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Město Vánoc
Město Polička vyhlašuje soutěž na téma „MĚSTO VÁNOC“. Do soutěže se mohou přihlásit všichni obyvatelé města a jeho městských částí Střítež,
Lezník, Modřec, i firmy zde sídlící.
Město Vánoc
Máte zájem o zlepšení vzhledu města?
Zdobíte svá okna, dům nebo předzahrádku
v čase adventním nebo vánočním? Přihlaste se!
Líbí se vám sousedova adventní nebo vánoční
předzahrádka, jeho vánoční okno? Přihlaste ho!
Zaujaly vás adventní nebo vánoční výzdoby restaurací, firem a dalších subjektů? Přihlaste je!

Kategorie:
• adventní a vánoční výzdoba oken, balkónů
a lodžií
• adventní a vánoční výzdoba domů a předzahrádek, která je viditelná přímo z ulice
Termín: zima 2013
Fotosnímky přihlášených výzdob budou postupně zobrazeny na www.policka.org s možností hodnocení. Zhotovený fotosnímek výzdoby (i z mobilního telefonu) zašlete na: podatelna@policka.org
nebo osobně odevzdejte na podatelně městského
úřadu s uvedením adresy vyfotografovaného místa, a to od 1. 12. 2013 do 10. 1.2014.

Známe vítěze soutěže o logo
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Projekt péče
o stromy
Město Polička si v letošním roce nechalo zpracovat inventarizaci stromů na veřejných prostranstvích včetně návrhu pěstebních opatření. Zhotovitelem tohoto projektu je firma SAFE
TREES s.r.o. našeho předního arboristy Ing. Jaroslava Kolaříka, PhD. Městu Poličce a správci veřejné
zeleně T.E.S. s.r.o. se tak dostává do rukou komplexní materiál, který je vodítkem pro údržbu stromů ve
městě. Projekt navrhuje kromě ošetření stromů i jejich kácení ve třech stupních naléhavosti. Informace
o navržených opatřeních jsou veřejnosti dostupné na
http://www.stromypodkontrolou.cz/ v sekci mapový portál.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Alej Na Valech na
třetím místě!

Město Polička vyhodnotilo soutěž na logo pro
oslavy 750. výročí založení města. Soutěže se
zúčastnilo se svými návrhy 17 výtvarníků, někteří zaslali i několik variant log. Výběr nebyl lehký.
O vítězi rozhodli nejen odborníci z řad profesionálních grafiků a učitelů výtvarné výchovy, ale
i radní města. Třetí místo obsadil Jaroslav Mareš
z Poličky, druhé místo patří Václavu Dvořákovi
z Hlinska. Vítězství získává Kateřina Švecová, která bydlí v Dolním Újezdě a je studentkou posledního ročníku Masarykovy univerzity v Brně, obory
regionální rozvoj a sociologie.
Vedení města Poličky děkuje všem, kteří se do
soutěže zapojili.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

V pondělí 11. listopadu bylo ukončeno hlasování
v anketě Alej roku 2013, kterou každoročně pořádá
sdružení Arnika. Polička s alejí Na Valech obsadila v náročné konkurenci, stejně jako v loňském roce
s Královskou alejí, pěkné třetí místo, když z celkového počtu 7086 platných hlasů získala hlasů 426.
Na druhém místě skončila s 1175 hlasy Priessnitzova lázeňská kolonáda na Jesenicku a vítězem se
stala s 1493 hlasy Jedovnická alej 200 lip a jasanů lemujících silnice vedoucí z Jedovnic do Lažánek a do
Rudice. Podrobnější informace o výsledcích soutěže
s fotografiemi lze nalézt na http://alejroku.cz/. Díky
patří všem, kdo se do hlasování aktivně zapojili.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

1. místo

Úspěšný rok Terezy
Vytlačilové
2. místo

Město Polička se již několik let pyšní jednou z nejlepších juniorských atletek České republiky, kterou
je Tereza Vytlačilová. K mimořádným výkonům poblahopřál poličské reprezentantce (pokr. na str. 2)

3. místo

Svoz odpadu o svátcích
Svoz odpadu připadající na 24. 12. bude proveden 25. 12.
Ostatní termíny připadající na svátek: 25. 12.,
26. 12. a 1. 1. zůstávají beze změn a svoz bude proveden v těchto dnech.
Provozní doba Sběrného dvora Poliča
pondělí
23. 12. 12.00 - 16.30
úterý
24. 12. zavřeno
středa
25. 12. zavřeno

čvrtek
pátek
sobota
pondělí
úterý
středa

26. 12.
27. 12.
28. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.

zavřeno
12.00 - 16.30
8.00 - 12.00
12.00 - 16.30
zavřeno
zavřeno
Milan Nespěšný
LIKO SVITAVY a.s.
tel. 605 246 544
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Vážení a milí spoluobčané,
přejeme vám i všem vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém
roce 2014 pevné zdraví, mnoho štěstí
a spokojenosti.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Kučerová, místostarostka
Marie Tomanová, místostarostka
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Úspěšný rok Terezy Vytlačilové

Dotace pro
podnikatele
Vážení podnikatelé, živnostníci a zemědělci,
MAS, Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., v období 2009 – 2013 nabízela drobným podnikatelům
a zemědělcům možnost čerpání dotací na zakládání
a rozvoj firem.
V roce 2014 se otevírá nové programovací období
evropských dotačních programů, mimo jiné i Operačního programu Podnikání a inovace a Programu
rozvoje venkova. Aby místní akční skupina mohla
nadále nabízet možnost čerpání dotací, musí mít
vypracovaný a schválený strategický plán. Tento dokument musí detailně popsat potřeby území a projektové záměry subjektů fungujících na území MAS
SpRP o.s.
Abychom mohli podchytit i vaše potřeby a plány,
zveme vás, drobné podnikatele, zemědělce a živnostníky, kteří chcete rozvíjet své firmy a měli byste zájem o čerpání dotací v dalším programovacím
období, na schůzku, která se bude konat ve čtvrtek
16. 1. 2014 v 15 hodin v Multifunkčním domě, nám.
Na podkově 68 v Bystrém.
Na schůzce bude, mimo jiné, prezentována činnost MAS v letech 2009 – 2013. Budou vám představeny projekty drobných podnikatelů a zemědělců,
kteří v tomto období čerpali dotace. Pokusíme se od
vás zjistit, jaké projektové záměry byste chtěli s podporou MAS v letech 2014 – 2020 realizovat a tyto
záměry zahrnout do našeho strategického plánu.
Pokud máte zájem se schůzky zúčastnit, potvrďte
nám, prosím, účast na níže uvedených kontaktech.
Těšíme se na setkání s vámi.
Petra Martinů, manažerka MAS SpRP o.s.
kontaktní osoba:
		
		

Půlnoční bude
mladá
Štědrý večer je svátek naplněný tajemstvím, zvyky
a obyčeji. Pro mnohé k němu stále ještě patří účast
na půlnoční mši svaté, při které je připomínán prapůvod Vánoc – oslava narození Ježíše Krista. Je to
vždy mše mimořádná svou atmosférou.
Letos hudební doprovody a zpěvy půlnoční mše
svaté v kostele svatého Jakuba v Poličce proběhnou
v režii mladých. Ti se připravují oslavit narození
Spasitele nejen zvukem varhan, ale i hlaholem trub,
drnčením kytar, kvílením houslí, pískáním fléten,
rachotem bubnů a samozřejmě zpěvem.
Budeme rádi, když vy všichni, kdo přijdete v úterý
24. prosince 2013 ve 24 hodin do kostela, oslavíte
spolu s nimi zpěvem koled událost, která před dvěma tisíci lety pozměnila svět.
Srdečně zve Farnost Polička

Uzávěrka

2

Nutno dodat, že Tereza je studentkou poličského
gymnázia bez individuálního vzdělávacího plánu,
úspěšně se jí daří spojit život studentský a sportovní. Samozřejmě s velkou dávkou nasazení, výdrže i odříkání. Přejeme Terezce i jejímu trenérovi,
ať vyjde jejich největší cíl pro rok 2014 – nominace na Mistrovství světa juniorů do 19 let, které se
koná v červenci v USA.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů v platném znění
na obsazení pracovní pozice:

Leona Šudomová
tel. 773 983 764
sekretariat@maspolicsko.cz

příštího čísla Jitřenky 16. prosince
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

(pokr. ze str. 1) i jejímu trenérovi, Jaroslavu Kacálkovi, starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou.
A jaké jsou největší úspěchy Terezy Vytlačilové
v roce 2013? V tomto roce Tereza postoupila z dorostu do starší věkové kategorie juniorek, přesto
se v ní prosadila a úspěšná byla i mezi ženami do
23 let.
Medailová umístění: juniorská mistryně ČR
v hodu oštěpem a ve vrhu koulí, mistryně ČR
družstev juniorek, mistryně Moravy a Slezska
družstev juniorek, vicemistryně ČR družstev žen,
vicemistryně ČR do 23 let v hodu oštěpem, juniorská vícemistryně ČR v halovém pětiboji, juniorská
vicemistryně ČR ve vrhu koulí v hale.
Další přední umístění: vítězka finále extraligy
žen v hodu oštěpem, dvě druhá místa na Mezistátním utkání zemí střední Evropy, vítězka Velké ceny Pacova v sedmiboji, vítězka Pražských
vícebojů v sedmiboji, vítězka Velké ceny Jihlavy
v hodu oštěpem a ve vrhu koulí, vítězka Velké ceny
Litomyšle ve skoku vysokém, dvě 6. místa na Mistrovství ČR žen na dráze, 4. místo na Mistrovství
ČR do 23 let ve vrhu koulí.

Druh práce: referent odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí
Platové zařazení: podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů
Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšířenou působností Polička
Předpokládaný termín nástupu: 1. leden 2014, nebo dle dohody (nejpozději však 1. březen 2014)
Podmínky pro vznik pracovního poměru
- státní občan ČR nebo cizí státní občan (z prostoru EU) s trvalým pobytem na území ČR, tj. fyzická osoba, která
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je trestně
- bezúhonná, ovládá jednací jazyk
Dále požadujeme
a) minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
(vysokoškolské vzdělání a praxe v relevantní oblasti výhodou)
b) znalost legislativy na úseku životního prostředí a správního řádu výhodou
c) uživatelskou znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, ASPI výhodou)
d) schopnost práce v týmu, osobní odpovědnost, dobré komunikační dovednosti
e) časová flexibilita, ochota dále se vzdělávat
f) připravenost k pracovním cestám
g) řidičské oprávnění skupiny B
Předpokládaný rozsah činnosti: samosprávné činnosti a státní správa převážně na úseku vodního a odpadového
hospodářství
V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
telefon, e‑mail, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče
Formulář přihlášky je dostupný na webové stránce http://www.policka.org/ v sekci úřední deska.
K přihlášce je třeba připojit
a) strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech
a dovednostech
b) originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud domovský stát takový doklad nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
lze doložit i dodatečně, nejpozději však před podpisem pracovní smlouvy
c) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bližší informace o druhu práce podá RNDr. Mgr. Jiří Coufal, vedoucí oddělení životního prostředí, telefon 461 723 851
Písemné přihlášky uchazeči doručí v termínu do 5. prosince 2013 na adresu:
Město Polička, JUDr. Bohuslav Břeň, MPA, tajemník MěÚ, Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Přihlášky lze doručit i osobně do 5. prosince 2013 do 14.00 hodin na podatelnu MěÚ. Později doručené přihlášky
nebudou do výběrového řízení zařazeny.Obálku označte heslem VŘ – referent odboru územního plánování, rozvoje
a životního prostředí
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, popř. žádného uchazeče nevybrat.
JUDr. Bohuslav Břeň, MPA - tajemník MěÚ Polička
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Proměny Poličky 2013
Nová parkoviště
Vybudována byla 4 nová parkoviště, díky nimž
přibylo v Poličce téměř 60 nových parkovacích
míst. Řidiči mohou nově parkovat na sídlišti Hegerova, na ulici Družstevní, u plaveckého bazénu
a v ulici Smetanova.

Nový kabát dostala i ulice Na Jordáně. Celkové náklady 10 mil. korun.

DPS Penzion Polička
Před plánovaným dokončením je i největší stavební a investiční akce roku 2013 v Poličce – Realizace úspor energie – Dům s pečovatelskou službou
Hradby Na Valech
Proměnou prošla nejvíce bašta SO 20, u které „Penzion“ Polička. Vyměněna byla všechna okna,
byly vyměněny napadené dřevěné prvky krovu. budova byla zateplena, finišuje dokončení venkov-

Bazén - parkoviště

Hradby

Morový sloup

Sídliště Boženy Němcové

KM tronic a Koh-i-noor

DPS Penzion

Hegerova ulice

Tyršova ulice

Sídliště Boženy Němcové
Během podzimu byly opraveny komunikace
a vyměněna část kanalizace. Na jaře 2014 bude
pokračovat oprava chodníků, kdy bude položena
betonová zámková dlažba a dokončeny terénní
úpravy. Celkové náklady: 4 mil. korun.

ních fasád, probíhá finální nastavení celého systému plynových kotlů a tepelných čerpadel. Celkové
náklady: 15,8 mil. korun.

Opravy silnic
Město Polička navazuje na opravu silnice I/34,
kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Z městské pokladny je financováno dláždění chodníků na ulici Hegerova a okolo gymnázia, úpravy
přechodů pro chodce – celkové náklady téměř
2,5 mil. korun. Provedena byla také rekonstrukce
poklopů kanalizačních šachet.
Pardubický kraj opravil část silnice II/360 z Poličky do Litomyšle. Nový povrch má silnice procházející Lezníkem, vybudován byl i nový chodník.

Svojanov

Střecha věže dostala novou krytinu z dřevěného
štípaného šindele. Byly provedeny i opravy zdiva
a omítek a pokračovalo statické zajištění zdiva
kurtiny i bašty v úseku SO 19, která dostala nový
střešní plášť již v minulých letech a letos byla opatřena nátěrem. Celkové náklady 2 mil. korun.

Průmyslová zóna Polička
Tyršova ulice
Nové moderní haly v oblasti průmyslové zóny
V polovině června letošního roku byla dokončena rekonstrukce Tyršovy ulice. Získala nový po- vybudovaly a otevřely v tomto roce firmy KOH-Ivrch - položena byla žulová dlažba, vyměněny byly -NOOR PONAS s.r.o. a KMtronic s.r.o. Novou halu
a sklad postavila vedle svého stávajícího provozu
kabelové rozvody veřejného osvětlení, částečně
vyměněna kanalizace (havarijní úseky) a vodovod. i firma Ravensburger Karton, s.r.o.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Morový sloup
V červenci byly zahájeny restaurátorské práce
na odstranění havarijního stavu morového sloupu.
Sundány byly i 3 nejpoškozenější sochy – sv. Karel
Boromejský, sv. Šebestián a sv. Vít. Náklady letošního roku představují částku 907 tis. korun.
Hrad Svojanov
V letošním roce začaly opravy domu č. p. 122
u parkoviště hradu. V domě byl opraven krov
střechy a střešní krytina byla vyměněna. Celkové
náklady: 742 tis. korun. Zároveň probíhá stavba
přístřešku pro sochy z poličského morového sloupu. Přístřešek bude postaven tak, aby návštěvníci
procházející okolo, mohli vidět přímo práci restaurátora.

Redakce Jitřenky přeje čtenářům
klidné prožití vánočních svátků.
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Ještě ke staromilci
Odpověď důchodců MO SDČR Polička
pisateli pod značkou - kaz- z deníku
staromilce
Jsme členové místní organizace SDČR Polička
řádně registrovaní a máme přiděleno vlastní IČO.
V našem městě se sdružujeme již dva roky a v letošním roce jsme byli v Pardubickém kraji vyhodnoceni jako jedna z nejlepších organizací.
Velice nás rozladil článek pisatele pod značkou
- kaz-. Tento pisatel nás důchodce lživě napadá a obviňuje, že na naše aktivity využíváme „městskou
kasu“. Je pravda, že naše město nám jako i jiným
organizacím přispívá na činnost.
Chceme říci, že naše aktivity jsou různé a většinou si vše hradíme z vlastních prostředků. Pro
informaci předkládáme některé údaje. V loňském

Poděkování
městu
Blíží se konec kalendářního roku a při té příležitosti chci připomenout občanům alespoň některé
akce, které se v tomto roce v Poličce uskutečnily.
Po vydařené rekonstrukci Palackého náměstí
a přilehlých ulic se v roce 2013 dočkaly podobně
zdařilé opravy ulice Tyršova a prostor kolem pošty.
Nová dlažba, bezbarierová úprava, lavičky, stromy.
Ulička Na Jordáně je k nepoznání. Místo kaluží
nová dlažba, místo kopřiv stromy, dlažba i kousek trávníku. Ulice družstevní se dočkala nových
chodníků, zmizela nevábná proluka porostlá kopřivami a po deštích zdobená blátivou kaluží. Prostor využil VHOS a.s. a zajistil i oplocení a úpravu
celého pozemku.
V současné době se pracuje za plného provozu
zařízení na zateplení budovy z pensionu pro důchodce. Je to velká akce za využití dotací z EU, která bude přinášet úsporu energií. Domnívám se, že
je to mnohem prozíravější využití dotací EU, než
když některá města využijí stejné dotace a vydají
podobné větší sumy peněz na zařízení exkluzivních sportovišť, která si nevydělají ani na provoz
a nutnou údržbu.
Cyklostezky využívají poličští občané již dlouho. Chtěla bych vyzdvihnout skutečnost, že kolem
stezky je pravidelně vysekávaná tráva, prořezány
stromy a keře, přibyly lavičky a odpočívadla. Stezku hojně využívají cyklisté, lyžaři, maminky s dětmi, sportovní chodci i běžci.
Také mne příjemně překvapila rychlá reakce na
nedostatek míst v mateřských školkách. Nová třída byla upravena na škole Na Lukách.
Můj výčet dobré práce vedení města Poličky
není jistě úplný. Ani to nebylo mým cílem. Chtěla jsem jen upozornit, že ne všechna města a obce
mají pracovité a rozumné zastupitele a zároveň
jim za jejich práci pro město chci poděkovat, popřát jim i všem občanům radostné a spokojené vánoční svátky a do nového roku zdraví, elán do další
práce a v soukromém životě spokojenost.
Jana Filipi
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roce jsme od města Poličky obdrželi 40 000 Kč při
veřejnou omluvu od pisatele pod značkou kaz v Jitpočtu 70 členů. To je 571 Kč na osobu. Vyúčtování
řence případně i jiným veřejným způsobem.
jsme v termínu řádně doložili a je uloženo v účtárSvaz důchodců Polička okolí místopředseda
ně města. V letošním roce jsme celkem dostali od
Jaroslav Koráb
města 52 000 Kč na počet 137 členů. To je 379,50 Kč
na člena. A proto si mohou důchodci zajistit zájezd
Vážená redakce Jitřenky
v termálních lázních na Slovensku. Myslí si tedy piProsím uveřejnit moji stížnost na článek v lissatel, že jsou tyto částky vysoké a závratné?
topadovém vydání. Jsem já i ostatní účastníci záMáme na pisatele malý dotaz - „Proč tento pisa- řijového pobytu v termálních lázních ve Velkém
tel poukazuje jen na náš svaz důchodců, proč nena- Mederu nepravdivě - lživě nařčeni, že jsme na svůj
padá jiné složky a organizace ve městě, kteří také
pobyt použili i prostředky z městského rozpočtu.
dostávají na svoji činnost a provoz peníze z měst- To je lež a chceme od pisatele omluvu. Veškeré náské pokladny? Proč?
klady jsme si hradili sami a co víc - budeme akci
Město důchodcům přiděluje finanční částku na
opakovat.
činnost, ale důchodci značnou část z této částky
P. S. Ten dělá to a ten zas tohle...
opět městu vracejí, např. tím, že si kupují vstupenM. Šitinová, člen SDČR
ky na akce do Tylova domu a muzea. I dříve město
poskytovalo důchodcům zázemí – tzv. klubovnu
Vážená redakce Jitřenky,
důchodců, kde se mohli scházet a domlouvat si
reagujeme na článek zveřejněný pod názvem
společné akce, kdežto v dnešní době tuto možnost „Z deníku staromilce“,který napsal anonymní pisanemají a doposud město o nic takového nežádali.
tel „kaz“ a žádáme od něho omluvu.
V produktivním věku jsme pro naše město jisté
Určitě je nás většina členů Svazu důchodců ČR,
hodnoty již odvedli a nyní jsme na zaslouženém
koho tento článek hluboce urazil.
odpočinku a tato nepravdivá urážlivá slova o „ráJak si může pisatel „kaz“ dovolit veřejně kritizochání se důchodců za peníze z městské kasy“ nás
vat někoho, o jehož práci ví tak málo. Zájezd důvelice mrzí.
chodců do Velkého Mederu si každý účastník platil
Pokud jsou v našem městě lidé smýšlející jako pi- sám v plné výši. Nikdo se neráchal ve vodě za penísatel pod značkou - kaz- NEPŘEJÍCÍ – je to smutné. ze z pokladny města.
Naše motto zní „Aby nebyl nikdo sám“. Proto uvíZa organizování takových a jiných akcí jsme vetáme každého, kdo má zájem přijít mezi nás nejen
lice vděční, jejich účel nejlépe vystihuje naše heslo
z Poličky, ale i z okolí. Od pisatele požadujeme ve- „Aby nebyl nikdo sám“.
řejnou omluvu za nepravdu, kterou napsal v článku
Je to záslužná práce, kterou celý výbor SDČR
- byli bychom také rádi, kdyby se pod svůj článek
i ostatní členové dělají pro lidi, kteří by jinak žili
podepsal, tak jak to děláme my a neschovával se za
uzavření doma ve své samotě a mnohdy i se zdraznačku - kaz-. Určitě by si s ním naši členové, kteří
votním postižením.
s tímto článkem nesouhlasí, rádi popovídali.
Pokud jde o otevírání městské kasy, jak píše
Všichni jsme moc rádi, že máme předsedu, který „kaz“, je mnoho dalších organizací, kterým město
se práci s důchodci v MO SDČR maximálně věnu- přispívá na jejich činnost, tyto ovšem „kaz“ nekrije, s výborem a vlaštovkami akce organizuje a této
tizuje.
práci bezúplatně obětuje velkou část svého času.
Určitě každý člen Svazu důchodců ČR toho za
Za skupinu důchodců
celý produktivní věk nemálo vykonal pro město
Marie Pospíšilová, Jaromír Faiman
i celou společnost a má právo na zlomek toho doSvaz důchodců ČR, občanské sdružení, stat zpět.
Městská organizace Polička
Je smutné, že pisatel „kaz“ nemyslí na to, že jednou bude také důchodce a nebude chtít být sám.
Z jednání rozšířeného pléna výboru
Za skupinu důchodců ČR
Svazu důchodců dne 22. 10. 2013
Jitka Makovská, Hana Vomáčková, Marie
Nelze než s podivem si přečíst článek v říjnové
Müllerová, Ludmila Musilová, Jiří Krejsa
Jitřence z deníku staromilce pod anonymní značkou kaz.
Nebylo nás málo, kteří jsme navštívili výstavu
mistra Zbyška Siona, jak v Centru Bohuslava Martinů, tak také při prohlídce městské radnice, kde
jsou některá díla mistra vystavena. Vyjádřili jsme
uznání nad jeho tvorbou a dosavadním životním
Není nám lhostejné, že článek vzbudil tolik nedílem. Nelze činit srovnání tohoto člověka s člověgativních emocí, děkujeme za kladné, i když jen
kem, který zastupuje společně s dalšími obětavými
verbálně vyjádřené, ohlasy. Autor textu, nositel
občany organizaci Svazu důchodců. Ti většinou
značky -kaz-, je redakci dlouhodobě znám, článek
starší občané jistě vykonali své dílo pro společnost
a i nadále se chtějí zúčastňovat veřejného, spole- tedy nelze považovat za anonymní. V textu není
čenského a kulturního života. Jestli někdo spoju- uveřejněna informace, která by přímo spojovala
je život starších lidí pouze s finančními otázkami, městskou kasu se ZAPLACENÍM zájezdu několika
nevidí až tak daleko, kam se může dostat také sám. členů MO SDČR Polička do Velkého Mederu v roce
2013. Nemůžeme a nechceme čtenářům radit, jak
Organizace svazu důchodců není jediná, která
interpretovat texty v Jitřence, ale ohrazujeme se
žádá město o finanční příspěvek na svoji činnost
a jsme velice rádi, když určitou částku dostaneme. proti obvinění ze zveřejňování lživých informací.
Ve svém programu využíváme některých kultur- Neztotožňujeme se s přesvědčením, že určité sociální skupiny mají automatické právo na výhody,
ních zařízení, kde finančním příspěvkem pro naše
členy, vracíme část prostředků zpět pro město. respektujeme však právo odlišného názoru. ZaštiVlastní potřeby si hradí členové přímo sami. Bě- ťování se pojmy „stáří“, „osamělost“, „postižení“,
však pokládáme za, řekněme, nevkusné a, vzhlehem roku pořádáme celou řadu akcí, kde nejsou
dem k tomu, že autor textu je zdravotně hendikev žádném případě využívány finanční prostředky
povaný důchodce, i za poněkud nesmyslné. Poprvé
z příspěvků města. Tak zvané ráchání ve Velkém
v polistopadové historii (a nejspíš v celé své hisMederu za finanční prostředky z městské kasy není
torii) byla Jitřenka kvůli zmiňovanému článku
vůbec pravdivé, protože každý účastník si veškerý
předmětem policejního vyšetřování. Nepřísluší
pobyt platil sám. Je proto smutné, že v současné
nám toto komentovat - to je věcí zřizovatele, města
době se najdou někteří lidé, kteří dokáží urážet
starší občany, kterým se snaží svaz umožnit za- Poličky. Jménem redakční rady však deklarujeme,
pojení do společenského života a zúčastnit se akcí, že svobodu slova považujeme za jednu z nejzásadnějších občanských výsad.
které jsou finančně náročnější a na které je využito
Redakční rada
i finančního příspěvků města. Požadujeme proto

