátek 29. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč (balkón)

Pondělí 4. 11. v 8.00 a 10.00 hodin, velký sál TD
!VIVA MEXICO!
Diashow Kateřiny a Miloše MOTANI pro
školy.
Vstupné pro školy: 50 Kč

Sobota 30. 11. v 15.00 hodin,
velký sál – stolová úprava TD
PEKLO S ČERTY
zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi.
Vstupné pro veřejnost: 20 Kč – masky, 50 Kč
- ostatní

Pondělí 4. 11. v 18.00 hodin, velký sál TD
!VIVA MEXICO!
Nejnovější fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše MOTANI napříč celým Mexikem - zemí nesmírně pestrou, různorodou
a energickou.
Vstupné: 100 Kč
Úterý 5. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
PEPA FOUSEK „BEZ NÁHUBKU“
Celovečerní pořad písničkáře, cestovatele, fotografa, neodolatelného vypravěče a lidového
filosofa.
Vstupné: 110, 130, 150 Kč
Pátek 8. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč (balkón)
Úterý 12. 11. v 19.00 hodin,
velký sál TD
KONCERT PRO TROMBON A KLAVÍR
Lukáš Moťka (trombon). Koncert je zařazen
v rámci koncertní sezóny KPH 2013/2014.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 15. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
II. PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE
K tanci i poslechu hraje COMBO 2.
Vstupné: 110 Kč (130 Kč s místenkou)
Úterý 19. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
KONCERT KAPELY FLERET
Rok 2013 je pro „Valachy z Vizovic“ plný oslav,
jelikož se dožívají krásných třiceti let.
Vstupné: 110, 130, 150 Kč
Středa 20. 11. v 8.15 a 10.00 hodin, velký sál TD
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Minimuzikál na motivy klasické pohádky
o poslušných kůzlatech.
Vstupné: 45 Kč
Čtvrtek 21. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
Noel Coward: ZAMILOVAT SE
I sen, který nesníš, se ti může splnit. Člověk
ani neví, jak přijde k lásce – nečekaně! …
Jana Paulová a Pavel Zedníček. Divadelní hra
je součástí podzimní divadelní abon. sezóny.
Vstupné: 280, 310, 350 Kč
(v rámci divadelního podzimního abonmá)
Pátek 22. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Vstupné pro veřejnost: 50 Kč (balkón)
Sobota 23. 11. od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál - stolová úprava TD
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
K tanci i poslechu hraje dechová hudba PETRUŠKA.
Vstupné: 50 Kč

Sobota 30. 11. v 17.00 hodin, Palackého náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení vánočního stromu na poličském náměstí
s doprovodným programem.

zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
4 lekce – 7., 14., 28. 11. a 5. 12.
vždy čtvrtek 19.00 - 22.00 hodin,
malý sál Tylova domu v Poličce
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové sezóně cítit na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail:
kurzy@tyluvdum.cz

Kino Polička
Sobota 2. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
GRAVITACE
3D sci-fi thriller, USA/VB,
91 minut, český dabing, přístupný
Sandra Bullock a George Clooney se ocitají
ve vesmírné podívané, která zamotá hlavu
každému, kdo si zážitek ve 3D bude chtít
vychutnat maximálně.
Středa 6. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
ZMIZENÍ
2D thriller/drama, USA,
150 minut, přístupný od 15 let
Hugh Jackman a Jake Gylenhaal excelují
v thrilleru, který přiková diváky do sedadel
a nenechá je vydechnout ještě nějaký čas po
skončení filmu.
Sobota 9. 11. v 18.00 hodin, velký sál TD
TURBO
3D animovaná komedie pro děti, USA,
96 minut, přístupný, dabing
Co se stane, když se šnek milující rychlost
vykoupe v pohonné supersměsi?
Pondělí 11. 11. v 18.00 hodin, velký sál TD
HUSITI
2D animovaná komedie, ČR,
85 minut, přístupný
Co když se klíčová pasáž našich dějin odehrála úplně jinak, než se nám snaží namluvit učebnice dějepisu?
Středa 13. 11. v 8.15 hodin, velký sál TD
HOŘÍCÍ KEŘ
2D drama, ČR,
206 minut, přístupný
Drama o alarmujícím činu Jana Palacha,
který se upálil na protest proti okupaci Československa v roce 1969. Školní představení
Středa 13. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
LÁSKY ČAS
2D romantická komedie, VB,
123 minut, titulky, nevhodný do 12 let
Stojíte poprvé tváří v tvář své budoucí životní lásce a chcete jí říct větu, po které se
do vás nadosmrti zamiluje.
Pondělí 18. 11. v 11.00 hodin, velký sál TD
PĚNA DNÍ
2D drama/komedie, Francie,
125 minut, titulky, přístupný
Školní představení
Pondělí 18. 11. v 11.00 hodin, velký sál TD
PĚNA DNÍ
2D drama/komedie, Francie,
125 minut, titulky, přístupný

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

Ve městě, kde auta mají volant v kufru, lidé
bruslí pozpátku a klavír míchá koktejly,
žije idealistický a vynalézavý Colin pouze
v kruhu svých přátel.
Středa 20. 11. v 18.00 hodin, velký sál TD
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
2D dobrodružný/rodinný, Norsko,
80 minut, přístupný, dabing
Nezlomná víra a odhodlání překonají
všechny překážky.
Pondělí 25. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
THOR: TEMNÝ SVĚT
3D akční/dobrodružný, USA,
111 minut, nevhodný do 12 let, dabing
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události filmu Avengers usiluje
asgardský bůh hromu Thor o mír v celém
vesmíru.
Středa 27. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
BELLA MIA
2D drama, ČR/Polsko,
93 minut, přístupný
Film o svobodě, lásce a… kravách
Více informací o jednotlivých filmech na
www.tyluvdum.cz

Program knihovny
Olga Havlová a Výbor dobré vůle ve fotografiích, 6. 11. 6. 12. ve vestibulu knihovny
V rámci konání Listopadání
na vás čeká výstava fotografií ze
života Olgy Havlové. Vernisáž
proběhne ve středu 6. listopadu v 18.00 hod. K vidění budou fotografie zobrazující počátky Nadace Olgy Havlové, setkání paní
Olgy s lidmi se zdravotním postižením, princeznou
Dianou, hercem Alainem Delonem či španělskou
princeznou Kristýnou. Výstava bude připomínkou
80. výročí narození Olgy Havlové.
Výstava dětí Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů, 5. 11. 2013 – 6. 1. 2014 v prvním poschodí
knihovny
Od 5. listopadu můžete v knihovně navštívit výstavu žáků Základní umělecké školy Bohuslava Martinů. K vidění budou kresebné návrhy, varianty papírových bankovek a jejich realizace v rytině. Výstava
žáků ZUŠ je věnována přednímu českému výtvarníkovi Oldřichu Kulhánkovi - tvůrci našich bankovek.
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Tylův dům v Poličce zve malé i velké
na zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi
Pořad s hudbou a hrami

PEKLO S ČERTY
uvádí Královská divadelní společnost EFFRENATA
ze Žďáru nad Sázavou
V interaktivním programu pro rodiny s dětmi vás
čeká cesta pohádkovým světem za čerty, čertíky
a jinými pohádkovými bytostmi.
Při setkání s těmito pohádkovými postavami děti
prožijí dobrodružství, něco se naučí nebo dozví,
co dosud z pohádek nebo o pohádkách nevěděly
Na konci pořadu přijde možná i Mikuláš!

sobota 30. listopadu

velký sál Tylova domu od 15.00 hodin
program 15.00 – 16.30 hodin
stolová úprava
Drobné občerstvení zajištěno.
Vstupné: masky – 20 Kč
ostatní – 50 Kč

Do Korouhve
za cimbálkou
V sobotu 16. listopadu
opět vystoupí v Korouhvi cimbálová muzika
Pentla z Boršic u Uherského Hradiště. Program
začne v 18 hod. v Kulturním domě v Korouhvi a je
spojen s možností ochutnávky moravských vín.
Program je vhodný i pro rodiny s dětmi.

Program RC MaTami
Vánoce se pomalu blíží a ani
my nebudeme otálet s přípravami. Vyrobíme si adventní věnec
a kalendář pro děti. Dozvíme se,
jak si nastavit rodinný rozpočet,
necháme si poradit s denním líčením a opět si
zdravě uvaříme. Na konci měsíce nás čeká Benefiční koncert pro Vašíka, takže na viděnou
30. 11. v Divadelním klubu!
Pravidelný program
• ČTENÍ V KNIHOVNĚ (pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce.
každé pondělí od 9.30 hod.
Děti se setkávají s oblíbenými hrdiny nejen
formou čteného textu.
• DROBCI (pro rodiče, prarodiče, tety, …
s dětmi 2-3 roky v pondělí a 1-2 roky ve
čtvrtek)
každé pondělí a čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
každou středu 18.00 - 19.00 hod.
Kondiční cvičení v kombinaci s posilováním
zaměřené na zvýšení úrovně vytrvalosti, výkonnosti a síly.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• Nově! HERNA PRO DĚTI
Každou středu 15.00- 17.30 hod.
• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi od 0 do
1 roku)
každý přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Míša Vomáčková
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
každou neděli od 18.00 hod.
Pokud hledáte vyváženou metodu pro zlepšení tělesné kondice, držení těla, postoje a pohybové koordinace, pak je tento cvičební systém
pro vás to pravé.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÉ (ARTETERAPEUTICKÉ) ODPOLEDNE PRO ŽENY
8. 11. 2013 (pátek) od 16.00 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně tvořivé odpoledne. Přihlašujte se přes sms na tel:
777 619 234.

V sobotu 30. 11. od 20.00 hod. pořádá Rodinné
centrum MaTami ve spolupráci s Divadelním klubem Polička BENEFIČNÍ KONCERT PRO VAŠÍKA.
Všichni jste srdečně zváni!
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 (cena pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření pro celou rodinu:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Tvořivý večer pro ženy:
			
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
• Fitness cvičení pro ženy:
30 Kč
• Herna pro děti 35 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

Všichni jste srdečně zváni.

Kozy léčí

Za kulturní komisi obce Korouhev
Mgr. Veronika Jílková
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• RODINNÝ ROZPOČET - přednáška
14. 11. 2013 (čtvrtek) od 16.00 hod.
Aneb jak nastavit rodinný rozpočet tak, aby
ani na konci měsíce nebylo hluboko do kapsy?
Povede: Mgr. Jana Flídrová
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY – „Adventní kalendář“
19. 11. 2013 (úterý) 16.00 - 18.00 hod.
Přijďte si vyrobit netradiční adventní kalendář a nasát vánoční atmosféru. S sebou 24
kusů ruliček od toaletního papíru. Přihlašujte se na prihlasse.matami@email.cz. Cena
40/50 Kč.
Povede: Zuzana Bulvová
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY – „Adventní věnce“
25. 11. 2013 (pondělí) 16.00 – 18.00 hod.
Přijďte si vyrobit adventní věnec na dveře.
Přihlašujte se na prihlasse.matami@email.cz.
Povede: Lenka Kunčíková a Lída Burešová
• MARY KAY
28. 11. 2013 (čtvrtek) od 16.00 hod.
Potřebujete poradit s denním líčením? Chystáte návrat z mateřské dovolené zpět do práce,
nebo k pohovorům? Přijďte si nechat poradit
jak se nejlépe, rychle a kvalitně nalíčit.
Povede: Martina Nečasová
• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
29. 11. 2013 (pátek) od 16.00 hod.
Přijďte i s dětmi připravit a ochutnat zdravé
pokrmy.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

Kozy léčí, tak se bude jmenovat film, který v Čechách a na Moravě natáčela Česká televize Ostrava. Filmovalo se v obci Sádek a v obci Borovnice
na Moravě. Jako kompars se filmování zúčastnili
poličští ochotníci, členové divadelního spolku
Tyl. K účinkování byli osloveni Monikou Petrovou
z České televize, prostřednictvím ředitelky TD
a předsedy DST.
Početný kompars dne 19. 9. začínal v 6.45 hod.
na fotbalovém hřišti v Borovnici, kde skončil
v 18 hod. Za nevlídného počasí s deštěm a větrem
v zádech se některé scény mnohokrát opakovaly,
ale po občerstvení horkým čajem, který vařili členové tamního fotbalového oddílu, se pokračovalo
až ke zdárnému konci v podvečerních hodinách.
Námět filmových scén nesl název: Aukce plemenných kozlů.
Ing. Jan Matouš, komparsista
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Listopadání 2013
„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké
ty demokraty.“
Tomáš Garrigue Masaryk
Vestibul Městské knihovny Polička, 6. 11. - 6. 12.
Olga Havlová a Výbor dobré vůle ve
fotografiích
Ve středu 6. listopadu od 18.00 hod. proběhne v knihovně vernisáž výstavy fotografií o Olze
Havlové a jejím působení pro Výbor dobré vůle.
Můžete se těšit na fotografie zobrazující počátky
Nadace Olgy Havlové, setkání paní Olgy s lidmi se
zdravotním postižením, princeznou Dianou, hercem Alainem Delonem, či španělskou princeznou
Kristýnou. Výstava bude věnována připomenutí
80. výročí narození Olgy Havlové.
Výstavu zahájí Mgr. Monika Granja z Výboru
dobré vůle.
Středa 13. 11. od 20.00 hod. v Divadelním klubu
Beseda s Františkem „Čuňasem“
Stárkem - Život a doba s Plastic People
Legendární kapela české undergroundové scény
Plastic People slaví 45. výročí a právě k této příležitosti se bude konat beseda s Františkem „Ču-

ňasem“ Stárkem. Muž českého undergroundu povypráví o kapele a jejím působení v době totality.
Slovem, hudbou a obrazem zavzpomínáme nejen
na období komunistického režimu.
Vstup zdarma
Pátek 29. 11. od 21.00 hod. v Divadelním klubu
Retroples – Oživlý Elvis
Kdo nevěří, že Elvis Presley zemřel, ať se běží
přesvědčit na vlastní oči a uši a protančit noc v rytmu rock and rollu 50. let.
K tomu vám zahrají Sagging Brothers z Poličky.
Do československé hudební scény 50. let nás
vtáhne předkapela Sirény.
A komu bude horko, ať si rozepne kabát!
Vstup 70 Kč
Více informací o akcích na www.pontopolis.cz,
www.knihovna.policka.org nebo na www.divadelniklub.cz.
Listopadání pořádá občanské sdružení Pontopolis ve spolupráci s Městskou knihovnou Polička,
Výbor dobré vůle a Divadelní klub. Projekt podporuje město Polička, Pardubický kraj a MŠMT.

Norské poselství
V úterý 15. října jsme si Norsko představili slovem i obrazem. Festival, konající se ve vybraných městech, tedy i v naší
Poličce, ukázal všechny možné
krásy norské kultury. Prostřednictvím fotografií jsme nahlédli do přírodních
krás Norska, poslechli si hudbu předních norských
umělců, prohlédli si výstavu s názvem Cesta lesy od
Hanse Børliho, zhlédli poetický film Mord a otevřeli
literární okénko severských autorů 20. stol. Předsta-

více než my cení tradic, umělců, kultury a své vlasti vůbec. Norů není mnoho, ale jsou hrdým národem.
Jsou národem moudrých lidí, kteří se neženou jen
za majetkem, ale chápou, že základem dobré společnosti a dobře fungujícího státu jsou vzdělaní, moudří
a disciplinovaní lidé. Někdy se Norové zdají chladní
a málomluvní. Není to pravda. Jsou to lidé velmi vnímaví, srdeční a otevření.“
Co máte na Norsku nejraději?
„Norsko je pro mne, a ještě dlouho bude, zemí plnou krás a překvapení. Nejkrásnější jsou setkání
s lidmi, poznávání toho, jak žijí, co je pro ně důležité,
z čeho se radují. Lesy, fjordy, ledovce, vodopády, to
vše je krásné, ale zážitky z osobních setkání jsou ty
nejkrásnější, které si z Norska přivážím.“
Když zavítáte do Norska, co tam podnikáte?
„Naše cesty do Norska byly vždy cestami, dá se říci,
pracovními. Vždy měli konkrétní cíle - potkat se a seznámit se s lidmi, hudebníky, umělci, navštívit místa,
která mají pro Nory a jejich národ důležitost, navázat
další kontakty, vidět a zažít „jak Norové žijí“. Volných
chvil je na těchto cestách, pokud vůbec nějaké jsou,
velmi málo. Pohybujeme se také většinu času mimo
turisticky atraktivní a vyhledávaná místa. Odvážím
se však prohlásit, že každé místo, které jsme zatím
v Norsku navštívili, má svoje kouzlo a svoji krásu.“

veni byli: Hans Børli, Jan Erik Vold, Rolf Jacobsen,
Paal Helge Haugen. Knihu Cesta lesy od Hanse Børliho si u nás v knihovně můžete půjčit – během norJaké je Vaše nejoblíbenější místo v Norsku?
ského večera jsme knihu obdrželi darem.
„Asi jím natrvalo zůstane Jezero Boren v pustině
A jak cestovatelský večer vnímala jedna z návštěv- Kalevala. Místo, kde žil a tvořil Hans Børli. Místo,
nic? „Naprosto mě fascinovaly fotografie, které byly
kde jsem se prvně setkal s norskou krajinou. Ta nás
v průběhu povídání promítány a které zobrazovaly
sice uvítala bouří a deštěm, ale navzdory tomu zůkrásu Norska ze všech možných perspektiv. Co se
stala krajinou vlídnou a otevřenou.“
týče básní, které byly předčítány, byla z nich cítit
jiná mentalita tohoto národa. Nejsem si jistá, zda se
Za jakým účelem pořádáte festival Dva jazyky
v Česku tyto básně setkají s pochopením, ale poezie - jeden kraj?
je sama o sobě krásná, vhodná ke čtení v přírodě
„Každá cesta do zahraničí a setkání s jiným nárov blízkosti lesů,“ prozradila studentka Mirka Tichá.
dem snad každého člověka ovlivní. Norsko a jeho kulNevydali jste se s námi na cestu do Norska? Ne- tura nás, dá se říci, zasáhly natolik, že si nechceme
vadí, přinášíme vám pár slov organizátora festivalu
nechat tyto zážitky pro sebe. Norsko je totiž hodné
Petra Uhlíře, českého fotografa, básníka a překlada- pozornosti a také zkoumání. Norové jsou živoucím
tele.
důkazem toho, že láska a pravda může zvítězit, vítězí nad lží a nenávistí. Národní hrdost a vlastenectví
Jak se liší mentalita českého národa od norské?
nejsou jen slova. I prožívání těchto slov je základem
„Postihnout a popsat odlišnosti v mentalitě dvou
dobré společnosti. Snažíme se tedy toto dobré „nornárodů - to je nadlidský úkol. Pokusím se alespoň
ské poselství“ nést a podávat dál.“
o nástin. Krásu uměleckých děl i přírody vnímají
Klára Kašparová
Norové velmi podobně jako my. Norové si daleko
Městská knihovna Polička
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
Bystré
2. 11. – Strašidlo cantervillské
– divadelní komedie Jana Skopečka na motivy povídky Oscara
Wilda v podání divadelního spolku Nahoď Vranová.
Začátek v 19.00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
9. 11. – Svatohubertská zábava
– od 20.00 hodin v Sokolovně. K tanci a poslechu
hraje skupina Qwalt, připravena je tradiční myslivecká kuchyně. Vstupné 50 Kč, všechny vstupenky
budou zařazeny do losování o zajímavé zvěřinové
ceny.
Dolní Újezd
2. a 3. 11. - Výstava drobného zvířectva a zahrádkářských výpěstků
Pořádají chovatelé a zahrádkáři Dolní Újezd
v Chovatelském středisku od 9.00 do 16.00 hod.
16. 11. - Pouťová zábava
Pořádá Sokol Dolní Újezd v sokolovně od 20 hod.,
hraje RYTMIK.
Litomyšl
2. 11. – Leoš Šimánek: „Aljaška – Pobřeží Pacifiku:
Na člunech panenskou přírodou Severní Ameriky“
Smetanův dům Litomyšl, 15.00 a 19.00 hod.
Nově sestavená panoramatická diashow cestovatele, spisovatele a fotografa Leoše Šimánka.
3. - 5. 11. , denně od 16.00 hod. - Mezinárodní festival outdoorových filmů
Music Club Kotelna. Soutěžní putovní přehlídka
filmů, kterou zahájí beseda s Radkem Jarošem na
téma Hory shora.
Sebranice
23. 11. - Adventní výstava
– prodejní výstava adventních vazeb a věnečků,
koná se v jídelně Základní školy v Sebranicích.
23. 11. - Kateřinská zábava
– pořádá TJ Sokol Sebranice, koná se v KD v Sebranicích.

