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Novoroční slovo starosty
Milí spoluobčané, vážení čtenáři,
stojíme na prahu nového roku a s velkým očekáváním hledíme, jaký bude a co nám přinese.
Dovolte mi malé zamyšlení.
Myslím, že naší hlavní snahou musí být prohloubení a upevnění mezilidských vztahů a odvěkých
nezničitelných hodnot jako jsou radost, naděje,
láska a víra.
V době globální ekonomiky a rozpadu životních
hodnot se zdá, že nám schází úcta k životu, pravda
a pokora k druhému.
Dnešní uspěchaný svět a zbožňování peněz
rychlým způsobem prohlubuje sociální nerovnosti. Stále více lidí se dostává do velmi složité životní
situace, kdy je ničí velký nárůst životních nákladů
včetně míry zadlužení.
Podporujme a posilujme naši odvahu pomáhat
lidem, kteří trpí samotou a nemocí. Nenechme se
nikdy ovládnout bezmocí, dodávejme lásku a naději. Každý máme své poslání. Nesmíme podlehnout dojmům, že v dnešním složitém světě nemůžeme nic změnit. Musíme pěstovat víru ve vlastní
síly, schopnosti a talent našich občanů.

Důležité je, jak se rozhodneme myslet. Síla našeho myšlení může mnohé změnit. Mnoho lidí dochází k poznání, že svoboda je hlavně zodpovědnost a kázeň. Klíčem k prosperitě je slušný, poctivý
a hospodárný způsob života, neúplatné a nezištné
jednání.
Nesmíme dopustit, aby byla politika vnímána
jako místo, kde se normální, slušní, obyčejní, čestní a mravní lidé nemohou vyskytovat.
Je čas najít nové vzory, aby se naše země vymanila z umrtvení, zadluženosti a neefektivnosti.
Oceňujme výkon, to znamená práci a její výsledek.
Každý začátek nového roku je velkým a nadějným okamžikem k našemu novému zamyšlení. Nedovolme ve shonu všedních dnů zapomínat jeden
na druhého. Chovejme se k ostatním jako k sobě
samým. Svalování viny na ostatní nám štěstí a radost nepřinese. Je pouze na nás, abychom vše, co
v každém z nás je, využili k prospěchu celé společnosti.
Milí spoluobčané, přeji vám všem, abyste rok
2014 prožili ve zdraví, radosti a lásce.
Jaroslav Martinů, starosta města
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Místní poplatky
v roce 2014

V letošním roce nás nečekají v oblasti místních
poplatků žádné změny a to ani v případě místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen komunální odpad).
Za komunální odpad zaplatíme tedy stejně jako
loni, tj. 528 Kč na osobu. Rovněž systém výběru
je stejný, to znamená, že začátkem ledna obdržíte
složenku, kterou můžete uhradit bezhotovostně
na účet města, dále hotově nebo platební kartou
v příjmové pokladně MěÚ Polička, případně na
přepážce České pošty, a. s. Poplatek bude vybírán
na základě obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 5/2013, která byla schválena zastupitelstvem
města dne 28. listopadu 2013.
Stejný postup je také u místního poplatku ze psů.
Splatnost obou poplatků je do 31. března 2014.
Sazby i splatnosti ostatních místních poplatků
(lázeňský nebo rekreační pobyt, užívání veřejného prostranství, ubytovací kapacita, povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst a částí měst) se řídí příslušnými obecně závaznými vyhláškami, které jsou k dispozici na internetových stránkách www.policka.org, v záložce
„městský úřad“ v sekci „vyhlášky“.
Připomínáme, že podle §14a zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, v platném znění, je
poplatník nebo plátce povinen do 15 dnů nahlásit
zabezpečeny ve speciálních dřevěných konstrukcích
s vypodložením, připevněny popruhy proti pohybu, změny údajů uvedených v ohlášení (např. u poplatku za komunální odpad změna trvalého pobyaby je sebemenší otřesy nemohly dále poškodit. Dalo
by se říci, že tam ležely jako v „postýlkách na matra- tu, narození, úmrtí; u poplatku ze psů – nový pes,
úhyn psa, úmrtí držitele; u poplatku z ubytovací
cích“. „Peřinky“ nahrazovala montážní pěna.
kapacity – změna provozovatele; apod.).
Na Svojanově tak našly ideální podmínky pro své
Závěrem nám dovolte, abychom vám popřáli
dožití. V předhradí, u budovy bývalého poplužního
v novém roce spokojenost a pevné zdraví.
dvora, byl pro ně vybudován dřevěný přístřešek, kde
Odbor finanční a plánovací
budou chráněné před srážkami. Velkou devízou pro
jedinečné sochy z mariánského sloupu je právě jejich
důstojné umístění na tomto historickém sídle.
Pro hrad budou naopak přínosem jako další atrakce a podívaná pro návštěvníky, kteří budou moci sledovat práci restaurátorů při vytváření nových kopií
podle těchto originálů.
Otázkou však zůstává, jak rychle budou restaurátorské práce postupovat, kdy budou sochy zrestaurovány a kdy se vytvořené kopie opět vrátí na poličský
Město Polička připravuje novou, rozsáhlou lomorový sloup. To vše bude záležet na finančních
kalitu pro bydlení, a to v části města Jiráskova –
možnostech města, ale především na prostředcích
Bezručova. Na území 60.000 m2 by měly být pozískaných z dotací, neboť finanční náročnost celko- staveny nejen rodinné domky, ale i domy bytové.
vého restaurování je obrovská. V roce 2013 před- Zastupitelé města dali tomuto náročnému, ale pro
stavovaly náklady na odstranění havarijního stavu
město a jeho budoucnost velmi zásadnímu a důmorového sloupu částku 907 tis. korun.
ležitému projektu, zelenou. Již v září zastupitelé
Ing. M. Mastná, schválili záměr přípravy území v dané lokalitě pro
vedoucí Odboru územního
bytovou výstavbu a zároveň výkup pozemků od
plánování, rozvoje a ŽP
soukromých vlastníků. Prosincové jednání zastupitelstva definitivně potvrdilo nastartování celého
projektu.
„Pro Poličku je to zásadní věc, jedná se o důležité rozhodnutí i pro příští generace,“ hodnotí
význam nové lokality pro bydlení starosta města.
„Očekáváme, že díky této krásné a zajímavé lokapříštího čísla Jitřenky 19. ledna
litě pro bydlení posílíme stabilizaci našich občanů
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
v Poličce,“ doplňuje starosta.
tel. 603 526 243
Velký dík patří všem 45 soukromým vlastníkům
pozemků za jejich vstřícnost při (pokr. na str. 2)