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Tylův dům
Neděle 1. prosince od 13.00 do 18.00 hodin,
prostory TD
VÁNOČNÍ INSPIRACE
Vánoce se blíží a my vám přinášíme inspirace v podobě krásných vánočních dekorací
a zároveň i tipů na vánoční dárky.

Kino Polička
Pondělí 2. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
Křídla Vánoc
2D drama/komedie, ČR, 110 minut, do 12
let nevhodný, vstupné 120 Kč
Zimní příběh o zázracích. O naději v nás.
Úterý 3. prosince v 8.15 a 10.00 hodin,
velký sál TD
Velká vánoční jízda
3D a 2D animovaná komedie, USA, 98 minut, přístupný, školní projekce,
vstupné 70 a 40 Kč.
Počítačově animovaný 3D a 2D snímek konečně nabízí odpověď na otázku: Jak jen to
Santa dělá, že dokáže během jedné noci nadělit všechny dárky?
Středa 4. prosince v 8.15 hodin, velký sál TD
Velká vánoční jízda
3D animovaná komedie, USA, 98 minut,
přístupný, školní projekce, vstupné 70 Kč
Jak doručit 2 miliardy dárků za jedinou
noc?
Středa 4. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
Maturita
2D komedie, ČR, 95 minut, přístupný,
vstupné 90 Kč
Komedie z prostředí střední školy od scénáristy filmu Gympl.
Sobota 7. prosince v 15.00 hodin, velký sál TD
Ptačí úlet
2D animovaný/rodinný, USA, 91 minut,
přístupný, dabing, vstupné 90 Kč
Největší krocaní útěk všech dob.
Středa 11. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
Cesta
DVD horor/psycho, Španělsko, 109 minut,
titulky, nevhodný do 15 let, vstupné 90 Kč
Zoufalé pátrání po pravdě přivede Raúla
k nečekaným a hrůzostrašným zjištěním.
Sami před sebou se neschováte.
Sobota 14. prosince v 18.00 hodin, velký sál TD
Hobit: Šmakova dračí poušť
3D fantasy, USA/Nový Zéland, 170 minut,
dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Druhý díl filmové trilogie Hobit režiséra Petera Jacksona.

Pondělí 16. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
Klauni
2D drama o komedii, ČR/Lucembursko/
SR/Finsko, 120 minut, do 12 let nevhodné,
vstupné 100 Kč
Kdo se směje naposled…
Středa 18. prosince v 18.00 hodin, velký sál TD
Ledové království
3D rodinný/animovaný, USA, 109 minut,
přístupný, dabing, vstupné 155 Kč
Společnost Walt Disney Animation Studios
představuje snímek plný komediálního
dobrodružství.
Sobota 21. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
Vše je ztraceno
2D drama, USA, 106 minut, titulky, nevhodný do 12 let, vstupné 110 Kč
Zrodil se silný příběh, dokonalý reprezentant žánru drama o souboji člověka
s přírodou. „Takový Stařec a moře pro
21. století“.
Pondělí 23. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
Přijde letos Ježíšek?
2D romantický/komedie, ČR, 100 minut,
přístupný, vstupné 110 Kč
Láskyplná komedie.
Sobota 28. prosince v 18.00 hodin, velký sál TD
Putování s dinosaury
3D dobrodružný/rodinný, USA, 95 minut,
dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Přijďte zažít dobrodružství tak skutečné, že
se ocitnete přímo mezi dinosaury, prožijte
dobu těchto obrů v největším příběhu za
posledních 100 miliónů let.

Čtvrtek 4. prosince v 19.00 hodin, malý sál TD
ZDOKONALOVACÍ KURZ TANCE
Pro dospělé zaměřený na přípravu na plesovou sezónu.
Pátek 5. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
VĚNEČEK KURZU TANCE
Slavnostní zakončení podzimního kurzu tance a společenské výchovy.
Vstupné: 150 Kč (180 Kč s místenkou)
Pondělí 9. prosince v 19.00, velký sál TD
G. Aron: MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie věnovaná všem, kteří ne
vlastní vinou zůstali sami. Všechny postavy
ve hře představuje ELIŠKA BALZEROVÁ
Vstupné: 280, 310, 350 Kč (v rámci divadel.
podzimního abonmá)
Čtvrtek 12. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
MUSICA LEGGERA CLASSICA
Pavla Švestková (soprán), Miloslav Klaus (kytara), Jan Riedlbauch (flétna).
Koncert v rámci koncertní sezóny KPH
2013/2014.
Vstupné: 110 Kč
Neděle 15. prosince v 15.00 hodin, velký sál TD
DĚVČÁTKO SE ZÁPALKAMI
Taneční vystoupení podle Andersenovy pohádky, ve kterém se představí žáci tanečního
oboru ZUŠ Bystré.
Vstupné: 50 Kč
Pondělí 16. prosince v 8.15 a 10.15 hodin,
velký sál TD
DĚVČÁTKO SE ZÁPALKAMI
ZUŠ Bystré uvede taneční ztvárnění pohádky
pro žáky škol.

Pondělí 30. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
Rozkoš
2D tragikomické melodrama, ČR, 111 minut,
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Posedlost láskou, posedlost uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost úspěchem, posedlost penězi a…posedlost sám sebou.
Více informací o jednotlivých filmech
na www.tyluvdum.cz

Poděkování
Děkujeme ředitelce Aleně Báčové za pozvání na
3. ročník nesoutěžní přehlídky ochotnických souborů - Zákrejsova Polička. Náš dík také patří technikům Tylova domu, Jindrovi Tomanovi a Jirkovi
Švecovi, za profesionálně odvedenou práci a výpomoc při stavění a nasvícení kulis. S jejich pomocí
a ochotou dopadlo vše nadmíru dobře a k naší velké
spokojenosti. Milé přivítání, krásné prostředí divadla a divadelního zákulisí v nás zanechaly krásné
vzpomínky na tento den. Také poděkování od pana
Matouše a předání nádherné knihy od p. A. Kleina
o poličském divadle nám udělalo radost a potěšilo
celý divadelní spolek. V neposlední řadě bych chtěl
ocenit fantastické obecenstvo.
Za divadelní soubor Prut Korouhev Josef Mitáš
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
14. - 21. 12. - Vánoční trhy na
Masarykově náměstí
CHEB
30. 11. - 26. 12. - Chebské vá-

noční trhy
Víkendové koncerty: Janek Ledecký, Vilém Čok,
Jiří Korn, Jiří Štědroň, Ilona Czáková, Maxim Turbulenc, Petr Kolář, Jakub Smolík, Bára Basiková.
Denně: krasobruslení, flašinetář, soutěže pro děti,
ponocný.
14. 12. Slavnostní zahájení výstavy Ladových
obrazů, koncert Vašo Patejdla.
JINDŘICHŮV HRADEC
1. 12. – Pekelně zábavné odpoledne a rozsvícení
vánočního stromu
nám. Míru (centrum města) – zpívání koled a soutěže, sladké nadílky pro nejmenší
KUTNÁ HORA
6. – 8. 12., 13. -15. 12., 20. 12. 2013 – 1. 1. 2014 Střípky vánočního času
výstava v kostele sv. Jana Nepomuckého
Tradiční symboly českých Vánoc (betlémy, vrkoče,
zahrádky, polazy, postavy adventního času Barborky,
Lucie, Perchty atd.)
LITOMYŠL
do 28. 12. - Zámecké sklepení
Výstava vánočních ozdob - vánoční stromečky,
skleněné ozdoby, svařené víno a to vše každý víkend
od 13 do 16 hodin. Workshop - zdobení vánočních ozdob každý víkend. Otevřeno také 26. a 27. 12.
TELČ
21. - 22. 12. - Živý betlém
Zámecké nádvoří, v sobotu 21. 12. od 17.00 a od
18.15 hod. a v neděli 22. 12. od 14.00 a od 15.00 hod.
Nalaďme se svátečně s folklorním souborem Podjavořičan a Kvítek na komponovaném pořadu telčských folklorních souborů.
TŘEBOŇ
14. 12. od 19.00 hod. - Třeboňští pištci
Divadlo J. K. Tyla, slavnostní koncert u příležitosti
40. výročí založení souboru.

PÁTEK 6. 12. ve 20.00 hod.
Mikulášská veselice
EL´BRKAS - skočný, energický rock´n´roll /
hardrock z Havlíčkova Brodu. Mimo jiné vítězové posledního Skřivana, znáte z Poličského
Rockoupání. RUFUS - na Poličsku a Litomyšlsku nemálo známá progresivní rockovka
s koncertními zkušenostmi mj. z Hrachovky,
RCK, Flédy, Staré pekárny, ale také z Paříže
atd. Těžko zaškatulkovatelný styl kapely vás
rozhodně nenechá chladnými.
Vstupné 70 Kč/50 KčS
SOBOTA 7. 12. ve 14.00 hod.
Dětská Porta
Soutěžní vystoupení dětských kapel
SOBOTA 7. 12. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání Mocca Malacco
Kapela Mocca Malacco vznikla v roce 2006
na konzervatoři Jaroslava Ježka. O dva roky
později bylo toto těleso vybráno jako jediný
český zástupce do finále mezinárodní soutěže
Junior Jazz. Trombonista Štěpán Janoušek na
této soutěži získal cenu pro nejlepšího sólistu.
Od této doby kapela pravidelně vystupuje po
českých i zahraničních klubech a festivalech.
Hudba Mocca Malacco je originální směsí
různých vlivů od moderního jazzu přes groove až po rock. Štěpán Janoušek- trombon,
Michal Wróblewski - alt a soprán saxofon, Jiří
Šimek - kytara, Dan Panhártek - baskytara,
Martin Kuzma - bicí.
Vstupné 130 Kč/60 KčS
NEDĚLE 8. 12. v 17.00 hod.
Členská schůze DST
PÁTEK 13. 12. ve 20.00 hod.
Benefiční koncert pro základní speciální
školu Bystré

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

Kozy léčí podruhé
V Jitřence č. 11/2013 mě zaujal článek „Kozy léčí“
od Ing. Matouše. Chci tento článek doplnit o další
údaje. Byl jsem osloven pracovníky České televize
Ostrava, zda bych zajistil dechovou hudbu k natáčení scén na hřbitově u kostela sv. Michaela ve Vítochově. Dostal jsem za úkol upravit, nacvičit a zahrát s částí dechovky Poličanka původně kytarové
melodie od W. Matušky „Až se můj čas ponachýlí“
a od M. Drobného „Ztrácím svou lásku“. Filmování
scén se uskutečnilo 20. 9., tj. hned druhý den po
natáčení v Borovnici. Natáčel se zde fingovaný pohřeb jedné z představitelek ve filmu, a to od rána
až do odpoledne. Některé scény se opakovaly hlavně kvůli neposlušnosti kozy Matyldy. Závěrečné
scény se natáčely již v dešti, přitom se však nesměly používat deštníky. Filmování se zúčastnilo pět
členů dechovky Poličanka, jedna z uvedených písní bude provázet i závěrečné titulky na konci filmu
s názvem „Kozy léčí“. Tento film by měl být uveden
v České televizi na podzim r. 2014.
Eduard Cacek, kapelník dechovky Poličanka
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ČTVRTEK 5. 12. v 18.00 hod.
Výstava restaurátorské školy v Litomyšli
Výstava obrazů studentů a básník a písničkář
PAVEL J. HEJATKO
Vstupné dobrovolné

Vypsaná fixa, Hope.
Vstupné 149 Kč v předprodeji
SOBOTA 21. 12. v 18.30 hod.
Číratý Vánoce 2
Mentálně narušená moucha, S.A.S, Vision
Days, Družba, Inseminační stanice, Rachot
petky, Veřejná bezpečnost. Předvánoční pogo
akce.
Vstupné 80 Kč
PONDĚLÍ 23. 12. v 19.00 hod.
O dvou Barborách a gymnaziální zpěvy
Předvánoční zpěvy v podání mladých gymnazistek a něco jako pohádku sehrají staří
kočovníci.
Vstupné 50 Kč
STŘEDA 25. 12. ve 20.00 hod.
Naši figuranti
Divadelní hra o hledání pravdy na rozhraní
černé a bílé sehrají mladí kočovníci.
Vstupné 50 Kč
PÁTEK 27. 12. ve 20.00 hod.
Ty syčáci, Mucha, Omakalamuhopotajmu
TY SYČÁCI ve složení Petr Váša (zpěv), Petr
Zavadil (kytary) a Tomáš Fröhlich (baskytara
a stick), Aleš Pilgr (bicí). Největšími devízami Těch Syčáků je nekompromisní, ostrý styl
a vytrvalost ve ztvárňování vlastních představ. Co platilo pro fyzického básníka Vášu,
platí i pro kapelu: nepřizpůsobuje se žánrům,
ale sama si je vytváří. MUCHA je nová brněnská femipunková kapela sdružená kolem
mladé písničkářky Nikoly Muchové. Nikola
vystupuje od svých patnácti let a byla již ozdobou mnoha undergroundových akcí. Bývá
také někdy přezdívána jako „Záviš v sukni“.
Nově se obklopila kapelou zkušených drsňáků (muzikantů známých z kapel Květy, Ty
Syčáci či Budoár staré dámy), kteří dávají jejím nemilosrdným písním ještě sytější barvy.
OMAKALAMUHOPOTAJMU je novuzrozené funky-punky s osobitými světabolnými
texty zpívajícího bubeníka Harryho.
Vstupné 120 Kč/80 KčS

Klub zdraví zve na prosincové setkání
Jeden říjnový pátek odpoledne jsem stála
u pokladny jednoho místního Penny Marketu, za
mnou fronta poněkud otrávených a do sebe zahleděných lidí, když tu náhle jeden zvuk přiměl nás
všechny, abychom se podívali směrem, odkud se
šířil. Malá holčička v tatínkově náručí upustila
melaminovou misku s růžovou kočičkou a ta zvonivě poskakovala po dlaždicích. Tatínek misku
zvedl, dal ji své dceři a pak se svojí asi dvouletou
holčičkou začal neplánovaně bavit celou tu řadu
lidí tím, že ji v rukách otáčel kolem její podélné
osy a ona se tomu nahlas smála. Najednou se ti
otrávení čekající ve frontě začali při pohledu na
ně usmívat a já jsem s úžasem zjistila, že ta malá
smějící se dívenka těm lidem dala dárek - radost,
kterou před chvílí neměli.
V prosinci většina lidí nejen v Poličce a okolí
dělá všechno pro to, aby navzdory upachtěnému
shonu radost vstoupila do srdcí jim i jejich bližním.
Nabízíme vám možnost nahlédnout ještě pár
dní před tímto dnem štědrosti pod pokličku vánoční atmosféry a zveme vás dne 11. 12. na setkání nazvané „Vánoční posezení pro potěšení“,
začátek je jako obvykle v 17.30 hod., místem ko-
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nání je SVČ Mozaika a čekat můžete nejen vůni
čaje s cukrovím a recepty na opravdu zdravé vánoční mlsání. Možná si odnesete i kus pořádné
radosti.
Před více než 2000 lety přineslo jedno malé
dítě radost svým narozením nejen své mamince
Marii a tatínkovi Josefovi, ale i spoustě dalších
lidí, kteří se o té události dozvěděli. Ale některým lidem to naopak radost dusilo a přidělávalo vrásky. Malé děti rychle rostou - a tak se ten
každoročně připomínaný vánoční příběh může
stát odrazovým můstkem k setkání s tím, který
už dítětem dávno není. Podstatné je, jestli vám
to přinese radost a pokoj, jako tehdy pastýřům
od Betléma, protože také vás to může pořádně
rozhodit... Ale následně vám to tak jako tak změní život. Tedy pokud si na Vánoce jen nehrajete,
abyste utráceli někdy až hříšné peníze za dárky,
které nemohou přinést trvalou radost.
Ať vám letošní Vánoce přinesou hodně radosti
a lásky. A přeji vám za tým Klubu zdraví, aby vám
tato vánoční radost vydržela po celý nový rok
2014! A samozřejmě: buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová

Městská knihovna v prosinci
Google Glass v Poličce,
neděle 1. 12. ve 14.00 hod.
v Divadelním klubu
Máte rádi moderní technologie? Slyšeli jste o Google
Glass a rádi byste si je vyzkoušeli? Pokud chcete vědět, jak
brýle budoucnosti fungují a jak se ovládají, přijďte
si je vyzkoušet! Programátor Martin Pelant představí Google Glass v Poličce v neděli 1. prosince
2013 ve 14.00 hod. v Divadelním klubu.
V hodinové přednášce Martin Pelant představí, jak moderní technologie funguje a následně si
každý bude moci brýle vyzkoušet a také se v nich
vyfotit. V průběhu akce na vás také čeká spousta
zajímavých soutěží.
Akci pořádá GXG Polička ve spolupráci
s GUG.cz, tedy skupina lidí intenzivně se zajímajících o Google technologie. Máte zájem si Google
Glass vyzkoušet? Neváhejte a zaregistrujte se na
http://goo.gl/3WIEQl. Informace a odkaz jsou
k dispozici na www.knihovna.policka.org.
Výstava Trojice, 11. 12. 2013 - 10. 1. 2014
ve vestibulu knihovny
V průběhu prosince a ledna máte možnost vidět
ve vestibulu knihovny výstavu představující výběr

z volné tvorby známých výtvarníků z poličského
regionu. Svá díla představí mimo jiné Veronika
Šrek Bromová, výtvarná umělkyně, pěstitelka
a dobrovolná galeristka.
Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, působila jako pedagožka na AVU
v Praze a nyní se věnuje fotografii, kresbě a svým
výstavám. Také působí pro nekomerční Galerii
Kabinet Chaos Střítež, zaměřenou na současné
umění.
Veronika Šrek Bromová získala za svou tvorbu
mnohá ocenění, z nichž patrně nejvýznamnějším
bylo první místo na přehlídce současného výtvarného umění na 58. benátském bienále.
Svou tvorbu rovněž představí všestranná umělkyně Veronika Hrčková – Jílková, která své knižní ilustrace v poličské knihovně již vystavovala.
Umělkyně zpívá a hraje ve dvou kapelách, v amatérském i profesionálním divadle a také vyučuje
dramatickou výchovu na ZUŠ v Poličce.
Umělecké trio svými fotografiemi doplní designér, fotograf a cestovatel Štěpán Jílek. Na FAVU
vystudoval obory zaměřené na design a v současné
době je designérem na volné noze.
Výstavu zakončíme finisáží, která se uskuteční v pátek 10. ledna v 18.00 hodin ve vestibulu
knihovny.