Tylův dům v Poličce si vás dovoluje pozvat na již

15. ročník
„Vánoční inspirace“

která se bude konat
v neděli 1. prosince od 13.00 do 18.00 hodin.
Akce probíhá ve všech prostorách Tylova domu.
Těšíme se na vás.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

2. - 3. 11.

MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
9. - 10. 11.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
606 202 501
16. - 17. 11. MUDr. Adamcová Silva, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
23. - 24. 11. MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
30. 11. - 1. 12. MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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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
BROUČKOVÁNÍ
- tradiční podvečerní zážitky
s Broučkem pro rodiče s dětmi
Projdeme se městským parkem plným zábavných her. Pouštění lampiónků po vodě.
Termín: sobota 9. 11.
Čas:
16.00 – 17.00 hod.
Místo:
Městský park Polička
Cena:
30 Kč, 25 Kč s členskou kartou
Lektorka: Alena Hejduková Dis.
Info:
Alena Hejduková Dis.,
tel.: 736 761 281
HÁČKOVANÉ ZVONEČKY
- tvořivá dílnička pro děti ve věku 10
– 15 let, začátečníci i pokročilí
Termín: středa 13. 11. (podle potřeby dokončení výrobku 20. 11. )
Čas:
13.30 – 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Eva Portlová
Přihláška: do 11. 11.
Info:
Alena Hejduková Dis.,
tel.: 736 761 281
ČERTÍK BERTÍK
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
My se čerta nebojíme, my si čerta
vyrobíme. Vyrobíme čertíka Bertíka
z keramické hlíny a dozdobíme z jiného materiálu.
Termín: středa 13. 11. 20 a 27. 11.
Čas:
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
80 Kč
Lektorka: Alena Hejduková Dis.,
Přihláška: 11. 11.
ADVENTNÍ KALENDÁŘ
- kreativní tvoření pro rodiče s dětmi
a děti 1. – 5. třídy
Počet dní do Štědrého dne vám pomůže odpočítávat Adventní kalendář, který si vyrobíte z keramické
hlíny a dozdobíte bonbónky.
Termín: 15. 11.
Čas:
17.00 hod.
Místo:
Borová, Obřadní síň
S sebou: svačinka a láhev s pitím
Cena:
110 Kč
Lektorka: Alena Hejduková Dis.,
Přihláška: 13. 11.
Info:
Alena Hejduková Dis.,
tel.: 461 725 352, 736 761 281
hejdukova@mozaika-policka.cz
KOULOVÁNÍ S KRTEČKEM
- pro děti 1. - 5. třídy

Turnaj

O šachového krále
Poličky
se koná každé třetí úterý v měsíci v prostorách SVČ Mozaika Polička a to: v úterý
19. listopadu v 15.00 hod.
(konec 17.30 hod.)
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Aktivně pohybové hry na čerstvém zimním vzduchu a tvoření na zimní téma.
Termín: sobota 16. 11.
Čas:
09.00 – 11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: svačinu a láhev s pitím
Cena:
50 Kč s členskou kartou 45 Kč
Lektorka: Alena Hejduková Dis.,
Přihláška: 14. 11.

Akce se za nepříznivého počasí nekoná.
PREVENCE HIV a AIDS
- preventivní program pro třídní kolektivy
Termín: 11. - 15. 11.
Čas:
9.00 - 13.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Oldřich Bašta

LEDOVÉ SNĚNÍ
- tvořivá dílna pro děti od 10let
Výroba drátovaných ozdůbek s korálky.
Termín: pondělí 18. 11.
Čas:
15.00 – 16.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, s členskou kartou 45 Kč
Lektorka: Hana Vltavská
Přihláška: do 14. 11.
NESPOLÉHEJ NA JEŽÍŠKA
- přísně tajná! a tvořivá dílna pro děti od
3. třídy
Ušijeme si a domalujeme dárek pro maminku, babičku, sestru, tetu, kamarádku.
Termín: pondělí 25. 11.
Čas:
17.00 - 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 20. 11.
ŘEZBÁŘSKÁ DÍLNA – MANDALA Z VOSKU
- dílna pro studenty a dospělé
Vytvoříme vlastní vzor mandaly, upravíme do jednoduchých tvarů, přeneseme
do lipového polotovaru a řezbářsky se
zpracujeme. Poté ze včelího vosku odlejeme….
Termín: pátek 29. 11.
Čas:
od 17.00 – 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170 Kč
Lektor:
Radek Kinc
Přihláška: do 25. 11.
Info:
Alena Hejduková Dis. : 736 761 281

PREVENCE PORUCH PŘÍJMŮ
POTRAVY
- preventivní program pro třídní kolektivy
Termín: 27. 11. - 29. 11.
Čas:
8.00 - 12.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Petra Šimková
„ŠPALDÍKOVA CESTA KOLEM SVĚTA“
- projekt pro Mateřské školy,
1. a 2. třídy ZŠ
Na dětech nám záleží všem, a proto
formou loutkového divadélka a tvořivou činností seznámíme děti s netradičními obilovinami a luštěninami a jejich významem pro zdraví.
Připravíme pro děti obilninové kaše,
které si děti hravě ozdobí a s chutí
snědí.
Společně si řekneme kouzelné slůvko
„MŇAM“.
Termín: listopad
Čas:
1,5 hodiny
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč
Lektorka: Renáta Blandová, Blanka Faltýnková
Přihláška: do 25. 11. 2013
Informace: Blanka Faltýnková tel: 461 725 352,
736 761 281,
faltynkova@mozaika-policka.cz

FIALKOVÉ VÁBENÍ
- kreativní tvoření pro studenty a dospělé.
Vytvoříme si netradiční věnec, který lze
zavěsit na dveře. Naučíme se také motat
růžičky z pentlí.
Termín: sobota 30. 11.
Čas:
09.00 - 12.00 hodin (možno i déle)
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: svačinu a láhev s pitím
Cena:
150 Kč
Lektorka: Alena Hejduková Dis.,
Přihláška: 25. 11.
Info:
Alena Hejduková Dis.: 736 761 281
MOŽNÁ PŘÍJDE I MIKULÁŠ
- zvonek zní, řetězy drnčí, děti čekají na
příchod čertů s Mikulášem.
Čekání vám rádi zpříjemníme čertovskými a andělskými hrami a soutěžemi.
Termín: čtvrtek 5. 12.
Čas:
16.00 – 17.00 hod.
Místo:
Palackého náměstí
Cena:
zdarma
Info:
Alena Hejduková Dis.,
tel.: 461 725 352, 736 761 281

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

Přijďte aktivně strávit volný čas s herní konzolí NINTENDO Wii.
Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie.
Každé úterý v klubu SVČ Mozaika
v 15.00 - 17.00 hodin.
Informace a přihlášky na všechny akce a ZK na
www.mozaika-policka.cz
POMÁHÁME UNICEF
- výzva pro šikovné děti a dospělé
Jednou činností organizace Unicef
je záchrana života dětí z rozvojových
zemí.
Očkují děti proti 6 dětským smrtelným chorobám a my jim společně
s vámi chceme pomoci.
Jste-li šikovní, vyrobte různé výrobky a přineste nám je do 12. 12. do Mozaiky.
Dne 15. 12. z vašich výrobků uspořádáme vánoční jarmark a výtěžek
z jarmarku věnujeme Unicef.
VÍČKA PRO DAVÍDKA
Sbíráme víčka na pomoc nemocnému Davídkovi.
Víčka můžete nosit do Mozaiky každý den od 8.00 do 16.00 hodin.
Předem všem moc děkujeme.

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Oldřiš
Obec Oldřiš leží v oblasti Českomoravské vrchoviny, částečně spadá do chráněné oblasti
Žďárských vrchů. Vesnice se
rozkládá na obou březích Černého potoka, který
patří mezi přítoky řeky Svratky. Součástí obce
jsou také osady Přibylov a Dědek v jižní části
a v severní části podél silnice I/34 leží osada Babka. Babka se jmenuje Babkou, protože ji dle pověsti založila babka, stará výměnkářka z Oldřiše.
Vystavěla zde hospodu, která byla na Babce prvním stavením. Osada Dědek na protější straně
obce se jmenuje Dědek, aby Babka nebyla sama
a Přibylov podle toho, že tam další chalupa „přibyla“. Název Oldřiš vznikl zřejmě přivlastňovací
příponou z osobního jména Oldřich a znamenal
Oldřichův (např. dvůr).

V písemných pramenech se Oldřiš poprvé objevuje v roce 1349 v listině pražského arcibiskupa.
V jiné listině z roku 1474 potvrzuje český král Vladislav Jagellonský práva a výsady města Poličky
a tímto se Oldřiš zřejmě stala součástí poličského panství, ale předpokládá se, že se tak stalo
ještě v předhusitském období. Ještě na počátku
20. století pracovaly v obci 4 mlýny, z toho 3 s pilami. Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, v zimě
pak tkalcovstvím, výrobou vlasových sítěk a vyšíváním prádla. Zatím nejvyššího počtu obyvatel
dosáhla Oldřiš v roce 1896, kdy v 188 domech žilo
1160 lidí.
V roce 1888 zde byla zřízena trojtřídní obecní škola s českým jazykem. Dnes je nově z velké
části opravená, a poskytuje základní vzdělání do
páté třídy.
Ve stejném roce jako škola vzniká hasičský sbor,
který v současné době je na velice dobré úrovni.
Obec má vlastní výjezdovou hasičskou jednotku, dvě sportovní družstva mužů, dvě žen a jedno družstvo veteránů. Pravidelně se zúčastňují
hasičských soutěži, kde dosahují velice dobrých
výsledků. Sami pak pořádají v obci Oldřišskou
večerní soutěž. Dalším aktivním spolkem je My-

slivecké sdružení Oldřiš-Borová a Orel jednota
Oldřiš (založen 28. 9. 1913).
Kulturním centrem obce je Orlovna z roku 1929
a sportovně-kulturní venkovní areál za Orlovnou.
V Orlovně se dochovala krásná ručně malovaná
opona a ručně malované divadelní pozadí i kulisy
z dob ochotnického divadla „Jirásek“.
V obci je nedávno dostavěná moderní mateřská
škola pro 25 dětí, je tu prodejna Jednoty a pohostinství. Oldřiš je zplynofikována a máme vlastní
vodovod. Děti zde mají nově zbudované hřiště
s hracími prvky na společné zahradě školy a školky. Za mrazivého počasí se za školkou uměle vytváří ledová plocha na bruslení.
Pro unavené turisty je po celé délce obce zbudováno několik odpočívadel. Na své cestě obcí mohou vidět několik drobných staveb – tzv. křížků,
většina z nich pochází z 19. století.
V roce 1897 byla zprovozněna železnice Svitavy
- Polička -Skuteč. S menšími změnami funguje dodnes. Slouží místním, ale o víkendech jsou vypravovány i speciální spoje pro turisty, cyklisty i běžkaře. Babku spojuje s městy autobusová doprava.
Obecní úřad připravuje pro děti pravidelně
dětský karneval, dětský den a drakiádu. Dospělí
mohou využít některý z četných plesů v Orlovně,
které pořádají hasiči, myslivci a skupina mládežníků. V obci lze navštěvovat cvičení pro ženy,
jógu, obecní knihovnu, pravidelné odpolední setkání důchodců u kafíčka, na podzim bývá turnaj
v mariáši. Přes léto funguje v areálu za Orlovnou
kiosek s občerstvením, probíhají tu turnaje v nohejbalu, fotbalové utkání ženatí versus svobodní.
Prázdninové páteční nebo sobotní večery se zde
promítá letní kino. V podzimních a jarních měsících se v Orlovně pořádají i besedy se zajímavými
lidmi na různá zajímavá témata. Druhý červencový víkend probíhají v Oldřiši tradiční třídenní
pouťové slavnosti.
V zimě se občané schází v předvečer Štědrého
večera na návsi u rozsvíceného vánočního stromečku ke zpívání koled.
Pěkné počasí láká místní i turisty k procházce
ke „Zbořeným mostům“. Je zde rybník a zachovalé kamenné oblouky mostu, který spojuje Oldřiš
se Širokým Dolem. V minulosti tudy prý vedla
kupecká cesta z Moravy do Vídně. Mostní oblouky se mimo jiné staly předlohou obecního znaku,
který je Oldřiši přidělen od roku 2010.
Vydáme-li se po turistické značce do kopce
směrem na Přibylov, odměnou nám budou krásné
výhledy na celou obec, široké okolí a za pěkného
počasí jsou vidět i vrcholky Jeseníků, Orlických
hor a Krkonoš. Do Oldřiše se dostanete autem po
silnici z Poličky ve směru na Sádek, nebo ze směru od Hlinska přes Borovou, popřípadě vlakem.
Přes obec vede i cyklistická stezka č. 4022.
Srdečně vás zveme na návštěvu naší obce,
přijďte se podívat, jak je u nás hezky.

Mozaika - volná
místa v kroužcích
JUMPING KIDS
- pro 1. stupeň ZŠ
- skupinové cvičení na trampolínách, pod vedením instruktora zprostředkuje dětem sportovní
aktivitu, která rozvine jejich pohybové návyky,
obratnost, koordinaci, prostorové myšlení i soutěživost. Aktivní komunikace instruktora s dětmi
podpoří komunikaci kolektivu, smysl pro disciplínu a pocit přirozené autority instruktora podpoří
zájem o cvičení.
Jumping Kids je cvičení pro děti. Sportovní
a přitom hravé, veselé a přitom pořád sport. Vyzkoušejte reakce vašich dětí a nechte je skákat
radostí.
Termín: středy 14.00 – 15.00 hod
Místo:
ZŠ Na Lukách
Cena:
750 Kč/školní rok
Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková: 461 725 352,
736 761 281
TLAPIČKY V HLÍNĚ
- pro rodiče s dětmi od 2,5 - 5 let
Děti si budou při práci s keramickou hlínou rozvíjet motorické schopnosti a fantazii a rodiče jim
budou pomáhat a zároveň relaxovat. Vyzkoušíme
i jiné výtvarné techniky. Společné tvoření a drobnůstky, které vám budou zdobit byt, se stanou zosobněním vašich společných zážitků.
Termín: středy 9.00 – 11.00 hod.
Místo:
keramická dílna v Mozaice
Cena:
750 Kč/školní rok
Lektorka: Dáša Procházková
Rarášek – cvičení rodičů s dětmi
- pro rodiče s dětmi 3 – 5 let
Cvičení a tancování podle říkadel s náčiním
a bez něho. Cvičení dětí na nářadí za doprovodu
rodičů a prarodičů. Budete potřebovat vhodné oblečení do tělocvičny.
Termín: úterky 17.00 – 18.00 hod.
Místo:
Masarykova ZŠ
Cena:
750 Kč/školní rok
Lektorka: Jana Poliačiková

Obec Kamenec u Poličky
srdečně zve do spolkového sálu obecního
úřadu na tradiční již

X. jubilejní vánoční
výstavu,
která bude zahájena
v sobotu 30. 11. ve 14 hod.
a potrvá do neděle 8. 12.
Výstava je přístupna takto:
Po - Pá 15 - 18 hod., So - Ne 14 - 18 hod.,
jinak po dohodě na OÚ Kamenec.
www.obec-kamenec.cz

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
PÁTEK 1. 11. ve 20.00 hod.
Personal signet
(progressive-metal Mohelnice) + afterparty
Vstupné 80 Kč/60 KčS

„Petr Mazal a Iva Dolečková v Jižním Kyrgyzstánu v pohoří Zailijskij Alatau - 15 dní
v krajině, kde nepotkáte ani nohu - kromě
svišťů“. Povídání, fotografie a snad i úsměvné video a k tomu dva bonbónky - fotografie
z aklimatizačních výstupů ve Walisských
Alpách a pár minut povídání o „Šlapání Evropou“ - viz článek v zářijové Jitřence.
Vstupné 30 Kč

ÚTERÝ 5. 11. v 18.00 hod.
Přednáška Evy Motyčkové
Přednáška Evy Motyčkové - Energie života.
Jak posílit svoje zdraví, jak najít klid a jistotu v sobě, jak přijmout štěstí, které nabízí
Vesmír, jak porozumět nápovědám v kresbách. Proběhne řízená léčivá meditace.
Vstupné 80 Kč
PÁTEK 8. 11. ve 20.00 hod.
Traband a Burani z New Jersey
TRABAND folkrock, worldmusic/Praha,
Burani z New Jersey ska-reggae/Mohelnice.
Vstupné 130 Kč / 100 KčS
NEDĚLE 10. 11. v 18.00 hod.
Cestovatelská beseda