Sochy z Mariánského sloupu jsou na Svojanově
V roce 2012 provedený restaurátorský průzkum
prokázal téměř havarijní stav Mariánského (morového) sloupu – této unikátní národní kulturní památky,
která se tyčí na poličském náměstí již téměř 300 let.
Krutá skutečnost byla potvrzena letošního roku,
kdy byl prováděn restaurátorský zásah na odstranění havarijního stavu. Jako nejpoškozenější byly diagnostikovány sochy 3 světců: sv. Karla Boromejského, sv. Šebestiána a sv. Víta, které proto musely být

Nová lokalita
pro bydlení

odborně demontovány. Byla obava, aby se nerozpadly. Restaurátoři je tedy ošetřili a nainjektovali speciálními látkami, zatmelili trhliny, do kterých zatékalo.
Po několikaměsíčním „uskladnění“ v městském
objektu se všechny tři sochy 29. listopadu 2013 vydaly na dvacet kilometrů dlouhou cestu do svého nového, tentokrát trvalého, působiště – na hrad Svojanov.
Zpátky na morový sloup se plastiky světců sv. Karla
Boromejského, sv. Šebestiána a sv. Víta již nevrátí.
Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak odborníci vedeni restaurátorem Petrem Gláserem unikátní sochy
na cestu připravili a nic neponechali náhodě. Byly

Uzávěrka
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Nová lokalita
pro bydlení

Město pro byznys – Polička bronzová!

(pokr. ze str. 1) prodeji pozemků za přijatelných
podmínek. Bez jejich pochopení a přístupu by
město nemělo možnost tento významný projekt
odstartovat. Takto by již koncem roku 2014 mohly
být zahájeny práce na inženýrských sítích a v roce
2015 by mohly vyrůst první domky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Soutěž Památka
roku 2013
Soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo souboru staveb - Památka roku 2013
Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci
obnovy nemovité kulturní památky, budovy nebo
souboru staveb, které mají významné památkové,
architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou
nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich
areál, kostel, palác, radnice, divadlo, obytná stavba,
charakteristická část zástavby, vojenský nebo zemědělský brownfield, veřejný prostor, park...
Cena sestává z trvalé pamětní desky s nápisem
Památka roku 2013 k umístění u vítězného objektu,
z finanční odměny vlastníkovi ve výši 100 000 Kč.
Podmínky soutěže:
• realizace obnovy objektu musí být dokončena
v hodnoceném roce
• žadatelem je vlastník nebo pověřený zástupce
vlastníků
Přihlášky do soutěže se odevzdávají do 10. ledna
2014 na adresu Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska.
Další podrobné informace na www.shscms.cz.