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
5. 12. – Mikulášská nadílka
v 17.00 hod. v budově hasičské
zbrojnice.
5. 12. - 1150. výročí Cyrila a Metoděje
- beseda s Tomášem Petráčkem v Komunitním
sále MFD v 17.00 hod.
19. 12. – Vánoce, Vánoce přicházejí
od 17.00 hod. v divadelním sále Sokolovny. Kromě pěveckého sboru Notička se můžete těšit na
divadelní představení žáků 1. a 2. stupně ZŠ. Tu
pravou vánoční náladu navodí pásmo koled a vánoční poezie.
20. 12. 2013 – 5. 1. 2014 – Výstava betlémů
v Komunitním sále MFD. Otevřeno bude
od 21. - 22., 26. – 28. 12. a 4. – 5. 1.
Vždy 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod.
Dolní Újezd
1. 12. - Rozsvícení Vánočního stromu
od 17.30 hod. před základní školou
7. 12. - Mikulášská zábava
od 20.00 hod. v sokolovně, hraje Medium
15. 12. - Tradiční vánoční výstava
od 9.00 do 16.00 hod. v sokolovně
22. 12. 2 - Slavnostní vánoční koncert
od 17.00 hod. v kostele sv. Martina
Litomyšl
8. 12. od 16.00 hod. - Vánoční kouzlo
Smetanův dům, Litomyšl - Divadýlko
KUBA Plzeň.
Vánoční příběh - trochu tradiční a trochu mimořádný.
14. 12. od 8.00 – 16.00 hod. - Adventní trh
na Smetanově náměstí
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením. Doprovodný hudební program.
17. 12. od 19.30 hod. – Vánoční koncert
Jakuba Smolíka s kapelou
31. 12. od 18.00 hod. - Dětský silvestrovský
ohňostroj
Smetanovo náměstí, Litomyšl. S novoročním přípitkem a čočkovou polévkou.
Lubná
7. 12. od 10.00 hodin – Vánoční výstava

víceúčelové zařízení Skalka, kulturní program
od 14.00 hodin - vystoupí dětský pěvecký sbor,
skupina XILT a pěvecký sbor Vlastimil.
Oldřiš
23. 12. od 17.00 hod. - Zpívání u stromečku (u OÚ).
Společné setkání občanů obce a zpívání koled
u rozsvíceného stromku u obecního úřadu.
28. 12. od 20.00 hod. - Předsilvestrovský ples
v Orlovně.
Hraje Combo 2, program - vystoupení a půlnoční překvapení. Stůl možno zamluvit na tel.
723 068 502 (Radiměřská Kateřina)
Pomezí
5. 12. - „Peklo“ v hasičárně
22. 12. - Zpívání u vánočního stromu
Sebranice
8. 12. – Adventní koncert
Pořádá učitelský sbor ZUŠ Dolní Újezd se svými
žáky. Od 17 hod. v kostele sv. Mikuláše v Sebranicích.
28. 12. – Předsilvestrovské posezení
Pořádá obec Sebranice. Od 18 hod. v kulturním
domě v Sebranicích, hraje Pohoranka, vstupné
60 Kč.
Svojanov
5. 12. v 15.45 hod. – Mikulášská nadílka
na radnici
14. 12. v 17.30 hod. – Vánoční koncert
v kostele sv. Mikuláše
21. 12. od 16.00 hod. – Svojanovské Vánoce
Vánoční dobroty, cukroví, punč, prodej vánočního zboží, lití olova a jiné vánoční zvyky. Prohlídka kostela sv. Petra a Pavla s vyhlídkou z věže na
vánoční městečko. Tak jako každý rok se budeme
těšit na vaše cukroví k ochutnání. Budeme rádi,
když nám pomůžete vytvořit krásnou vánoční
tabuli.
Cukroví můžete donést buď na úřad Svojanova,
do obchodu v Dolní Lhotě nebo do mateřské školy ve Starém Svojanově.
Telecí
21. 12. od 17 hodin - Vánoční koncert
s Poličankou - malý sál KD
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GXG Polička
a městská knihovna
Nejnovější technologie, poličská knihovna,
GUG.cz, GXG Polička – vítejte ve světě technologií! Na úvod pár slov o GUG.cz…
GUG.cz – prostor pro všechny se zájmem o využívání služeb Google a vývoj pro ně. Pomáháme
vývojářům a uživatelům zlepšit práci s internetem,
nástroji a službami Googlu. Pořádáme vzdělávací
akce a soutěže a podporujeme vzájemnou pomoc
uživatelů a vývojářů. GUG.cz tvoří místní skupiny,
které pořádají různé akce. Jednou z nich je i GXG
Polička, které je spjato s poličskou knihovnou. Někteří z vás se možná ptají, co to GXG vlastně je.
GXG (Google eXperience Group) je komunita
lidí zajímající se o Google, jeho služby a jiné technologické vychytávky a výstřelky. Fungujeme pod
záštitou GUG.cz, ale nejsme Google ani žádná
jeho část. Jsme nadšenci do technologií, geekové,
vývojáři a uživatelé, všichni se stejným zájmem.
S námi máte možnost vyzkoušet nejnovější zařízení či služby, testovat aplikace nebo sledovat nejdůležitější konference pomocí livestreamů, živých
přenosů. V Poličce se během příštího roku můžete
těšit na celebrity českého internetu, výukové kurzy a mnohé další akce.
Google Glass, brýle budoucnosti – první technologie, kterou si představíme, a to v neděli 1. prosince v Divadelním klubu ve 14.00 hodin.
Josef Cabrnoch, Městská knihovna Polička

Rozšíření výpůjční
doby knihovny
Vážení čtenáři, návštěvníci a sympatizanti městské knihovny, rádi bychom vás upozornili na prodloužení výpůjční doby knihovny od ledna 2014.
Od nového roku bude dospělé oddělení otevřeno
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek do 18.00 hodin,
k rozšíření půjčovní doby dětského oddělení dojde
v pondělí, také do 18.00 hod.
Věříme, že prodloužení půjčovní doby uvítají
zejména ti, kterým pracovní, či studijní povinnosti neumožňují návštěvu knihovny ve stávající
výpůjční době. Těšíme se na vás.
Touto cestou vám také přejeme krásné prožití
konce letošního roku, požehnané Vánoce a mnoho
krásných čtenářských zážitků v roce novém.
Pour féliciter 2014
Vaše knihovna
Půjčovní doba o Vánocích
Pondělí 23. 12. Oddělení pro děti
Oddělení pro dospělé

13:30 - 17:00
8:00 - 17:00

Úterý 24. 12.

ZAVŘENO

Středa 25. 12.

ZAVŘENO

Čtvrtek 26. 12.

ZAVŘENO

Pátek 27. 12.

Oddělení pro děti

ZAVŘENO

Oddělení pro dospělé

8:00 - 16:00

Sobota 28. 12. Oddělení pro dospělé

9:00 - 11:00

Neděle 29. 12. Oddělení pro dospělé

14:00 - 17:00

Pondělí 30. 12. Oddělení pro děti

13:30 - 17:00

Oddělení pro dospělé
Úterý 31. 12

ZAVŘENO

Středa 1. 1.
Čtvrtek 2. 1.

8:00 - 17:00

ZAVŘENO
Oddělení pro děti

8:00 – 17:00

Oddělení pro dospělé

8:00 – 18:00
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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
DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ, PŘEJEME
KRÁSNÉ VÁNOCE, ZDRAVÍ
A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE.
MOŽNÁ PŘIJDE 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
Akce se za nepříznivého počasí nekoná.
HRAVÉ ODPOLEDNE
S PROGRAMEM PRO NEJMENŠÍ
- dílnička pro rodiče s dětmi od 3 let.
Vyrobíme si společně vánoční dekorace, zazpíváme si koledy.
Termín: 7. 12.
Čas:
16.00 – 18.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč, s členskou kartou 35 Kč
Lektorka: Irena Chroustovská
Přihláška: do 4. 12.
AROMALAMPA
- keramická dílna pro studenty a dospělé
Termín: úterý 10. 12.
Čas:
17.00 -19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč, s členskou kartou 85 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihláška: do 6. 12.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352
ZASNĚŽENÝ VÁNOČNÍ STROM
- dílnička pro děti od 10 let
Vytvoříme si krásnou vánoční dekoraci.
Termín: úterý 10. 12.
Čas:
17.00 - 19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
55 Kč, s členskou kartou 50 Kč
Lektorka: Blanka Faltýnková
Přihláška: do 6. 12.
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352
KRÁSNÉ VÁNOCE
- keramická dílna pro studenty a dospělé
Vyrobíme si keramickou nádobu
a vánočně nazdobíme.
Termín: čtvrtek 12. 12. a pátek 20. 12.
Čas:
17.00 - 19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika

Cena:
Lektorka:
Přihláška:
Info:

150 Kč, s členskou kartou 145 Kč
Dáša Procházková, Alena Hejduková
do 10. 12.
Alena Hejduková, 461 725 352

6.30 h. - Litomyšl, autobusové nádraží
příjezd: na stejné místo asi
v 19.00 hod.
Cena:
210 Kč (zahrnuje pouze dopravu)
Permanentka na den: zatím nebyl ceník zveřejněn (loni 400 Kč).
Pro mladší účastníky je možnost objednat instruktora – 200 Kč/den.
Přihláška: do 19. 12.
na www.mozaika-policka.cz,
fila@pegas-tour.cz
a ve VinoCafé v Poličce
Info:
Změna místa vyhrazena podle sněhových podmínek.
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282,
Dáša Procházková, 461 725 352

VÁNOCE V MOZAICE
– Staročeské Vánoce
Zveme vás na příjemné strávení předvánočního času plného tvoření a vánočních
zvyklostí našich dědů a babiček. Mozaika provoní pravou českou zabijačkou.
Nezapomeňte na konvičku či kastrůlek
na prdelačku, jitrničku a tlačenku.
Termín: neděle 15. 12.
Čas:
10.00 - 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
ZÁŘIVÁ HVĚZDA
- dílnička pro děti od 8 let
Namalujeme si na skleněnou nádobu vánoční motivy, které nám rozzáří domov
a přivítáme tak vánoční dny. Svícínek
může tak sloužit i jako dárek pro naše
nejbližší.
Termín: 16. 12.
Čas:
15.00 – 16.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč, s členskou kartou 35 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihláška: do 12. 12.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
ANDÍLEK Z PEDIGU
- tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Termín: pátek 20. 12.
Čas:
14.00 - 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč, s členskou kartou 35 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 16. 12.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

LYŽOVÁNÍ ZA VYSVĚDČENÍ
- KOUTY NAD DESNOU
Termín: pátek 31. 1. 2014
Čas:
odjezd: 6.00 hod. - Polička, parkoviště pod divadlem; 6.30 hod. - Litomyšl, autobusové nádraží
příjezd: na stejné místo asi v 19.00
hodin
Cena:
250 Kč (zahrnuje pouze dopravu)
Permanentka na den: zatím nebyl ceník zveřejněn.
Přihláška: do 27. 1. 2014
na www. mozaika-policka.cz,
fila@pegas-tour.cz
a ve VinoCafé v Poličce
Info:
Změna místa vyhrazena podle sněhových podmínek.
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282,
Dáša Procházková, tel.: 73 6725 353

MÍSA PLNÁ ŽIVÝCH KVĚTŮ
- dílnička pro studenty a dospělé
Nazdobíme si vánoční dekoraci na stůl
s živými květy a s přírodním materiálem
Termín: 21. 12.
Čas:
9.00 – 12.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Cena:
180 Kč (v ceně je veškerý materiál)
Lektorka: Alena Hejduková
Přihláška: do 16. 12.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
TRADIČNÍ PŘEDVÁNOČNÍ LYŽOVÁNÍ
- DOLNÍ MORAVA
- udělejte si předvánoční pohodu - je
málo lidí a jsou tam dvě čtyřsedačkové
lanovky
Termín: pondělí 23. 12.
Čas:
odjezd: 6.00 h. – Polička, parkoviště pod
divadlem

NATISKNI SI TRIČKO
- výtvarná dílna pro děti a rodiče.
Natiskneme si kvalitní bílá trička pomocí sítotiskových šablon
MY-STYLE.
Termín: čtvrtek 16. 1. 2014
Čas:
17.00 - 19.00 HODIN
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
110 Kč, s členskou kartou 35 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihláška: do 6. 1. 2014 (nahlásit velikost trička)
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352
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.

Příjezd tří králů na Palackého náměstí
„Staňte se na malou chvíli poutníky a připomeňte si s námi příjezd tří králů…“ Zveme všechny lidi dobré vůle na Palackého náměstí. První novoroční sobotu k nám
zavítají na koních Kašpar, Melichar a Baltazar poklonit se Svaté rodině, kterou ztvární pěvecký sbor Poupata. Neváhejte a zažijte s námi jedinečné divadelní
ztvárnění živého Betléma. Kulturní program si připravily i děti z mateřské školy na Palackého náměstí, a pokud bude příznivé počasí, budou k vidění i živá zvířata.
Svařák nebo čaj na zahřátí připraví Vinotéka „Pod věží.“
Akce se koná v sobotu 4. ledna 2014 v 15.30 hod. na Palackého nám.
Pořádá stáj manželů Jandlových.
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Program Centra Bohuslava Martinů
VÝSTAVY
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, byla 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
představuje svět keltských žen i mužů a přibližuje,
jak zdatnými zemědělci, řemeslníky i obchodníky
Keltové byli.
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
PŘEDNÁŠKA ARCHEOLOGA
PhDr. JANA JÍLKA
Současná výstava „Keltové ve východních
Čechách“ ve velkém sále Centra Bohuslava Martinů
byla pořádána ve spolupráci s Východočeským
muzeem v Pardubicích a občanským sdružením
Boii v Nasavrkách, které se zaměřuje na
prezentaci keltského dědictví. Archeolog PhDr.
Jan Jílek z Východočeského muzea nám představí
nejnovější archeologické objevy a poznatky ze
života Keltů z oblasti našeho regionu východních
Čech.
Vizuální přednáška se koná ve čtvrtek
9. ledna 2014 od 17.00 hodin v přednáškovém
sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 15/30 Kč.

Stěna pro jedno dílo v prosinci
představí práce Iva Křena, který se narodil roku
1964 v Pardubicích, 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.

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

PÍSNĚ (NEJEN) NÁRODNÍHO
OBROZENÍ
Vladimír Richter – zpěv, Jan Tuláček kytara
Program koncertu přináší ukázky v nové
době málo uváděných nebo vůbec neuváděných
skladeb. Na drobnou komorní produkci určenou
často k provozování v privátním prostředí
šlechtických nebo měšťanských domů či
v programech hudebních akademií nebyla později,

prostředí, připomene začátky veřejného osvětlení
v Poličce i světla používaná v dopravě.
DOPROVODNÝ PROGRAM K  VÝSTAVĚ
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ: VÝROBA SVÍČEK
A SVÍCNU
sobota 7. prosince od 13.00 do 15.00 hod.
Svíčky na Vánoce nemusíte jen kupovat, ale
můžete si je zhotovit spolu s námi. Svíčky budeme
vyrábět různými technikami jako je lití, tažení
a rolování. Sami si budete moci vybrat z barevných
vosků. Jako formy zužitkujeme „co dům dal“
včetně skořápek ořechů. Větší děti a dospělí
si mohou navíc vyrobit svícen z přírodních
materiálů a lesklých ozdob. A právě do něj můžete
pak zasadit vlastní svíčku.
Cena za sadu svíček 40 Kč/osoba, cena svícnu
50 Kč za kus. V ceně je zahrnutý materiál
a prohlídka vánoční výstavy. Dětem vezměte
zástěrku.

Do světa imaginace se Zbyškem Sionem
Od 7. září do 20. října probíhala v Centru B. Martinů výstava poličského rodáka Zbyška Siona, jednoho z významných představitelů
informelové
malby u nás. Malíř sám klade velký důraz na emoce, akci, prožitek, možnost vnímat a interpretovat
stejnou věc znovu a jinak. Se stejnou myšlenkou
byl vytvořen edukační program pro předškoláky
MŠ a žáky I., II. stupně ZŠ i studenty víceletého
gymnázia, který probíhal od 24. září do 18. října.
Vzniklo celkem téměř 400 prací dětí nejrůznějšího
věku.
Program zahrnoval prohlídku samotné výstavy
s krátkým komentářem vybraných děl. Dále byly
připraveny tvořivé etudy a výtvarné aktivity přizpůsobené věku žáků, vycházející z výtvarných
postupů, technik a materiálů, které malíř ve své
tvorbě upřednostňuje. Za pomoci náhody zmačkaného archu papíru se dětem ve vlastní fantazii
podařilo ze sítě nejrůznějších čar a ohybů „objevit“
neuvěřitelná stvoření, vzpomínky, či představy.
Pomocí měkké tuhy se přenášely otisky nejrůznějších nalezených struktur do kompozic na papír a to
technikou frotáže, kdy většina starších žáků a studentů nacházela cíleně souvislosti mezi „náhodou“
přepisu povrchů a geometrie vyříznutého tvaru,
nakonec zvýrazněnou v barvě. Vznikaly zajímavé
kompozice, které ve vlastní hře postupně dostá-

valy svůj osobitý život, kdy nakonec bylo stvořené
dílo mladým umělcem pojmenováno tak trochu jinak. Podobně, jako Zbyšek Sion používá v mnoha
dílech své básnické výrazy (např.: Hlavatec, Proč
by měl starý orel křídla rozpínat, Zítra bude kohout tančit všude.), i děti přemýšlely, jak vyjádřit
jinými slovy své malované dílo (např.: Drtivé železo, Křeček vládce barev, Kolik vět se skrývá pod
jedním slovem?, Plamen vody, Duha Siona, Všechny barvy přílivu, Zamrzlá olympijská pochodeň
pro zimní olympijské hry, Podzim budoucnosti,
Prostorový mnohoúhelník vody života, Mořský
drahokam, Závistivá roční období, Uvězněn v zeleni, Voda pluje jedním směrem, Zklamané chvíle
člověka, Barva – nejlepší nástroj jak zakrýt nedořešené a tajné věci). Mnohé děti prostřednictvím
obrazů Zbyška Siona našly cestu do své vlastní
vnitřní imaginace.
Ze všech prací jsme s kolegy v muzeu vybrali 23
nejlepších, ze kterých Zbyšek Sion vybral deset děl
žáků, kterým s osobním věnováním daroval svůj
katalog k výstavě.
Výstavu všech vybraných prací dětí i fotografie
z programů je možné si prohlédnout v Centru Bohuslava Martinů až do 10. ledna 2014.
MgA. Václav Frömmel,
Městské muzeum a galerie Polička
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pod dojmem vžitého názoru, že jde o „chudičké“
umění, zaměřena pozornost interpretů, historiků
ani vydavatelů. Právě 18. a 19. století se však
zasloužilo o popularitu kytary, o udržení dlouhé
tradice uvádění písní s kytarovými doprovody,
přispělo ke kultivaci češtiny a položilo základy,
na kterých vyrostla česká národní hudba. Do
programu jsou vřazeny i zpěvy vánočně laděné.
Pořádá o. s. NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná
ve čtvrtek 19. prosince od 18.00 hodin
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné
50 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2014
VERNISÁŽ VÝSTAVY
SLAVNÉ VILY PARDUBICKÉHO KRAJE
25. ledna - 6. dubna 2014
V novém roce vás zveme k cestě dějinami
architektury rodinného bydlení Pardubického
kraje. Četná díla zde zanechali významní
architekti, např. Jan Kotěra a, v jeho stopách
jdoucí, Josef Gočár, a další špičkoví tvůrci.
K vidění budou slavné i veřejností opomenuté vily
v téměř třiceti městech a obcích kraje, jejich dávné
i současné fotografie, plány… Poličku zastupuje
funkcionalistická Šmídova vila.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 25. ledna
2014 od 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra
Bohuslava Martinů. Úvodní slovo pronese David
Junek.
Výstavy jsou v listopadu k vidění
denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 16.00 hod.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 12.

MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
7. - 8. 12.
MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236
14. - 15. 12. MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
21. - 22. 12. MDDr. Čermáková Ivana,
Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614
24. 12.
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
25. 12.
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
26. 12.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
27. 12.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
28. 12.
MUDr. Ševčíková Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
29. 12.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
30. 12.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
31. 12.
zubní lékař Moyseyenko Iryna,
Litomyšl, Kpt. Jaroše 404,
461 612 733
1. 1.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
4. - 5. 1.
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Víno v klubu aneb Spanilá jízda po Moravě

Konopí může
zachránit svět
Odbočíme v našem seriálu od
odborných věcí. Vánoční období
je časem zamyšlení, tak to zkusíme i zde. Před 19 lety jsem byla
poprvé v Holandsku v rámci
partnerství Poličky s Dwingeloo, což u naší rodiny přerostlo
v pevné a trvalé přátelství s hostující rodinou. Tenkrát jsme s manželem byli v Holandsku v rodině
a oni doma sušili rostliny. Mně to nijak nepřekvapovalo, taky suším doma různé byliny z přírody
(řepík, kopřivy, maliník, toten…). A manžel mi
povídá: „Hele, co to suší!“ Dívám se blíž a říkám:
„To neznám.“ A tenkrát poprvé jsem se setkala s konopím. V Holandsku se toleruje pěstování 5 rostlin
na jeden dům a měli krásné časopisy o konopí, až
mě přecházel zrak. Tím chci naznačit, že v Holandsku je úplně jiný přístup a povědomí o konopí
než u nás.
U nás jsem naopak narazila na absolutní neznalost tématu. Spousta lidí je z médií tak zpracovaná,
že se zděsí při pomyšlení, že by si na sebe měli obléci oblečení z konopí, to by přeci mohli být z toho
zhulení! To si fakt nevymýšlím. Ale ovlivňování
lidí se děje všude, i v cizině.
Když u nás před lety byl autobus s Holanďany,
tak při jednom výletu se divili, co nám to roste na
poli za světle fialové květy. A my že mák, normálka,
ne? No, jenže v Holandsku se pěstovat nesmí. Na
základě těchto zkušeností, když u nás letos po letech byli Holanďané na konci prázdnin na návštěvě,
jsem na kraji pole utrhla už zralé makovice a dala
jsem je návštěvě, jestli chtějí. Se slušným úsměvem
poděkovali a dívali se na to, co to je. Vysvětlila jsem
jim, že je to mák, odkrojila vršek makovice a mák
vysypala, aby mohli ochutnat. Viděla jsem v jejich
očích nedůvěru a zděšení a prý, když ochutnáme
semínka, nebudeme se motat? Čtete dobře - Holanďané, kteří jsou zvyklí na konopí, měli strach z obyčejného máku, který máme běžně na rohlících!
Tady je vidět, jak působí „osvěta“ a masáž médií,
politiků, různých předpisů a zákazů. Co je tedy
správné? Kde je pravda, co je a není nebezpečné?
Zapalte si svíčku, dejte si čaj a máte téma na rozjímání.
Pár typů na rozšíření obzorů: www.konopi.cekuj.
net (Diskuze – Náhled FB – Vzkazy – Místo živnosti obvinění na krku). Velice zajímavé a poučné čtení.
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). 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. 4 z minulého čísla Jitřenky: Správná odpověď – Z vláken konopí se vyrábí plachty, hadice, koberce, stanové dílce, provazy
a lana, textilie, oděvy, obuv a další. Přišlo nám 10
odpovědí, z toho 9 správných. Byli vylosováni 3 výherci, kteří obdrží balíček.
Soutěžní otázka č. 5: Který papír je kvalitnější,
ekologičtější a ekonomičtější - papír vyrobený z konopí nebo papír vyrobený z dřevní hmoty? (Nápověda v minulých číslech Jitřenky.)
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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V sobotu, už nevím kolikátého, mi dvě známé
říkaly něco v tomto smyslu: „To víno v klubu se
nedá pít! Dám si jednu skleničku, jazyk mám jak
ruská vlajka, pálí mě žáha a začínám škytat“.
Tři dny poté mě chňapla do svých pařátů mrtvičička. Né, že by to mělo nějakou souvislost. Měl
jsem ale díky tomu čas k přemýšlení. Upnul tedy
jsem svůj chorobný mozek - mimo jiné - ke třem
věcem: opona a výkryty v klubu, výčepní zařízení
na víno v klubu a konečně fungl nový dodavatel
onoho červeného a bílého. Jak se ukázalo později, všechny tyto tři oblasti bylo možno uspokojit
jedním výletem do jižních krajin Moravy. Vznikla tak myšlenka uspořádat jakousi spanilou jízdu poličských superznalců a superznalkyň vína

Na fotografii zleva: Kuba K., Pavel J.,
pan H. a P. E.
po oněch úrodných krajích. Jak už to tak bývá,
z předpokládaných šesti znalců se nakonec zúčastnili pouze tři a to známý cestovatel, bonviván a sommelier Pavel J., dále hospodský Kuba
K. a já učitelský coby řidič.
Z Poličky jsme vyjeli v pátek brzo ráno, přičemž Pavel J. již tou dobou vytvářel předpolí
v jisté vinařské vesničce N. u kamaráda P. Vyjeli
jsme tedy jen Kuba K. a já. Spolu jsme nejdříve šťastně nakoupili oponu i výkryty v Újezdu
u Brna (shodou okolností se tam vyráběla řada
prastarých ochotnických kulis, které ještě stále
vlastníme). Po tomto dobrém kaufu jsme razili
do vinařských oblastí, přičemž v plánu byli tři
solidní výrobci. Všechno ale bylo jinak, když
jsme přijeli pro Pavla J. jeho kamarád P. nedal
jinak, než že s námi zajde k místnímu vinaři H.,
který byl tak trochu mimo plán. Ale proč ne.
Jakmile se otevřely dveře vinařství a pan
H. vystrčil hlavu, hned pravil, že nikomu neprodá, že už nemá a že má dost svých klientů a div,

že nám dveře nezabouchnul před nosem. Když
mu ale kamarád Pavla J. řekl, že jsme jeho kamarádi a že jsme z Poličky, pan vinař H. očividně znejistěl, neboť, jak pravil, přes Poličku jezdí
a zná hotel v Bystrém, hospody v Jedlové, na poličském náměstí a v Litomyšli. No, a že když už
jsme tam, že nám tedy dá alespoň ochutnat. Poté
nastala hodina sprintů, kdy my stáli na dvorku
a pan H. běhal mezi námi a sklípkem a ve džbánku nosil víno, naléval, vyprávěl a tak pořád dokola.
Tyto dostihy skončily tak, že během chvíle do
sebe Pavel P. nalil zhruba 2l všech možných druhů vín, Kuba 1l a já smutně omočil pysky ve třech
skleničkách a všechno registroval jen čichem.
Dozvěděli jsme se během toho řadu zajímavých
věcí, třeba že pan H. poslední dva roky každý
víkend kopal ve skále spolu se dvěma Ukrajinci vinné katakomby, že býval hodnotitelem na
mezinárodních ochutnávkách, sklepmistrem už
nevím jaké oblasti, že mu je 72 let a k tomu předváděl všechny ty druhy vína od Vavřince, přes
Cabernet po růžové cuveé. Hlava nám z toho šla
kolem. Hlavně Pavlovi J.
„Znalci“ z Vysočiny se nakonec shodli, že všechna vína jsou výtečná a tak nějak vybrali 3 značky,
které by rádi ochutnávali i v Poličce. Pan H. po
poradě se svými syny nakonec dodávky přislíbil.
Hurá!!! Dokonce i laciné výčepní zařízení že seženou. Další cesty po Moravě tím pádem odpadly,
jednak z důvodu zbytečnosti a jednak z důvodu
- jak to napsat - no, prostě nevím, jestli by Pavel
J. ještě další takové dva dostihy vydržel. Cestou
zpět jsme se ještě stavili v Brně v jakémsi „Bauněco“ zakoupit do klubu čtyřmetrový žebřík a korunovat tak naše nákupní úspěchy. To se však
nepodařilo, neboť všechny vzorky byly pro naše
váhy příliš muší a fajnové.
Když jsme ale v Poličce vysadili ochutnávače
Pavla J., zajeli jsme s Kubou K. žebřík objednat
k Andrlíkovi za koleje. Ještě totiž nebyla pátá
a on prý na objednávku ten extra pevný žebřík
sežene. A bylo to.
Pokud budete mít v prosinci dlouhou chvíli, zastavte se do divadelního klubu a jestli tam ze zdi
za barem budou trčet čtyři pípy, ochutnejte víno
vinaře H. z N., kterého nám dohodil kamarád
Pavla J., jistý P. Také můžete okouknout oponu
a na požádání vám obsluha dozajista ráda ukáže
i Andrlíkův žebřík. A prosím, ženy, kdyby vám
víno opět nechutnalo, tak já nic, já jenom čmuchal.
Sepsal P. E.

Celostátní základna EXOD Polička
Celostátní základny EXOD umožňují rekreační
formou poznávat daný region. Organizují je učitelé v místech, která dobře znají, pro své kolegy
a jejich rodinné příslušníky z Čech a Slovenska
pod heslem: „učitelé sami sobě“.
V Poličce je základna EXOD organizována od
roku 1965. Od roku 1971 ji vede Mgr. Šifnerová.
Její dlouholetá práce byla oceněna 24. května
2013 v Praze poděkováním předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
Mgr. Dobšíka a předáním plakety EXOD.
Ve dnech 4. – 11. srpna se v Poličce sešlo, jako
každým rokem o prázdninách, 43 zájemců o poznání Poličky a jejího okolí, a to učitelé a jejich
rodinní příslušníci z celé republiky. Program připravily a o přítomné se staraly Mgr. Lenka Novotná a Mgr. Božena Šifnerová. Učitelé navštívili
mnoho kulturních památek i přírodních zajímavostí v Poličce i jejím širším okolí.
K pozitivnímu dojmu z Vysočiny přispěl i příjemný personál zajišťující ubytování, usměva-

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

vé a ochotné kuchařky z domova mládeže SOŠ
a SOU a v neposlední řadě i řidič CK KO-TOUR
který nás letní Vysočinou bezpečně vozil. Všichni
prožili perfektní dovolenou.
Mgr. Božena Šifnerová,
foto: Mgr. Lenka Novotná

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

#

Čas Název akce - popis
Místo konání
1. 12. 13.00 Vánoční inspirace - nechte se unášet vánoční atmosférou
Tylův dům
14.00 Google Glass v Poličce
Divadelní klub
2. 12. 14.00 S vůní jehličí
DPS Penzion - jídelna
19.00 Křídla Vánoc - titulní role Richard Krajčo a Vica Kerekes
KINO Tylův dům
3. 12. 8.15 Velká vánoční jízda - 3D filmová projekce pro žáky ZŠ
KINO Tylův dům
10.00 Velká vánoční jízda - 2D filmová projekce pro děti MŠ a žáky ZŠ
KINO Tylův dům
4. 12. 8.15 Velká vánoční jízda - 3D filmová projekce pro žáky ZŠ
KINO Tylův dům
14.00 Mikulášská zábava
DPS Penzion - jídelna
17.00 Žákovský hudební večer
ZUŠ, koncertní sál
19.00 Maturita - když něco končí, tak něco začíná aneb za školou je maturita
KINO Tylův dům
5. 12. 16.00 Možná příjde i Mikuláš
Palackého náměstí
18.00 Výstava restauratorské školy Litomyšl
Divadelní klub
19.00 Zdokonalovací kurz tance pro dospělé
Tylův dům
6. 12. 19.00 Věneček kurzu tance - dokončená podzimního kurzu
Tylův dům
20.00 Mikulášská veselice
Divadelní klub
7. 12. 13.00 15.00 hod. Vánoční tvoření: výroba svíček a svícnu
Centrum Bohuslava Martinů
14.00 Dětská Porta
Divadelní klub
15.00 Ptačí úlet - animovaná pohádka pro děti
KINO Tylův dům
16.00 Hravé odpoledne s programem pro nejmenší - dílnička pro děti od 3 let a jejich rodiče SVČ Mozaika
20.00 Jazzové setkání - Mocca Malacco
Divadelní klub
8. 12. 17.00 Členská schůze DST
Divadelní klub
9. 12. 16.00 Tvoření pro dospělé - „Drobné vánoční dekorace“
Centrum Bohuslava Martinů
19.00 Můj báječný rozvod - herecký výkon Elišky Balzerové vytváří strhující podívanou
Tylův dům
10. 12. 17.00 Aromalampa - keramická dílna pro studenty a dospělé
SVČ Mozaika
17.00 Zasněžený vánoční strom - výroba vánoční dekorace pro děti od 10 let
SVČ Mozaika
17.00 Bohuslav Martinů a my
Tylův dům, malý sál
				
11. 12. 13.30 Vánoční relaxace s mandalou
DPS Penzion - pracovní místnost
19.00 Cesta - psychologický mysteriózní horor
KINO Tylův dům
12. 12. 16.00 Předvánoční setkání s panem starostou
Centrum Bohuslava Martinů
17.00 Krásné Vánoce - výroba vánoční dekorace v keramické nádobě pro studenty a dospělé SVČ Mozaika
19.00 Koncert KPH - Musica Leggera Classica
Tylův dům
13. 12. 20.00 Benefiční koncert pro základní speciální školu Bystré
Divadelní klub
14. 12. 18.00 Hobit: Šmakova dračí poušť
KINO Tylův dům
15. 12. 10.00 Vánoce v Mozaice - příjemné strávení předvánočního času
SVČ Mozaika
15.00 Děvčátko se zápalkami - taneční vystoupení ZUŠ Bystré
Tylův dům
16. 12. 8.15 Děvčátko se zápalkami - pohádka pro děti a žáky MŠ a ZŠ
Tylův dům
10.15 Děvčátko se zápalkami - pohádka pro děti a žáky MŠ a ZŠ
Tylův dům
15.00 Vánoční hvězda - výtvarná dílnička pro děti od 8 let
SVČ Mozaika
17.00 Otevřená hodina – Hrátky s uměním
ZUŠ, koncertní sál
19.00 Klauni - příběh o pozdním znovushledání klaunského tria Kaiser,Lábus,Flamand
KINO Tylův dům
17. 12. 17.00 Jak si udělat pořádek v bytě a zároveň i v životě
Centrum Bohuslava Martinů
18. 12. 17.00 Vánoční koncertík
ZUŠ, koncertní sál
18.00 Ledové království - 3D animovaná pohádka pro děti
KINO Tylův dům
19. 12. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
17.00 Vánoční koncert
Tylův dům, velký sál
				
18.00 Písně (nejen) národního obrození
Centrum Bohuslava Martinů
20. 12. 14.00 Andílek z pedigu - tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika

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
Městská knihovna, GXG Polička www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
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
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička ve spolupráci
s Tylovým domem
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika,
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička ve spolupráci
s Tylovým domem
www.zusbmpolicka.cz
Náš Martinů o.s.
www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz

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

Čas
21. 12. 9.00
14.00
18.30
19.00
23. 12. 6.00
19.00
19.00
24. 12. 24:00
25. 12. 20.00
27. 12. 20.00
28. 12. 18.00
30. 12. 14.00
19.00
9. 1. 17.00
25. 1. 14.00

Název akce - popis
Mísa plná živých květů - tvořivá dílnička pro studenty a dospělé
Adventní koncert
Číratý Vánoce 2
Vše je ztraceno - podle mnohých podává Robert Redford životní výkon
Tradiční předvánoční lyžování - Kouty nad Desnou
O dvou Barborách a gymnaziální zpěvy
Přijde letos Ježíšek? - vánoční čas umí přinášet podivuhodné příběhy
Půlnoční mše svatá
Naši figuranti
Ty syčáci, Mucha, Omakalamuhopotajmu
Putování s dinosaury - 3D zapomeňte na Jurský park
Silvestrovská zábava
Rozkoš - můžeme na několik málo okamžiků dojít k nalezení jedinečné rozkoše?
Přednáška archeologa PhDr. Jana Jílka
Vernisáž: Slavné vily Pardubického kraje

Místo konání
SVČ Mozaika
DPS Penzion - jídelna
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Kouty nad Desnou
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Kostel sv. Jakuba Polička
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
DPS Penzion -jídelna
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika, Pegas- tour
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Farnost Polička
www.farnostpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

		
2. 11. - 12. 1.		
23. 11. - 12. 1.
1. 12. - 31. 12.
11. 12. - 10. 1.

Název akce - popis
Keltové ve východních Čechách
Ve světle vánoční svíce
Stěna pro jedno dílo - Ivan Křen
Výstava Trojice

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org

VÁNOČNÍ
KONCERT
UČINKUJÍ
CHRÁMOVÝ SBOR sv. JAKUBA v Poličce
žáci a učitelé ZUŠ
řídí Květa Šafářová
kostel sv. JAKUBA v Poličce
sobota 28. prosince 2013 v 16:00 hod.

Vánoční koncert
v Korouhvi
Srdečně zveme všechny milovníky vážné hudby
na vánoční koncert, který se uskuteční
v sobotu 28. prosince 2013 v 15 hod. v kostele
sv. Petra a Pavla v Korouhvi.
Zazní populární díla starých mistrů v podání
sólového violisty Brněnské filharmonie Karla
Plocka s varhanním doprovodem.
V průběhu koncertu vystoupí
i malí hudebníci z Korouhve.

DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
bude věnováno na opravu zvonů

Výtěžek z koncertu bude použit na opravu
interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Korouhvi.

www.farnostpolicka.cz

Ludmila Roušarová
Římskokatolická farnost Korouhev

Hudba
v evangelickém
kostele
V neděli 15. prosince od 17 hodin se v evangelickém
kostele uskutečí koncert mužského pěveckého sboru
VOCATUS ECUMENICUS z městyse Jimramov.
V Poliče jsme jej s povděkem mohli slyšet již při
letošním „Čase pro neobyčejné zážitky“; nyní
budou na programu písně adventní a vánoční,
nadčasové spirituály i další skladby.
Vstupné je dobrovolné.
Následující neděli 22. prosince od 17 hodin se bude
konat „Zpívání na schodech“.
Kdo přijde, bude si před kostelem moci
prohlédnout živý betlém, poslechnout si vánočí
písně, spolu s námi si je zazpívat, popřípadě se
i nějakou novou svátečí písničku naučit a odnést
si ji s sebou k domácímu prozpěvování.
Všichni jsou srdečně zváni.
Jiří Tengler, farář

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

#

DĚKANSKÝ ÚŘAD a Chrámový sbor sv. JAKUBA
v Poličce vás zvou na

Na táboře v Londýně
On má přezdívku Fiš, já Ryba, on má ženu, já
mám ženu, on má dva syny (14, 21), já mám syny
(14, 21), on studoval fyziku, já studoval fyziku.
Co nás rozlišuje? Především to, že mluví velice
dobře anglicky, což je ale pochopitelné, neboť
on je Londýňan. O kom mluvím? O chlapíkovi,
který pracuje v londýnském sdružení Woodcraft´s folk. Shodou okolností jsme s těmito
woodcraftery před třemi lety navázali, jak se
říká, „frojndšaft“.
Vloni byli oni u nás na základně Damašek, letos jsme byli na tábor pozváni my k nim. Jejich
organizace nemá stálé tábořiště, ale různě mění
místa v Anglii a pronajímají si je. Letos možná
tak trochu kvůli nám vybrali místo blízko Londýna, lépe řečeno v Londýně, neboť se nacházelo
na okraji prastarého lesa vklíněného do okrajových čtvrtí města.
Abychom mohli vyrazit (4 vedoucí a 9 dětí), bylo
třeba nejdříve sestavit rozpočet, což bylo vcelku
jednoduché. Táborový poplatek 4 500 Kč si platil každý sám a na dopravu (letenka 4 500 Kč)
jsme hodlali sehnat peníz z různých stran. Na
polovinu cestovného měl přispět Pionýr ČR, na
zbytek pak naše město Polička, hejtman a zbytek
jsme chtěli doplatit z naší skupinové kasy. Vše
jsme rozjeli, domluvili, zaplatili letenky a čekali
na peníze. Chvíli před prázdninami jsme se ale
dozvěděli, že hejtman nedá ani korunu, ústředí
nám místo předpokládaných 30 tisíc přidá 15
a město přispěje 10 tis. (o la lá), tedy finanční
propad slušný – namísto předpokládaného doplatku 5 000 Kč nechutných 35 tisíc. Ještě, že
pronajímáme základnu na Damašku. Inu…
Po příletu do Londýna nás Fiš odvezl zapůjčeným školním autobusem do tábora (příjemných
30 minut). Spali jsme v podlážkových stanech
pro 2 až 5 lidí. Strava dobrá, počasí na Anglii
znamenité. Systém tábora byl zhruba takovýto: v jednom dni měly službu tři oddíly - nádobí, vaření a program, který byl o trochu méně
napěchovaný, než jak jsme zvyklí. Zavezli nás
na několik výletů - 2x do Londýna, na koupel
do bazénu, na paintballové super hřiště a na
jeden pěší výlet k letohrádku královny Alžběty.
Všechno super, velkým zážitkem bylo zhlédnutí
divadelního představení v Shakespearově Globe
Theateru. Na poslední dva dny si nás pak rozebrali do rodin a bydleli jsme přímo v Londýně.
Než malou místnost, raději jsem zvolil spaní pod

Kráčelo jaro Nazaretem,
učilo ptáky zpívat dětem....
Občanské sdružení Květná Zahrada vás zve na

ŽIVÝ BETLÉM
a prohlídku nově opravených prostor domu
na půl cesty s posezením.
Vše v prostorách domu na půl cesty v Květné
v sobotu 21. 12. 2013 od 14 hodin
Pojďte se chvilku zastavit v předvánočních
přípravách, a zpříjemnit dětem těšení na
nejkrásnější svátky v roce.
Čeká na vás vánoční příběh provázený poezií
Václava Renče, spousta zvířátek, muzikanti,
a samozřejmě i něco dobrého

širákem v zahradě, kde jsem ležel já a k mému
údivu také 3 slepice (drůbež, nikoliv ženy), které si vedoucí Tereza uvnitř Londýna chovala pro
biovajíčka. Vskutku netradiční buzení.
Co říct závěrem? Všechno prima, Angličani
pohostinní, kamarádští, chápající, odmítající
britský atomový arzenál a válečné bojůvky, zpívající dylanovky, PPM, woodcrafterské písně
(povětšinou starší hity s předělanými slovy).
Člověk si připadal jako na táboře zamlada. Letos se opět vyměníme, neboť se setkáme v únoru
u nás na Damašku v metru sněhu, v záporných
teplotách a v kladných finančních číslech. Alespoň doufám.
Sepsal Petr Erbes st., Pionýr Polička

Studenti, vyučující a ředitelství gymnázia
srdečně zvou všechny žáky základních škol
i širokou veřejnost na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
v úterý 10. prosince od 14 do 17 hodin.
Pozvání je určeno hlavně žákům 5. a 9. ročníků
základní školy, kteří se spolu s rodiči rozhodují
o tom, jak dále pokračovat v základním, respektive středním vzdělání, jakou školu mají zvolit pro
budoucí studium.
Gymnázium Polička jim nabízí moderní vzdělávání založené na tradičních hodnotách. Zveme
je tedy k nám do školy, aby se osobně seznámili
s jejím prostředím, ale i s tím, jak budou probíhat
přijímací řízení do prvních ročníků osmiletého
a čtyřletého studia a jaká budou jejich kritéria.
Kromě žáků základních škol a jejich rodičů
rádi uvítáme i širší poličskou veřejnost. Bývalí
absolventi si mohou přijít zavzpomínat na léta
strávená ve školních lavicích a podívat se, co
všechno se od jejich maturity změnilo. Ostatní
nás mohou navštívit třeba jen ze zvědavosti.
Mgr. Miloslav Svoboda,
ředitel školy