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
11. 11. - Martin na bílém koni
pod Bílou věží
…zimou
turistická
sezóna
v Hradci Králové na Hradecku nekončí, na Velkém náměstí
CHEB
22. 11. 2013 – 5. 1. 2014 Vetešnictví?! Aneb Kuriozity a rarity ze sbírek muzea
Výstava krajského muzea v Chebu
JINDŘICHŮV HRADEC
19. 11. v 19.00 hod. – koncert Five Star Clarinet
Quartet
Kaple sv. Maří Magdaleny. Five Star Clarinet
Quartet je sestaven z našich špičkových klarinetistů a osciluje repertoárově v oblasti klasické i jazzové
hudby.
KUTNÁ HORA
15. 10. – 24. 11. – 400 let Bible kralické
Výstava v Hrádku, sídle Českého muzea stříbra
LITOMYŠL
30. 11. - 1. 12. - Zámecké sklepení v moci pekelné
Zámecké sklepení se opět zaplní pekelnou pakáží!
Program je vhodný pro statečné děti od 6 let, či pro
trapiče jakéhokoli věku. Návštěvu pekla doporučujeme rezervovat předem.
TELČ
29. 11. od 13.00 hod. na náměstí - Mikuláš v Telči
Vánoční trh, čertování, vystoupení dětí telčských
škol u stromečku, příchod Mikuláše s čertovskou
družinou, rozsvícení stromu a osvětlení města.
TŘEBOŇ
13. - 16. 11. – Kino Světozor - Mezinárodní festival
outdoorových filmů
Soutěžní putovní přehlídka dobrodružných a cestopisných filmů a snímků o extrémních a adrenalinových sportech. Doprovodný program - besedy,
výstava, musheři, škola Taekwon-Do.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
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ČTVRTEK 21. 11. v 18.00 hod.
Snow film fest
Filmy o extrémním lyžování, snowboardingu, zimní expedici, ledolezení, snowkitingu, zimním surfování a dalších zimních
šílenostech.
Vstupné 70 Kč/50 KčS

STŘEDA 13. 11. ve 20.00 hod.
45 let Plastic People of the Universe
45. výročí PPU přednáška Františka Čuňase Stárka s videoprojekcí.
Vstup zdarma

PÁTEK 22. 11. ve 20.00 hod.
Uncle Jungle Make It Funky
SADOZSKAUT sound system (dancehall,
dnb, tekk, hardcore) DEVYB (raggajungle)
THE OTHERMIND (frenchcore, speedcore, terror).
Vstupné 40 Kč/60 Kč

ČTVRTEK 14. 11. v 19.00 hod.
„Socialismem k lepším zítřkům!“ aneb
doba budovatelská pohledem
prorežimních filmařů
Blíží se 24. výročí sametové revoluce, díky
které byl po více než čtyřiceti letech svržen
komunistický režim panující v Československu. Jaký byl ale „oficiální“ výklad historie a podoba propagandy v podání prorežimních filmových tvůrců, kteří se měli
postarat o to, aby nebylo pochyb o kladné
roli KSČ v dějinách Československé (socialistické) republiky? Jako ukázka tendenčnosti oficiální kinematografie budou promítnuty snímky Vítězný lid (1977) Vojtěcha
Trapla a Zítra se bude tančit všude (1952)
Vladimíra Vlčka. Promítání bude doplněno
úvodním slovem.
Vstup zdarma

SOBOTA 23. 11. ve 20.00 hod.
Tři sestry banditos, Fousatej hat
Kapela TŘI SESTRY BANDITOS staví stůj
repertoár převážně na remixech zlidovělých třísestrovských skladeb. Řízný punk-rock prokládá dechovkou, kreativními
pohybovými variacemi a panáky peprmintového likéru, rozlévaného z patentovaného
samovýčepního zařízení.
Koncerty tohoto „souboru kreténů“ nejsou
pouhým polaskáním uší fanánkovskými
superšlágry – už během úvodních taktů kapela dokáže návštěvníky zaujmout
a vtáhnout je do programu a připravených
soutěží o trička, sombrera a další ceny
s kosodélníkovým potiskem FOUSATEJ
HAT - Zábavová klasika s osvědčeným repertoárem.
Vstupné 130 Kč/100 KčS

PÁTEK 15. 11. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání Lanugo
Markéta Foukalová - zpěv, Viliam Béreš
- klavír, Rastislav Uhrík - kontrabas, Martin Kopřiva - bicí, Martin Novák - perkuse,
Mirek Šmilauer - kytara. Lanugo je kapela
spojující hned dva silné trumfy. Prvním je
příjemně osobitý hlas vynikající zpěvačky
Markéty Foukalové, druhým kapela výborných instrumentalistů, mladých a zároveň
zkušených jazzmanů. Jejich skladby nesou
příchuť jazzu, soulu, rocku i taneční hudby,
jsou posluchačsky snadno stravitelné, zároveň však oslovují i nejnáročnější posluchače
a hudební kritiky.
Vstupné 130 Kč/60 Kč

ČTVRTEK 28. 11. v 19.00 hod.
McCabe a paní Millerová
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let
byl western umírajícím žánrem. Doba čestných hrdinů s tváří Johna Waynea dávno
pominula a protagonisty se stali vrahové
a lovci odměn z italských spaghettiwesternů. Američtí tvůrci zareagovali vlnou
do sebe zahleděných, posmutnělých filmů,
které se s érou divokého západu nostalgicky
loučily.
Do této vlny spadá i McCabe a paní Millerová: děj se odehrává na odlehlých americko-kanadských hranicích, kam vyráží
obchodník McCabe (Warren Beatty) s vidinou výnosného podniku. Chce spolu se
zkušenou prostitutkou (Julie Christie)
provozovat nóbl nevěstinec. Jenomže sílící
finanční magnáti z východu chtějí všechen
jeho majetek pouze pro sebe...
Vstupné 40 Kč

SOBOTA 16. 11. v 18.00 hod.
Punk a poezie 3
Punk a poezie v Poličce 3 - blues, punk,
rockabilly, poezie, výstava, underground
a SKA z RuSKA kapely: M.A.D. Band (RU),
Tabula Rasa, Paragraf 219, Three wild guns,
Butterfly Killers, výstava fotografií Varel
Oberreiterové, živá poezie Lenky Grizzeldy
z Chrudimi.
Vstupné 80 Kč
NEDĚLE 17. 11. v 15.00 hod.
Bubnuje celá rodina IV.
Pod vedením zkušeného bubeníka a perkusisty Andreje Koláře proběhne kolektivní
bubnovací sešlost. Připojit se může každý.
K dispozici bude cca 10 bubnů různých typů
a velké množství dalších perkusních nástrojů. Pokud ovšem máte doma chrastítka, triangly, bubínky apod, budete s nimi vítáni.
Oficiální část bude trvat 3 hodiny, pak se
bude pokračovat, dokud nás obsluha nevyhodí... Děti, které donesou nejméně dva
nástroje, budou mít vstup zdarma.
Vstupné 40 Kč/10 KčD

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

PÁTEK 29. 11. ve 21.00 hod.
Retroples - oživlý Elvis
Kdo nevěří, že Elvis Presley zemřel, ať se
běží přesvědčit na vlastní oči a uši a protančit noc v rytmu Rock n´rollu. A komu bude
horko, ať si rozepne kabát! Letošní 5. ročník
Retroplesu pořádá o. s. Pontopolis ve spolupráci s Městskou knihovnou v Poličce.
Vstupné 80 Kč
SOBOTA 30. 11. ve 20.00 hod.
Koncert pro Vašíka
Benefiční koncert pro Vašíka z našeho regionu, kterého postihla dětská mozková obrna. W.X.P., křest nového CD Boötes Inst 60
a poslední živý koncert známé poličské kapely „Nasaďte ski“. Vybraný obnos poslouží
k zaplacení rehabilitačního pobytu v ceně
130.000 Kč, který nehradí pojišťovna.
Vstupné 100 Kč

Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáže
KELTOVÉ VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH
- výstava pro všechny, kteří se
chtějí seznámit s keltskými kořeny v našem regionu
2. listopadu 2013 - 12. ledna 2014
Tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do
doby slovanských hradišť, která přibližuje hravou
a zábavnou formou život našich předků v období
pravěku a starověku, bude v závěru letošního roku
rozšířena putovní výstavou Keltové ve východních Čechách, která vznikla ve spolupráci občanského sdružení Boii s Východočeským muzeem
v Pardubicích a dalšími partnery v rámci projektu
Historie jinak. Výstava představí svět keltských žen
i mužů a přiblíží, jak zdatnými zemědělci, řemeslníky i obchodníky Keltové byli. Návštěvníci zde uvidí soubor archeologických nálezů, které zapůjčila
muzea z celé České republiky. Jedná se především
o archeologické památky - zbraně, šperky, keramiku apod. z doby laténské spojované s životem Keltů
na našem území. Instalace je doplněna také figurínami keltských bojovníků. Prostřednictvím interaktivních prvků se mohou malí i velcí návštěvníci
vžít do role Keltů a vyzkoušet si např. repliky oděvů
nebo mlít obilí na kamenném žernovu.
Výstava bude zahájena v sobotu 2. listopadu
od 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů.
VE SVĚTLE VÁNOČNÍ SVÍCE
- vánoční výstava, která vám představí fenomén
světla tak, jak provázel člověka životem, každým
dnem i celým rokem před zavedením elektrického
proudu.
23. listopadu 2013 - 12. ledna 2014
Když den má krátký krok a noc širokou náruč,
poznáváme, že se blíží Vánoce. Výstavu rozsvítí
rozmanité historické lucerny, louče, svíčky, svícny i lampy z městského, venkovského i církevního
prostředí, připomene začátky veřejného osvětlení
v Poličce i světla používaná v dopravě. Vysvětlí, jak
se rozdělával oheň křesadlem, jak se vyráběly louče,
svíčky a sirky nebo co dělal lampář a ponocný. Světlo má i duchovní rozměr – to pociťujeme rozsvěcováním adventních a vánočních svící. Lucerny jsou
atributy některých antických hrdinů, svíce či lampy
křesťanských svatých.
Výstava bude zahájena v sobotu 23. 11.
od 14.00 hod. ve třídě Bohuslava Martinů. Úvod-

ní slovo pronese P. Miloslav Brhel. Zpestřením bude
krátký hudební program.
DOPROVODNÝ PROGRAM
K VÁNOČNÍ VÝSTAVĚ
Pozor! Dílna se koná již týden před zahájením
výstavy!
vánoční vrkoče sobota 16. listopadu
od 13.00 do 16.00 hod.
Přijďte si vyrobit tradiční lidový vrkoč ze sušených plodů, které neměly funkci pouze dekorační,
ale byla jim přisuzována magická moc. Lidé věřili,
že jim přinesou zdraví, lásku a ochranu. Stačí, když
si s sebou přinesete malý hrneček nebo květináč a společně ho dozdobíme drobnými snítkami
krušpánku a osázíme hustým lesem špejlí s množstvím drobností, které mají svou symboliku nebo
prostě jenom dobře chutnají. Budou tu miniaturní
ozdobené perníčky, sušené švestky, velké rozinky
sultánky, křížaly, pozlacené ořechy, kuličky a ptáčci pečení z těsta, nabobtnalý hrách, šípky a malé
makovice. Cena 40 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý
materiál.
VÝSTAVY
Okupace české Poličky v roce 1938
- výstava, která připomíná 75. výročí Mnichovského diktátu…
14. září - 10. listopadu v AV sále a ve třídě Bohuslava Martinů
Československá republika byla v meziválečném
období nepochybně výspou demokracie. Od nástupu Adolfa Hitlera k moci se ČSR ocitla v ohrožení. Dne 6. října 1938 šokoval rozhlas zprávou, že
v německém záboru pohraničí bude i česká Polička.
Výstava obsahuje velké množství dobových materiálů a podrobně dokumentuje regionální dopad
Mnichovského diktátu, který se stal předzvěstí rozpoutání druhé světové války.
66. Umělecký salon - Diplomanti
FaVU 2013
- výstavní projekt představuje diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT
v Brně, které vznikly v roce 2013 v patnácti ateliérech školy.
21. září - 10. listopadu ve výstavních sálech
Městské galerie, budova radnice, Palackého nám.
BESEDA S PROF. TOMÁŠEM RULLEREM,
AKADEMICKÝM SOCHAŘEM
Fakulta výtvarných umění v Brně nabízí studium ve třech malířských ateliérech, které mají své
speciální zaměření a charakter. Přiblížení práce
a všeho, co s ateliérovou výukou souvisí, vám představí performer, multimediální umělec, vystudovaný sochař prof. akad. soch. Tomáš Ruller. Přednáška se koná úterý 12. listopadu od 18.00 hod.
v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.
Stěna pro jedno dílo v listopadu představí práce Iva Křena, který se narodil roku 1964
v Pardubicích a patří k předním grafikům střední
generace. Žije a tvoří v Pardubicích. Současně je
kurátorem Východočeského muzea v Pardubicích
a vedoucím tamější sbírky skla. Je členem a kurátorem skupiny Rubikon, sdružující významné
české skláře, a Sdružení českých umělců grafiků
Hollar.
Se skupinou Rubikon se představil v tuzemsku
a v mnoha zahraničních výstavních síních Německa, Rakouska, Islandu, Belgie a Itálie. Samostatně
vystavuje od roku 1991. Za používání originálních
grafických postupů získal v letech 2004, 2007
a 2010 významná ocenění na prestižních výstavách
Grafika roku v Praze.
Výstavy jsou v listopadu k vidění denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.

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

Galerie KABINET
Chaos_Střítež
Pavel Micka - Tady pijí ptáci
2. 11. 2013 v 17 hod.
První sobotu v listopadu představí fotograf Pavel Micka svá meditativní zátiší květinových mandal plujících na vodní hladině.
Doufám, že vás pohled na tyto kompozice potěší
v nastávajícím stmívání a ochlazování na našem
povrchu zemském a na chvíli přivolá zpět čas, kdy
slunce nešetřilo svou životadárnou energií.
Autor Pavel Micka má za sebou bohaté a rozmanité životní zkušenosti, které ho v tomto fotografickém cyklu přivádějí k extrakci krásna, kterým
náš svět v jeho neposkvrněné podobě oplývá. Pavel osciluje ve svém bytí na linii knihovník, noční hlídač, laborant, fotograf, kavárník a galerista.
Věnuje se také literární tvorbě, můžete si přečíst
jeho sbírku textů Trávy a alkoholy. Vystavuje od
roku 2001. Žije v Praze, kde provozuje známou
kavárnu Velryba, která se začátkem 90. let stala
hlavním stanem pražských intelektuálů, jako nový
domov místo tehdy dlouhodobě uzavřené kavárny
Slavie. Pavel se dlouhodobě vztahuje k tématům
přírody, část roku tráví na Šumavě, kde má chalupu. K Šumavě se vztahují další jeho cykly např.
Šumavské koláče (2009), Tváře lesa (2011), Ohně
oblaka země voda (2012) nebo Kristi (2013).
Autor bude osobně přítomen své vernisáži.
Pro Foro Interno_performance
30. 11. 2013 v 17 hod.
Poslední sobotu v listopadu jste zváni na představení skupiny mladých performerek, absolventek vysokých uměleckých škol, které svou skupinu
nazývají Pro Foro Interno. Toto uskupení se zrodilo 12. 5. 2012 na Pavím vrchu. Za tuto krátkou
dobu předvedlo svá performance na několika místech České republiky, naposledy na pražské Staroměstské radnici, předtím v Tasově v Besedě u bigbítu, nebo v Národní galerii, stávají se známějšími
a jejich výstupy upoutávají pozornost návštěvníků
i kritiků umění. Všechny zúčastněné performerky
mají za sebou řadu samostatných i skupinových
výstav. Ony samy o sobě říkají:
„Performativní jednotka Pro foro interno je svobodosmyslné pohnutí, které pracuje s psycho-rituálními prvky pro blaho celku. Počet členů je pohyblivý. Individualita je součástí procesu, nikoliv
osobní důležitostí.“
„Tři skautky a jednu sokolnici spojily kořeny
skalní půdy, díky podobnému tempu tepu. Průzkumnice v oblasti stopařství a snění se sjednotily v universální performativní jednotku Pro foro
interno.“
„Díky Pro foru internu dále poznáváme sebe
samé, ve svých neuvědomělých stránkách, snažíme se odhalovat vštípené, časem naučené vzorce
chování a osvobozujeme tak postupně svoji přirozenost a podstatu.“
Aktivní členky: Ilona Janáčková, Lenka Jirková, Veronika Kaurová, Marie Roztočilová Larroa,
manažerská pomoc a všemožná podpora: Jana
Baborová.
Jejich vystoupení bude posledním profesionálním výkonem v tomto roce. Prosincová výstava
Sousedé sobě bude inzerována v příštím čísle Jitřenky, budeme však rádi, když už se na ni, milý
sousedé, začnete připravovat a svá díla přinesete
do konce listopadu.
Galerie Kabinet Chaos Střítež považuje za své
sousedy občany ČR i občany jiných národností,
kteří však na Poličsku žijí. Zveme tvůrčí osobnosti
z blízkého i vzdálenějšího okolí, kdo má chuť tvořit
a radovat se z toho, tak je srdečně zván k výstavě
a společné předvánoční oslavě. Téma „příroda“.
Celoroční program galerie je podpořen granty
města Poličky a MK ČR. Střítež 68, Polička, 572
01, otevřeno po domluvě a v neděli od 13 do 18 h.
Kontakt: 602 315 215, verbrom@gmail.com.
-všb-
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Konopná vlákna
Z konopí lze vyrábět výrobky,
které mohou nalézt uplatnění
v automobilovém, nábytkářském, potravinářském, textilním, papírenském, chemickém
a stavebním průmyslu.
V roce 1938 časopis „Popular Mechanics“ uvedl,
že z konopí lze vyrobit více než 25 000 výrobků,
od provazů až po celofán a dynamit. V roce 2004
bylo na světovém veletrh Canatrade ve Švýcarsku
představeno 22 000 obchodovatelných položek
z konopí!
K tomu se využívají vlákna, pazdeří (dřevovina),
koudel (vlákna nižší jakosti ze spodní třetiny stonku) a olej ze semen.
Konopí patří společně se lnem a ramií do skupiny lýkových vláken, ale z těchto vláken je nejjemnější, má nejměkčí omak a vykazuje vysokou
pevnost v tahu, je pružné.
Vlákno má vysokou odolnost vůči teplu. Při 370
°C dochází ke změně barvy, nad 1 000 °C uhelnatí,
ale nevzplane. Obsah kyslíku v konopném vláknu
nedovoluje množení anaerobních bakterií a absence bílkovin v konopném vláknu přirozeně chrání
před napadením moly. Oproti umělohmotným
vláknům má antistatické účinky, a proto nepřitahuje nečistoty. Látka vyrobená z konopí zadrží až
95 % UV záření a potraviny (chleba) zabalené do
konopné tkaniny zůstávají až 2 x tak dlouho čerstvé.
K výtečným vlastnostem konopných tkanin se
řadí velká savost vlhkosti, ale také odolnost vůči
hnilobě, proto se využívají k výrobě plachet, hadic,
koberců, stanových dílců, provazů a lan. Z dlouhých pružných vláken konopí je možné utkat také
látku tenčí a přitom pevnější než z bavlny. Tato látka se podobá spíše látkám ze lnu a surového hedvábí, a navíc má přirozený lesk a je teplejší a více
saje pot. Je vhodná pro výrobu ručníků, plen a oblečení pro kojence, už proto, že na oděvy z konopí
na rozdíl od syntetických hmot nevzniká alergie.
Z konopných tkanin se vyrábí i obuv a vlákno je
přidáváno do směsí s dalšími tkaninami (lnem,
bavlnou, hedvábím). Vznikají i průmyslové textilie
a oděvy, které lze bez problémů prát v automatických pračkách. Konopné džínsy, trička, čapky, adidasky se stávají populární po celém světě.
(Čerpáno z knihy Konopí a mák od Ing.
Vladimíra Kubánka.)
Soutěž
Na konci každého článku najdete soutěžní otázku. Všichni, kteří správně odpovědí do 15. dne
(včetně) příslušného měsíce, kdy vyjde Jitřenka
s konkrétní otázkou, budou zařazeni do slosování
o 3 výrobky české firmy Annabis, která se zabývá
výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem konopných výrobků (zatím především mastí) a doplňků
stravy. Odpovědi lze odevzdat písemně na IC Polička nebo odeslat na e-mail ekocentrumskritek@
seznam.cz. U odpovědi musí být čitelně uvedeno
jméno a příjmení soutěžícího, jeho adresa a kontakt (telefon či e-mailová adresa). Ze správných
odpovědí budou vylosováni 3 výherci.
Vyhodnocení soutěže č. 3 z minulého čísla Jitřenky: Správná odpověď - Jeden hektar konopí
poskytuje 2,5 – 4 x více celulózy než jeden hektar
lesa. Přišly nám 4 odpovědi. Jelikož nám zbyl 1 výherní balíček z 1. kola, mohli jsme odměnit všechny 4 správné odpovědi.
Soutěžní otázka č. 4: Jmenujte aspoň 7 druhů
výrobků, které se vyrábějí z vláken konopí?
Na odpovědi čekáme do 15. listopadu. Správnou
odpověď se dozvíte v příštím čísle Jitřenky. Výherce uveřejňovat nebudeme, ale budeme je kontaktovat, abychom jim mohli předat výhru.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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Dnes začneme smutnou informací a vzpomínkou.
Dne 24. 8. 2013 ve věku 95 let zemřel Max Kellerhals, švýcarský kněz, pamětník a přítel Bohuslava
Martinů. Připomeňme si několik údajů, které spojují Maxe Kellerhalse s Bohuslavem Martinů.
Max Kellerhals (1918 - 2013) působil po celý svůj
aktivní život jako kaplan v obcích v kantonu Basilej - venkov, tedy v blízkosti Liestalu, kde Bohuslav
Martinů zemřel. S Bohuslavem Martinů se seznámil
na začátku září roku 1955 ve francouzském Besançonu během hudebního festivalu, kam přijel jako
velký milovník hudby. Pro kaplana byl Martinů “mimořádně sympatický, nejen proto, že byl hudebník,
ale prostě jako člověk. Jeho skromnost, jeho klidný,
zdrženlivý mluvní projev, to k němu zkrátka patřilo.“
V létě roku 1959 byl Martinů hospitalizován v nemocnici ve švýcarském Liestalu a Max Kellerhals
se pro manžele Martinů stal jedním z nejbližších
přátel. Charlotte Martinů si přála, aby jejich sňatek
byl dodatečně požehnán také církevně, a tak dne
16. srpna provedl P. Max Kellerhals církevní svatební obřad Charlotte a Bohuslava Martinů v nemocnici.
P. Max Kellerhals provázel Bohuslava Martinů v posledních dnech jeho života a podílel se na organizaci
jeho pohřbu jak ve Švýcarsku (nad rakví hovořili
Marcel Mihalovici a kaplan P. Max Kellerhals), tak