Město Polička si i v roce 2013 odnáší medailovou
pozici v hodnocení soutěže Město pro byznys. Naše
město patří v Pardubickém kraji mezi tři nejlepší
města, kde se dobře podniká a je zároveň vítězem
mezi městy svitavského regionu! Polička získává
pro tento rok bronzovou příčku a řadí se mezi krajské vítěze - město Pardubice a Lanškroun. Poličce
patří též zvláštní uznání za vytvoření nejlepších
podmínek pro velké zaměstnavatele. Ve srovnávacím hodnocení se může Polička pochlubit nejnižšími cenami obecních bytů a pozemků.
Město pro byznys je srovnávací výzkum, do
kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou
do vyhodnocení zařazena automaticky. Cílem výzkumu je zhodnotit možnosti malého a středního
podnikání ze strany samospráv. Do výzkumu je
automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Město
pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají
pro podnikatele a firmy strategický význam.
Města a obce jsou vyhodnocována na základě 50
kritérií rozdělených do 2 oblastí:

1) Podnikatelské prostředí – 25 kritérií (50 %
hodnocení)
2) Přístup veřejné správy – 25 kritérií (50 % hodnocení)
Jak hodnotí výsledek a úspěch Poličky starosta
města Jaroslav Martinů?
„Pro naše město toto ocenění znamená uznání
naší práce. Máme velkou radost, že mnohaleté
trvající úsilí přináší pozitivní výsledky. Naše
možnosti jsou sice omezené, ale i tak se snažíme
být maximálně užiteční. Snažíme se být vstřícní
ve všech potřebách podnikatelů vůči městu. Jsem
moc rád, že nese ovoce i osmiletá snaha budování
„Průmyslové zóny“ a že většina zóny je již zastavěná. V neposlední řadě se snažíme místní podnikatele v těžké době povzbuzovat a oceňovat jejich
nezastupitelný význam pro prosperitu města. Za
důležité považuji i pozorné naslouchání jejich
problémům a přípravu dalších území pro rozvoj
podnikání.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Závěr roku na Svojanově
Závěr roku na hradě Svojanov proběhl v duchu starých adventních časů konce 19. století. Do
15. prosince probíhaly adventní prohlídky hradu.
Hradní komnaty byly obohaceny o tradiční adventní a vánoční výzdobu, typickou pro šlechtické
sídlo konce 19. století. Dům zbrojnošů ve svých
prostorách hostil výstavu asi 20 betlémů z místního regionu. Od průvodců se návštěvníci mohli

koled a písní byla úžasná a návštěvníci odcházeli
nadmíru spokojeni.
K dokreslení atmosféry byly také v hradní restauraci podávány tradiční vánoční speciality,
jako například houbový kuba, kapr s domácím
bramborovým salátem, horká medovina či pravý
vánoční punč. Lákalo ovšem i samotné posezení
v útulném a svátečně vyzdobeném prostředí vytá-

Pohled na nový kříž a zvonici

Adventní koncert

Digitální
povodňový plán
Město Polička v letošním roce pořídilo s finanční podporou ve výši 302,4 tis. Kč z Operačního
programu Životní prostředí, podoblast podpory
1. 3. 1., digitální povodňové plány pro správní území obce s rozšířenou působností a pro město Polička. Přínosem je zejména kompatibilita s digitálním povodňovým plánem ČR a sdílení dat v rámci
povodňového informačního systému. Oba plány
jsou přístupné z webových stránek města www.
policka.org, kde je na ně odkaz v sekci dokumenty.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Ročenka Poličky

Výstava betlémů

Město Polička připravuje vydání malé i velké
ročenky města. Prosíme všechny organizace, které se chtějí prezentovat ve velké ročence o zaslání
příspěvků do 20. ledna 2014. Příspěvky, prosím
zašlete na adresu: nsauerova@policka.org
Ve velké i malé ročence se opět nabízí prostor
pro prezentaci firem, pokud budete mít zájem,
kontaktujte mě na výše uvedený e-mail, popř. na
tel. čísle 468 001 710. Cenové podmínky inzerce
sdělím. Děkuji.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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dovědět mimo informací o samotném hradě také
spoustu zajímavostí o předvánočních a vánočních
zvycích a tradicích. Kdo hrad Svojanov v této době
navštívil, mohl alespoň na chvíli uniknout od
předvánočního shonu. Získal také příjemnou možnost k nahlédnutí, jak trávili nejkrásnější svátky
v roce naši předkové v 19. století.
V sobotu 14. prosince proběhl ve slavnostním
prostředí obnoveného horního sálu domu zbrojnošů adventní koncert v podání poličského chrámového sboru. Sál domu zbrojnošů byl v tuto chvíli
zcela zaplněn. Atmosféra za poslechu vánočních
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pěném historickými kachlovými kamny.
Brána hradu se uzavřela v neděli 15. prosince.
Tímto dnem návštěvnická sezóna hradu skončila
a jeho brána se veřejnosti otevře opět až 1. března. Ruch na Svojanově však v žádném případě
neutichl a i v těchto dnech se hrad připravuje na
nadcházející sezónu. Probíhají nejrůznější udržovací práce, které nebylo možné realizovat během
návštěvnické sezóny. V prosinci byly provedeny
dvě významné akce. V průběhu měsíce byla realizována oprava střechy vstupní budovy hradu, kde
došlo k výměně poškozených břidlicových šablon,
opravě okapů a instalaci nových sněhových zábran.
Ještě v závěru roku pak byla na hradbách v místě bývalé kaple sv. Kateřiny postavena dřevěná
zvonice. Ta spolu s dřevěným křížem připomíná
právě bývalou kapli, jež zanikla po požáru v roce
1569. Přesně po 444 letech se tak nad hradem opět
rozezněl zvon.
V roce 2013 si přijelo prostory hradu prohlédnout téměř 42 000 návštěvníků. Doufejme, že tento jejich počet se podaří udržet i v následujících
letech.
Pracovníci organizace Hrad Svojanov přejí
všem čtenářům Jitřenky vše nejlepší v novém
roce 2014!
Miloš Dempír