Naše výprava na Trafalgarském náměstí

Program RC MaTami
Vážení příznivci rodinného centra MaTami, i v prosinci nadále
pokračují pravidelné aktivity
a tvořivé dílny, a to až do pátku
20. prosince. Po Novém roce se
poprvé uvidíme v úterý 7. ledna 2014 na Drobcích, kteří se od nového roku posunují z pondělka na úterý. Všem vám přejeme klidný advent, spokojené prožití svátků vánočních a do
nového roku pevné zdraví.
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)
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, cvičební systém
pro vás to pravé.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

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

Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TÝDEN V BÍLÉM
Od pondělí 2. 12. do pátku 13. 12. se natáčí PF
videa v MaTami. Děti, přijďte v bílém oblečení.
(více informací od lektorek aktivit).
Motto: „Dárky nosí nejen Ježíšek. Největšími
dárky jsou naše děti.“
• TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÁKY – Drobné
vánoční dekorace
9. 12. 2013 (pondělí) 16.00- 18.00 hod.
Přihlašujte se na prihlasse.matami@email.cz.
Cena 60/50 Kč.
• PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S PANEM
STAROSTOU
12. 12. 2013 (čtvrtek) od 16.00 hod.
Přijďte si popovídat s panem starostou o tom,
jak se žije rodinám na Poličsku.
• JAK SI UDĚLAT POŘÁDEK V  BYTĚ
A ZÁROVEŇ I V ŽIVOTĚ
17. 12. 2013 (úterý) od 17.00 hod.
Naučíte se jak nehromadit věci, jak je umisťovat na správné místo tak, aby fungovaly a ušetřit přitom peníze a čas.
Vede: Ivona Cacková
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
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Zápis do 1. třídy ZŠ Na Lukách

Aby nebyl nikdo
sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Tak nám ten rok zase utekl
jako voda a vy máte před sebou poslední letošní
informaci našeho Svazu. Listopadová akce vánoční inspirace 19. 11. na Starohradské a uskutečněné
společenské hry nás naladily na blížící se svátky.
Každá práce a činnost se má koncem roku poctivě
vyhodnotit a tak činíme i my. Výbor našeho svazu
si vás, všechny členy, dovoluje pozvat na již 3. výroční členskou schůzi, která se bude tentokrát konat v malém sále Tylova domu dne 12. prosince od
14.00 hodin. Program bude obligátní: Úvod, hlavní referát o činnosti Svazu, zpráva o hospodaření,
diskuse, plán práce na rok 2014, tombola, hudba, zpěv, tanec, málé občerstvení a možná přijde
i kouzelník, když ne přímo štědrý dědeček... Tak
se na vás všichni organizátoři akce moc těšíme.
Protože je to poslední letošní kontakt s vámi, tak
mě dovolte vám trochu v předstihu popřát krásné
a klidné svátky vánoční, veselého silvestra a mnoho zdraví v roce 2014. V lednu budeme mít plánované zimní prázdniny našeho Svazu důchodců. To
však nevylučuje, že se někteří členové Svazu spolu
iniciativně sejdou a při besedě si vymění radostné
prožitky z rodinného kruhu v době adventu, vánočních svátků a zimních radovánek. Náš plán na
rok 2014 zahájíme až v únoru 2014. Vše podstatné
bude jako obvykle až v únorové Jitřence. Mějte se
moc hezky a pokud možno vánočně a pohádkově.
To vám přeje za výbor MO SDRC
předseda, RSDr. Ivan Chudý

Vážení rodiče a milí předškoláci,
do začátku dalšího školního roku zbývá sice ještě spousta času, ale již teď je třeba se zamyslet nad
tím, kterou základní školu si vyberete.
Naše škola vám nabízí kvalitní základní vzdělání doplněné o povinnou výuku anglického jazyka již od první třídy a nově také výuku psaní na
klávesnici od třetí třídy v rámci výtvarné výchovy.
Efektivně pracovat s počítačem se děti začínají
učit již v páté třídě v moderně vybavené IT učebně. Vzdělávání na prvním stupni ZŠ probíhá také
za vydatné pomoci interaktivních tabulí a učebnic,
díky nimž se výuka stává pro děti nejen atraktivnější a zábavnější, ale také daleko názornější.
První stupeň naší školy je již několik let zapojen
do projektu „Ovoce do škol“, který si učitelé, děti
i jejich rodiče velmi chválí.
Žáci nejen prvního, ale i druhého stupně naší
školy mají možnost věnovat se mnoha zájmovým
činnostem buď v rámci volitelných předmětů,
nebo různých kroužků. Na druhém stupni mohou
volit keramiku, komunikaci či počítačovou grafiku.
Ze zájmových kroužků určených žákům celé školy
jsou to „Šikulka“ – výtvarný kroužek, horolezení
či stolní tenis. Prostory naší sportovní haly využívá také Základní umělecká škola Bohuslava Martinů k provozu tanečních oborů.
Obědy zajišťuje dětem školní jídelna, která nabízí možnost platit stravné i převodem z bankovního

Dne 8. 12. 2013 se dožívá
89 let maminka, babička
a prababička, paní Marie Lomicová.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenost přeje s úctou
syn Vladimír - BESKYDY
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Organizační informace
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne v době od září 2013 do srpna 2014 šesti let, a dítě, které mělo odklad, k plnění povinné
školní docházky.
K zápisu je nutné přinést s sebou rodný list dítěte a vyplněný dotazník, který obdržíte ve vaší
mateřské škole. U dětí, které do mateřské školy
nechodí, bude možno vyplnit požadovaný dotazník přímo u zápisu.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce či žádost o její odklad budou k dispozici také u zápisu.
Vyhláška města Poličky určuje školské obvody
pro zápis žáka do základní školy. V současné době
jsou kapacity škol volné, tudíž zákonný zástupce
vybírá školu sám dle svého uvážení.
Na zápis vás srdečně zvou
Mgr. Stanislava Freundová
a Mgr. Milan Matouš, třídní učitelé,
kolektiv 1. stupně
a Mgr. Eduard Střílek, ředitel školy

Zápis do 1. třídy Masarykova ZŠ
Masarykova základní škola Polička zve budoucí
prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy. Zápis
proběhne v pátek 17. ledna 2014 od 13 do 17 hodin
v budově pavilonu školy.
Prvňáčky čeká vyzdobený pavilon, kterým je
bude provázet „Budulínek a liška“. Hravou formou
budou paní učitelky zjišťovat znalosti a dovednosti budoucích prvňáčků. Za odměnu pak mohou
navštívit školní divadélko. Děti si vyzkouší, co
všechno umí „kouzelná tabule“ a prohlédnou si pavilon, kde se budou učit a hrát si ve školní družině.
Učitelky 1. stupně Masarykovy základní školy
zvou také rodiče budoucích prvňáčků na pavilon,
kde se koná v úterý 10. 12. „Den otevřených dveří“.
Paní učitelky vám rády ukáží třídy a podají informace.

Blahopřejeme

účtu. O odpolední pobyt dětí z první stupně se starají paní vychovatelky ve dvou školních družinách
a žáci druhého stupně mají možnost trávit volný čas
před odpoledním vyučováním ve školním klubu.
Pokud by vás zajímaly ještě další informace
o naší škole, rádi vás po ní provedeme v den zápisu,
který se koná 18. ledna 2014.

Co naše škola nabízí?
Všechny třídy budovy pavilonu jsou vybaveny
interaktivní tabulí, stejně jako odborné učebny
v hlavní budově. Pro žáky I. i II. stupně je připravena výuka v nově vybavené počítačové učebně.
Žáci od 1. třídy mohou na naší škole navštěvovat zájmové kroužky anglického jazyka, pohybových her, logopedie nebo hry na zobcovou flétnu.
Současně se také účastní mnoha soutěží, jako je
například matematická soutěž Cvrček, Klokánek,
Pythagoriáda nebo Matematická olympiáda, Bobřík informatiky, recitační a pěvecká soutěž, soutěž
v poznávání rostlin a živočichů nebo školní dějepisná soutěž pro 4. a 5. ročník. Žáci se v těchto soutěžích umisťují většinou v okresních i krajských
kolech na předních místech.
Žákům II. stupně nabízíme výuku ve výběrové
třídě, kde je rozšířena výuka matematiky a přírodovědných předmětů. Od 7. ročníku byl zaveden
druhý cizí jazyk. Žákům je nabízen jazyk ruský,
německý nebo francouzský.
Masarykova ZŠ se účastní projektů organizovaných EU zaměřených na vzdělávání učitelů a je
zapojena i do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce do
škol“ financovaného částečně EU a ministerstvy
školství, zemědělství a financí, který poskytuje
dětem jeden den v týdnu ovoce zdarma.
Obavy nechte doma a přijďte s dobrou náladou.
Těší se na vás učitelky 1. stupně
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Nesmělé kroky prvňáčků na
Masarykově ZŠ Polička
Od slavnostního zahájení školního roku 2013 2014 uplynuly více než dva měsíce. Noví adepti
školní docházky nastoupili 1. září do tří prvních
tříd, které byly otevřeny na Masarykově ZŠ Polička.
Mnohé děti udivilo, že se v budově pavilonu nezvoní na konci a na začátku hodiny, jak znaly školu
z vyprávění starších sourozenců. Pouze malý zvoneček na stolku paní učitelky oznamuje žákům
přestávky podle jejich potřeby.
Každý den se na rozvrhu hodin vystřídá několik předmětů. Hlavní slovo má český jazyk a matematika. Bez pomoci interaktivní tabule si dnes
nedovedou představit výuku prvňáčci ani učitelé.
Jak lehce se učí nová písmenka, jak zábavně se dají
počítat příklady! To by vám dnes potvrdili právě
žáčci prvních tříd. I přes poměrně vysoké počty
dětí ve třídách se díky interaktivní tabuli učí nové
věci přímo raketovým tempem. Dalším velmi oblíbeným předmětem je svět poznání. Děti zde vyjadřují své názory, postoje a zkušenosti se světem
kolem nich a povídání doprovázejí kreslenými
obrázky. Mnozí dospělí by se divili, jací jsou děti
výborní pozorovatelé.
Snad nejoblíbenější je tělesná výchova. Pod bedlivým okem pedagogů děti rozvíjejí svou mrštnost
a rychlost a upevňují tím výdrž odolávat stresům
v budoucím životě. V hudební a výtvarné výchově
žáci naopak získávají kladný vztah k uměleckým
hodnotám tak usilovně, že někdy bývá na jejich
obličejích ještě dlouho patrné, která barva je jejich
nejoblíbenější.
Když nastane velká přestávka na chutnou svačinku, ani tehdy kouzelná tabule nezahálí. Děti si
mohou poslechnout písničky, prohlédnout si obrázky nebo se podívat na pohádku z internetu.
Po vyučování má každý žák možnost za půlroční
poplatek 250 Kč rozvíjet své zájmy v kroužku anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu, proskočit
se v pohybových hrách nebo v logopedii napravovat špatnou výslovnost. Jednou týdně tak žáčci
v malých skupinkách užitečně tráví svůj volný čas.
Děti chodí do školy rády a všichni se snažíme,
aby radost z učení provázela celý jejich život.
učitelky 1. tříd Masarykovy ZŠ

Advent v ZUŠce

Vzpomínáme

Přiblížil se čas vánočních svátků, pro hudebníky a uměleckou
školu čas příprav několika - již
tradičních - koncertů. Přijměte,
prosím, pozvání na tyto předvánoční akce, pozastavte s námi
rychle běžící čas a vychutnejte
klidné chvíle naplněné hudbou
a uměním vůbec. Bude nám potěšením popřát vám
touto cestou krásné a především v klidu a radosti
prožité Vánoce.
Dříve než vás pozvu na jednotlivé prosincové
akce, dovolte, abych zmínila, že začátkem listopadu
byla docela v tichosti zahájena výstava prací žáků
výtvarného oboru – tentokráte v podobě Pocty Oldřichu Kulhánkovi – tvůrci našich bankovek. Výstava potrvá do 6. ledna 2014, ujišťuji vás, že by byla
škoda si ji nechat ujít!
Po rozsvícení vánočního stromu, u kterého zazpívali naši zpěváčci 30. listopadu pod vedením
p. uč. Boštíkové, pro vás jako obvykle připravujeme
koncert k narozeninám našeho rodáka, Bohuslava
Martinů. Ten proběhne 10. 12. v 17 hod. v malém
sále Tylova domu. Zazní na něm skladby jak B. Martinů, tak dalších skladatelů 20. století. Přijďte si
poslechnout soudobou hudbu a nebojte se, i tato
hudba umí pohladit. Tentokrát prozradíme i různé
zajímavosti ze života našeho významného rodáka.

V pondělí 16. 12. v 17 hod. proběhne v sále ZUŠ
otevřená hodina projektu Hrátky s uměním, který je určen našim nejmenším – konkrétně dětem
od 4 let. Zveme zejména rodiče těchto dětí – tato
otevřená hodina není ještě hotovým koncertem, je
pouhým okénkem, které každoročně v předvánoční době pootevíráme, abychom nahlédli do výuky
těch nejmenších... Improvizace je zde tedy často
hlavní náplní, ale to lze u takto malých dětí očekávat – vždyť pro spoustu z nich to bude první veřejné
vystoupení.
Novinkou je v letošním roce Vánoční koncertík hudebního oboru, který proběhne ve středu
18. 12. v 17 hod. v sále ZUŠ. Půjde o malé hudební naladění na Vánoční koncert, který se odehraje
ve čtvrtek 19. 12. od 17 hod. ve velkém sále Tylova
domu. Na něm již uvidíme žáky nejen hudebního,
ale i tanečního a literárně dramatického oboru
a program, jak jinak, než vánočně laděný.
Vážení a milí příznivci naší školy, jménem všech
zaměstnanců a jistě i jménem našich žáků vám děkuji za vaši celoroční přízeň, přeji vám, nechť vás
v novém roce provází pevné zdraví a stálá chuť k návštěvám koncertů, které pořádáme především pro
vás a vaše příjemnější naladění.
Pokojné vánoční svátky přeje za kolektiv ZUŠ
B. Martinů
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová

Německo-česká inspirace ve službách
Širší seznámení s celorepublikovou, krajskou i charitní
praxí služeb pro rodiny s dětmi,
přiblížení fungování obdobných služeb v Německu, hledání vzájemných pojítek i rozdílů,
příklady dobré praxe a možností rozvoje. Tak lze
ve stručnosti vystihnout hlavní smysl a obsah setkání českých a německých odborníků z oblasti
péče o ohrožené rodiny s dětmi, které se konalo
v rámci projektu Diecézní Charity Hradec Králové, Krajského úřadu Pardubice a Sdružení Creatio Přelouč v Poličce a Pardubicích 21. a 22. října.
Setkání „kolegů“ z Krajské Charity Würzburg,
zástupců krajského a městského OSPODu (Odbor

sociální péče o děti), ředitelů příslušných charit
a vedoucích sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) v Pardubickém kraji proběhlo
v Poličce v domě Jordán.
Významný host, PhDr. Miloslav Macela, iniciátor transformace péče o ohrožené děti a náhradní
rodinné péče v ČR, posluchačům přiblížil hlavní pilíře transformace a zdůraznil potřebnost
komplexní reformy v této oblasti, která je ovšem
v současné době hotova cca z 10 %. Pro její úspěšný průběh je přitom důležité nejen politické zázemí, ale i přístup pracovníků v oboru.
Co z německé praxe zajímalo zúčastněné hosty,
popisuje Pavel Šimon, vedoucí služby Šance pro
rodinu Oblastní charity Polička, takto: „Často
byly kladeny dotazy na kapacitu, a jak se počítá
přímá práce. Oni používají termín (OCS) „odborně-klientská hodina“. Zaujalo nás, že se do toho
počítá i psaní zápisu a administrativa v kanceláři, a čas dopravy ke klientovi, což my započítávat
nesmíme. Překvapilo nás také, že inspekce na
sociální služby tam chodí do 24 hodin po svém
nahlášení.“
Během dne nechyběly ani přednášky o Charitě na národní úrovni i jejím působení v Poličce,
vysvětlení činnosti sociálně aktivizačních služeb
a jejich financování.
Informačně nabitou část odlehčila návštěva
prostor Oblastní charity Polička. Na základě pozvání tajemníka města Bohuslava Břeně a pana
starosty Jaroslava Martinů, kteří se o sociální
služby v Německu živě zajímali, zavítali hosté
i na městský úřad. Podvečer byl věnován prohlídce hradu Svojanov s večeří v tamní stylové
restauraci.
„Cílem a smyslem celého projektu bylo poučit se
z dobré praxe našich německých přátel a kolegů.
Naši kolegové z Německa nás upozorňovali na
chyby, které v reformě sociálně právní ochrany
udělali u nich. Pro nás to jsou cenné zkušenosti,
které můžeme v praxi aplikovat. Jde např. o důležité poznatky o vývoji celého systému tam, systematickou spolupráci mezi sociálními službami
a ústavy, propojení zdravotnictví, sociální sféry
a vzdělávacího systému ve funkční celek“, zhodnotil celou akci Pavel Šimon na závěr.
Jana Dobrovolná
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Věnujte prosím tichou
vzpomínku na naše blízké.
27. listopadu uplynul rok
od úmrtí naší drahé maminky, paní Anny Slavíčkové. Nedožité 86. narozeniny
jsme si připomněli 10. září.
3. prosince 1994, po krátké
nemoci, nás náhle a nečekaně opustil náš tatínek, pan
Stanislav Slavíček. 2. července by se býval dožil 85 let.

21. prosince položíme
k nedožitým 64. narozeninám kytičku na hrob pana
Stanislava Slavíčka ml. Zákeřná nemoc mu vzala život
2. července 2005.
Velmi nám chybíte, zůstaly
jenom vzpomínky.
Rodiny Slavíčkovy
a Popelkova
Dne 16. prosince vzpomeneme 25. výročí úmrtí pana
Aloise Kučery.
Manželka a děti
s rodinami

Dne 19. prosince vzpomeneme 30. výročí úmrtí našeho drahého tatínka, bratra,
strýce a švagra, pana Josefa
Dřínovského, rodáka ze Širokého Dolu.
Děkujeme všem přátelům
a známým za tichou vzpomínku.
Dcera Monika s rodinou,
sestra Anna s rodinami
a bratr Zdenek s rodinami
Dne 20. 12. 2013 uplyne 10
let od úmrtí pana Ladislava
Dytrta.
Čas uplynul, vzpomínky na
něj dceři Marii a synovi Miroslavovi s rodinami zůstaly.

Dne 22. prosince tomu
bude rok, co nás navždy
opustila naše drahá maminka, manželka, babička, sestra, teta a kamarádka, paní
Jiřina Groulíková.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají
dcery Jitka s rodinou,
Jana a manžel Jiří.

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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DPS Penzion zve
2. 12. S vůní jehličí - zveme vás na společné zdobení stromečku od 14.00 hod. v jídelně.
4. 12. Mikulášská zábava - vystoupí děti z MŠ
Čtyřlístek, 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“. Vstupné 50 Kč, občerstvení
zajištěno.
11. 12. Vánoční relaxace s mandalou od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
19. 12. Narozeninové zpívání od 14.00 hod v jídelně.
21. 12. Adventní koncert - milí přátelé, srdečně
vás zveme na koncert Chrámového sboru sv. Jakuba, který se koná od 14.00 hod. v jídelně DPS
Penzion.
30. 12. Silvestrovská zábava – přijďte se společně rozloučit s rokem 2013. K poslechu i tanci
zahraje pan Hladík, pan Otepka a zazpívá paní
Andrlíková. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS Penzion. Cena vstupenky je 80 Kč. Občerstvení zajištěno.

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 druž. byt 1+1 sídliště Hegrova Polička. Tel. 733 729 339
•
Prodám řadový rod. domek v Poličce
po rekonstrukci. 2+1, 1+1, garáž, zahrada. Tel.
732 517 661.
•
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel. 739 000 926.
•
Prodám
dveře
vchodové
plastové
a okna, bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do
stávající zárubně a kompletní oplocení - bránu,
branku a pletivo. Nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím. Tel. 777 106 709.
•
Koupím ELEKTRICKÉ VLÁČKY. Mohou
být poškozené. Tel. 603 355 735.
•
Koupím staré pohlednice do r. 1950, dále
vyznamenání, řády - i socialist. Tel. 608 420 808
•
Hledám paní nebo pána do 80 let z Poličky nebo okolí na vycházky či seznámení. Tel.
732 554 773.
•
KOSMETIKA, MANIKÚRA, PEDIKÚRA Zahálková Simona, nabízím permanentní
prodloužení řas, Lymfit-tlakovou, masáž celého
těla a další kosmetické, pedikérské a manikérské
služby. PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ. www.
kosmetikas-cz.webnode.cz Tyršova 161, Obchodní
dům Ponas, tel. 720 563 634
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Budu kuchařem!
Tak přesně s těmito slovy opouštěla většina žáků - ve tmě šlehaly plameny, krásně to vonělo - a flamnaší Speciální základní školy budovu SOU a SOŠ
bovaná palačinka byla na světě. Opravdu efektní
Polička.
závěr celého, velmi vydařeného, dopoledne.
Ale hezky od začátku: Ve dnech 16. a 17. října
Velký dík patří Mgr. Zrůstové nejen za milé přijsme využili nabídku této školy a navštívili jsme
jetí a vstřícné jednání, ale i za hezký přístup k naGastronomický kurz zdravé výživy. Moc hezky
šim dětem, které si pochutnaly na spoustě dobrot
nás přivítala mistrová odborného výcviku paní
a navíc obdržely certifikát o absolvování kurzu
Zrůstová se svými asistentkami-učnicemi oboru
a CD s fotografiemi. V úplném závěru jsme si s dětčíšník- servírka. Seznámila děti srozumitelným
mi prohlédli budovu školy i internátu a nakoukli
a zajímavým způsobem se všemi učebními obory, jsme pod pokličku i řeznickým učňům.
vysvětlila jim, co všechno učni v jednotlivých oboCelá akce se nám velmi líbila a pokud budeme
rech musí zvládat a jak se oblékat na praxi. V další
mít možnost, přijdeme zase.
části kurzu si děti vyzkoušely, jak jsou zdatné při
Za kolektiv speciálních pedagogů SZŠ Bystré,
práci s těstem, formičkami, nožem...
pracoviště Polička
Všechno ,,co si upekly, si také snědly“ a nakonec
si s námi zažertoval „Harry Potter“ a děly se věci
Mgr. J. Filipová

Z činnosti DPS Penzion
Sešel se rok s rokem a na svatého Martina bylo
v DPS Penzion opět veselo. Již od samého rána se
Penzionem nesla vůně z pečení svatomartinských

rohlíčků. Celkem jich bylo upečeno 132. Pro seniory byla také připravena sklenka svatomartinského
vína.
Zpívalo se, vyprávěly se vtipy, tancovalo se, bylo
veselo. Zpěv Poupat a seniorů doprovázeli harmonikáři pan Hladík, pan Otepka a pan Čermák.
Sníh tentokrát Martin nepřivezl, ale přivezl mezi
seniory potěšení, uvolnění, skvělou náladu.
Šikovné ručičky se připravovaly na Vánoce.
Spoustu vánočních nápadů využili senioři při
výrobě vánočních blahopřání, která až doputují
k cíli, jistě potěší. Sportovního ducha nezapřeli
účastníci při nejoblíbenější stolní hře – Člověče,
nezlob se.
A nesmíme zapomenout na narozeninové zpívání. Setkání, při kterém si vždy všichni uvědomí,
jak ten čas letí. Ale s pěknou písničkou a dobrou
muzikou to vlastně vůbec nevadí.