i o dvacet let později na převozu jeho ostatků do
tehdejšího Československa (zúčastnil se i obřadu
v Poličce). Později se aktivně zasazoval o provozování děl Bohuslava Martinů a podporoval švýcarský
i pražský festival věnovaný skladatelovu odkazu.
V návaznosti na martinůovský festival konaný
v Praze si dovolujeme opět pozvat všechny zájemce
na koncert v rámci Dnů Bohuslava Martinů a také
na již tradiční zájezd do předvánoční Prahy. Na koncertě ve Dvořákově síni Rudolfina zazní od Bohuslava Martinů Dvojkoncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány H. 271 a od Antona Brucknera
Symfonie č. 9 d moll. Diriguje Kent NAGANO a sólisty jsou Václav MÁCHA (klavír) a Michael KROUTIL (tympány). Zájezd se koná 13. prosince. Odjíždí
se od Penzionu (ZUŠ) v 12,30 a cena zájezdu je 350
Kč včetně dopravy a vstupenek. Přihlásit se můžete
na tel. č. 737 48 59 84 nebo na e-mailové adrese repart@unet.cz (p. Pechancová).
Zájemce o aktuální dění kolem interpretace písní
Bohuslava Martinů si dovoluji připomenut Koncert
vítězů XI. ročníku Písňové soutěže B. Martinů, který se uskuteční 8. listopadu ve velkém sále Tylova
domu.
Za SBM Polička
Mgr. Renata Pechancová

Skromný, ale výjimečný malíř Zbyšek Sion
Město Polička má své významné rodáky. Jsou
nou srdečních impulzů-vertikál člověka. Energické
tací, jejichž život již uplynul a my můžeme žít jen
obrazy, jako například „Tři sopky“ jsou dle mého
z jejich zanechavšího odkazu. Jsou však stále mezi
názoru erupcí vyhaslé nálady člověka, která se pronámi osobnosti přesahujíce pomyslné hranice, kte- bouzí ve vteřině přetlaku, kdy naše nitro-krajina již
ré ještě můžeme potkat na ulici. Dovolím si říci, že
nechce mlčet, kdy jako barevná rachejtle z nenamalíř Zbyšek Sion patří mezi rodáky, kterého by- dání vystřelí do tmavě modré noční oblohy, ovšem
chom měli znát prostřednictvím jeho tvorby, jenž
nekontrolovatelně a bez diváků. Je tu něco, co nás
nám osobitou formou příběhů představuje.
nenechává chladnými. Nekonečnost, Bůh, Dobro.
Od 7. září do 20. října 2013 jsme měli možnost spa- Labyrint spletí cest, kdy podobně jako v obraze
třit jeho nová díla v samostatné výstavě v sálech Cen- „Minotaurus“ potřebujeme z lásky podat jakousi
tra Bohuslava Martinů a berme to prosím za svátek. červenou niť, která nás vyvede se nadechnout.
Od jeho velké retrospektivní výstavy pořádané v GaPo zhlédnutí výstavy Zbyška Siona můžeme dloulerii Rudolfinum v Praze v roce 1996 Zbyšek Sion
ho přemýšlet, kdy nám autor otevírá dveře plné
samostatně nevystavoval. Teprve v loňském roce
barev při našem často černobílém putování. Chtěl
představila umělcova nejnovější díla galerie Nová
bych tímto poděkovat a popřát panu Zbyšku Sionosíň v Praze, na kterou navázaly výstavy v Brně, v Os- vi do dalších let ještě mnoho tvůrčí energie i obrazů,
travě, v Pardubicích a v letošním roce nakonec i u nás. které nás mohou oslovit, či nás při nejmenším „rozPoslední samostatná výstava Zbyška Siona v rodné
jitřit“ svým světlem a barevnou náladou.
Poličce proběhla přesně před dvaceti lety. O tom, jak
MgA. Václav Frömmel,
náročné bylo současnou výstavu připravit, ví své
Městské muzeum a galerie Polička
kolega David Junek, který na přípravách pracoval
tři roky, během nichž trpělivě komunikoval s umělcem. Výsledek ale předčil očekávání. Výstava navíc
představila veřejnosti mnoho obrazů, které nebyly
prezentovány v Praze, v Pardubicích ani v Ostravě.
Poslední desetileté tvůrčí období Zbyška Siona
se nese v duchu nekonečné hravosti, kdy se v technikách opět navrací do mladších let svého výsostného informelu, který ale v kontextu doby posouvá
po svém. V několika obrazech, například „Morový
sloup“, „Komtur přichází na scénu“ či „Zítra bude
kohout tančit všude“ se plocha kompozičně dělí
vždy na tři díly. Stěžejní je centrální středová malovaná část, k níž se v okrajích přidružují formou dokreslovaných frotáží z hlavního námětu struktury
jakési „marginálie“ (poznámky). Všechny části se
souvisle propojují ve slepované koláži a dynamicky
tak utvářejí jednotný harmonicky působící celek.
Umělec nám dává prostřednictvím epických názvů
svých děl možnost přemýšlet-vniknout do sebe samých a jeho-našeho dění kolem sebe-nás. Na druhé
straně spatřujeme v mnoha jeho čistě malovaných
nekolážovaných obrazech lyričnost, krajinu jak
kosmickou, tak bezprostředně navazující na umělcovy vzpomínky a poznání. Například „Malá triáda
s gotickými chrliči“ jest poklidnou zrcadlící se krajinou Polabí (Nymburska) jeho přítele Bohumila
Hrabala, v níž chrliče gotického dómu v podobě
skrytých tváří hovoří (chrlí), komunikují s kraji-

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

Výsledky parlamentních
voleb v Poličce

Po uzávěrce

Konopí může
zachránit svět

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

#

Čas Název akce - popis
Místo konání
1. 11. 19.00 Kurz tance - přístupno veřejnosti na balkón
Tylův dům
20.00 Personal signet
Divadelní klub
2. 11. 14.00 Vernisáž výstavy: Keltové ve východních Čechách
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Gravitace - film se Sandrou Bullock a Georgem Cloonym
KINO Tylův dům
4. 11. 8.00 !Viva Mexico! - diashow pro školy
Tylův dům
10.00 !Viva Mexico! - diashow pro školy
Tylův dům
13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
18.00 !Viva Mexico! - fotograficko-filmová diashow Kateřiny a Miloše MOTANI
Tylův dům
5. 11. 18.00 Přednáška Evy Motyčkové
Divadelní klub
19.00 Pepa Fousek „Bez náhubku“ - pořad písničkáře, cestovatele, fotografa,…
Tylův dům
6. 11. 14.00 Člověče nezlob se
DPS Penzion - společenská místnost
18.00 Vernisáž výstavy - Olga Havlová a Výbor dobré vůle ve fotografiích
Knihovna
19.00 Zmizení - čas od času se v kinech objeví film s velkým F a Zmizení je jedním z nich
KINO Tylův dům
7. 11. 19.00 Kurz tance - přístupno veřejnosti na balkón
Tylův dům
8. 11. 16.00 Tvořivé (arteterapeutické) odpoledne pro ženy
Centrum Bohuslava Martinů
16.00 Koncert vítězů XI. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů
Tylův dům, velký sál
				
20.00 Traband, Burani z New Jersey
Divadelní klub
9. 11. 16.00 Broučkování- tradiční podvečerní procházka rodičů s dětmi
Městský park
18.00 Turbo - animovaná 3D komedie pro děti
KINO Tylův dům
10. 11. 18.00 Cestovatelská beseda
Divadelní klub
11. 11. 14.00 Svatomartinské posezení
DPS Penzion - jídelna
18.00 Husiti - animovaná česká komedie, která mění dějiny
KINO Tylův dům
12. 11. 18.00 Beseda s prof. akademickým sochařem Tomášem Rullerem
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Koncert pro trombon a klavír - v rámci KPH sezóny
Tylův dům
19.00 Liturgie po 2. vatikánském koncilu (P. Radek Martinek)
dům Jordán (vedle pošty)
13. 11. 8.15 Hořící keř - filmová projekce pro školy
KINO Tylův dům
13.30 Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
13.30 Háčkované zvonečky- tvořivá dílna pro děti 10 - 15 let
SVČ Mozaika
17.00 Žákovský hudební večer
ZUŠ, koncertní sál
19.00 Lásky čas - romantická komedie
KINO Tylův dům
20.00 45 let PPU
Divadelní klub
20.00 Beseda s Františkem „Čuňasem“ Stárkem - Život a doba s Plastic People
Divadelní klub
15.00 Čertík Bertík- keramická dílna pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
14. 11. 16.00 Rodinný rozpočet (přednáška)
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 „Socialismem k lepším zítřkům!“ aneb doba budovatelská
		 pohledem prorežimních filmařů
Divadelní klub
15. 11. 17.00 Adventní kalendář- keramická dílna
Obřadní síň Borová
19.00 Prodloužená kurzu tance - veřejná
Tylův dům
20.00 Jazzové setkání Lanugo
Divadelní klub
16. 11. 9.00 Koulování s krtečkem- aktivně pohybové hry
SVČ Mozaika
13.00 Tvořivé odpoledne: Vánoční vrkoče
Centrum Bohuslava Martinů
18.00 Punk a Poezie 3
Divadelní klub
17.00 OBOROH – benefiční koncert Oblastní charity Polička
Kostel sv. Jakuba Polička
17. 11. 15.00 Bubnuje celá rodina IV.
Divadelní klub
18. 11. 11.00 Pěna dní - filmová projekce pro školy
KINO Tylův dům
15.00 Ledové snění- výroba drátovaných ozdůbek- pro děti od 10 let
SVČ Mozaika
19.00 Pěna dní - filmová adaptace slavného románu
KINO Tylův dům

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům+Motani
www.tyluvdum.cz
Tylův dům+Motani
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům+Motani
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Knihovna, Pontopolis
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. Polička
ve spolupráci s Tylovým domem
www.zusbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Římskokatolická farnost Polička www.farnostpolicka.cz/
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Knihovna Polička
www.divadelniklub.cz
Knihovna, Pontopolis, DST
www.knihovna.policka.org
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
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v poličce... listopad 2013

Čas
19. 11. 16.00
19.00
20. 11. 8.15
10.00
13.30
21. 11. 18.00
19.00
22. 11. 19.00
20.00
23. 11. 14.00
14.00
20.00
25. 11. 13.30
16.00
17.00
26. 11. 19.00
27. 11. 15.00
28. 11. 14.00
16.00
19.00
19.00
29. 11. 16.00
17.00
21.00
8.00
30. 11. 9.00
15.00
17.00
20.00
5. 12. 16.00

Název akce - popis
Tvoření pro dospělé- „Adventní kalendář“
Koncert kapely FLERET
Když jde kůzle otevřít - školní představení
Když jde kůzle otevřít - školní představení
Šikovné ručičky
SNOW FILM FEST - festival zimních sportů, celovečerní pásmo filmů
Zamilovat se - divadelní představení s Janou Paulovou a Pavlem Zedníčem
Kurz tance - přístupno veřejnosti na balkón
Uncle Jungle Make It Funky
Vernisáž výstavy: Ve světle vánoční svíce
Odpoledne s dechovkou - Petruška
Tři sestry banditos, Fousatej hat
Keramická dílna
Tvoření pro dospělé- „Adventní věnce“
Nespoléhej na Ježíška- výroba dárečku pro maminku- pro děti od 3. třídy
Bible a tradice - proměna pohledu (P. Jiří Veselý)
Čertík Bertík- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Narozeninové zpívání
Mary Kay
McCabe a paní Millerová
Kurz tance - přístupno veřejnosti na balkón
Zdravé vaření pro celou rodinu
Řezbářská dílna- Mandala z vosku- pro studenty a dospělé
Retroples - oživlý Elvis
S vůní vanilky – adventní výstava
Fialkové vábení- výroba netradičního věnce- pro studenty a dospělé
Peklo s čerty - na konci možná příjde i Mikuláš!
Rozsvícení vánočního stromu na poličském náměstí
Benefiční koncert pro Vašíka
Možná příjde i Mikuláš

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
Divadelni klub
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
DPS Penzion - pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
dům Jordán (vedle pošty)
SVČ Mozaika
DPS Penzion - jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Oblastní charita Polička
SVČ Mozaika
Tylův dům
Palackého nám.
Divadelní klub Polička
Palackého náměstí

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Pontopolis o.s.
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
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
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika,
www.mozaika-policka.cz
Římskokatolická farnost Polička
www.farnostpolicka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s. a DK Polička
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

		
14. 9. - 10. 11.
		
21. 9. - 10. 11.		
		
		
26. 10. - 12. 1.
5. 11. - 6. 1.		
6. 11. - 6. 12.		

Název akce - popis
Okupace české Poličky v roce 1938 - výstava, která připomene
75. výročí Mnichovského diktátu
66. Umělecký salon - Diplomanti FaVU 2013 - výstavní projekt představí
diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly
v roce 2013 v patnácti ateliérech školy.
Keltové ve východních Čechách
Výstava dětí Základní umělecké školy Bohuslava Martinů
Olga Havlová a Výbor dobré vůle ve fotografiích

Místo konání

Pořadatel akce

Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie Polička

Městská galerie, Palackého nám.
Centrum Bohuslava Martinů
Knihovna
Knihovna

Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Knihovna, ZUŠ
www.knihovna.policka.org
Knihovna, Pontopolis
www.knihovna.policka.org

Kontakt, informace, rezervace

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

#

www.cbmpolicka.cz

Zákrejsova Polička - o čem byla
Zabydlela se, což potvrdily návštěvy nevelkého
města v po sobě jdoucích pěti dnech. Pořadatel
Tylův dům přivedl už potřetí do Poličky amatérské
soubory z blízkých míst i vzdálené Ostravy. A opět
šlo o to, nabídnout divákům dobrou pohodu spojenou s pěknými hereckými výkony ochotníků. Mám
za to, že nemohlo jít o cílenou dramaturgii při vý-

sunuté peripetie notoricky známého příběhu mlynáře, Haničky, Kláska, Kláskové, Mandáta, vrchního a vodníka Michala. Zcela v současném duchu
inscenací médií, veřejnoprávní TV nevyjímaje, je
nutno diváka vhodně nabudit pravidelnými dávkami lechtivých gest či dvojsmyslů, aby bylo dosaženo
cejchu aktuálnosti. Chci však říct, že vše proběhlo

Vzpomínáme
Dne 2. 10. 2013 si připomínáme 10. výročí, kdy nás
navždy opustila paní Jana
Sauerová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná
rodina
Kdo měl rád, vzpomene.
Kdo miloval, nezapomene.
Dne 2. 11. 2013 by oslavil
90 roků pan Václav Jána –
tesař. Bohužel uplynulo
15 roků, kdy nás tatínek,
dědeček a pradědeček bez
slůvka rozloučení 3. 8. 1998
náhle opustil.
S láskou vzpomínají
dcery Marie, Marta
a Milada a jejich rodiny.