Města České inspirace inspirují v kalendářích
Svazek obcí Česká inspirace láká návštěvníky do
na zámku Jindřichův Hradec či festival Jazz Goes
osmi z nejkrásnějších českých měst především na
To Town v Hradci Králové. Leták je vydán v českotzv. živou kulturu.
-anglicko-německé mutaci a samozřejmostí je řada
Také proto je v oblasti propagace každoročně
překrásných fotografií z jednotlivých akcí. Distribunosným materiálem kalendář akcí České inspirace. ce materiálu, který byl vydán v nákladu 15 tisíc kusů,
V kalendáři akcí na rok 2014 se podařilo shromáž- bude zahájena již začátkem prosince letošního roku.
dit více než 60 velmi inspirativních akcí. Namátkou
Novinkou je stolní kalendář na rok 2014 s názvem
jmenujme přehlídku uměleckých projektů Chebské
Česká inspirace - osm z nejkrásnějších českých měst.
dvorky, Kutnohorské léto, Mezinárodní operní festi- Důkazem, že podtitul kalendáře mluví pravdu, je
val Smetanova Litomyšl, Prázdniny v Telči, oblíbený
celkem 53 překrásných fotografií ze všech osmi členmultižánrový festival Polička 555, Mezinárodní fes- ských měst České inspirace. Ve stolním kalendáři
tival animovaného filmu Anifilm v Třeboni, Operu
představujeme největší atraktivity našich měst, ale
také nejdůležitější akce. Součástí kalendária je i avizo na několik desítek kulturních akcí, které by vám
v roce 2014 neměly uniknout. Věříme, že vám tento pestrý kalendář bude dělat radost celý příští rok
a v ideálním případě pro vás bude inspirací k návštěvě alespoň některých našich měst.
Nechte se tedy inspirovat a prožijte nezapomenutelné chvíle při hudebních a divadelních festivalech,
tanečních přehlídkách a zajímavých výstavách.
Ing. Michaela Severová,
Manažerka svazku obcí Česká inspirace

Tradiční vánoční
setkání
Doba adventu patří již tradičně setkání vedení
města s dětmi z poličského dětského domova. Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou uskutečnili návštěvu
v sobotu 14. prosince. K vánočnímu setkání patří
samozřejmě i dárky, o které si děti napsaly, ale také
chvilka pro popovídání a zastavení.
Druhá návštěva patří každoročně obyvatelům
ubytovny firmy Faulhammer s.r.o. Ani zde nechyběl
čas pro příjemné posezení a obdarování obyvatelů
domu drobnými symbolickými dárky města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Oba kalendáře jsou k dispozici v poličském informačním centru a také v Centru Bohuslava Martinů.

Nezapomeňte přijít k zápisu do 1. třídy!
Rádi bychom touto cestou připomněli všem
zákonným zástupcům povinnost přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, zjednodušeně
řečeno do 1. třídy.
Koho se v letošním roce povinnost týká?
Všech dětí, které se narodily v období od září
2007 do srpna 2008. Vítány jsou i děti, které
mají povolený odklad povinné školní docházky.
Při splnění určitých podmínek mohou přijít také
děti s datem narození od září 2008 do června
2009. V tomto případě se předpokládá dostatečná
tělesná a duševní vyspělost dítěte a absolvování
speciálních vyšetření.
Kam, kdy …?
Zákonný zástupce s dítětem navštíví v den zápisu
základní školu ve své spádové oblasti nebo základní
školu dle vlastního výběru. Den zápisu určuje škola. Informaci o spádovosti základních škol v Polič-

ce získáte na webových stránkách města (záložka
Městský úřad – Vyhlášky města – Obecně závazná
vyhláška č. 7/2005), v jednotlivých základních školách nebo na oddělení školství města Poličky.
V Poličce je možné se zúčastnit zápisu
• v Masarykově základní škole Polička se sídlem na nábřeží Svobody č. 447 (proti Synskému rybníku) dne 17. 1. 2014 od 13 do 17 hodin
v budově pavilonu
nebo
• v Základní škole Na Lukách Polička se sídlem Švermova 401 (sídliště za nádražím) také
17. 1. 2014 od 14 do 17 hodin.
Podrobnější informace o zápisech obou poličských základních škol byly zveřejněny v prosincové Jitřence, doplnění najdete i v této lednové,
pozor na změnu termínu v případě ZŠ Na Lukách
Polička. Veškeré další informace vám poskytnou
ředitelé základních škol.
Vomočilová K., odbor vnitřních věcí