Kardiaci v prosinci
V rámci posledního letošního výletu navštívíme
polské předvánoční lázeňské město Kudowa Zdroj,
kde si prohlédneme historickou část města a zastavíme se i na tržnici. Odjezd autobusem je v úterý
3. prosince z Poličky v 6.oo hod., ze Svitav v 6.30 hod.
z BUS nádraží. S přihláškami a platbou se obracejte
na Evu Navrátilovou tel. 728 246 578. Pro členy klubu 150 Kč, nečleni 180 Kč.
Ukončení letošního úspěšného roku pro příznivce a členy našeho klubu se koná v pátek 27. prosince
v restauraci JORDÁN v Poličce, začátek 11.00 hod.
Kulturní program, občerstvení a hudba s tancem
zajištěna. Dobrou náladu s sebou.
Za výbor Kardio klubu Jan Pokorný

Besídka SZŠ
Bystré
SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTRÉ,
A ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ POLIČKA vás
zvou na vánoční besídku dne 19. 12. 2013 v Divadelním klubu Polička od 9 do 12 hodin.

Výstava Sousedé sobě
Výstava Sousedé sobě 2013 se uskuteční 7. 12.
2013 v 17 hod. Srdečně zveme tvůrčí sousedy a přátele Galerie KABINET CHAOS Střítež k účasti na
společné výstavě. Už třetím rokem se takto setkáme se všemi, kdo mají chuť se realizovat cestou výtvarného umění. Srdečně zveme návštěvníky, kteří
mají chuť vidět práce svých sousedů. Téma výstavy
je příroda. Váš pohled na toto téma bude pro nás
inspirací. Kdo by nestíhal donést práce dříve, tak
poslední možnost je v pátek 6. 12. do 20 hod. na
adresu galerie, Střítež 68, mobil: 602 315 215.
Provoz Galerie Kabinet Chaos Střítež je z části
hrazen z grantů na kulturu města Poličky a MK
ČR. Na setkání s vámi se těší V. Š. B. a tým dobrovolníků. Přineste ochutnat něco dobrého.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Máte zájem zaměstnat absolventy a získat na jejich
mzdu finanční prostředky?
Úřad práce České republiky - krajská pobočka
v Pardubicích připravila regionální individuální
projekt:

Odborné praxe
pro mladé do 30 let
v Pardubickém kraji
(CZ.1.04/2.1.00/70.00069)

Cílem projektu je podpora absolventů do 30
let, s evidencí na ÚP déle než 4 měsíce, kteří se
chtějí uplatnit ve svém vystudovaném oboru.
Firmy mají možnost získat příspěvek na mzdové
náklady a kompenzaci nákladů za čas, který se
mentor věnuje zaškolení nového zaměstnance.
Více informací se dozvíte na seminářích k tomuto
projektu, které se budou konat v jednotlivých
okresech Pardubického kraje:
4. 12. ÚP ČR, kontaktní pracoviště ve
Svitavách – Bezručova 2055/13 zasedací
místnost č. 206
v 10.00 hodin
4. 12. ÚP ČR, kontaktní pracoviště v Ústí nad
Orlicí - 17. listopadu 1394 v přízemí ve
velkém sále
v 14.00 hodin
Případné dotazy:
Mgr. Klára Křížová, tel.: 950 144 701,
e-mail: klara.krizova@pa.mpsv.cz
Ing. Jana Horská, tel.: 950 144 473,
e-mail: jana.horska@pa.mpsv.cz
Kateřina Járová, tel.: 950 144 437,
e-mail: katerina.jarova@pa.mpsv.cz

Vzdělávejte své zaměstnance v nejrůznějších
oborech! Staňte se firmou s dobře
kvalifikovanými zaměstnanci!
Úřad práce České republiky - krajská pobočka
v Pardubicích připravila regionální individuální
projekt:

Vzdělávejte se pro růst
v Pardubickém kraji II
Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů,
kteří rozvíjejí svoji činnost a potřebují vyškolit
zaměstnance. Firmy mají možnost získat
příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců
a na náhradu jejich mzdových nákladů po
dobu vzdělávání. Více informací se dozvíte na
seminářích k tomuto projektu,
které se budou konat v jednotlivých okresech
Pardubického kraje:
4. 12. ÚP ČR, kontaktní pracoviště ve
Svitavách – Bezručova 2055/13 zasedací
místnost č. 206
v 9:00 hodin
4. 12. ÚP ČR, kontaktní pracoviště
v Ústí nad Orlicí - 17. listopadu 1394
v přízemí ve velkém sále
v 13:00 hodin
Případné dotazy:
Ing. Miloslava Petrásková, tel.: 950 144 440,
e-mail: miloslava.petraskova@pa.mpsv.cz
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Kardiaci hodnotili

Hvězdy a pruhy nebo lev se dvěma ocasy?

Klub kardio Svitavy na své výroční členské
schůzi, konané 24. října, zhodnotil svou činnost
za uplynulé období – rok činnosti pod vedením
nového výboru. Výbor pro členy ze Svitav a Poličky uspořádal léčebný pobyt v termálních lázních
Kapuvár, řadu vycházek a zájezdů – Pálavské
vrchy, vodní přečerpávající elektrárna Dlouhé
Stráně a lázně Velké Losiny, procházka zimními
Svitavami, údolím Tiché orlice, 100 let vodovodu
v Březové n Svit. rozhledna Pastýřka a Kalvárie
v Mor. Třebové. Pravidelně se členové účastní
akcí pořádaných městem Svitavy – Brány památek dokořán a podobné akce. V září realizační tým
připravil 1. ročník Kardio olympiády, kdy členové soutěžili v nenáročných disciplínách, ale zato
s velkým elánem. Na tuto akci přispělo finanční
pomocí město Svitavy a město Polička, a za to jim
patří poděkování. Dále členové byli informováni
o připravovaných akcích v roce 2014. Mimo jiné
se jedná o léčebný pobyt v Kapuváru, kdy uzávěrka přihlášek je 6. 1. 2014. O činnost organizace je
zájem, o čemž svědčí 92 přítomných z celkového
počtu 148 členů.
Výroční členská schůze schválila i změnu klubu
kardio na základní organizaci kardio. Požadavek
na změnu nyní vyřizuje SPCCH Praha a po schválení a přidělení identifikačního čísla vstoupí změna v platnost.
Informace pro členy i pro ty, kteří by členy chtěli
být, výbor klubu kardio úřaduje každé první pondělí v měsíci, mimo prázdnin, od 14 – 16 hod v Multifunkčním centru Fabrika Svitavy, 3. poschodí,
místnost 303. Veškeré informace k činnosti jsou
vyvěšovány ve vývěsní skříňce na náměstí. Klub
má webové stránky: http://www.spcch.cz/ - Organizace – Pardubický kraj – Klub kardio Svitavy.
L. Morkesová

Mistrovství světa ve skateslalomu. Petr byl za svoje výsledky v juniorské kategorii v uplynulých letech vyslán jako zástupce SK8 Slalom Polička, aby
změřil své síly se zámořskou elitou ve své kategorii.
Všichni tři se ubytovali u svého kamaráda, přímo
v Houstonu.
Závody měly svoji pozici přibližně 25 km od
Houstonu v uměle vytvořeném areálu pro extrémní sporty. Pokud by vás zajímal alespoň ptačí pohled, tak do GoogleMaps zadejte tyto souřadnice
(30.031724,-95.863717). Rovná, z kopce a skoro
500 metrů dlouhá, trať slibovala velmi pěkné zá-

Ivoš Škrabal - Mistrovství České republiky Praha

Esperantisté
v Poličce
V sobotu 9. listopadu pořádal esperantský kroužek Polička ve spolupráci s Klubem přátel esperanta ve Svitavách setkání. Sjelo se 20 esperantistů
z 11 míst republiky, např. ze Šumperku, Jihlavy,
Pelhřimova či z Brna. Dopoledne pan Antoš provedl účastníky setkání největším a nejmodernějším
závodem Ravensburger Polička.
V odpoledním programu paní Anna Dobešová
v salonku restaurace U Mrštíků vyprávěla o životě ve Finsku. Paní Dobešová se díky esperantu
do Finska provdala a bydlela tam více jak 20 let.
Vyprávění bylo velmi zajímavé, obrázky z přírody
nádherné. Již nyní přemýšlíme, čím se pochlubíme a zaujmeme své hosty příště.
Libuše Dvořáková
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Ke konci tohoto roku proběhly dva světové závody ve skateslalomu. No dobře, jeden bylo Mistrovství České republiky v Praze - „tam je blaze“, a ten
druhý Mistrovství světa v Houstonu - „tam je husto“. Začneme Prahou, přeci jen jsme tam měli více
našich závodníků a budeme pokračovat letecky za
velkou louži do Texasu.
Na Strahově opět jsme naběhli na značky. Nebojte, to se snad už nevrátí, ale přeci jen na nějaké
ty značky se postavili závodníci ve skateslalomu
ke svému poslednímu českému závodu v tomto
roce. Jednalo se o Mistrovství České republiky

a to 5.-6. 10. Za Sk8 Slalom Polička bylo přítomno
10 jezdců a hned první den ve slalomu giant (obří
slalom) jsme si utrhli skvělá umístění. Vezmu to
tentokrát od těch nejmenších. Petr Martinů v kategorii dětí získal 2. příčku. V kategorii dorostu se
umístila Charlota Kleinová na 4. místě. Za juniory
byl 1. Petr Matouš a hned za ním na 2. místě Vítek Hromádko. V ženách obsadila 2. pozici Renata
Škrabalová. V mužích na 2. místě Zdeněk Mach
a na 4. místě Jaroslav Knettig. V giant slalomu si
závodníci dostatečně zajezdili, protože se odjela
rovnou tři kola.
I tak zbylo dost času na tight slalom, který se jel
ještě ten den. Zase od těch nejmenších borců. Petr
Martinů 3. místo. Za dorost Charlota Kleinová
4. místo. Junioři tradičně Petr Matouš 1. a Vítek
Hromádko 2. Renata Škrabalová v ženách pak
1. místo. Zdeněk Mach spadl na 5. pozici, ale na
1. místo vyskočil Jaroslav Knettig. Tím byla sobota
uzavřena a šlo se na (ne)tradiční party k Maďarovi, aby se otestovalo, kteří jezdci budou druhý den
schopni, a kteří ne.
V neděli 6. 10. se jel poslední slalom a to hybrid.
Petr Martinů za děti opět 2. místo. Charlota Kleinová pak v dorostu 4. Za juniory 1. Petr Matouš
a 2. Vítek Hromádko. První byla také Renata Škrabalová v kategorii ženy. O první a druhou pozici se
v kategorii mužů poprali jezdci z Sk8 Slalom Polička Jaroslav Knettig a Zdeněk Mach. Nakonec ve
finálové jízdě byl o 0,31 desetin lepší Jarda.
Protože se jednalo o Mistrovství České republiky, tak se stal za muže mistrem české republiky
Jaroslav Knettig, mistryní za ženy Renata Škrabalová a za juniory Petr Matouš. Všem závodníkům
gratulujeme.
Poslední zmiňovaný už v Praze pomalu míří na
letiště Václava Havla, aby s dalšími dvěma skejťáky, Romanem Podlahou a Robertem Thielem,
nasedl na letadlo směr USA-Texas-Houston na
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vody. Dne 11. 10. tak už všichni viděli závodiště na
vlastní oči a také obří startovní rampu, která měla
na výšku přes tři metry. Start byl avizován na 16
hodin, ale nakonec se začalo jezdit až v šest. Bylo
tak jasné, že konec závodu bude v noci pod umělým osvětlením. První na řadě byl giant slalom
a Petr začal pomalu řešit problém s obuví. Celou
dobu pobíhaje po areálu v žabkách zjistil, že svoje
sportovní boty si nechal u kamaráda v Houstonu.
A tak si od Romana půjčil ty jeho, naštěstí hodně
podobná velikost. Giant slalom se jel na tři kola
a počítala se dvě nejlepší. První kolo dojel Petr
na 3. místě, před ním byl jeden Američan a jeden
Kanaďan. Před druhým kolem pro změnu zapůjčil
Robert Petrovi svoje nová profesionální kolečka
na sjezd a naráz z toho bylo 1. místo. Petr vyhrál
i třetí jízdu a tím i celý závod, protože přes jeho
součet časů z druhého a třetího kola se už nikdo
nedostal. Holt něco nového, něco starého a něco
půjčeného!
Následující den se jezdilo opět pod rouškou tmy
až do pozdních nočních/ranních hodin a navíc pomalu přestávalo přát počasí. Na pořadu noci tak
byl hybrid slalom, který se jel na dvě kola. Náš zapomnětlivec už měl svoje kompletní skejtové vybavení, a protože tento slalom Petr umí na výbornou,
předvedl, jak se u nás jezdí a vyhrál suverénně obě
jízdy. Zřejmě dobrý oddíl... Třetí závod se kvůli
nepřízni počasí již neodjel a tak se mohlo zavelet
k cestě domů, do Evropy, do České republiky, do
Poličky.
Za Sk8 Slalom Polička chci poděkovat Romanu
Podlahovi za jeho boty, Robertu Thielemu za jeho
kolečka a Petru Matoušovi za skvělý výkon a další
mistrovský titul. Moc se těšíme, jak všichni naši
jezdci zopakují letošní výsledky ve skateslalomu
v roce 2014 a hlavně na mistrovství světa, které
pořádá právě Polička.
-jt-

Ze 64 polí

Sportovec Poličky

Na koni
Zhruba nějak takto mohou poličští mládežníci formulovat své rozpoložení po úvodním „vystoupení“ v 1. lize družstev dorostu. Při pohledu
na současnou tabulku soutěže po 4. kole to samé
nemůže říct nikdo další z našich soupeřů a dále
například ani Josef Váňa v cíli 123. Velké pardubické. Zmínka o našem nejslavnějším dostihu není
náhodná, jelikož se Velká pardubická jela v ten
samý víkend, kdy skupina 6 poličských reprezentantů bojovala v Kuněticích u Pardubic o své první
letošní ligové body. Pozorný čtenář z úvodu hravě
odvodil, že bodů jsme nakonec přivezli 12! Po loňském sestupu z nejvyšší soutěže družstev dorostu
tak hráči poličského Štefanydes potvrdili pozici
týmu, který by měl hrát na špici 1. ligy. V Kuněticích vysokými výsledky porazili 2222 ŠK Polabiny
Pardubice C (5,5:0,5), ŠK Ústí nad Orlicí (5:1), Pandu Rychnov nad Kněžnou (6:0) a SK OAZA Praha
(5:1). Bilance poličských hráčů (dle šachovnic) po
4 odehraných kolech: Česenek 2,5/4, Švanda 3/4,
Nešpor 4/4, Tulis 4/4, Feltl 4/4 a Pavlíček 4/4. Větší prověrka čeká naše hráče 7. prosince, kdy se
v Poličce utkají s Jičínem a Lípou.
Tabulka:

Zahájily soutěže dospělých
O třetí říjnové neděli zahájily i soutěže družstev dospělých Pardubického kraje. Poličský oddíl
o sobě dal v minulé sezóně pořádně vědět! Hráčům
družstev A, B a D se podařilo postoupit ze všech 3
krajských úrovní, což je dost pravděpodobně historický unikát! I proto se tak do našeho královského věnného města po 5 letech vrací 2. liga. V ní
má poličské áčko odehrané 2 zápasy proti týmům,
které by se dle papírových předpokladů měly pohybovat na špičce tabulky. Předzápasové prognózy
se však úplně nenaplnily a z Hradce Králové si naši

hráči přivezli bod za remízu 4:4. Ve 3. kole, 1. 12.
2013 od 10.00 hod., přivítáme v reprezentativních
prostorách nového Penzionu Otakar regionálního
soupeře z Vysokého Mýta. Všechny příznivce královské hry srdečně zveme ke zhlédnutí jistě napínavých a kvalitních partií!
Poličské týmy B, D a E si v nižších krajských soutěžích připsaly ze dvou kol shodně po jednom vítězství. S nulou v tabulce se v současné chvíli stále
nachází poličský C tým, jehož více než polovinu
tvoří mladší a starší žáci, kteří v Krajském přeboru 2. třídy získávají proti dospělým hráčům cenné
zkušenosti.
Soutěžní diagram
Pro Poličku úspěšný úvodní sraz 1. ligy dokazuje
i bilance našich hráčů, kdy z 24 sehraných partií
prohráli pouze jedinou! Úspěch by vždy měl být
spojen i s pokorou, a proto je potřeba ocenit velmi
dobrou hru soupeře našeho Jana Česenka z Ústí
nad Orlicí. Pozice na diagramu je pro našeho hráče již bezvýchodná. V partii zvolil špatný plán, kdy
soupeři nechal až příliš mnoho prostoru na královském křídle a ten ho za jeho lehkovážnost náležitě „odměnil“. O tah zpět se bílý místo 22. Kg2
mohl bránit tahem 22. De2, nicméně po odpovědi
černého 22… Vh5 (které se stalo i v partii, by kvůli
matovým hrozbám soupeře musel stejně odevzdat
dámu za věž, a to jsou již pro další průběh běžné
partie nepředstavitelné materiální ztráty). Toť jen
komentář ke katastrofálnímu stavu bílých figur.
Černý má v ukázce 2 krásné (a zároveň vynucené)
varianty, jak dát 3. tahem mat. Úspěšní řešitelé
se mohou zapojit do soutěže o místo v simultánní
partii proti v současnosti nejúspěšnějšímu hráči
našeho oddílu, mistru FIDE Petru Červenému,
která bude vyhodnocena na jaře 2014 (poličští
registrovaní šachisté se samozřejmě účastnit nemohou). Správné odpovědi pište buď do návštěvní
knihy na našem webu (http://policka.chesspce.cz)
nebo na email DSchaffer@email.cz.
TJ Štefanydes Polička – ŠK Ústí nad Orlicí,
1. liga družstev dorostu
Jan Česenek – Václav Grundman, situace po
22. Kg2.
Černý na tahu dá 3. tahem mat!