Anežka

Lucerna aneb Kněžna se vrací

Kachna na pomerančích

Hymna

běru her; pod žádným sloganem se také náš festival
v míře přijatelné. A opět! Morálka ve starém pojetí
neodehrává. Přesto náhoda vytvořila přehlídku her, nemůže uspět: Hanička má ráda vodníka, mlynář
které měly něco společného: provázely nás pohle- flirtuje (Jen flirtuje?) s kněžnou, a co se nám to stalo
dem na vnímání lidské morálky, cti, pravdy či vlas- s panem Francem? Musím říct, že představení mělo
tenectví několika pokolení.
šťávu a už jsem se dlouho tak nepobavil a nezasmál.
Začnu Anežkou, tím dítětem nešťastným, jak
Hornoújezdský ochotnický spolek přijel s Amanpraví matka Venturová. Město je rozděleno dvěma
tem, jak se dnes říká, sitkomem s bláznivými perineslučitelnými názory, kde Anežka je právě tou, petiemi. A protože jde jen o divadelní hru, není pokterou semelou nenávistné a neopravitelné vži- třeba zkoumat, zda je pravda pravdou či lež pravdou
té a tradované pohledy na mravnost. Od slovních, nebo pravda lží. A když do toho zapadne ještě láska
zdánlivě pouťových šťouchanců do chudých a bez- mateřská, jíž je vše dovoleno, přichází na pořad lest.
branných, až po dosažené vítězství neprokázané
Dejme do toho dvojici ženichů, nahluchlou tetu, popravdy, vedoucí k neodčinitelné tragédii. A přece:
licajta a máme zmatků přehršel, v nichž se zorienvsadím sto ku jedné, že si nikdo nepovšiml přerodu
tuje především autor hry Pavel Němec. A divák se
názorů jednoho ze strůjců zla, kostelníka Tměje. To
chválabohu baví.
on provází celou hru svou nesmiřitelnou záští, aby
Trochu ve stínu cimrmanovských her zůstává
v okamžiku jímavého vyznání Anežky sklopil hlavu
Hymna Ladislava Smoljaka. Děkuji Divadelnímu
a už jen bezmocně sledoval verdikt soudu a pak po- spolku Žďár za tento zdařilý výběr. Téma není lehké
sledním chvílím Anežky. Sto dvacáté osmé provede- – první půle má k veselosti daleko, i když ne k vtipní Anežky svou přítomností zvýraznila prapravnuč- nosti. Tam jsem si také ověřil generační pohledy na
ka Františka Zákrejse a po představení poličským
stejné události: Pěvecký sbor byl po každé hymně
ochotníkům v Divadelním klubu poděkovala za
oceněn potleskem – chápu. Ale po zazpívané hymsilný dojem, který v ní inscenace zanechala.
ně Die Fahne hoch! mi vytanuly na mysli mé zážitky
Předem rozdaných karet jsme byli svědky i při
z dětství a mrazilo mi v zádech, a že bych mohl zadalších hrách, včetně představení dětského. V roz- tleskat? Jak už jsem napsal, poučný a vtipný prolog
vodové komedii Ostravské Devítky Kachna na po- pak po přestávce pokračoval cimrmanovskou verzí
merančích jsme postaveni před hotovou věc pečlivě
historie naší hymny. V té spatřujeme dokonale odpřipraveného rozchodu a rozvodu manželské dvo- hlédnutou situaci Čechů ve vlastní zemi, stále více
jice. Jen tak na okraj nám probleskne hlavou, že
germanizované a bojující nejen za jazyková práva,
vlastně fandíme nevěře – jen když je legrace. Když
ale za svou svébytnost. Zamýšlím se nad počínáposléze vyústí hra ve smířlivý konec, vůbec nepo- ním tehdejších Čechů, vlastenců a „vlastenců“ a nad
strádáme, že se od hlavní strůjkyně nevěry nedo- smířlivým koncem. Přestože jsme všechny časy
čkáme slůvka pardon, ale libujeme si, že je zaděláno
nezažili, řekneme si: „Byla to taková doba“. Ze
na další avantýru nezhrzeného milence s další mi- žádných státotvorných zemí nikde nezazní: Češi,
lenkou. Co k tomu říci: Shakespeare by asi řekl, že
promiňte! Přišli jsme se však do divadla pobavit
době bylo nastaveno zrcadlo. A já bych řekl – bohu- a musím říct: pobavili jsme se pěkně díky L. Smolžel. Ale pobavil jsem se a zasmál se.
jakovi a Divadelnímu spolku Žďár.
V Lucerně to nebyl boj o lípu, ale o návratu kněžA nakonec musím napsat, že mi těch pět dnů
ny. Tak pojali své představení ochotníci Prutu z Ko- uteklo jako voda – chodil jsem na divadlo jako na
rouhve. Bezvadné slušivé kostýmy, účelná výprava
televizi. Vše bylo v 3D a live – tedy živě.
a srozumitelná mluva umožnila soustředit se na poA. Klein, foto P. Klein
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Dne 7. listopadu uplyne 10
let od úmrtí pana Jaroslava
Vlka a 31. prosince 9 let od
smrti paní Františky Vlkové.
Kdo jste je znali, věnujte jim
tichou vzpomínku.
Děti s rodinami
Dne 15. 11. uplyne rok, kdy
nás navždy opustil náš milovaný tatínek, manžel a dědeček, pan Jan Karlík
Stále vzpomínáme.
Děti Monika, Marcel a Jan
s rodinami
a manželka Marie
Dne 15. 11. 2013 uplyne rok,
co nás navždy opustil náš
tatínek a dědeček, pan Vladislav Langr.
Stále vzpomínáme.
Rodina

Dne 18. listopadu tomu
bude již šest let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, teta, sestra, babička
a kamarádka, paní Maruška
Pražanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme všem, kdo si vzpomenou
s námi.
Synové Vojtěch a Michal
s rodinami
Dne 27. 11. 2013 uplyne
10 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček, pan František Radiměřský.
Vzpomíná rodina.

Dne 4. 12. 2013 by oslavil
70. let náš milovaný tatínek
a dědeček, pan Ladislav Radiměřský.
S láskou vzpomíná
manželka a synové
s rodinami.
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Poličská ZUŠ na výtvarném salonu

Z činnosti DPS
Penzion
Senioři z Poličky slavili Mezinárodní den seniorů.
Vše začalo 6. ročníkem Seniorské stopy. Za krásného
slunečného počasí účastníci pochodu navštívili místa, která již delší dobu neviděli. Nejvíce asi zaujala
Úzká ulička, která vyvolala řadu vzpomínek. Pochod
byl již tradičně ukončen v jídelně DPS Penzion při
zpěvu, tanci a občerstvení. Jako každý rok i letos se
k pochodu připojili senioři z domova důchodců a tak
se po roce opět setkali staří známí a bylo o čem povídat. Na závěr dostali účastníci jako dárek papírové
srdce a mapu trasy, kde se mohli přesvědčit, že jejich
kroky opravdu vytvořily tvar srdce.
Dalším dárkem pro seniory k jejich svátku byla
přednáška – Zdraví v seniorském věku. MUDr. Patrik Lisý vyprávěl jak důležité je být stále aktivní,
udržovat si přátele, koníčky, jaká jsou úskalí a specifika léčby seniorů, léčby v budoucnosti a beseda se
samozřejmě dotkla i našeho zdravotnictví.
DPS Penzion se také účastnil akce Týden sociálních služeb v ČR. Byl uspořádán den otevřených dveří a přednáška – Jak se nestat obětí podvodu. Mgr.
por. Kaizarová z preventivně informační skupiny
policie Pardubického kraje posluchače seznámila
s případy, které mohou nastat v životě seniora jak
doma, tak na ulici. Pár osobních příběhů přidali také
senioři. Na závěr každý obdržel samolepku na dveře
- NEOTVÍREJ KAŽDÉMU. Součástí této akce bude
také montáž bezpečnostních kukátek na dveře bytů
v DPS Penzion. Projekt se uskutečnil v rámci prevence kriminality a finančně jej podpořilo město Polička.
Mezinárodní den kávy, který se slaví 1. října, oslavili senioři při vídeňské kávě a povídání o historii
tohoto oblíbeného nápoje. Nápoje, který nás nejen
povzbudí, ale také doprovodí při našich setkáních
s přáteli, je součástí ranního rituálu, je společníkem
při četbě…

Tradiční výtvarný salon královských věnných
měst doplňuje každoročně i salon základních
uměleckých škol. Tentokrát organizátoři z Trutnova pojali prezentaci děl žáků ZUŠ trošku jinak.
Žáci a učitelé výtvarného oboru z jedné ZUŠky
měli za úkol navštívit ZUŠku z jiného věnného
města, za doprovodu hostitelské ZUŠky v tomto
městě prožít jeden nebo dva dny a namalovat
(nakreslit, vyfotografovat...), jak toto město vidí
(co je zaujalo, přišlo jim neobvyklé, krásné...). Po
několika dnech se pak role obrátily a z hostitelů
se stali hosté.
Výsledkem celého projektu je několik desítek prací žáků zaměřených na téma Památky
v novém světle. ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
měla za svého partnera ZUŠ z Vysokého Mýta.
Jak vidí královská věnná města děti z Poličky,
Vysokého Mýta, Jaroměře, Trutnova a Mělníka
v těchto dnech mohou zhlédnout návštěvníci
Haasova paláce v Trutnově, kde výstava probíhá. Protože je výstava putovní, pokračovat bude
do Mělníka a na jaře příštího roku dorazí i do
Poličky.

DPS Penzion zve
4. 11. Šikovné ručičky – přijďte si vyrobit vánoční
blahopřání od 13.30 hod. v pracovní místnosti
6. 11. Člověče nezlob se - od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
11. 11. Svatomartinské posezení – od 14.00 hod.
v jídelně penzionu. Zájemci se nahlásí na recepci, vybíráme 25 Kč na občerstvení.
13. 11. Šikovné ručičky – přijďte si vyrobit vánoční
blahopřání od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
20. 11. Šikovné ručičky – vánoční dekorace od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
21. 11. Šikovné ručičky - vánoční dekorace od 13.30
hod. v pracovní místnosti.
25. 11. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
28. 11. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
Na 4. prosince připravujeme Mikulášskou zábavu.
Vystoupí děti z MŠ, přijde Mikuláš s andělem a čerty.
K poslechu i tanci zahraje kapela p. Šejbla a spol. ze
Sloupnice. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci
DPS Penzion.

Vzpomínáme
22. 11. 2013 uplyne rok, co
nás nečekaně opustil pan
Václav Mlynář.
Zarmoucená rodina
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A jak hodnotí akci učitelé ZUŠ Bohuslava Martinů Polička? „Akce se uskutečnila za krásného
jarního počasí. Bylo slunečno a teplo. Ve Vysokém Mýtě jsme strávili celé dopoledne a část odpoledne. Jelo s námi 15 dětí. Z toho 5 dětí paní
učitelky Mgr. Petry Palcové mladšího věku (od 8
do 9 let), které pracovaly na kresbách, ze kterých
vytvářely barevné koláže. Mé děti staršího věku
(od 12 do 14 let) vytvářely klasické studijní kresby tužkou. Děti se pod naším vedením zaměřily
na nejzajímavější momenty a stavby z Vysokého
Mýta - neogotickou Litomyšlskou bránu, budovy s barokními a klasicistními štíty na náměstí
Přemysla Otakara II., zvonici u kostela svatého
Vavřince, gotický kostel Svatého Vavřince, vše
ze zajímavých pohledů, které se nám nabízely.
Tuto akci jsme završili návštěvou ZUŠ Vysoké
Mýto, kde nám byla ukázána škola a práce dětí,
které tvořily v Poličce. Děti ze ZUŠ Vysoké Mýto
vytvořily mozaikovou koláž z fotografií, které
v Poličce pořídily,“ popisuje Mgr. Karel Musil
z poličské ZUŠ.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Listopad v ZUŠ

Turistický den

Nejen podzimně zbarvené listí se v těchto dnech snáší k zemi
na školní zahradě… Asi tak bychom mohli charakterizovat
shon, který provázel konec října
a začátek listopadu kolem naší
školy. Na zahradě se objevila vedle pestrobarevné palety z listí
také spousta materiálu připraveného k první etapě
výměny střešní krytiny. Ano, střecha budovy dostává před zimou nový kabátek, přesněji řečeno její
část. Ta zbývající – jak všichni doufáme – vydrží
do jara a pak přijde řada i na ni. Děkujeme tímto
městu Polička a všem zúčastněným firmám za
rychlé a vstřícné jednání - další dlouhodobé deště
a nadcházející zimu by zadní část střechy jen stěží
přečkala. A tak jedním z dárků k 65. narozeninám
školy je i tato nová střešní krytina.

Vraťme se však ještě zpět k začátku školního roku.
Koncem září proběhlo ve velkém sále Tylova domu
několik dopoledních představení pro školy a také
jedno večerní představení inscenace Sluha dvou
pánů v podání žáků literárně dramatického oboru
ZUŠ. Pod vedením p. uč. Mgr. MgA. Veroniky Hrčkové jsme byli svědky uměleckého zážitku, kterým
naši žáci dokázali, že se nebojí opravdu žádné výzvy.
Úroveň představení byla vskutku vysoká, nezbývá
než dodatečně ještě jednou poblahopřát a pochválit
skvělé výkony celého ansámblu! Kulturním dárkem
k letošnímu výročí založení školy byl Slavnostní
koncert bývalých žáků a absolventů, který se konal
31. října ve velkém sále Tylova domu. Fotografie
z koncertu, který byl v tomto školním roce první gratulací k tomuto výročí, máte možnost zhlédnout na
webových stránkách školy (www.zusbmpolicka.cz).
A na co se můžete těšit v listopadové ZUŠ? Kromě
Žákovského hudebního večera, který proběhne ve
středu 13. 11. v 17 hod. v sále ZUŠ Vás rádi uvítáme
8. 11. 2013 v 16 hod. ve velkém sále Tylova domu na
– již tradičním - Koncertě vítězů Písňové soutěže Bohuslava Martinů, jejíž 11. ročník se konal 18. – 20. října v Praze. Na koncertě zazní to nejlepší v podání
nejúspěšnějších účastníků soutěže a samozřejmě
především skladby z díla našeho rodáka, Bohuslava
Martinů. Přijďte podpořit účastníky této soutěže,
kteří k nám přijedou z celé republiky, ať společně vytvoříme příjemnou atmosféru v rodném městě celosvětově známého skladatele. Koncert bude i v tomto
roce natáčet Český rozhlas.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka ZUŠ

Dne 27. září připravila Sportovní komise ve
spolupráci s poličskými turisty zábavné turistické
dopoledne pro děti prvního stupně poličských základních škol.
Počasí této akci vyloženě přálo a po týdnu zimy
a deště malé turisty ráno přivítal nádherný slunečný den. Děti se vydaly po třech trasách, na kterých
byla stanoviště s drobnými turistickými úkoly. Po
cestě se mohly občerstvit pitíčkem a tatrankou,
které ráno dostaly od svého pedagogického doprovodu, či svačinou od maminky. Kolem poledne
se do škol vrátily trošku unavené, ale s hezkou vycházkou spokojené, skupinky školáků. Turistický
den se opravdu vydařil.
Poděkování za jeho uspořádání patří poličským
turistům a městu Polička, které uvolnilo finance
na drobné občerstvení pro děti.
Sportovní komise města Poličky

Pobyt na anglické internátní škole
Před osmi lety jsem měl možnost celý rok pracovně pobývat na Lord Wandsworth College –
privátní internátní škole na venkově západně od
Londýna. V letošním roce jsem se rozhodl návštěvu zopakovat, k čemuž mi pomohlo získání
individuálního grantu z programu celoživotního
vzdělávání učitelů COMENIUS „Job Shadowing“.
A to i díky vstřícnosti vedení školy a trpělivé pomoci kolegů, kteří byli ochotní pomoci s výměnou
či suplováním hodin.
Cílem mého týdenního pobytu bylo stínování
práce vedoucího katedry zeměpisu a vyučování
lekcí na téma populačních změn ve Východní Evropě, problematiku národnostních menšin a migrantů a průmyslového znečištění ovzduší. Celkem
jsem vyučoval dvanáct hodin.
Škola Lord Wandsworth College má bohatou
historii. Vznikla jako nadační škola na počátku
20. století a jejím úkolem byla výchova sirotků
(chlapců) a jejich vzdělávání v oblasti zemědělství.
S postupem doby se zaměření školy změnilo na
všeobecně vzdělávací a škola se otevřela zájemcům z řad lidí, kteří byli ochotní za vzdělávání platit. Dnes patří mezi prestižní školy s velmi vysokým školným (cca 32 000 liber za školní rok), ale
zůstává stále zčásti dobročinnou organizací, kdy

Areál školy

asi 20% z 500 žáků tvoří sirotci či sociálně znevýhodněné děti.
Co se týče systému vzdělávání, je podobný našemu systému gymnázií věkem studentů (11 – 18 let)
i všeobecným zaměřením studia směřujícím především ke studiu na univerzitách. Velmi odlišný je
však systém v oblasti péče o žáka v době vyučování
i mimo vyučovací hodiny. Učitelé jsou vysoce vytížení a očekává se od nich participace nejen v době
vyučování, ale i mimo ni (vedení kroužků, sportů,
vychovatelská práce v domech). Zajímavostí, která
už i v Anglii působí archaicky, je sobotní vyučování. Vše je alespoň zčásti vyváženo delšími prázdninami ve srovnání s naší republikou.
Co se týče pracovní zkušenosti, je třeba říci, že
nejsou velké rozdíly ve vybavení školy (i když jsou
podmínky na Lord Wandsworth College o trochu
lepší), ale je vidět velkou snahu o co nejlepší a nejefektivnější vzdělávací metody, což je umožněno
i tím, že učitelé mají k dispozici mnohem více kvalitních zdrojů a také mají prostor o své práci více
vzájemně hovořit (každý týden jedna vyhrazená
hodina pro poradu učitelů daného předmětu).
Žáci jsou všude stejní, někteří inteligentní, někteří méně, někteří pracovití a pečliví, někteří
méně. Je však dobré zmínit, že internátní systém
je pro lajdáky poněkud nekomfortní, protože pokud neplní své úkoly, pak si je daný učitel vždy
„dožene“ a práci prostě udělat musí. To vede k tomu,
že i žáci s menšími studijními předpoklady dosahují slušných výsledků.
Bylo by možné dlouho psát o zkušenostech, podobnostech a rozdílech, ale pokud to shrnu, tak
podobné programy a granty mají velký význam
pro učitele jednak v oblasti jazykové – praktické
využití jazyka v přirozeném prostření a také v oblasti odborné – pozorování práce výborných učitelů a získávání nápadů. Pro školu se jedná zejména
o přínos v oblasti porovnávání systému a získávání kontaktů.
Petr Tišl, učitel zeměpisu a biologie,
Gymnázium Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Aby nebyl nikdo sám…