Přijímací zkoušky nanečisto na gymnáziu
Cílem přijímacích zkoušek nanečisto je, aby si
uchazeči vyzkoušeli typy úloh v jednotlivých testech a prošli si atmosférou zkoušek na naší škole.
Zkoušky na Gymnáziu Polička budou probíhat ve
středu 19. března 2014 od 7.45 h.
Zájemci o studium čtyřletého studijního oboru gymnázia (žáci 9. tříd ZŠ) vypracovávají testy
z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Zájemci o studium osmiletého studijního oboru gymnázia (žáci 5. tříd ZŠ) vypracovávají testy
z českého jazyka a matematiky.
Testy jsou sestaveny z otázek použitých v předchozích letech.
Zájemci o přijímací zkoušky nanečisto se mohou
přihlásit do 12. 2. buď osobně v kancelářích školy
(č. dveří 214 nebo 219), kde zároveň zaplatí částku
odpovídající ceně vybrané verze testů, nebo zaplacením testů bankovním převodem na účet školy
č. 353 303 664/0600, kde bude ve zprávě pro příjemce uvedeno jméno a adresa zájemce (nutné pro
identifikaci plátce!). Po uvedeném termínu nebude
již přihlášení možné.

Cena za jednoho uchazeče:
• z 9. třídy ZŠ - trojice testů - 130 Kč (ČJ, MAT,
OSP)
• z 5. třídy ZŠ - dvojice testů - 98 Kč (ČJ, MAT).
Před zahájením je zařazena instruktáž pro
uchazeče týkající se způsobu vyplňování testů
a pravidel povoleného chování. Uchazeči zaznamenají odpovědi do záznamového archu tužkou
Centropen 0,5 s černou barvou náplně, kterou si
každý přinese s sebou. Odpovědi uchazečů budou
zadány ke zpracování společnosti Scio. Vyhodnocení v rámci PZ nanečisto obsahuje pouze skóre,
úspěšnost v testu, přehled správných a špatných
odpovědí.
Vyhodnocení v podobě „Zprávy pro uchazeče“
budou předána 27. 3. ve 14.00 hod., kdy proběhne
společná schůzka, na které budou s našimi učiteli
rozebrány nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli a kterých je třeba se vyvarovat při skutečných přijímacích zkouškách.
Mgr. Miloslav Svoboda
ředitel školy