O krále Vysočiny
Zuzka, Martin, Honza a Pepa se blýskli na Karlštejně
Běžecké části seriálu „O krále Vysočiny“ se
účastnili i běžci Atletiky Polička. Na překrásné
a náročné trati vedené lesními a travnatými cestičkami, v sobotu 16. listopadu v okolí zámečku
Karlštejn, patřili mezi stodesítkou startujících
k odměňovaným. Na delší trati 10 km Zuzka Vlčková byla nejlepší mezi ženami a úsměv neztratila
ani v závěrečném výběhu svrateckou sjezdovkou.
Závod na poloviční vzdálenost ovládl zkušeně junior Martin Pavliš s Honzou Mužíkem, který mu
vydatně dýchal na záda. V mužské kategorii doběhl druhý Pepa Šutera, kterému „rýmička“ nedovolila naše starší žáky vyučit v běžecké škole. Mezi
startujícími byly vidět i další tváře vytrvalostního
sportu z Poličky a okolí, ale i ze vzdálenějších měst.
V hlavním závodě zvítězil loni třetí Tomáš Fliedr
z F-Bikeclub Sádek.
Další podrobnosti zájemci najdou na www.vyking.cz
Miloslav Červ

Nábor!
Pokud jste do této chvíle nenašli žádnou sportovní aktivitu (nebo hledáte i další alternativu)
pro vaše dítě, určitě neváhejte a přihlaste ho do
šachového kroužku, který najdete v nabídce Střediska volného času Mozaika Polička, se kterým
již mnoho let spolupracujeme. Nabízíme první 2
bezplatné a testovací kroužky! Šachy mají kladný
vliv na rozvoj řady vlastností, např. zvyšují jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost číst. Zlepšují kritické, kreativní a originální
myšlení, učí, jak myslet logicky a efektivně. Děti
přijímáme po celý rok.
DS
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Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Poličky
pro rok 2013
Pořadatel: Městský úřad Polička – sportovní
komise
Nominace: TJ, SK, a svazy Poličky, sportovní,
občanská sdružení, sportovní osobnosti a čtenáři
Kategorie:
1. Jednotlivci (žáci/žákyně)
2. Jednotlivci (dorost)
3. Kolektivy (žákovské + dorost)
Všechny kategorie budou hodnoceny bez pořadí,
a to maximálně 6 v kategorii žáci, dorost, v kategorii žákovských družstev maximálně 5, v kategorii
kolektivů dorosteneckých maximálně 3.
Hodnocení: sportovní komise města Poličky
Předávání ocenění proběhne v Sokolovně Polička 10. 1. 2014 od 18.30 hodin.
Návrhy musí obsahovat: jméno, rok narození,
místo trvalého pobytu, příslušnost k TJ, SK či občanskému sdružení, výčet sportovních výsledků
a umístění v roce 2013, zhodnocení činnosti, kontakt na dotyčného.
Návrhy posílejte e-mailovou adresou panu Antonínu Kadlecovi, rss.sy@seznam.cz s heslem
Sportovec Poličky, nebo písemně na adresu Regionální sdružení sportů, pan Antonín Kadlec, Svitavy, 568 02, s heslem „Sportovec Poličky“.
Termín: do 10. 12. 2013
sportovní komise města Poličky

Trochu delší běhy
Internet přináší mnoho informací, které jinde
těžko seženete.
Stačí navštívit např. stránku www.extremnizavody.cz a o zábavu je postaráno. Trochu vás na
základě vlastních zkušeností seznámíme s těmito
závody.
Dozvěděli jsme se, že existuje stále se rozrůstající řada jedinců, kteří vstříc noci, sněhu, blátu,
dešti i mrazu, potu i krvi vybíhají do neznáma
s vědomím min. 8 hodin dřiny a útrap. Nekonečné šlapání českými horami i dolinami, v čase, kdy
většina populace spí, nebo zaslouženě odpočívá,
nalévá závodníkům do krve množství tolik očekávaných hormonů štěstí. To je asi důvod, proč
závody probíhají v přátelském duchu.
Jako běžci jsme o výběru měli jasno. Neodolatelným se stal seriál Horská výzva, který jsme
tedy hned při první možné příležitosti vyzkoušeli a od té doby nevynechali žádný ze závodů.
Jde o to, vlastními silami (běh, chůze) překonat
danou trasu. Jak sám název napovídá, jedná se
o horské trasy (Jeseníky, Krkonoše, Šumava,
Krušné hory…), vzdálenosti 65-80 km s převýšením 2-3,5 km, start 23.30. Závodí se ve dvoučlenných týmech (muži, ženy, mix a novinka člověk
a pes). Boduje se dle pořadí doběhu a ročník má
celkově 3 výzvy. Letos nám těsně uteklo celkové
3. místo, proto je příští ročník téměř poviností.
Čistý horský vzduch, týmový duch a radost
z pohybu málokomu dovolí vzdát. Vždyť každý,
kdo se dostane do cíle je vítěz. Z Poličky a okolí
se alespoň jednoho závodu seriálu zúčastnilo již 5
běžců. Další se účastnili a budou účastnit závodů
jiných podobných i těžších. O tom někdy příště.
Po dosavadních zkušenostech můžeme závody
vřele doporučit, a proto neváhejte a rozšiřte řady
příznivců těchto a podobných závodů.
Pro podporu místních ještě malá informace.
I ve Žďárských vrších pořádá podobný závod bratrstvo Žďárských vrchů.
PS.: My se zimy a čistýho vzduchu nebojíme,
tak proč veslovat za pecí.
Sekce dálkoplazů a přátel
Atletiky Polička
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Volejbalové výsledky

Třináctý Poličský
candát
V sobotu 9. listopadu se na vodních nádržích Pod
Kopcem konal nejvýznamnější závod letošního
sportovního kalendáře Rybářského sdružení Vysočina Polička, a to 13. ročník poháru Poličský candát.
Že patří k nejoblíbenějším potvrdila i rekordní účast.
Hospodář RS Jaroslav Martinů k tomu řekl: „Je to
naše největší akce roku a sešlo se na ní 315 závodníků, což je nejvíc v historii našeho sdružení. Přijeli
nejen rybáři ze všech koutů republiky, ale mezinárodní punc mu dodala i účast několika desítek přátel
ze Slovenska, dokonce přijeli i zájemci z Maďarska,
Polska a Rakouska. Není divu, že jsme se snažili vše
co nejlépe připravit, aby se zde všichni dobře cítili.
Hlavní starostí bylo pochopitelně řádné zarybnění obou revírů (nádrže č. 0 a 1). Vysadili jsme 900
nádherných štik, dále hodně pstruhů duhových
a omezený počet candátů a okounů. Že ryby berou
potvrdilo hned první kolo (60 minut), v němž jich
bylo uloveno přes 600 (z toho 365 štik). Odhaduji, že
za celý závod (čtyři kola) to bude zhruba 1 600 kusů,
z toho asi 800 štik. Přestože ráno trochu sprchlo,
nakonec se trochu vyčasilo a je cítit, že panuje báječná atmosféra a spokojenost. Takže jsme velice rádi
a bereme to jako odměnu za přípravu tohoto náročného závodu. Není snad nutné zdůrazňovat, že je
to spojeno s řadou rizik. Například jen zarybnění
nás stálo skoro půl milionu korun. A protože startovné nevybíráme předem, bylo by pro nás tragické, kdyby kvůli dešti nebo z jiných důvodů polovina
přihlášených nepřijela. Tím spíše, že na to nemáme
žádné dotace, vše probíhá v naší režii. A jsme hrdí,
že hospodaříme bez dluhů.“
***
Mezi prominentní závodníky patřil i lídr pražského Yo Yo bandu Richard Tesařík. Nedalo mi to, abych
se ho jako kamaráda nezeptal, jak průběh závodu
hodnotí. Tady je jeho odpověď:
„Hodnotím-li to z rybářské stránky, je to dobrý.
Nějakou tu rybu jsem vytáhl, což je taky dobrý. Jenže když jsem vyjížděl z Prahy, tak lilo, což mě trochu
vyděsilo. V Poličce ale bylo docela slušně, ale věděl
jsem, že mi je ten liják v patách. Naštěstí byl krátký
a pak už to šlo. Jen se trochu ochladilo.“
Konečné výsledky: 1. Jakub Dvořák, 2. Mirek Hlásenský, 3. Martin Navrkal, 4. Jiří Sýkora ml., 5. Jan
Králík atd. Celkem bylo uloveno 1 467 ryb, z nichž si
závodníci 830 ponechali. Nejmladším závodníkem
byl jedenáctiletý Jan Holas.
L. Vrabec
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Minipřehazovaná
Našim volejbalovým miminkům opět začala série
prvních turnajů. Děvčata MŠ a 1. třídy odjížděla na
turnaj do Dolního Újezdu se třemi družstvy. Zde
startovalo 16 družstev. Langrová Lucka, Paclíková Katka a Markéta Flídrová obsadily velmi pěkné
6. místo. Jen o stupínek níže skončily Martina Lazorová a Kamila Sílová. Třetí družstvo na 12. místě
reprezentovaly Martinů Emily, Přiklopilová Nela,
Povolná Michaela.
Děvčata se teď připravují na vánoční turnaj v barevném minivolejbalu, který hostí 14. 12. 2013 právě
Polička. Stejně jako v loňském roce se těšíme na herní srovnání děvčat a chlapců v několika kategoriích
barev. Polička je opět připravena na nápor bezmála
300 volejbalových nadějí.
Přípravka
Po velmi neprofesionálním výkonu v minulém
kole zajížděl náš A tým na horkou půdu Dolního
Újezdu.
Opět se ukázalo, že pouze soustředěná a bezchybná hra povede k vítězství. Prohra s teď již hlavním
kandidátem a soupeřem na vítězství, Lanškrounem,
byla dokonána. Tentokráte jsme bez mrknutí oka
prohrály 0:2, přičteme-li k tomu remízu s Dolním
Újezdem, je 3. místo ve skupině velkým zklamáním.
Soutěž se přehoupla do druhé poloviny a má teď
čtyřměsíční přestávku. Je třeba do března daleko
více natrénovat příjem a umísťování míčů. Přesto přezimujeme se 152 body společně na 1. místě
s Lanškrounem.
Naopak se vytáhlo béčko, které opět postoupilo
do finálové skupiny. Výborně zahrála naše zbývající
družstva C, D, E. Poprvé nebudeme hrát poslední
skupinu záchrany. Zde je vidět obrovský posun.
Pořadí družstev: 1., 6., 11., 17., 18. místo (hraje 24
družstev).

bové, Praze a Táboře. Současné 9. místo určitě ještě
vylepšíme.
Juniorky
Pečlivě studujeme boj našich ligových juniorek.
Občas se blýská na lepší časy, občas nás nepochopitelné zkraty na hřišti připraví o vyhraný zápas. Bohužel ani juniorky nezahrají oba zápasy standardně.
V jednom se bojuje, druhý je žalostnou volejbalovou
podívanou.
Právě proto pravděpodobně budeme hrát skupinu
o udržení, ve které přivítáme týmy z Moravské Třebové, Znojma, Ostravy, Zlína a Nového Jíčína.
Výchozí pozice jistě nebude úplně ztracená, neboť
si do play off přinášíme 5 bodů (všechny ze sehraných tiebreaků).
Ženy
Ženy připravují na 7. 12. tradiční turnaj Mikulášák,
začátek v 9 hodin. Na turnaji uvidíte družstva z Holic, D. Újezdu a Písečné, Polička postaví družstva dvě.
-har-

Mladší žákyně
Konečně jsme bez ztráty setu postoupily opět
z poslední skupiny. Porazily jsme D. Újezd i Svitavy.
Celkově se ale krčíme na 8. místě. Snad přijde zlepšení na následujícím turnaji 7. 12., hrajeme v České
Třebové.
Starší žákyně
Do sestavy se vrátila zraněná Marie Dvořáková
a na hře týmu je to znát. Bohužel se nám zranila
hlavní blokařka Verča Kysilková a dlouhodobě nemocná je i Markéta Štejdířová. Jen co jsme dopilovaly pozměněnou sestavu na hřišti, je všechno jinak.
Je třeba pochválit stále se lepšící lavičku, děvčata
hrají vyrovnané sety, ale i zcela zbytečně odevzdaná
utkání. Po první třetině je jasné, že se všemi soupeři
Třetí ročník soutěže ve skoku vysokém o titul
se dá hrát, pouze Svitavy jsou o kvapík vpředu.
Chybí nám ale na hřišti volejbalová myšlenka. „Nejšikovnější výškař“ začal prvním závodem
v pátek 8. listopadu v hale ZŠ Na Lukách. Pro
Hrajeme příliš silově a strojově, nedokážeme improvizovat, hledáme se, na hřišti neodevzdáme maxi- deset dívek a devatenáct chlapců jej připravila
mum. Slabinou je nahrávka. Páté místo se určitě po- Atletika Polička a Školní sportovní klub při ZŠ Na
Lukách.
kusíme vylepšit, zvláště když k medailovým pozicím
Hned na začátku bylo překonáno několik rekordů
je tak blízko.
mítinku všechna čtyři děvčata do jedenácti let – víStarší žákyně již odehrály první kolo Stříbrné
vločky České republiky. I zde naskočily náhradnice, tězkou byla Sára Jadrná 95 cm, dále Martin Mužík
120cm, Míša Srnská 105 cm, Zuzka Šafářová 115 cm
a nevedly si vůbec špatně. V dvoudenním maratonu
a Tomáš Halamka 145 cm. Dalšími vítězi v kategojsme doplatily především na malou razanci útoku
a neúčinným podáním jsme daly šanci soupeři přes- riích byli David Zahradník 115 cm, Pavlína Marečková 120 cm, Jakub Macháček 125 cm, Martin Naně zaútočit.
vrátil 150 cm a Jan Flídr 170 cm. V soutěží relativní
Prohrané tiebreaky mrzí, ale jsou zkušenostně
k nezaplacení. Čekají nás ještě tři kola v České Tře- (rozdíl výšky závodníka a výkonu) vede dívčí pořadí
loňská nejšikovnější výškařka Karolína Mužíková
(-37 cm) před dvojicí Sára Jadrná a Zuzka Šafářová, obě -40 cm. Vyrovnané chlapecké pole vede ten
nejstarší Standa Nožka (-20 cm), o jeden centimetr
horší je Honza Tomšů a o další Filip Krejčí. Soutěž
však začíná, má pět závodů a počítají se tři nejlepší
výkony. Vyhlášení konečných výsledků proběhne
až druhý pátek v březnu 2014.
Podrobnější informace najdou zájemci na
www.atletikapolicka.wgz.cz
-mc-
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Po prvním kole
vede veterán...

Poličský cyklokros úspěšně za námi
Tak jak jsme vás již v minulém čísle Jitřenky informovali, v neděli 10. listopadu v Poličce proběhl
8. závod TOI TOI Cupu – nejvyšší soutěže v cyklokrosu. I přes nepříznivou předpověď nám nakonec počasí přálo a všechny závody se uskutečnily
za chladného, ale slunečného počasí.
Celý cyklokrosový svátek odstartoval v 10 hodin závodem žáků a kadetek za účasti všech klíčových českých cyklokrosových týmů. Zde se

nejlépe umístil závodník Jakub Schierl z Remerx-Merida týmu Kolín a v kategorii kadetek zvítězila
Adéla Šafářová z Moravec týmu.
Dalším závodem byl závod kadetů a žen. Zde se
nám, mimo jiných závodníků, v rámci své předsezónní přípravy představila pravidelná účastnice
závodů světového poháru horských kol Tereza
Huříková. I přesto, že náš závod byl jejím teprve
druhým startem v cyklokrosu, obsadila Tereza
velmi solidní 3. místo. Závod kadetů pro sebe
rozhodl Roman Benc z Focus Cycling Znojmo. Na
prvním místě v kategorii žen se umístila 16 letá
Nikola Nosková z KC Kooperativa Jablonec nad
Nisou.
Nejsilněji obsazeným závodem byl v Poličce
závod juniorů. Zde jsme mohli přivítat kompletní

českou špičku v čele s Adamem Ťoupalíkem – vítězem závodu letošního světového poháru a stříbrným medailistou z letošního Mistrovství Evropy. Adam si i průběh poličského závodu zkušeně
ohlídal a již od druhého kola dal vše jasně najevo,
kdo je letošním vládcem českého juniorského cyklokrosu. S velkým náskokem si dojel pro vítězství.
V kategorii Elite se na start postavilo 13 závodníků v čele s Jakubem Skálou z ČEZ Cyklo týmu
Tábor, který si po lítém souboji s mladoboleslavským Karlem Pokorným dojel pro vítězství. Radost v této kategorii nám i přes několik defektů
udělal i náš závodník Bronislav Mayer, který si
i přes několik pádů a defektů dojel pro velmi pěkné 6. místo.
Největší účast a tedy i očekávání domácích bylo
v kategorii veteránů, kde náš oddíl měl hned několik zástupců. V kategorii žen nás reprezentovala
Jitka Hodáňová, v kategorii mužů nad 50 let Miloš
Mayer, v kategorii mužů nad 40 let Ondřej Semerád a v kategorii příchozích Petr Vlček a František
Groulík. Veteránské kategorie jsou hojně obsazovány a na start se v Poličce postavilo dohromady
56 závodníků a závodnic. Našim závodníkům se
dařilo velmi dobře, když Jitka Hodáňová ve své
kategorii zvítězila, Miloš Mayer i Ondřej Semerád
se shodně umístili na 5. místě a Petr Vlček v kategorii příchozích na svém historickém horském
kole bral vítězství. František Groulík byl hodnocen v kategorii Masters B a umístil se na solidním
9. místě.
Vítězi jednotlivých veteránských kategorií se
stali v kategorii Masters A - Ondřej Zelený z týmu
SRAM Rubena Trek, v kategorii Masters B – Jiří
Bretšnajdr ze Sokola Horní Bříza a v kategorii Masters C – Karel Krejčí z Sweep Cyklo týmu Chomutov.
Rád bych touto cestou poděkoval všem pořadatelům z SK PRIMA Polička za pomoc při organizaci a hlavně všem našim partnerům, bez kterých
bychom tento závod nemohli uskutečnit.

To není spolek otužilců…
Pokud nevíte, koho na této fotce máte hledat,
tak je to především Míla Červ. Najdete-li ho, tak
jste našli zatím aktivního atleta, který v Olomouci 15. 6. reprezentoval Poličku a byl dvakrát
třetím nejúspěšnějším veteránem na mistrovství republiky v chůzi na 5 km a disciplíně zvané
steeple. Česky stýpl je běh na 3000 metrů, kde
se překonává 28 suchých a 7 mokrých překážek,
jako je ta na fotce.
V Olomouci šlo však jen o stýplový běh na 2
kilometry s překážkami o výšce 76 centimetrů.
Atleti jsou v kategorii veteránů již od 35 let a na
MR se jejich výkony dle momentálního věku ještě
tabulkově přepočítávají. Protože poličské atletické družstvo v minulosti spadlo z druhé ligy do
nižší soutěže, kde již není disciplínou 10000 metrů chůze, tak se náš veterán úspěšně realizoval
v prvoligovém atletickém družstvu z Litomyšle
jako hostující. Svou účastí ve dvou atletických závodech se podílel na druhém místě prvoligového
družstva litomyšlských mužů.
V běžeckém poháru ISKAREX je Míla v kategorii „Muži nad 60 let“ průběžně na 3. místě.
Fotograficky zdokumentováno Radkem Kvapilem,
Míla se synem Martinem a vedoucím atletického
oddílu Lukášem Kvapilem dovedl poličské muže
do vítězného konce krajského přeboru.
Jsme rádi, že se Míla s ostatními (Martou
Schauerovou, Petrem Machem, Jardou Kacálkem
a dalšími) snaží směřovat i dětská družstva mladších žáků, žákyň a dalších jednotlivců do zdárného finálového konce v tomto vcelku úspěšném
atletickém roce. Předcházet tomu muselo uspořádání srpnového soustředění v přírodě CHKO

Žďárské vrchy a další tréninky o prázdninách
a ve školním roce. V zimě navíc proběhne každý
druhý pátek v měsíci od 14 hod. na půdě ZŠ Na
Lukách soutěž o nejšikovnějšího skokana a skokanku ve skoku vysokém. Zde je vidět, že volný
čas se dá trávit opravdu různorodě.

Podzimní seminář
karate
Ve dnech 9.-10. a 16.-17. listopadu 2013 probíhala v Hanušovicích podzimní škola Moderního
sportovního karate. Letos byla spojena s úvodní školou, která je prioritně určena pro nováčky.
Náplní prvního víkendu byl turnaj ve formách
a bojích. První den druhého víkendu byl naopak
věnovaný procvičování technik jak samostatně,

tak ve dvojicích. Souběžně proběhla také úvodní
škola, která je prvním seminářem pro nové členy.
Ta však není určena pouze pro ně, ale pro všechny, kteří si chtějí techniky co nejvíce zlepšit a své
dovednosti dále prohloubit. V závěru akce byl určen čas pro rozdání nově dosažených technických
stupňů a předání TopTenu. TopTen je označení
pro celoroční soutěž. Jednotliví závodníci sbírají
body za svá umístění v jednotlivých kategoriích
během celého roku a na konci je pak vyhlášeno 10
nejlepších z každé kategorie a první tři jsou také
odměněni věcnými cenami a peněžními poukazy.
Současně se jejich body sčítají dle oddílů a na základě těchto členských výsledků jsou vyhlášeny tři
nejúspěšnější oddíly roku. Poličský oddíl se letos
umístil na 2. místě a to pouze rozdílem 5 bodů
i přes hendikep menšího počtu závodících členů.
V porovnání s prvním Vysokým Mýtem tento poměr činil 43 ku 27 v náš neprospěch. A pro zajímavost lze ještě uvést, že z ohodnocených 12 pozic ve
4 kategoriích jsme jich právem obsadili plných 7.
Výsledky podzimního turnaje:
Eliška Paulíčková 1. místo forma Secunda
Šárka Kučerová
1. místo forma Quinta
Šárka Kučerová
1. místo boje ženy absolutní
Josef Král
1. místo boje muži absolutní
Eliška Paulíčková 2. místo sparing ženy
		
10. – 7. kyu
Šárka Kučerová
2. místo forma Kontra Set
Václav Nekvinda 3. místo sparing muži
		
pod 16let
Václav Nekvinda 3. místo forma Secunda
Josef Král
4. místo forma Kontra Set
Výsledky celoroční soutěže Top Ten:
Eliška Paulíčková 1. místo TopTen Formy
Eliška Paulíčková 1. místo TopTen Absolutní
Šárka Kučerová
1. místo TopTen Boje ženy
Šárka Kučerová
2. místo TopTen Absolutní
Šárka Kučerová
3. místo TopTen Formy
Jiří Paulíček
3. místo TopTen Boje muži
Eliška Paulíčková 3. místo TopTen Boje ženy

S Miloslavem Červem a jeho družstvem
mužů doplněným mladými poličskými
atlety

Oddíl Karate
Polička

2. místo TopTen za oddíl
-ra-

Právě tímto článkem bych chtěl poděkovat
všem těm, kteří se snaží soutěžit s životním přebytkem internetu, počítačových her a přiblblých
televizních pořadů, které nás vhání do bludného
kruhu hypoaktivity a konzumace nedůležitých
produktů potravinářského a chemického průmyslu.
STN
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Tenis

Sobota a neděle
patřily rybářům
Během soboty a neděle 26. a 27. října se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička Pod
Kopcem uskutečnily dva závody. Prvním z nich
byl už 18. ročník závodu v lovu pstruhů a sivenů na mušku a přívlač (způsob lovu záležel na
účastnících), druhým byla 17. Podzimní muška
– memoriál Zdendy Forchtsama, která za svou
dlouholetou existenci vstoupila do povědomí rybářů z celé republiky (termín konání byl přeložen z 19. října). Společné měly oba závody krásné,
slunečné počasí, bohatou účast a bohaté úlovky.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám
v sobotu řekl: „Muška a vláčka je nejstarším
závodem, který pořádáme. Jsme nadšeni počasím a rekordním počtem účastníků, přihlásilo
se jich přes 200, včetně početné skupiny kamarádů ze Slovenska, a jen tak tak jsme je kolem
dvou nádrží umístili. Velmi si této účasti vážíme,
zejména v dnešní těžké době. Samozřejmě jsme
nic neponechali náhodě a jako obvykle jsme
revíry náležitě zarybnili – ke stávající obsádce jsme vysadili dalších 4 500 ryb, především
pstruhů, a také sivenů a štik. Ryby berou znamenitě, jen za první kolo jich bylo uloveno 770
(celkem bylo šest kol po 45 minutách), Takže
tento závod patří mezi rekordní ve všech ohledech. Pokud jde o přeložení závodu na dnešek,
vedly nás k tomu praktické důvody, především
ekonomické – vzhledem k bohatému zarybnění
jsme pokládali za vhodnější připojit k tomuto
závodu i mušku, abychom měli jistotu, že budou
spokojeni všichni. A pro jistotu jsme krátce po
skončení závodu přidali dalších 500 pstruhů.“

26. 10. V sobotu 26. 10. se uskutečnil Mediový
turnaj ve čtyřhře. Osm zúčastněných dvojic hrálo
systémem jako při turnaji mistrů ve dvou skupinách. Po odehrání skupin bylo na pořadu čtvrtfinále, semifinále a nakonec finále, ve kterém se
po dramatickém průběhu radovala dvojice Láďa
Haman a Filip Švejda. Děkujeme všem za předvedenou hru, která přispěla k odehrání pěkného
turnaje.
Konečné pořadí domácích:
1. Láďa Haman - Filip Švejda
2. Ivo Teplý - Zdeněk Jílek

novou sezónou, která začíná tradičně v prosinci,
se zúčastnilo 16 dětí. Mezi nimi i šestice domácích
nadějí. Anetka Kvapilová obsadila s jednou výhrou
15. místo, Karolínka Klodnerová 14. místo, Patrik
Slezák 13. místo, Verča Uhlířová 12. místo, Žanetka Navrátilová 8. místo a nejlépe si vedl Samík
Šafář, který skončil na pohárové příčce na 3. místě.
9. 11. turnaj Ravensburger Cup v babytenisu
v Poličce. Turnaj byl rozdělen na chlapce a dívky.
V obou kategoriích startovalo 11 dětí. Ondra Baláš obsadil 10. místo, Důša Zahradníček 7. místo
a Přemek Mitáš 6. místo. Erika Sumová 11. mís-

2. 11. turnaj Ravensburger Cup v minitenisu
v Poličce. Tohoto turnaje, který byl testem před

to a naše největší naděje Simča Válková krásné
3. místo. Všem našim hráčům patří pochvala za
snahu v zápasech a poděkování za to, že přišli
a pokusili se zlepšit ve své hře. Stále platí, že pro
zlepšování se je nutné hrát turnajové a mistrovské
zápasy a to nejen doma, ale je třeba jezdit na turnaje i do jiných měst.
16. 11. turnaj AAA. Tuto sobotu se konal další
díl oblíbeného turnaje, který pořádají Lída Teplá a Alena Pazlarová. Tentokrát se zúčastnilo 10
dvojic, které mnohdy předváděly tenis na hranici
svých možností. Konečné pořadí napínavého turnaje.
1. místo Lída Teplá - Mirek Nepustil, 2. místo
Alena Pazlarová ml. - Petr Hegr, 3. místo Lenka
Jelínková - Filip Švejda a Fanda Svoboda - Michal
Neumaister.