Z deníku
staromilce
Znám důchodce, který představil Poličce své
obrazy. S noblesou a skromností provedená kulturní a, v určitém smyslu, sociální práce. Řada lidí
bude z tohoto zážitku dlouho čerpat energii a radost. Znám důchodce, který se bohatýrsky chlubí,
jak vozí jiné důchodce na výlety, za zábavou, do
lázní. Kulturní a sociální práce, která si částečně zasluhuje, částečně vynucuje, veřejné uznání,
vyjádřené, mimo jiné, penězi. A tak se městská
kasa otevírá. Nepodpořit ráchání důchodců v termálním prameni by přece bylo nemorální - nebo
nepolitické? Možná se spíš bojíme říct, že něco je
špatně. Shrnutí: Když dva (důchodci) dělají totéž,
není to totéž.
-kaz-

Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Dnes vám podám jen
několik nezbytných informací, protože chci dát
prostor svému místopředsedovi SDCR, který se
chce s vámi podělit o dojmy z jedné naší úspěšné
akce. Tak tedy. Říjnový slet vlaštovek se vydařil.
Naplánovali jsme akce do konce kalendářního
roku a dokončili jsme čtvrtým zastavením náš
celoroční cyklus v CBM, tentokráte vzpomínkou

pouze účastníky akce. Organizačně se ale podílelo více složek. Tak třeba firma Zlatovánek, město
Polička, pobočka České pojišťovny i další. Všem
děkujeme, protože každý z 52 účastníků si pobyt
v termálu s vodou 38 stupňů a na sluníčku jen 25,
(v Poličce byla v tu dobu zima a pršelo) užil. Jistě
to bude mít vliv na naše zdraví a další pohodu.
Přitom jsme dávali pozor, abychom nepřekročili doporučenou dobu 15 až 20 minut v termální

na našeho slavného rodáka Bohouška Martinů.
Zakončení u jeho hrobu a položením kytičky
vzpomínek a bylo vskutku symbolické až dojemné.
O výletě do Brna dne 29. 10. budu psát až
příště, protože se uskutečnil až po uzávěrce této
Jitřenky. A co nás čeká v listopadu? Tak především poslední slet vlaštovek před zimní přestávkou a to ve čtvrtek 7. 11. v 10.00 hodin jako vždy
v THT na náměstí. Dále 19. 11. od 14.00 hodin
plánujeme na Starohradské odpoledne předvánoční inspirace a stolních her. Nová společenská
hra TRIOMINOS se ve Velkém Mederu tak ujala,
že ji budeme tentokráte hrát na více než třech
stolech. Těšte se. Pokud bude příznivá finanční situace, tak bychom chtěli pozvat naše méně
aktivní členy začátkem prosince do poličského
divadla na vystoupení pražské umělkyně a celou
naši roční výchovně vzdělávací a sociální práci
zakončíme již 3. výroční členskou schůzí, která
se tentokráte bude konat ve čtvrtek 12. 12. od
14. hodin v malém sále Tylova domu, jak jinak
než s hudbou, tancem, kulturním programem
a možná i s tombolou. Přeji vám všem krásný
podzim, další informace budou v prosincové Jitřence.
předseda SDCR
RSDr. Ivan Chudý

vodě. Delší pobyt a především složení termální
vody by mohlo poškodit naše zdraví. Možnosti
devíti termálních bazénů, sauny, masáže, mnoha
restaurací, stánků s občerstvením nás tak nadchly, že za rok jedeme do Velkého Mederu znovu.
V pěkném městečku Velký Meder jsme mohli
vidět i jeho rozvoj, který plyne vedle zemědělství,
hlavně z cestovního ruchu. Abychom nebyli stále
jen namočení v termální vodě, využili jsme úterního dopoledního zhoršení počasí a navštívili
jsme nedaleké městečko Gabčíkovo. Byli jsme
ohromeni stavbou vodního díla z šedesátých let
minulého století. Dílo nejenže chrání celý žitný
slovenský ostrov před záplavami, ale je významnou vodní evropskou cestou a se svoji průplavní
kapacitou a osmi kaplanovými turbínami, které
zásobují okolní kraj, je nejvýznamnější hospodářskou stavbou v celém regionu. Plavební
komory o hloubce 32 metrů a rozdíl hladiny 23
metrů jsou evropským unikátem.
Nejen tento výlet, ale celý pobyt nás natolik
uspokojil, že se ho chystáme v roce 2014 opakovat. Jen nás opravdu mrzí, že když máme nyní již
skoro 150 členů, tak se ho zatím nemohou zúčastnit všichni členové, i přesto, že by to jistě zdravotně i společensky potřebovali. Jsme názoru, že
za celoživotní práci našich poličských důchodců
by si to všichni určitě a zdarma zasloužili. Na závěr mi dovolte poděkovat všem zainteresovaným,
organizátorům i finančním přispívajícím. Děkujeme a za rok, třeba již ve větším počtu, opět
HURÁ DO MEDERU.
místopředseda SDCR
Jaroslav Koráb

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám zděný byt 2 + 1 OV v Poličce, 62 m2,
1. p., 2 pokoje + navíc malá místnost třeba jako
pokojík pro dítě, za domem velká oplocená a udržovaná zahrada. Klidné bydlení. Cena 720 tis. Tel:
732 917 901.
•
Prodám družstevní byt 3+1 v Modřeci,
nová střecha, plastová okna, zateplení, nízké náklady na vytápění. K dispozici ihned. Tel.: 737 919
799, 731 899 308.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel. 739 000 926.
•
Hledám kamarádku, kolem sedmdesáti let
na procházky, povídání a posezení u kávy. Mobil:
608 744 475.
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Naše městská organizace SDCR připravila pro
své členy zajímavou akci v péči o zdraví. Podle
ročního plánu uspořádala ozdravný pětidenní
pobyt v termálních pramenech ve Velkém Mederu na Slovensku. Celý pobyt byl finančně zajištěn

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

Zprávy z Charity

Loučení, které bolí

Adventní výstava S vůní
vanilky zve své příznivce
Pro malé i velké, milovníky
vánoční atmosféry i vánoční
skeptiky Oblastní charita Polička opět připravuje adventní výstavu s programem. Tentokrát bude jejím nosným
tématem vánoční kapr... A bude to výstava pro
všechny vaše smysly.
Co na výstavě uvidíte?
Rukodělnou činnost:
• řezbářů - betlémářů (jejich výrobky si můžete
také koupit nebo objednat)
• dráteníka (můžete se dívat i nakoupit)
• perníkářky (můžete se inspirovat, nakoupit si
a pochutnat)
Výstavu:
• inspirativních vánočních dekorací a vánoční
výzdobu
• živé ryby, rybky a rybičky
Co na výstavě ucítíte?
• jak jinak, než vůni vanilky
• vůni živých ryb
• vůni kadidla
Co na výstavě uslyšíte?
• povídání rybářů z poličského rybářského
sdružení o rybičkách, rybkách a rybách, aneb:
„Co musí rybáři a příroda udělat, než se nám
na stůl dostane vánoční kapr.“
• povídání pánů farářů o tom, jakou spojitost
má ryba s křesťanstvím a s Vánocemi
Co na výstavě ochutnáte?
• sladké vánoční perníčky
Co na výstavě ohmatáte?
• vše, na co bude dovoleno si sáhnout, vyzkoušet a udělat

Výstava tradičně proběhne v budově Oblastní
charity Polička (sídlo Denního stacionáře a AC dílen) na Vrchlického 22 v Poličce, v pátek 29. listopadu od 8.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Jana Dobrovolná
Dejte Otacharovi práci!
Otachar, dceřiná společnost Oblastní charity
Polička, která zaměstnává osoby s mentálním
a duševním onemocněním na pomocné úklidové
práce, hledá pro tyto lidi práci.
Otachar existuje už měsíc a ledacos se naučil.
Umí například dobře vyčistit interiér auta, vytepovat sedačky, či auto napustit ochranným voskem.
Dokáže rovněž kompletně uklidit domácnost nebo
okolí domu, uhrabat zahradu, okopat a vyplet záhony, posekat trávu nebo srovnat dříví a uklidit
uhlí. Také zamete chodníky, shrabe listí či odklidí
sníh. Kdyby zákazník potřeboval, zvládl by rovněž
jednoduchou kompletaci nějakých komponentů,
zabalit balíčky či polepit tiskoviny etiketami. Od
roku 2014 by těm zákazníkům, kteří to potřebují,
byl schopen poskytnout i takzvané „náhradní plnění“.
Otachar stále hledá pracovní příležitosti, aby
tito handicapovaní lidé mohli být společnosti užiteční svým dílem práce. Je to práce nekvalifikovaná a shání se těžce. Pomůžete ji Otacharovi najít?
Nebo si ji dokonce u něj objednáte?
Udělejte to! Na telefonním čísle 739 003 340
čeká Otachar, který chce pracovat. Chce být užitečný a dělat dobře to, co dokáže při svých zdravotních limitech zvládnout. Na vaši zakázku čekají
handicapovaní, kteří nechtějí ze společnosti jen
brát, ale také jí něco vracet.
Štěpánka Dvořáková

Klub zdraví zve na listopadovou přednášku
Letošní houbařská sezóna se celorepublikově
velice vydařila a dokonce i já jsem našla několik
nádherných „praváků“ bez jediného obyvatele
z říše bezobratlých a dva opravdu statné hřiby kováře, rovněž zcela zdravé. Nejvíce mě ale potěšilo,
že moje nejmladší ratolest, která houby v jakékoli
podobě k jídlu roky odmítala, je letos opět přijala do svého jídelníčku. Houby jako takové mají
spoustu výhod, ale pro mě tou největší je, že se za
nimi musí člověk vydat osobně a přitom si užije
krásy lesa, procvičí si zaostřování na dálku a srdce se mu několikrát radostně rozbuší, když najde
výstavní exemplář (který nakonec skončí očištěn,
rozkrájen a...).
Možná máte letos hub až nad hlavu, ale přesto
zveme ty, s nimiž se vídáme pravidelně, ty, které
jsme už dlouho neviděli, stejně jako i ty, s nimiž
jsme se ještě neviděli, dne 13. 11. od 17.30 hod.
do horní místnosti SVČ Mozaika na velice podnětnou přednášku o houbách, které (ne)rostou
v lese a jako jediné v ČR získaly značku „regionální potravina“. Se zajímavostmi o nich i o sobě
vás přijedou seznámit manželé Pasekovi z Dolů
u Předhradí a prozradí vám téměř všechno, co
vás o houbách zajímá. Na pořadu budou lesní
i pěstované houby, jejich vliv na lidské zdraví, léčivé účinky, praktické využití, zpracování
a pěstování. Přednáška „Léčivé houby“ bude výjimečně doplněna i prodejní akcí, domů si můžete odnést jak čerstvé houby, tak produkty z nich
(sušenou hlívu, shiitake, krém, mýdlo a podobné prostředky s léčivými houbami). V průběhu
přednášky potěšíme i ochutnávkou a recepty si
obohatíte svou sbírku.
České lidové názvy hub ve světě nemají obdobu!
Věděli jste například, že křemenáči se přezdívá
bolševik, klouzku verpánek a pýchavce bejčí pytlík? A to je jen malý zlomek z obrovského množ-

ství přezdívek, které Češi díky svému bohatému
jazyku dokážou vymyslet. Které přezdívky houbám dáváte vy?
Česko je považováno za ryze houbařskou zemi.
Houbaření je však koníčkem celosvětovým. Rusové snědí ročně přes milion tun hub a směle se
tak řadí na první příčku pomyslného houbařského žebříčku. Naproti tomu Řekové na houby nechodí vůbec. A citát je tentokrát ze Španěl: „Houby pojídá žena vždy společně s mužem, protože
nechce umřít sama.“ (Ramón Gómez de la Serna)
Nevím, jak to máte s houbami vy, ale věřím, že
vás toto téma neotráví a v hojném počtu přijdete.
Zájemci o zakoupení čerstvých hub se mohou přihlásit na čísle 739 329 655.
Budeme se na vás těšit a přejeme vám: Buďte
zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Kardiaci v listopadu
Za posledním špekáčkem - na nenáročnou vycházku zveme všechny příznivce zdravého pohybu
v přírodě. Po nově vybudovaném dřevěném chodníku se vydáme do zpřístupněného vodárenského
lesa. Na závěr vycházky budou v areálu zdraví zajištěny špekáčky.
Sraz účastníků v sobotu 16. 11. v 10.00 hod. před
svitavským gymnáziem. Účastníci z Poličky odjezd autobusem do Svitav v 9.19 hod.
Na poslední podzimní vycházku zveme všechny
naše příznivce.
Za členy klubu Kardio
Jan Pokorný
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Každé loučení je pro účastníky smutnou záležitostí, ale v životě to již tak chodí, že připravuje nejen
radostné chvíle. Tak tomu bylo i 17. září tohoto roku,
kdy se loučil s tréninkovou skupinou a trenérem po
více jak 4 velmi úspěšných letech Vítek Kalvoda, který svůj další život směřuje studiem na VUT v Brně
k architektuře. Mezi poličské atlety zamířil se svým
kamarádem Fandou Košňarem, coby žák posledního ročníku Základní školy Lubná, aby zjistil, co trénink atletiky obnáší. Pravidelným a velmi snaživým
svěřencem se stal až po přechodu na poličské gymnázium. Svoji závodní karieru zahájil v dubnu 2009
vítězstvím v krosu v Jablonném nad Orlicí, druhým
startem byl domácí Běh kolem poličských hradeb.
Na dráze se představil 16. května 2009 v Krajském
přeboru open v Ústí nad Orlicí na tratích 100 a 400

m (12,37; 54,22), celkem absolvoval v tomto roce 25
startů na dráze, kdy výrazně pomohl ke „spanilé
jízdě“ družstvu poličských mužů ve II. lize. V tomto roce zaznamenal úspěchy i v bězích mimo dráhu,
které završil vítězstvím v celém ročníku Orlické běžecké ligy mládeže 2009. Na dráze pak podal jistě
nejlepší výkon 13. 6. při Ústeckých memoriálech na
trati 800 m časem 2:05,70. Jeho fyziologická výbava jej přímo předurčovala k běhům na střední tratě,
ale jeho hlava nedokázala zvládat stresové situace
při těchto startech, a tak požádal, zda by se nemohl
věnovat kratším tratím. Protože jde o dobrovolnou
činnost, tak mu bylo vyhověno, přestože předpoklady pro sprinterské tratě rozhodně neměl, vždyť jako
dorostenec začínal 60 m časem 7,96, což je výkon
slušný, ale pro mladšího žáka. Svojí pílí a zarputilostí se nakonec dokázal prosadit na všech tratích
do 400 m. Objektivně elektronicky měřené časy jej
postupně učinily oddílovým rekordmanem na všech
hladkých tratích až do 400 m včetně sprinterského
trojboje, kde opakovaně pokořil „vousatý“ rekord kolegy Petra Macha. To je v době vysedávání u počítačů
a nechutě mladých k tvrdé dřině úctyhodný výkon.
Poslední dvě závodní sezóny hostoval společně
s Milanem Le Vietem v družstvu svitavských mužů,
kterým pomohl po desetiletích se vrátit do II. ligy
a udržet se v ní. Přesto zůstal vždy poličským atletem. Letošní závodní i tréninková sezóna byla silně
poznamenaná maturitou a přijímacími zkouškami
na vysokou školu, proto také nebyly splněny letošní
výkonnostní cíle na dráze, ale profesní stoprocentně. Jeho nejsilnější zbraní se stal běh na 400 m (OR
50,68), ale ten letos absolvoval při 30 startech na
dráze pouze jedenkrát na sklonku sezóny 7. září ve
Svitavách, škoda.
Na počátku naší spolupráce bylo moje odmítnutí
s ním spolupracovat, neboť jsem plánoval skončit
s atletikou a nechtěl jsem nikoho nikomu přetahovat,
nedal si říci. Večer 17. září při posezení po sezóně po
krásných čtyřech letech spolupráce jsem oddaloval
okamžik jeho oznámení, že končí. Připravoval jsem
mu podmínky pro trénink v Brně, ale moji nabídku
odmítl s tím, že mi kdysi slíbil: „S nikým jiným, než
s vámi trénovat atletiku nebudu a to dodržím“, v takovém okamžiku se vám rázem koulí slzy po tvářích
a nemáte najednou slov, v hlavě se mísí pocity štěstí
i zklamání. „Tedy těmito řádky ti Vítku za všechny
krásné chvíle a za důvěru moc děkuji a přeji, ať se ti
daří i mimo dráhu!“
Jaroslav Kacálek
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Petr Němec
obhájil titul

Václavská trofej s osmnácti medailemi

Od soboty 5. října je Petr Němec (42) již dvojnásobným mistrem republiky v držení dvou tupláků
v předpažení.
Tohoto úspěchu dosáhl na Pilsner Festu v Plzni, kde mistrovství ČR tvořilo jednu z několika
doprovodných akcí festivalu. Finále soutěže proběhlo těsně po hudebním vystoupení kapely Kryštof. Díky tomu sledovalo Petrovo vítězství 15 000
diváků. Přítomen byl i komisař z agentury Dobrý
den, který zdokumentoval překonání loňského
českého a současně i osobního rekordu. Petr Němec totiž letos překonal svůj starý český rekord
o šest sekund z 11:21 na 11:27 minuty.
Vrcholu sezóny v podobě mistrovství ČR v Plzni předcházely další soutěže v průběhu léta. Jako
první to byl Pelhřimov, kde Petr překonal český rekord držení dvou tupláků v rozpažení. Potom zazářil ve Strakonicích 1. místem v předpažení, stejně
si počínal i ve Svitavách. Skvělou bilanci mu „narušila“ pouze jedna stříbrná medaile z Harachova.
Dvojnásobný mistr ČR byl v Plzni obdarován
místním pivovarem stejně jako v minulém roce,
odměna za vítězství činila 365 piv značky Pilsner
Urguell.
Petr dosahuje dlouhodobě kvalitní silové výkony, ke kterým mu gratuluji. Vím ale, že se najdou
i jedinci, považující držení tupláků za poměrně
snadnou záležitost. Pro všechny takové sportovní
teoretiky mám jedno doporučení. Naplňte si dva
tupláky pivem, zvedněte je nataženými, zcela propnutými pažemi do předpažení a bez přestávky je
v této náročné poloze držte po dobu 11:27 minuty.
Úspěchy Petra Němce nejsou rozhodně náhodné,
ve fitcentru pravidelně trénuje již 25 let. Do svých
programů zařazuje i speciální přípravu na výše
zmíněné soutěže. Petře, přeji hodně sportovních
úspěchů i do dalších let.
Jiří Štěpánek,
kondiční trenér