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

Ekonomický přínos
třídění odpadů
Odměna za třídění odpadů z obalů (papír, sklo,
plasty, kovy) od společnosti EKO-KOM, a.s. přinesla v letošním roce do rozpočtu města částku
1,81 mil. Kč. Tato odměna je účelově vázána na
podporu systému třídění odpadů. Díky ní je možné udržovat výši poplatku za komunální odpad na
ekonomicky přijatelné výši, kontinuálně posilovat
síť kontejnerů ve městě a s její pomocí bylo možné
financovat rozšíření sběrného dvoru v letošním
roce. Rád bych vyjádřil poděkování všem, kdo věnují třídění odpadů a ochraně životního prostředí
svoji námahu a současně se chovají hospodárně.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Co skrývá zasedací
místnost?
Jedna ze stěn v zasedací místnosti Městského
úřadu v Poličce ukrývá historickou fresku. Jedná
se o alegorický výjev autorů J. Hübsche a F. Vaňka z r. 1893. Obraz ukazuje skutečné historické
postavy (sochaře Václava Levého a stavitele Františka Schmoranze), které přinášejí modely sochy
a nového kostela sv. Jakuba postavě ženy sedící
na trůnu, která představuje „Poličku“. Na obraze
je zachycen i tehdejší starosta města Poličky Josef Smola. Freska byla později zabílena. Na jaké
ze stěn místnosti se freska nachází není známo.
Pouze odborným průzkumem může dojít k jejímu
objevení a případnému restaurování.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Usnesení městské rady a zastupitelstva
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne
28. listopadu 2013
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 15/2013.
ZM zmocňuje RM k případnému provedení poslední rozpočtové změny za rok 2013, a to formou
úpravy příjmů dle skutečnosti a výdajů, které nebudou plně vyčerpány.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro období do schválení rozpočtu na rok 2014 takto:
Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného
rozpočtu pro rok 2013 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních
plateb a plateb daní, u mzdových výdajů v souladu
s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje pro
příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro
středisko sportovní služby) a na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové
zprávě.
Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí
započatých v roce 2013 v souladu s uzavřenými
smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok
2014 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do
výše 150 tis. Kč.
Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí,
které jsou financovány z dotačních titulů v souladu
s harmonogramem programu, projektu, případně
s finančním plánem.
Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše
500 tis. Kč.
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky na
období 2014 - 2017.
ZM schvaluje Koncesní projekt pro vodohospodářskou infrastrukturu města Polička (kanalizaci)
zpracovaný firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov.
ZM bere na vědomí Strategii města Poličky v rámci Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko
pro období od 1. 1. 2014.
ZM bere na vědomí Strategii města Poličky
a VHOS, a.s., Moravská Třebová, pro čerpání nákladů a přípravy cen stočného pro období od roku 2014.
ZM schvaluje výběr provozovatele kanalizace pro
veřejnou potřebu ve městě Polička formou koncesního řízení dle časového harmonogramu uvedeného
v koncesním projektu.
ZM schvaluje financování koncesního řízení pro
provozování kanalizace a čistírny odpadních vod od
roku 2016 v částce cca 520 tis. Kč vč. DPH z rozpočtu
města Poličky na rok 2014.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 5/2013, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů.
ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu
zadání Změny č. 1 Územního plánu Polička předloženou pořizovatelem.
ZM, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.
b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon),
schvaluje v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 stavebního zákona návrh zadání Změny č. 1 Územního
plánu Polička.
ZM schvaluje záměr rozšíření průmyslové zóny Na
Vyšehradě v Poličce za účelem přípravy území pro
výstavbu průmyslového objektu společnosti MILACRON Czech Republic spol. s r.o. se sídlem Polička
– Bořiny.
22/b ZM schvaluje výkupy pozemků v k.ú. Polička v oblasti plánovaného rozšíření průmyslové zóny
Na Vyšehradě v Poličce od soukromých vlastníků
dle Přílohy č. 1 a jejich následný prodej společnosti
MILACRON Czech Republic spol. s r.o. se sídlem Polička – Bořiny, IČO v rozsahu dle zpracované projektové dokumentace. Kupní cena bude stanovena tak,
aby částka za výkupy pozemků hrazená městem Polička soukromým vlastníkům pozemků nepřekročila
v součtu částku kupní ceny, kterou uhradí investor
městu Polička za pozemky na výstavbu průmyslového objektu s tím, že město Polička uhradí veškeré
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náklady související s výkupy pozemků a uhradí za
prodávajícího i daň z převodu nemovitostí odpovídající 4 % z kupní ceny.
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města
Poličky na I. pololetí roku 2014 takto: 20. 2., 24. 4.,
26. 6.
ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků
určených na odměny trenérům a cvičitelům za rok
2013 pro:
• ATLETIKA Polička
24.365 Kč
• D.A.S. Kometa Polička
38.634 Kč
• HC Spartak Polička o. s.
72.852 Kč
• Horolezecký klub Polička
7.766 Kč
• SK8 Slalom Polička
23.151 Kč
• Sportovní kluby Polička
31.669 Kč
• Tělovýchovná jednota Plavecký oddíl
Orka Polička, občanské sdružení
6.431 Kč
• Tělovýchovná jednota Spartak
Polička, o. s. (oddíl odbíjené)
86.103 Kč
• Tělovýchovná jednota
Štefanydes Polička
9.028 Kč
Celkem 99.999 Kč
Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady
města Poličky konané dne 18. 11. 2013
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 4/2013, o vedení technické
mapy obce, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Poličky č. 5/2013, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, dle důvodové zprávy.
RM požaduje doplnit do návrhu zadání Změny
č. 1 Územního plánu Polička prověření části plochy
územní rezervy R11 dle platného Územního plánu
Polička ve prospěch zastavitelné plochy smíšené výrobní VS.
RM bere na vědomí výsledky projednání návrhu
zadání Změny č. 1 Územního plánu Polička a doporučuje projednaný a upravený návrh zadání ke
schválení zastupitelstvu města,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Zahrádkářská
osada Višňovka v Poličce – komunikace“, společnost
Swietelsky stavební s.r.o., Pelhřimov, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje Smlouvu č. 12128781 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu

Životní prostředí na akci „Digitální povodňový plán
ORP a města Polička“, registrační číslo projektu CZ.
1.02/1.3.00/12.15131, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu č. 11102743 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“,
registrační číslo projektu: CZ. 1.02/3.1.00/11.12584,
dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členkou ediční rady pro sestavování
edičního plánu publikací o Poličce Bc. Hanu Jílkovou, Polička, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí přehled provedených kontrol
ve školách a školských zařízeních zřízených městem
Polička za období květen - říjen 2013, dle důvodové
zprávy.
Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady
města Poličky konané dne 2. 12. 2013
RM schvaluje cenu stočného na rok 2014 ve výši
41,96 Kč/m3 bez DPH, tj. 48,25 Kč/m3 vč. DPH.
RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2014,
dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2014 ve
výši 30 Kč/m3 vč. DPH.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movité věci (bazénový vysavač MARINER NAVIGÁTOR
II) mezi městem Polička jako půjčitelem a společností T.E.S. s.r.o., Polička, jako vypůjčitelem, dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárkových balíčků v hodnotě 1 500 Kč pro jednotlivé členy
Sboru pro občanské záležitosti při Městskému úřadu
Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako dodavatele poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace (koncesního řízení) na provozovatele kanalizace
města Poličky od 1. 1. 2016 společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 – Smíchov, dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí personální změny v Městské
knihovně Polička v roce 2014, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů se společností REVENGE, a.s.,
Praha 5 – Stodůlky, za účelem sběru a svozu starého
šatstva, bot, hraček a textilu, dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Bylo - nebylo, bude nový parčík při
ulici Vencovského
Je to porod, říká se, když jde něco ztěžka a komplikovaně. Dalo by se takto mluvit také o přípravě
parčíku v sousedství ulice Vencovského v lokalitě
zažité pod názvem Mánesova, ač ulice Mánesova
tudy nevede.
Začalo to před třemi lety výběrem zpracovatele
studie. Na doporučení někdejšího projektového
poradce města Ing. Andreje Kašického byla oslovena paní Ing. Klára Zápotocká, zabývající se návrhy
zahrad a parkových úprav, se schopností dotažení
návrhu až k žádosti o dotaci. Ta navrhla a zpracovala prvotní, nadčasově a velmi pěkně řešenou, studii.
Po posouzení návrhu byla studie opravena, změněny a vyškrtnuty některé navržené prvky. Pozitivem
bylo zapojení obyvatel této lokality a jejich námětů
do diskuse nad přípravou studie. Následně se řešil
návrh umístit do parčíku sportovní hřiště, nyní provedené za bytovými domy u někdejší vlečky. Poté
byla zpracovávána projektová dokumentace, dokončená v srpnu 2013. Mezitím se obyvatelé novostaveb
v této lokalitě domluvili a vysázeli městem dodané
první stromy v jižní části parčíku. Za to jim patří velké poděkování. V letošním roce se čekalo. Od ledna
do srpna město Polička čekalo na dodání projektu
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z prosince, aby mohlo být vypsáno výběrové řízení
na zhotovení komunikací. Výběrové řízení uskutečněné v září 2013 se bohužel nezdařilo. Cena vítězné
nabídky byla nad očekávání vysoká, zájemců o zakázku málo. Zakázka nebyla realizována, projekt byl
poté upraven, ale základ v něm zůstává (cesty, zejména ty na kolečkové bruslení, keře, stromy, herní prvky s pískovištěm, altán, kopeček na zimní bobování,
hřiště na petanque i plácek na hraní kuliček). Pokračování by mělo být začátkem tohoto roku opakovaným výběrovým řízením na výstavbu chodníků s následnou výsadbou zeleně. V listopadu město Polička
podalo žádost o dotaci na výsadbu v rámci operačního programu životního prostředí. Pracovníkům
MěÚ, Mgr. Aleši Mlynářovi a RNDr. Jiřímu Coufalovi, kteří se aktivně na zpracování žádosti, potažmo
přípravách parčíku, podíleli, patří poděkování.
Nesnadné zapojení potřebných prostředků z rozpočtu města svědčí o tom, že dnes není dostatečně
zrálá doba na vytváření takovýchto prvků urbanizované krajiny. Věřme však, že porodní bolesti pominou a Poličce se narodí nový parčík, i když to ještě
nemalé starosti a dávku trpělivosti stát bude.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

Kalendář akcí
leden 2014

Kino Polička
Středa 8. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
Martina Sáblíková - Sama proti času
2D dokumentární, ČR, 110 minut, přístupný, vstupné 90 Kč
Cílem dokumentárního filmu je výtvarnou a nenucenou formou vyprávění představit Martinu Sáblíkovou široké veřejnosti.

Středa 22. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
Zlodějka knih
2D válečné drama, USA, 131 minut, titulky,
nevhodné do 12 let, vstupné 110 Kč
Film vypráví příběh Liesel, která se během
2. světové války dostane do pěstounské rodiny Hanse Hubermanna a jeho ženy Rosy,
aby zde začala nový život...

Pondělí 13. ledna v 19.00, velký sál TD
47 róninů
3D dobrodružný/fantasy, USA, 119 minut,
český dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
Příběh filmu vychází ze skutečného příběhu 47 válečníků, postava Keanu Reevese
je však fiktivní a byla vytvořena pouze pro
potřeby filmu.

Pondělí 27. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
Něžné vlny
2D komedie, ČR, 96 minut, přístupný,
vstupné 120 Kč. Nová komedie je příběhem
první osudové lásky. Režie Jiří Vejdělek.

Středa 15. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
Kapitán Phlillips
2D thriller, USA, 98 minut, titulky, do 15 let
nevhodný, vstupné 80 Kč
Kapitán Phillips se vrací ke skutečné události z roku 2009, kdy došlo k únosu nákladní americké lodi Maersk...
Sobota 18. ledna v 15.00 hodin, velký sál TD
Mrňouskové
2D animovaná komedie, Francie/Belgie,
80 min., beze slov, přístupný, vstupné 100 Kč
Televizní seriál se stal hned hitem mezi nejmenšími. Originální a zábavné příběhy ze
světa hmyzu.
Sobota 18. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
Čtyři dohody
2D záznam divadelního představení, ČR,
118 minut, nevhodné pro děti do 12 let,
vstupné 90 Kč
Úspěšné divadelní představení Jaroslava Duška na motivy stejnojmenného
bestselleru.
Pondělí 20. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
Vlk z Wall Streetu
2D životopisný/drama, USA, 179 minut, titulky, nevhodný do 15 let, vstupné 110 Kč
Autentický, neuvěřitelný, fascinující a divoký je příběh Jordana Belforta (Leonardo
diCaprio).