Konečné výsledky: 1. David Beran, 2. Lukáš
Netolický, 3. Vítězslav Roháček, 4. Milan Jílek,
5. Martin Grün atd.
***
Živo bylo kolem vody i v neděli při Podzimní
mušce. Na start se postavilo 72 muškařů z celé
republiky, mezi nimi i několik mistrů světa a Evropy v muškařské technice. Hospodář sdružení
J. Martinů nás informoval, že závod pořádají ve
spolupráci s firmou HOBBY – G.cz pana Konopáska, který nad závodem převzal záštitu, což se
osvědčilo už loni.
„Za dosavadní spolupráci chci panu Konopáskovi jménem našeho sdružení poděkovat. Pokud jde
o dnešní závod, je účast oproti včerejšku slabší,
nicméně počet 72 muškařů nás potěšil. S uspokojením mohu konstatovat, že zájem o naše revíry je
značný, což potvrdila účast na všech předchozích
12 závodech (ještě se budou konat tři – 9. 11. Poličský candát, 30. 11. Prosincová štika a 31. 12. Zlatá
silvestrovská šupina). Když vezmeme v potaz fakt,
že dnes je obtížné dát dohromady pár lidí na jakoukoliv akci, protože začíná převládat sobectví
a hamižnost, můžeme být spokojeni. Doufám, že
dobře dopadnou i zbývající tři závody.“
Představitel firmy HOBBY Josef Konopásek:
„Nad závodem jsme převzali záštitu proto, že
máme (i v Poličce) obchod s rybářskými potřebami a chceme rybářům, kteří k nám chodí
nakupovat, něco vrátit. Mám radost z pěkného
počasí, loni jsme se touto dobou brodili ve sněhu,
že ryby berou, a koneckonců i z účasti, protože
muškaření je speciální disciplína, které se věnuje méně rybářů. Těší mě, že tady dnes jsou skvělí
závodníci, je mezi řada mistrů světa a Evropy,
prostě světová elita. I to je možná důvod, proč
nepřišli méně zkušení muškaři. Na druhou stranu se tady mohli ledasčemu přiučit.“
Konečné výsledky: 1. Tomáš Starýchfojtů,
2. Petr Řebíček, 3. Milan Šenkýř, 4. Roman
Heimlich, 5. Jiří Daněk atd.
L. Vrabec
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Jak hráli malí fotbalisté?
Jak jste spokojeni s předváděnou hrou fotbalistů
ze starší přípravky po podzimní části?
Podzimní část přípravek hodnotíme určitě pozitivně, ročník, který přišel z mladší přípravky, se velice rychle zapojil a zapadl mezi starší kluky. Měli jsme
z toho sice malinko strach, ale kluci dali jasně najevo,
že i soupeři, kteří byli většinou starší, to s nimi nebudou mít jednoduché a hodně jsme soupeře trápili.
Malinko jsme doplatili na to, že máme bohužel jen
jednoho brankáře, protože by mu určitě konkurence
prospěla. Určitě jsme s podzimní částí spokojeni.
Dá se říct, že postavení v tabulce vypovídá o výkonech?
Tabulky se v přípravkách nevedou a to si myslíme,
že je veliká škoda. Děti by si určitě rády přečetly, jak
na tom jsou v tabulce….
Které utkání nebo turnaj byste vyzdvihli a proč?
Jednoznačně turnaj ve Svitavách, kde jsme převálcovali oba soupeře ze Svitav i Č. Třebové, ale hlavně
jakým způsobem jsme turnaj vyhráli – bojovnost,
nasazení, důraz, rychlost, kombinační hra…
Kdybyste měli vyzdvihnout někoho v týmu, kdo
by to byl?
Pochvalu zaslouží celý tým, ale jestli máme jmenovat, tak určitě Honza (Johny) Valouch, ročníkově
patří do mladší přípravky (2005), ale za sezónu nastřílel 15 gólů, což je nejvíc z našeho týmu. Musím
ale zdůraznit, že bez pomoci svých spoluhráčů a celého týmu by to určitě nedokázal, proto chválíme celý
tým.

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

S jakými cíli budete vstupovat do jara?
Chceme určitě pokračovat v tréninku, který každý
z hráčů potřebuje, hrát hodně s balónem a bavit děti
fotbalem, dělat radost našim fanouškům, rodičům
a dobré jméno fotbalovému klubu SK POLIČKA, bez
jehož podpory bychom se určitě neobešli, a za to oddílu samozřejmě děkujeme...
Trenéři starší přípravky – Roman Lajžner,
Jan Karlík

Zprávy oddílu ledního hokeje
Neděle 20.10. LANŠKROUN – POLIČKA
4:5 (2:2, 0:1, 2:1)
Branky: Škarýd, Hejtmánek, Cik, Šedý, Szilva-nájezd
I když Spartak brzy inkasoval, tak v prvních
dvou třetinách na ledě dominoval, přehrával domácí bruslením i kombinací. Proto zaslouženě na
začátku třetí třetiny vedl již 2:4, a kdyby využil
polovinu svých šancí, bylo by již rozhodnuto. Jenže individuální chyby právě ve třetí třetině Lanškroun potrestal a vyrovnal na 4:4. Navíc se ještě
zranil brankář Linhart a do klece tak musel junior
Vašátko, který se však odpovědnosti nelekl a nakonec vychytal nájezdy. Polička tak z Lanškrouna
přivezla dva cenné body, ale v celkovém hodnocení
ten jeden zbytečně ztratila.
Čtvrtek 24.10. POLIČKA – CHOTĚBOŘ
1:10 (0:1, 1:5, 0:4)
Branky: Krajíček
Jak napovídá konečné skóre, Spartaku se utkání
ani trochu nevyvedlo. Po první třetině to vypadalo
ještě nadějně, ale obraz hry se ani v nejmenším neblíží prvnímu domácímu povedenému, i když prohranému, utkání s Chrudimí. Nejhorší z pohledu
Poličky byla 37. minuta, v níž inkasovala v rychlém sledu dvě branky. V poslední třetině již nešlo
vůbec nic a jen se čekalo, kde se zastaví konečný
výsledek.
Neděle 27.10. CHOCEŇ – POLIČKA 11:3
(2:2, 5:0, 4:1)
Branky: Cik 2, Szilva
Průběh utkání byl jako přes kopírák. První třetinu Spartak ještě se soupeřem držel krok, ale po
čtyřiceti minutách bylo rozhodnuto. V závěrečném dějství se Polička snažila zabránit dvoucifernému výsledku, ale nepovedlo se.
Co se nevede „A mužstvu“, daří se naopak mládežnickým celkům. Žáci si drží svůj standard,
junioři oproti loňským rokům hrají velice dobře
a vůbec nejlepší výsledky mají dorostenci, kteří
obhajují loňské prvenství a doposud neprohráli
jediné utkání.
Neděle 3.11. POLIČKA –SKUTEČ 6:0
(2:0, 1:0, 3:0)
Branky: Šimon 3. L.Boháček, Jindra, Mahel
„Povinné“ tři body Spartak splnil v domácím
utkání se Skutčí. Od začátku soupeře přehrával,
což se odrazilo i na skóre, které mohlo být ještě
vyšší, ale v průměrném hraném utkání zůstalo
mnoho šancí domácího celku nevyužito.
Středa 6.11. HLINSKO – POLIČKA 2:3
(1:0, 0:1, 1:2)
Branky: Szilva 2, Cik
Spartak nezačal dobře a ve 29. vteřině prohrával
1:0. Později se ukázalo, že to byla ojedinělá akce,
protože ve zbytku třetiny se hráči Hlinska jen
bránili. V prostřední části přišla zvýšená aktivita
domácích, ale Spartak Szilvou vyrovnal. Vedení
Poličky zařídil opět Szilva v šesté minutě poslední
dvacetiminutovky. Ale v sérii vyloučení se nepodařilo toto těsné vedení udržet a domácí vyrovnali.
Na úplném konci se ale do útočného pásma protáhl Cik a po parádní individuální akci gólem osm
sekund před sirénou utkání rozhodl. Na závěr je
třeba poděkovat našim fanouškům, kteří v Hlinsku pro naše hráče vytvořili prakticky domácí
prostředí.

hra zlepšila, soupeř velmi dobře bránil a zabetonoval svoje obranné pásmo. Rozuzlení přišlo až
v prodloužení, když Škarýd v 64. minutě zajistil
Poličce dva body.
Junioři:
Polička - Světlá n./Sáz,
Chotěboř – Polička
Polička - Lanškroun
Polička – Choceň
M.Třebová – Polička
Chrudim – Polička
Polička – Litomyšl

5:4
6:4
5:3
6:4
3:2
5:4
4:8

Dorost:
Polička - Hlinsko
Chrudim – Polička
Chotěboř – Polička
Polička - M.Třebová
Skuteč – Polička
Polička – Lanškroun

8
3:5
2:4
4:
3:9
7:2

Ml.žáci:
Polička - Skuteč
Litomyšl – Polička
Polička – M.Třebová
Chrudim – Polička
Polička – Hlinsko
Polička – Choceň

4:5
1:1
7:4
6:5
4:2
2:11

St.žáci:
Polička – Skuteč
Polička – M.Třebová
Chrudim – Polička
Polička – Hlinsko
Polička – Choceň

14
12:
2:
1:6
8:2

Přípravka:
Polička – Chrudim
Polička – Choceň
Polička – Pardubice
M.Třebová – Polička
Chrudim – Polička
Polička – Pardubice

2:6
2:13
5:5
8:0
14:1
3:8

Fotbal – konečné
tabulky
TABULKA – Krajský přebor Pardubicka – MUŽI „A“
Rk. Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Č. Třebová

15 11 2 2 31: 10 35

( 11)

2. Choceň

15 10 3 2 33: 9 33

( 12)

3. SK POLIČKA

15 8 2 5 23: 19 26

( 2)

TABULKA – I.B třída sk. B – MUŽI „B“
Rk. Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Kunčina

13 9 2 2 35: 20 29

( 11)

2. Kamenná Horka 13 6 6 1 29: 17 24

( 6)

3. Lanškroun B

13 8 0 5 31: 20 24

( 3)

4. Libchavy

13 7 2 4 26: 16 23

( 5)

5. Verměřovice

13 7 1 5 18: 15 22

( 1)

6. Ústí n. O. B

13 5 5 3 21: 16 20

( -1)

13 5 3 5 25: 25 18

( -3)

8. SK POLIČKA „B“ 13 4 6 3 13: 14 18

( -3)

7.

Jablonné nad
Orlicí

TABULKA – I.A třída sk. B – DOROST U19

Výbor oddílu LH

Turisté zvou
Sobota 7. prosince - Zimní Svojanov - 40. ročník. První zimní
vycházka povede přes Baldu
a Hamry do Svojanova. Odtud
půjdeme na autobus do Bystrého.
Sraz ůčastníků v 8.00 hod před
gymnáziem v Poličce. Trasa 23 km. Vedoucí akce:
Zdena Mihulková
Čtvrtek 26. prosince - Vánoční Prosíčka - 41 ročník. Na druhý vánoční svátek se vypravíme již tradičně na Prosíčku a odtud do Jimramova. Při dobrých
sněhových podmínkách pojedeme na běžkách. Sraz
účastníků v 9.00 před gymnáziem v Poličce. Trasa 15
km Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Pondělí 30. prosince - Loučení s rokem. Poslední
letošní vycházka povede k pramenu řeky Chrudimky
kde se setkáme s našimi přáteli s Hlinska a Chrudimi. Sraz a odjezd účastníků bude stanoven po změně
jízdních řádů. Trasa do 15 km. Vedoucí akce: Vladimír Uhlíř

Rk. Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Jablonné n. O.

10 10 0 0 54: 7 30

SK POLIČKA/
2.
10 9 0 1 37: 13 27
Sokol POMEZÍ
Jehnědí/Sloup3.
10 5 2 3 28: 25 17
nice

( 15)
( 9)
( -1)

TABULKA – I. A třída sk. B - STARŠÍ ŽÁCI
Rk. Tým

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)

1. Libchavy

8

7 0 1 43: 8 21

( 9)

2. FC Jiskra

8

4 1 3 23: 8 13

( 1)

3. Jablonné n. O.

8

4 1 3 18: 12 13

( 1)

4. Dolní Újezd

8

3 1 4 13: 24 10

( -2)

5. SK POLIČKA

8

0 1 7 5: 50

(-11)

1

TABULKA – I.A třída sk. B - MLADŠÍ ŽÁCI
Rk. Tým
1. Jablonné n. O.

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
8

6 1 1 32: 6 19

( 7)

2. FC Jiskra

8

5 1 2 36: 16 16

( 4)

3. Libchavy

8

4 1 3 23: 23 13

( 1)

4. SK POLIČKA

8

3 1 4 21: 20 10

( -2)

5. Dolní Újezd

8

0 0 8 4: 51

(-12)

0

Výroční členská schůze odboru KČT Polička se
Neděle 10.11. POLIČKA – LEDEČ n/
koná v pátek 10. ledna 2014 v 18.00 hod. v restauraci
Sázavou 3:2 P (2:2, 0:0, 0:0 – 1:0)
„U Mrštíků“.
Branky: Škarýd 2, Boháček L.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
V duelu s posledním týmem tabulky začal Spartak špatně a po druhé individuální chybě inkaso- skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.policka.
val ve 39. vteřině. Z toho se pak celou první část
cz/kct
nebyl schopen vzpamatovat a byl rád, že skóre bylo
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
nerozhodné. Ačkoli se v dalších čtyřiceti minutách
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí

zavřeno
6.00-8.30 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
3. úterý
6.00-7.30 10.00-14.30, 14.30-15.30
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy a 14.30-15.30 dvě dráhy, 17.0020.00 z toho 17.30-19.00 tři dráhy
4. středa
6.00-12.00 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
5. čtvrtek 6.00-7.30 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy,
6. pátek
6.00-19.00 19.00-20.00 kondiční
plavání
7. sobota
14.00-20.00
8. neděle
zavřeno
9. pondělí 6.00-8.30 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
10. úterý
6.00-7.30 10.00-14.30, 14.30-15.30
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy a 14.30-15.30 dvě dráhy, 17.0020.00 z toho 17.30-19.00 tři dráhy
11. středa
6.00-12.00 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
12. čtvrtek 6.00-7.30 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy,
13. pátek
6.00-19.00 19.00-20.00 kondiční
plavání
14. sobota 14.00-20.00
15. neděle zavřeno
16. pondělí 6.00-8.30 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
17. úterý
6.00-7.30 10.00-14.30, 14.30-15.30
cvičení a plavání pro těhotné dvě
dráhy a 14.30-15.30 dvě dráhy, 17.0020.00 z toho 17.30-19.00 tři dráhy
18. středa 6.00-12.00 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
19. čtvrtek 6.00-10.00 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy,
20. pátek
6.00-19.00 19.00-20.00 kondiční
plavání
21. sobota 14.00-20.00
22. neděle zavřeno
23. pondělí 8.00-20.00
24. úterý
zavřeno
25. středa 14.00-20.00
26. čtvrtek 14.00-20.00
27. pátek
8.00-19.00 19.00-20.00 kondiční
plavání
28. sobota 14.00-20.00
29. neděle zavřeno
30. pondělí 8.00-19.00 19.00-20.00 kondiční
plavání
31. úterý
10.00-16.00
1. 1. středa zavřeno
čtvrtek 2. 1. a pátek 3. 1.
		
otevřeno 8.00-20.00

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 za
poplatek dle ceníku.
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

AVL Polička
sobota 4. 1. od 14.00-20.00,
neděle 5. 1. zavřeno
pondělí 6. 1. otevřeno od 12.00-20.00 hod..
Udělejte svým nejbližším o Vánocích radost, potěšte je permanentkou do sauny nebo na plavecký
bazén.
Příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
zdraví, štěstí a pohody přeje kolektiv zaměstnanců plaveckého bazénu.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 °C.
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!
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

PROVOZ SAUNY
muži:
středa a pátek od 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek od 16.00-20.00 h.
sobota od 14.30-16.55 h.
společná:
sobota od 17.00 do 20. 00.
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.
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: 		
14.00-17.00 h.
dle rozpisu uvedeném na vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem. Vstupné do fitcentra se hradí
u instruktora.
ZIMNÍ STADION:
Vstupné:
děti		
20 Kč
dospělí
35 Kč
Veřejné bruslení
– o vánočních svátcích 21. 12. - 31. 12. a soboty,
neděle od 14.00 do 15.30 hod.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Z důvodu zdravotních problému některých hráčů týmu Bystrého a nekompletnosti družstva
Hrošíci byl poměrně radikálně
změněn rozpis zápasů (viz naše
www stránky).
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
24. 10. Bystré - THT
0:2
Bystré - THT
1:1
31. 10. Jaruni - ASPV
2:0
Jaruni - Pajdáci
1:1
ASPV - Pajdáci
2:0
7. 11.
Pajdáci - Hrošíci
2:0
Pajdáci - Hrošíci
2:0
14. 11. Jaruni - ASPV
1:1
THT - Jaruni
1:1
THT - ASPV
1:1
Rozpis zápasů:
12. 12. THT - LachSoda, THT - Jaruni,
Jaruni - LachSoda
19. 12. K6 - Pajdáci, Pajdáci - LachSoda,
K6 - LachSoda
9. 1.
K6 - LachSoda, K6 - Hrošíci
Bystré - Hrošíci
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák
TJ Spartak Polička - ASPV

Poličský out
Dne 2. 11. 2013 proběhl v hale
ZŠ Na Lukách IX. ročník volejbalového turnaje Poličský out.
Turnaje se zúčastnilo osm družstev.
První místo získalo družstvo Smrad z jelena
(nováček turnaje z Moravskotřebovska) následovaném Brufeny z Českých Budějovic. Třetí skončili
Promile z Hradce Králové a čtvrtý Kamenec.
Poděkování patří firmám Ravensburger, MIRO
Borová, Bartosh s.r.o. - reklama a Tiskárna Polička za jejich sponzorský příspěvek a Restauraci Starohradská za technické zabezpečení akce.
Náš velký dík mají též Jana Chadimová a Jitka
Obrová za nezištnou pomoc s organizací.
Kompletní výsledky naleznete na webové adrese
policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák

3. ROČNÍK TURNAJE
V MARIÁŠI
spojený s prodejem masa a zabíjačkových
specialit pořádá oddíl kopané SK Polička
v SOBOTU 7. PROSINCE 2013
Turnaj proběhne v Hospodě
na fotbalovém stadionu.
Prezentace hráčů ve 13:30 hodin.
Začátek turnaje ve 14:00 hodin.
Startovné: 150,-Kč
Občerstvení zajištěno.
Prodej masa a zabíjačkových specialit
bude probíhat od 10:00 hodin tamtéž

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem
dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, L. Navrátilová, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK
ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce. Graf.
zpracování a tisk: Tiskárna Polička, Haškova 446, Polička.
-jkd-