Krajský přebor
v přespolním běhu
Dva zástupci Atletiky Polička startovali v posledním Krajském přeboru letošního roku, tentokrát v přespolním běhu. Přebor byl součástí
tradičního běhu Cross Country v Pardubicích v sobotu 12. října. Úspěšnější byl mladší z nich, starší
žák Jan Mužík, který na trati 2,8 km získal časem
10:35 m v přeborech další medaili, tentokrát bronzovou. Pěkný závod absolvoval mezi muži Josef
Šutera na desetikilometrové trati. V absolutním
pořadí doběhl v čase 35:12 šestý a po odpočítání
umístění dvou slovenských reprezentantů na něj
zbyla v KP neoblíbená „bramborová“ medaile.
Miloslav Červ
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Třetí ročník závodu Václavská trofej, který se
konal v sobotu 28. září, v den státního svátku sv.
Václava, připravilo Rybářské sdružení Vysočina
Polička opět velkoryse – vypsalo šest závodních
kategorií, takže se udělovalo osmnáct pohárů. I to
způsobilo, stejně jako nádherné počasí „babího
léta“, že se na startu sešlo 121 rybářů z různých
koutů republiky (z toho deset juniorů do 15 let).
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu
řekl:
„Jedná se o pěknou podzimní akci, kterou pořádáme na sv. Václava letos už potřetí. Už máme
zkušenosti, že v tento čas bývá hezké počasí a vyšlo nám to i tentokrát, přestože předtím řadu dní
pršelo. Je krásný slunečný den, takže nikomu
nevadilo, že ráno trochu mrzlo. Z početné účasti
máme pochopitelně velkou radost. Jako vždy jsme
opět doplnili stávající rybí obsádku, vysadili jsme
celkem 2 575 nových ryb. Dominantní byli pstruzi duhoví (1 900 ks, mezi nimi i několik trofejních
kusů kolem 70 cm), dále 600 kaprů a 75 štik. Chytá se na nádržích č. 1 a 2. Povoleny jsou všechny
legitimní rybolovné metody, takže každý si může
vybrat tu „svou“. Praxe ukázala, že tento způsob
našel mezi soutěžícími oblibu a oslovil velký počet
rybářů v celé republice.
Potěšitelné je, že ryby berou, jen za první poločas, který trval dvě a půl hodiny, jich bylo uloveno
kolem 200. Jsme zvědavi, jaký bude konečný výsledek, závod končí ve 14 hodin. Odhaduji, že to
bude mezi 400 až 500, což je na tuto roční dobu

dobrý výsledek. Nejvíc berou pstruzi, už byl uloven kapitální kousek 72 cm o váze kolem 4 kg.
Vypsali jsme šest pohárových soutěžních kategorií, a to pro děti do 15 let, dále v lovu pstruhů,
kaprů, dravců (štik, okounů, candátů), největší
rybu a pro celkový největší počet ulovených ryb.
Budeme tedy rozdávat 18 pohárů. Zkušenosti ukazují, že je to správná cesta.“
Konečné výsledky: Kategorie kapr: 1. Milan
Nezval (12 ks), 2. Pavel Barčevský (11), 3. Radek
Šafář a Jiří Nečas (oba 7). Kategorie pstruh: 1. Mirek Moravec (55), 2. Jaroslav Šibor (19), 3. Mirek
Hlásenský (14). Kategorie dravci: 1. Vlastík Melezínek (52), 2. Mirek Hlásenský (16), 3. Michal
Nikl (4). Kategorie největší počet ulovených ryb:
1. Mirek Moravec (55), 2. Vlastík Melezínek (52),
3. Mirek Hlásenský (32). Kategorie největší ulovená ryba: 1. Jaroslav Čížek, jeseter 88 cm, 2. Jakub
Dvořák, pstruh 72 cm, 3. Petr Málek, pstruh 67
cm. Kategorie junioři do 15 let: 1. Petr Dvořáček
(9), 2. Petra Navrátilová (6), 3. Rozárka Skřepská
(4), 4. Andrea Zavoralová (3), 5. Sára Melezínková
(3), 6. Lukáš Borovský (2), 7. Zuzana Kašparová (2),
8. Damián Šafek (2), 9. Milan Melezínek, 10. Roman Kašpar. První tři závodníci v každé kategorii
převzali poháry a dle výběru věcné ceny, věnované
sponzory. Celkem bylo uloveno 574 ryb, z toho 77
kaprů, 398 pstruhů, 99 štik a okounů. Závodníci si
ponechali 152 ryb.
Text a foto: L. Vrabec

Poličské úspěchy na MČR žactva
Kluci představte se.
Honza Mužík, žák 9. A ZŠ Masarykova v Poličce, Martin Pavliš, spolužák Honzy, Jirka Machek,
kvintán Gymnázia Polička.
V čem jste závodili?
Honza: běh na 800 m, Martin: běh na 3 000 m,
Jirka: sprint na 60 m
Jak jste byli na MČR vybráni?
Honza: „V neděli 15. 9. jsem se dostal v republikových tabulkách mezi 24 nejlepších, kluci mi
na posledním kole mužů pomohli zaběhnout čas
2:11,02.“ Martin: „Dokázal jsem zaběhnout na posledním kole žáků 8. 9. trojku za 10:20, což stačilo
na šestnáctý čas vybraných.“ Jirka: „Mezi nejlepší
jsem se kvalifikoval již na jaře na KP (7,58). Pak
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jsem časy ještě vylepšoval. Na olympiádě a pak na
soutěži družstev to bylo 7,51-7,49 a 7,45. Bohužel
ve sprintu na 150 m 18,37 na postup nestačilo.“
Jak jste v Praze dopadli?
Honza: Vylepšil jsem si umístění ze zimy
o jednu příčku. Průdušky nebyly stoprocentně
v pohodě. Martin: Jsem až nadšenej. Osobák o 25
sekund, čas pod deset minut a umístění v desítce! Co dodat? Jirka: Tak napůl. 7,59 a 19. místo
se ztrátou čtyř setin na semifinále není vyloženě
špatný, o tom se mi na začátku sezony mohlo jen
zdát, ale není to ono. Na olympiádě jsem byl jedenáctý a chyběly mi rovněž čtyři setiny, ale na
postup do finále.
Ptal se Miloslav Červ

Fotbal - výsledky
Muži „A“:
SK POLIČKA			
2 (0)
TJ SVITAVY „B“			
0 (0)
branky: 57. Mirek KOVÁŘ, 82. Mirek STEJSKAL
Sestava: Slaný – Škoda (79. Bureš), R. Ehrenberger, Pavliš, Mužík – Poul, T. Švec, O. Petr (70. Stodola), Kovář – Stejskal, J. Petr.
První poločas byl o dobývání branky Svitav a pro
naše hráče to byla těžká práce. V 5. minutě sice Ondra Petr vyzkoušel svou střelou Lampárka, jinak
však svitavský gólman mnoho práce neměl. Naše
mužstvo sice mělo optickou převahu, ale prakticky
bez šance, když hlavičkový pokus Martina Pavliše
a gólová šance Mirka Stejskala ze závěru úvodní části efekt nepřinesly. Hráči tak odcházeli do kabin za
bezbrankového stavu 0:0, s čímž byli samozřejmě
spokojenější hosté.
Po změně stran se obraz hry nezměnil a v 57. minutě už přišla gólová radost. Po autovém vhazování
Mirka Stejskala poslal do šestnáctky ostrý míč Tomáš Poul a Mirek Kovář ho usměrnil za Lampárkova
záda – 1:0. V další možnosti se ocitl v 67. minutě Tomáš Švec, jeho prudká rána skončila na tyči a z pokračují akce se Kovářovi nepovedlo umístit centr do
odkryté branky a přidat svůj druhý gól v zápase.
Rozhodnutí tak padlo v 83. minutě, když vybojoval míč Pavel Bureš, následnou střelu Mirka Kováře
Lampárek ještě vyrazil, ale pouze k Mirkovi Stejskalovi a ten pohodlně zvýšil na 2:0 a navýšil tak svůj
střelecký podzimní účet na číslo 8! Načež si prohlédl
za kritiku rozhodčího druhou žlutou kartu Chlup
a šel do kabin předčasně. Hosté sice během druhé
půle ožili, ale k ohrožení poličské svatyně se dostávali sporadicky. V závěru mohl ještě vylepšit skóre
Jirka Petr, jehož do šance vysunul Kovář, domácímu
útočníkovi ale balon poskočil a branku přestřelil.
I v sedmém domácím zápase jsme naplno bodovali
a tak stále platí: MŮJ DŮM, MŮJ HRAD.
muži „B“:
Sokol VERMĚŘOVICE		
1 (0)
SK POLIČKA „B“			
0 (0)
Sestava: Slaný – Vondra, Jílek, Pavliš, Bureš – Kučera D., Kysilko, Klein V., Scheb J. – Stodola, Dobeš
(Stodola D., Švec Fr.)
Ve vyrovnaném zápase s vedoucím mužstvem
tabulky jsme rozhodující gól obdrželi v 82. minutě utkání. Utkání by více slušela remíza, ale našim
hráčům se bohužel domácího brankáře nepodařilo
přelstít i z těch nejvyloženějších šancí. Stínem utkání
bylo zranění (tržná rána v obličeji – pět stehů) dorostence Daniela Stodoly.

dorost U19:
Sokol JEHNĚDÍ/Sokol SLOUPNICE
2 (1)
SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ		
3 (2)
Branky: Daniel STODOLA, Jarmil SVOBODA,
Petr HARAŠTA
Dorost nám udělal radost výhrou na půdě třetího
celku soutěže. Výsledek 3:2 v náš prospěch se nerodil zrovna jednoduše. V první půli jsme proměnili
v gól jeden přímý a jeden nepřímý volný kop. Soupeř
snížil těsně před odchodem do šaten. Ve druhém poločase se domácí zlepšili a my hrozili nebezpečnými
brejky. Jeden jsme proměnili ve třetí gól. Domácí
snížili v poslední minutě z penalty.
Žáci mladší:
SK POLIČKA			
6 (3)
Sokol DOLNÍ ÚJEZD		
0 (0)
Naši mladší žáci předvedli na hlavním hřišti výborný výkon, oku lahodícímu pro nezaujatého diváka s řadou hezkých kombinačních akcí a výsledkem
toho bylo zasloužené vysoké vítězství. Svým výkonem tak potěšili trenéry Kozla a Chvojku. Jen tak
dále …!
Žáci starší:
SK POLIČKA			
0 (0)
Sokol DOLNÍ ÚJEZD		
4 (1)
Hosté byli fotbalově lepší a zaslouženě vysoko zvítězili.
Přípravka starší:
V sobotu 12. 10. 2013 jsme jeli na další turnaj do
Svitav. Naším prvním soupeřem bylo mužstvo České Třebové a do zápasu jsme vstoupili velice aktivně
a rychle jsme se dostali do vedení. Celý zápas jsme
jasně kontrolovali a kluci hráli opravdu pohledný
fotbal plný důrazných soubojů a místy i pěknou
kombinací. Do dalšího zápasu s domácím týmem
Svitav jsme šli s jasným cílem vrátit soupeři porážku
z domácího prostředí, kde nás Svitavy porazili. Opět
jsme rychle vstřelili gól, vytvořili si tří brankové vedení, před koncem nás soupeř zatlačil před naši bránu, ale výhru jsme udrželi a stali se vítězem tohoto
turnaje. Obrovská pochvala patří celému týmu za
předvedenou hru a bojovnost.
SK POLIČKA – ČESKÁ TŘEBOVÁ B
6:4
Valouch 3x, Krejčí, Pham, Horníček
SK POLIČKA – SVITAVY		
5:3
Valouch, Horníček 2x, Martinů, Doležal
Sestava: Spálenka, Doležal, Bulva, Bednář, Pham,
Mach, Valouch, Horníček, Martinů, Krejčí
Trenéři: Lajžner Roman, Karlík Jan
Přípravka mladší:
Na předposlední turnaj podzimní sezóny jsme zajížděli k sousedům do Svitav. Poprvé jsme náš první zápas, dle rozpisu turnaje, sehráli až jako druhý
v pořadí. Byli jsme zvědaví, jestli i tentokrát úvod
prvního zápasu prospíme nebo zda nám pozdější začátek bude více vyhovovat. Naštěstí platila druhá varianta, nás „nakopla“ branka hned z prvního útoku
a nasměrovala tým k vysokému vítězství nad hráči
z Č. Třebové. Náš strážce branky vychytal všechno.
Druhý mač s domácími borci byl určitě nejlepší
zápas v našem podání v této sezóně. I když jsme nakonec prohráli, rozhodně jsme nebyli horším týmem.
Domácí rozhodli o vítězství až v závěru, kdy jsme
zbytek sil vrhli do útoku. Naše vyložené šance ale
vychytal výbornými zákroky domácí gólman. Přesto
chválíme celé mužstvo. Všichni podali nejlepší výkon v této sezóně a je vidět, že když se chce, tak to
jde. Jen tak dál.
SK POLIČKA – ČESKÁ TŘEBOVÁ B
14:0
Roun 5x, Švec 3x, Sabin 2x, Jílek 2x, Otcovská,
vlastní
SK POLIČKA – SVITAVY		
2:6
Roun, Jílek
Sestava: Šenk Matěj - Král Jan, Otcovská Bára, Sabin Vojtěch, Mitáš Matěj, Roun Nikolas, Švec Adam,
Jílek Jakub,
Veselý Adam. Trenéři: Mlynář, Spálenka
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Poličské mladé
pušky
25. 9. se v Lázních Bohdaneč konal fotbalový přebor Pardubického krajského fotbalového svazu ve
věkové kategorii do deseti let. Jednalo se o turnaj výběrů okresních fotbalových svazů (Pardubice, Chrudim, Ústí n. O., Svitavy).
SK Polička měla v této věkové kategorii trojnásobné zastoupení (zleva viz foto): Sergio, Johny, Pamič.
Jejich spoluhráči byli borci ze Svitav a Mor. Třebové.
Hoši se v krajské konkurenci rozhodně neztratili,
skončili na druhém místě. Na výsledcích měl podíl
dvěma góly Johny, jedním gólem Sergio a bezchybnou defenzívní prací Pamič. Velkou měrou se na
tomto úspěchu našich borců zasloužili jejich týmový
spoluhráči ze starší přípravky SK Polička a zejména
trenéři Lajny a Karlos. Jen tak dál.
Výsledky:
Výběr OFS Svitavy – výběr OFS Ústí n. O.
1:1
Výběr OFS Svitavy – výběr OFS Chrudim
2:2
– Sergio, Johny
Výběr OFS Svitavy – výběr OFS Pardubice 3:0
– Johny 1x
S. Mahu

Turisté zvou
Sobota 11. listopadu - Listopadová vycházka
V letošním roce se vydáme na
vycházku z Korouhve přes Jimramov do Bystrého. Odjezd linkovým autobusem v 8.32 hod do
Korouhve. Trasa asi 18 km.
Vedoucí akce: Műllerovi
15. - 17. listopadu: Za posledním puchýřem
V letošním roce se zúčastníme 42. ročníku této celostátní akce v Humpolci.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
sobota 23. listopadu - Zamykání turistických cest
Na ukončení turistické sezony pojedeme osobními
auty za našimi kamarády do Velkých Opatovic.
Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Tenis

Volejbal v plné
sezóně
Přípravka
Krajský přebor přípravek jsme rozjely fantasticky. Po loňské exhibici je ale letos jasné, že se budeme dosti prát o cinkot některé z medailí. Všechny
turnaje dosud odehrané (byly čtyři) se rozhodovaly od stolu, počítaly se celkové míče. Třikrát jsme
se radovaly my – Polička A, ale na posledním
turnaji jsme totálně neprofesionálním přístupem
podcenily naše béčko, a tento remízový zápas nás
odsunul poprvé za rivalky z Lanškrouna. Ukázalo se, že na hřiště nepatří žádná nesoustředěnost
a chechtanda. Nad tím by se měla děvčata pořádně
zamyslet. V celkové pořadí vedeme o 7 bodů před
Lanškrounem a o 10 bodů před třetím Dolním
Újezdem.
Pořadí dalších našich družstev: B tým je 6. C:
12. místo, E: 18. místo, D: 20. místo, s umístěním
a především s hrou D a E týmu jsme nadmíru spokojeni, zde nastupují děvčata 4. třídy!

21. 9. turnaj staršího žactva v Kolíně. Adam
Jelínek vyrazil na další turnaj a obsadil 3. místo
ve dvouhře.
28. 9. poslední turnaj starších žáků této sezony
se konal ve Vysokém Mýtě. Adam Jelínek a Zdenda Jílek vyhráli jeden zápas ve dvouhře a Zdenda
navíc završil sezonu 1. místem ve čtyřhře.
28. 9. také dorost hrál poslední turnaj,
a to v Litomyšli. Pokusit štěstí jely Lucka Jílková
a Eliška Hrubá. Obě bohužel bez úspěchu.
28. 9. se nám úspěšně podařilo postavit nafukovací halu a tak jsme plynule přešli do nové
halové sezony. Přejeme všem našim hráčům
a hráčkám ve všech věkových kategoriích co nejvíce vyhraných zápasů a hlavně radosti ze své
předvedené hry.
12. 10. V sobotu se konal v Poličské hale první
turnaj nové halové sezony. Hrála se dvouhra Me-

Mladší žákyně
Tady se čekalo, že budeme bojovat o medaile, ale
opak je pravdou. Soutěž hraje deset týmů a my se
krčíme na sedmém místě. Na hřišti nebojujeme,
chodíme, spíše se ploužíme, velmi často předem
vzdáváme zápas. I naopak: vedeme-li o deset bodů,
sety potupně prohráváme. Bez kolektivního a bojovného výkonu se vyhrávat nedá. Soutěž je sice
teprve v začátku, ale na medaile ztrácíme více než
desítku bodů.
Starší žákyně
I tady předvádíme výkony jako na houpačce, Zatím máme na kontě 2 výhry a 2 prohry. Nedovedeme oba zápasy v jeden den odehrát stejně naplno.
Potřebujeme hrát a minimalizovat chyby.
Poslední zářijový víkend se žákyně zúčastnily
Českého poháru v Bílovci, velmi dobře rozehraná
kvalifikace, kdy jsme ve skupině 2x zvítězily, a tím
jsme dostaly právo poprat se o postup s družstvem
SAVO Praha, bohužel nevyšla. Tento zápas se nám
nepovedl podle našich představ.

Nicméně budeme hrát Stříbrnou vločku, kde
se potkáme se soupeřkami z Prahy, Plzně, Tábora, Kolína, Mostu, Uherského Hradiště. Určitě to
bude dobrá herní zkušenost.
Juniorky
Děvčata se na soutěž velmi pečlivě připravovala,
náročnými tréninky, ať už v posilovně nebo v hale.
Z kraje přípravy se ale ukázalo, že některá děvčata nezvládají takovouto zátěž, proto raději skončila s volejbalem.
V domácím prostředí jsme zvítězily nad družstvem ze Znojma. Bohužel k tomuto vítězství jsme
další nepřidaly. Věděly jsme, že zisky bodů budou
vyžadovat jen 100% výkon bez chyb. Zatím vítězíme pouze na nevynucené chyby. Soutěž je v první
čtvrtině, neházíme flintu do žita.
Muži
Muži mají polovinu soutěže za sebou. Okupují
6. místo s pěti výhrami a devíti prohrami.
har

22

dium. Původně třináctka hráčů se hned po několika minutách zmenšila na dvanáctku a to vinou
zranění Romana Blažka, který se musel ve třetím
gamu s turnajem rozloučit. Zbylé startovní pole
poté pokračovalo ve třech skupinách a svádělo
nelítostné souboje. Vítězství ve skupině znamenalo přímý postup do čtvrtfinále. Veliké uznání
patří Pavlu Saturkovi, který byl nejstarším účastníkem a zle proháněl o pěknou řádku let mladší
soupeře.
Od čtvrtfinále byly k vidění zajímavé a vyrovnané zápasy. Pouze finále bylo jasnou záležitostí
nevyčerpatelného Martina Kubáta, proti vyčerpanému Pavlu Svobodovi v poměru 6:0.
Konečné pořadí:
1.
Martin Kubát
2.
Pavel Svoboda
3.
Vláďa Vltavský a Dušan Vápeník
5. - 8. Roman Maršalík, Fanda Kolín,
			
Michal Kratochvíl a Pavel Stříteský
9.
Pavel Saturka
10.
David Konstantin
11. - 12. Jindra Kučera a Jakub Báča
19. 10. turnaj Fanda Cup. Tento turnaj již po
několikáté uspořádal Fanda Svoboda. Turnaje se
zúčastnilo devět dvojic. Na 3. místě se umístili
Jarmil Cik a Radek Hrdlička, místo druhé si zajistil Filip Švejda s Marcelem Hloušem a 1. místo
pro sebe ukořistili Bohouš Slaný a Pepa Báča.
- zj -

Zprávy oddílu ledního hokeje
Na konci září odstartoval nový ročník hokejové sezony. Do mistrovských soutěží jako první
vstoupilo mužstvo juniorky, následně pak dorost
a žáci. Výborný rozjezd se povedl dorostu, který
bude letos obhajovat loňské prvenství.
Úvodní střetnutí sehrál ve Světlé nad Sázavou,
kde zvítězil 14:1, když po první třetině vedl již
10:0. „A“ mužstvo muselo na svůj zahajovací
duel čekat až do 13. 10., kdy zajíždělo do Litomyšle. Nejdříve však odehrálo tři přátelská utkání.
S Chotěboří v Chotěboři, kde prohrálo 6:2, doma
pak se ZH Pardubice (prohra 5:4) a se Semechnicí (výhra 10:1).
Stínem přáteláku s Pardubicemi bylo zranění
L. Cika, který se po několika letech vrátil zpět do
Poličky. Po střetnutí s protihráčem byl v 11. minutě první třetiny převezen do nemocnice s těžkým otřesem mozku a obraženou krční páteří.
Neděle 13. 10.
LITOMYŠL – POLIČKA 3:8 (5:0,1:3,2:0)
Branky: Šedý, Mahel, Pospíšil
Vstup do nové sezony se Spartaku vůbec nepovedl. Po prvních dvaceti minutách prohrával
5:0 a na začátku druhé třetiny již 6:0. Až ve 34
minutě proměnil Šedý trestné střílení a další
dvě branky ve 35 minutě. To bylo ze strany Poličky vše. Soupeř v závěrečné části trestal hrubé
chyby našeho týmu a upravil tak konečné skóre
na 8:3.
Čtvrtek 17. 10.
POLIČKA – CHRUDIM 1:2 (0:1,1:0,0:1)
Branky: Krajíček
Spartak proti silnému soupeři bojoval velice
statečně a s nasazením. Důkazem toho je, že obě
branky hostí padly v našem oslabení. Ta první
ve třetí minutě první třetiny. Stav utkání na 1:1
vyrovnal Krajíček v deváté minutě druhé třetiny
a zdálo se, že při troše štěstí Polička v prvním
domácím utkání zvítězí. Ovšem ve třetí třetině
soupeř z přesilové hry zvýšil na 1:2 a ani závě-
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rečný tlak Spartaku skóre nezměnil, ale výkon
domácích oproti zápasu s Litomyšlí byl nesrovnatelný.
V přestávce mezi první a druhou třetinou proběhlo před zraky přihlížejících diváků dekorování mládežnických celků Spartaku za výsledky
v loňském ročníku.
Z rukou starosty města Jaroslava Martinů,
jednatele společnosti T.E.S. p. Cobe Ivanovského a předsedy oddílu LH Miloše Grubhoffera
převzali hráči medaile a poháry. Starší žáci
za 1. místo, mladší žáci za 3. místo a dorost za
1. místo v krajském přeboru pardubického kraje
za ročník 2012 – 2013.
V úplném závěru této slavnostní příležitosti
blahopřáli členové výboru LH předsedovi oddílu M. Grubhofferovi, který v tomto roce oslavil
kulaté životní jubileum 50 let.
Junioři:
Lanškroun – Polička
Dorost:
Světlá n.Sázavou – Polička
Choceň – Polička
Polička – Choceň
Polička – M. Třebová
Polička - Chrudim
Litomyšl – Polička
St. žáci:
Polička – Lanškroun
Ml. žáci: Polička – Lanškroun
Choceň –Polička
Choceň – Polička
Pardubice – Polička
Č. Třebová – Polička
Pardubice – Polička
Přípravka:
Polička – M. Třebová
Polička – Lanškroun
Skuteč – Polička

10:1
1:14
5:6 SN
6:3
4:3 SN
6:7
1:5
10:1
2:6
6:7
12:3
9:2
1:2
3:2
0:18
1:18
16:0

Výbor oddílu LH

Kurzy plavecké školy
Pondělí:
16.00 – 17.00 hod. přípravka ORKA		
		
Zdeněk Jandík
16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let,		
		
Zdena Šemberová
16.00 – 17.00 děti
kapříci od 4 -7 let velký b.
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 hod. zdokonalovací
kurz st.žáci
Zdena Šemberová
17.00 – 18.00 hod. plavecký
oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
Úterý:
14.30 – 15.30hod. cvičení
a plavání pro těhotné
Zdena Šemberová
16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 -9 let.
			
Zita Nešťáková a Zdena Šemberová
Středa:
13.00 – 13.30 hod. Batolata malý
bazének - pulečci
Jana Nyklová
13.30 – 14.00 hod. Batolata malý
bazének - medúzky
Jana Nyklová
14.00 – 14.30 hod. Batolata malý
bazének - pulečci
Jolana Kozlová
14.30 – 15.00 hod. Batolata malý
bazének - medúzky
Jolana Kozlová
15.00 – 15.30 hod. Batolata malý
bazének - medúzky
Jolana Kozlová
15.30 – 16.00 hod. Batolata malý
bazének - medúzky
Jana Divoká
16.15 – 17.00 hod *veřejnost-rodiče
s dětmi 2 - 3 let – želvičky - velký b.
			
Jana Divoká
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
			
Zděněk Jandík
17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání
veřejnost
plavčík

19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic

Jana Divoká

Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 2 roku, Želvičky 2 - 3 let (veřejnost), Kapříci 4 – 7 let, Delfínci
5 – 6 - 9 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl Orka.
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.
Informace: zjitili jsme pro vás - zdravotní pojišťovny proplácí dětem plavecké kurzy, využijte této
nabídky a přijďte si mezi nás zaplavat.
Vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel.
737 867 342, e-mail: bazen@tespolicka.cz, plavecká škola Jolana Kozlová 731 020 030, e-mail: plaveckaskola@tespolicka.cz, hospodářka plaveckého
bazénu Zdena Mihulková tel. 461 725 631, plbazen@
tespolicka.cz.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r.o.

veřejnost velký bazén
Plavání hrou
Zdokonalovací plavání
Delfínek
Plavání a cvičení
nejen pro seniory

zdarma
20 Kč/ hod.
45 Kč/ hod.
zdarma
40 Kč/ hod.
80 Kč/ hod.

Permanentky
5 vstupů
10 vstupů
15 vstupů
plavání - děti od 3 let do 15 let
85 Kč/hod.
160 Kč/hod.
210 Kč/hod.
plavání - ostatní
200 Kč/hod. 400 Kč/hod.
575 Kč/hod.
sauna - děti od 3 let do 15 let
190 Kč/hod. 365 Kč/hod.
525 Kč/hod.
sauna - ostatní
375 Kč/hod. 725 Kč/hod. 1.050 Kč/hod.
Upozornění:
• vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky
• návštěvník za překročení zaplacené doby uhradí
10 Kč za každou započatou ¼ hodinu
• návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu, který
jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu
• návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který jde
plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za každou
započatou ¼ hodinu
• držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
Kurzy
Aquagravidibic
Aquaerobic
Batolata malý bazének
Rodiče s dětmi 2-3 roky

80 Kč/60 min.
80 Kč/60 min.
110 Kč/30 min.

OVOV neboli Odznak všestrannosti olympijských
vítězů. Jedná se o sportovní projekt, jehož zakladateli jsou naši olympijští vítězové v atletickém desetiboji
R. Změlík a R. Šebrle.
My starší si jistě vzpomeneme na plnění Odznaku
zdatnosti v dobách naší povinné školní docházky,
kdy při dosažení daného počtu bodů jsme získali
bronzový, stříbrný nebo zlatý odznak a myslím, že
naši generaci získání takového odznaku ještě těšilo
a také motivovalo k nějaké sportovní aktivitě.
A právě tuto myšlenku oživili v podobě svého pro-

Vážení rodiče,
nabízíme vám s dětmi ve věku od 2 do 3 let plavání
pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby starší 18
let. Plavání s dětmi je dostupné pro širokou veřejnost.
Přihlášky obdržíte po telefonické dohodě na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775,
Polička.
Mnoho plaveckých úspěchů přeje za kolektiv plavecké školy a plaveckého bazénu
Jitka Kmošková

Ceník plaveckého bazénu
Bazén plavání
děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní
Sauna
děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní

Kristýna Šafářová
na finále OVOV

100 Kč/45 min.
60 Kč/60 min.
60 Kč/60 min.
60 Kč/60 min.
50 Kč/60 min.

Přednášky
Úvodní přednášky,
přednášky pro těhotné
20 Kč za osobu
Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.
Půjčovné:
vysoušeče vlasů
rukávky/pár
vstup na balkon
plavecký pás

10 Kč
5 Kč/hod.
10 Kč/hod.
5 Kč/hod.

Upozornění:
• potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za
vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně
před zaplacením nebo využijte služeb v pracovní
době v kanceláři plaveckého bazénu.
Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.
Jitka Kmošková,
vedoucí plaveckého bazénu Polička

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

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

jektu výše jmenovaní olympionici s cílem „přispět
ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek
a chlapců a dát současné generaci školáků příležitost zkusit sportovní zážitky podobnou formou,
jaká se osvědčila jim“.
Již druhým rokem se také naši studenti účastní
tohoto projektu a v rámci hodin tělesné výchovy
a vlastní tréninkovou pílí ve svém volném čase se
snaží splnit bodový zisk v deseti disciplínách pro získání bronzového, stříbrného, zlatého či diamantového odznaku. Ti nejlepší z celé republiky mají potom
šanci postoupit do celorepublikového finále.
Již v loňském roce postoupili mezi nejlepší v republice naši dva studenti, Markéta Štejdířová a Milan Hrstka. Po dvoudenním zápolení se umístili asi
v polovině startovní listiny a mohli být rozhodně
spokojeni.
V letošním roce si účast na Republikovém finále
OVOV zajistila pouze jedna žákyně. Mezi 24 nejlepších ve své kategorii se probojovala studentka kvinty
Kristýna Šafářová. Po letní tréninkové přípravě odjela 6. září do Prahy změřit své síly s těmi nejlepšími
v republice.
Její výkony byly opravdu famózní a z původního
postupového 19. místa obsadila po sečtení bodů za
všech deset disciplín vynikající 4. místo. Zklamání
z „bramborové“ medaile bylo o to větší, že z celkového počtu získaných 7 479 bodů ji dělil pouze jeden
jediný bod od „bedny“ v podobě 3. místa!
Kristýna je nejen výborná studentka, ale také
sportovní talent od přírody. Avšak bez přidané hodnoty v podobě vlastní tréninkové píle, houževnatosti
a vůle překonávat výkony své i jiných, by diamantový
odznak a 4. místo na republikovém finále OVOV určitě nezískala. Blahopřeji jí jménem celé školy a přeji
další sportovní úspěchy.
Přehled dosažených výkonů v jednotlivých disciplínách: 60 m běh – 8,51, skok daleký – 5,09 m, hod
medicinbalem – 13,0 m, shyby – 41, švihadlo – 244,
trojskok snožmo – 7,11 m, kliky – 87, leh-sed – 93,
hod míčkem – 38,0 m, driblink – 320 m.
J. Petříčková
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Plavecký bazén
1. pátek

6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
2. sobota
14.00-20.00
3. neděle
zavřeno
4. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
5. úterý
6.00-7.30, 12.00-14.30, 14.30-15.30
cvičení a plavání pro těhotné, 17.0020.00 z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
7. čtvrtek
6.00-7.30, 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy,
8. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
9. sobota
14.00-20.00
10. neděle zavřeno
11. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
12. úterý
6.00-7.30, 12.00-14.30, 14.30-15.30
cvičení a plavání pro těhotné,
17.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
13. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
14. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy,
15. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
16. sobota 14.00-20.00
17. neděle
zavřeno
18. pondělí 6.00-7.30, 12.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
19. úterý
6.00-7.30, 14.30-15.30 cvičení
a plavání pro těhotné, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
20. středa 6.00-7.30, 8.00-10.00 dvě dráhy,
10.00-12.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
21. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy,
22. pátek
6.00-10.00, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
23. sobota 14.00-20.00
24. neděle zavřeno
25. pondělí 6.00-8.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
26. úterý
6.00-7.30, 10.00-14.30, 14.30-15.30
cvičení a plavání pro těhotné, 17.0020.00, z toho 17.30-19.00 tři dráhy
27. středa 6.00-12.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
28. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy,
29. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
30. sobota 14.00-20.00
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 °C.

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
KONTAKT: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.
cz, tel. 737 867 342, 461 725 631,
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org

DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ č. 238/2011 ze
dne 10. 8. 2011 do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami a děti do jednoho roku! Děti ve věku 1 až 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!
UPOZORNĚNÍ: při překročení zaplaceného času
v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
NABÍDKA: V prostorách SAUNY na Plaveckém
bazénu, Nádražní 775, Polička, nabízíme k PRONÁJMU MÍSTNOST o rozměrech 17 m2 za účelem
rekondičních nebo rehabilitačních služeb, např. masáže, poradenství a přednášky péče o zdraví a výživu
člověka.

Pozvánka na
špičkový cyklokros
V neděli 10. listopadu se v Poličce bude poprvé
konat závod TOI TOI Cupu - nejvyšší soutěže v cyklokrosu v České republice v kategoriích od žáků
přes kadety, juniory přes Elite až po veterány.
Cyklistický oddíl SK PRIMA Polička dostal po
několika ročnících úspěšného pořádání závodů
Českého poháru Masters důvěru od Českého svazu
cyklistiky k organizaci závodu nejvyšší soutěže.
Jako organizátoři máme přislíbenou účast téměř
všech špičkových českých týmů, takže v Poličce
budou skutečně k vidění naši nejlepší cyklokrosaři.
Závodů v kategorii Elite a Masters se zúčastní
i borci z našeho oddílu, kteří již několik let s úspěchem pravidelně objíždí závody celého poháru.
Harmonogram závodů je následující:
- 10.00 - starší žáci, kadetky (společně žákyně,
kadetky)
- 10.45 - kadeti, ženy (společně juniorky, ženy)
- 11.45 - junioři
- 13.00 - Elite - Open závod (Elite a U23)
- 14.30 - ČP Masters
Start a cíl závodu bude na fotbalovém stadionu
a okruhy budou vedeny po cestách v Liboháji mezi
stadionem, altánkem, kapličkou a sjezdovkou. Detailní propozice závodu jsou k dispozici na www.
skprimapolicka.cz
Přijďte se do Liboháje podívat na špičkové závody
a fandit našim svěřencům.

PROVOZ SAUNY zahájen ve středu 18. října
muži: 		
středa a pátek od 16.00-19.30 h.
ženy: 		
čtvrtek od 16.00-19.30 h.
		
sobota od 15.00-16.55 h.
společná:
sobota od 17.00 do 20. 00.
AKTUÁLNÍ ZMĚNY o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a www stránkách: město Polička,
T.E.S., s.r.o.
Informace:
Jitka Kmošková 737 867 342
		
bazen@tespolicka.cz
		
731 020 030
		
plaveckaskola@tespolicka.cz,
		
Zdena Mihulková: 461 725 631
		
plbazen@tespolicka.cz
Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu:
po, st, pá:
10.00-12.00 a 14.00-20.00 h.
čt: 		
14.00-20.00 h.
so: 		
18.00-20.00 h.
Aleš Mach odřídil svoje první utkání v kariéře!
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli před plaTeprve dvanáctiletý Aleš Mach z Poličky odřídil
veckým bazénem. Vstupné do fitcentra se hradí u in- v sobotu 12. října svoje první mistrovská utkání
struktora.
ve své rozhodcovské kariéře, když byl delegován
ZIMNÍ STADION:
jako hlavní rozhodčí na utkání mladších a starších
Vstupné:		
děti
20 Kč
žáků SK Polička – Sokol Dolní Újezd. Obě utká		
dospělí
35 Kč
ní proběhla pod dohledem delegáta OFS Svitavy
Veřejné bruslení
– pana Mergla z Litomyšle. Aleš dostal výjimku
– sobota, neděle 14.00 – 15.30 hod.
od OFS ve Svitavách a bude jako hlavní rozhodčí
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu, Po- delegován na mistrovská utkání žáků na krajské
lička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427
nebo okresní úrovni. Při domácích zápasech mužů
pak vypomáhá jako rozhodčí č. 4 při střídání hráčů obou mužstev.
Aleši, vedení oddílu SK Polička Ti přeje hodně
zdaru v kariéře rozhodčího a splnění vysněného
cíle, zapískat si někdy i zápas I. ligy kopané.

Nový rozhodčí

AVL Polička

XV. ročník Amatérské volejbalové ligy Polička byl zahájen
v říjnu úvodními zápasy. Do
letošního ročníku se přihlásilo
osm družstev, což je o jedno více
než v minulých ročnících. Jsme
rádi, že se po delším čase objevil nový tým, který
zpestří herní zážitky těm stávajícím - zaběhnutým.
Přejeme všem hodně úspěchů a dobrou hru.
Rozpis zápasů:
7. 11.
Pajdáci - LachSoda, Pajdáci - Hrošíci,
LachSoda - Hrošíci
14. 11. Bystré - Jaruni, THT - Jaruni,
THT - ASPV
21. 11. Jaruni - LachSoda, ASPV - LachSoda,
ASPV - Hrošíci
28. 11. K6 - Jaruni, K6 - ASPV, Bystré - ASPV
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák
TJ Spartak Polička - ASPV

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
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