Středa 29. ledna v 8.15 a 10.00 hodin,
velký sál TD
Divoké safari
3D dokumentární, Belgie, 45 minut, dabing,
přístupný, školní představení, vstupné 55 Kč
Průvodkyně celým snímkem, zooložka Liesl Eichenberger, provádí diváky trojrozměrnou divokou africkou přírodou.
Středa 29. ledna v 19.00 hodin, velký sál TD
Herkules: Zrození legendy
2D akční, USA, 90 minut, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Výpravná akční historická podívaná ve stylu Gladiátora. Ohromující bitevní scény na
moři, pevnině i v aréně.
Více informací o jednotlivých filmech
na www.tyluvdum.cz

Tylův dům
Pondělí 6. ledna v 19.00 hod., velký sál TD
Iva Bittová
Sólový koncert osobité houslistky a zpěvačky.
Vstupné: 150, 140, 130 Kč
Pátek 10. ledna pronájem
STUDENTSKÝ PLES SOU a SOŠ POLIČKA
Sobota 11. ledna v 15.00 hodin, velký sál TD
Koncert Evy a Vaška
Nenechte si ujít pěvecky úspěšnou a zároveň
manželskou dvojici,
Vstupné: 150, 130, 110 Kč
Úterý 21. ledna v 8.15 a 10.00, velký sál TD
Rákosníček a jeho rybník
Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, je
rybníček Brčálník. Účinkují herci Divadla
Scéna ve Zlíně. Školní představení.
Vstupné: 40 Kč
Úterý 21. ledna velký sál TD
Nejúspěšnější sportovec roku 2013
regionu Svitavska
Opět je tu mimořádný projekt, jehož cílem je
ocenění sportovců a nejlepších výsledků dosažených v našem regionu.
Pátek 24. ledna pronájem
Studentský ples Gymnázia Polička
Pátek 31. ledna pronájem
Studentský ples Sš Obchodní a služeb
Sčmsd Polička

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

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
19. 1. 2014 - DFA – Dance
Floor Attack
Kongresové centrum Aldis
Dance Floor Attack – battle
o nejlepší česko-slovenskou street
dance crew. Jedná se o nejprestižnější událost svého
druhu v ČR za účasti kompletní české i slovenské taneční špičky.
CHEB
5. 12. 2013 - 13. 4. 2014 - Kabinet kuriosit aneb
Rarity ze sbírek Muzea Cheb, výstava
Muzeum Cheb
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 1. 2014 od 19.00 hod. – Vztahy na úrovni
KD Střelnice. Divadelní komedie ze zákulisí vysoké politiky, režie Antonín Procházka, hrají: Lukáš
Vaculík, Monika Absolonová, Kateřina Hrachovcová,
Martin Zounar, Mahulena Bočanová a další.
KUTNÁ HORA
20. 10. 2013 - 31. 03. 2014
David Hanvald – Obrazy
výstava v Galerii Středočeského kraje (GASK).
Významný malířský talent promlouvající prostřednictvím tradičního média – abstraktní malby.
LITOMYŠL
Do 2. 2. 2014 - 11 světů / současná ilustrace pro
děti
Městská galerie Litomyšl - dům U Rytířů
interaktivní výstava po děti i dospělé plná výjimečných doprovodných programů
POLIČKA
23. 11. 2013 - 12. 1. 2014 - Ve světle vánoční svíce
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Vánoční výstava rozsvěcuje rozmanité historické
lucerny, louče, svíčky, svícny i lampy z městského,
venkovského i církevního prostředí.
TELČ
1. 1. 2014 - Společný novoroční přípitek občanů
s představiteli města
Náměstí Zachariáše z Hradce od 16.30 hod.
Oslavte s námi příchod nového roku 2014 s poslechem koled v podání Dechového kvintetu Jaroslava
Čajky a novoročním ohňostrojem.
TŘEBOŇ
24. 1. 2014 od 19.00 hod. - Zimní Třeboňská
nocturna – Tónobraní
Divadlo J. K. Tyla
Jiří Dědeček, Prof. Jiří Hlaváč a hosté
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

Plesy v Tylově domě
Studentský ples Soš a Sou Polička
pátek 10. ledna
Studentský ples Gymnázia Polička
Pátek 24. ledna
Studentský ples Sš Obchodní a služeb
Sčmsd Polička
pátek 31. ledna
Rybářský ples
pátek 21. února
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Divadelní klub

Městská knihovna
Výstava Divadelní
plakáty Jana Schmida,
11. 1. - 3. 2. ve vestibulu
knihovny
V lednu v knihovně představíme zajímavou osobnost
nejen výtvarné, ale především divadelní tvorby JANA SCHMIDA. K vidění
budou divadelní plakáty pro Studio Ypsilon. Více
informací o autorovi naleznete v článku Divadelní
plakáty Jana Schmida v knihovně.
Finisáž výstavy Trojice, která se měla konat
v pátek 10. ledna, je zrušena. S trojicí umělců, Veronikou Šrek Bromovou, Veronikou Jílkovou a Štěpánem Jílkem, jsme výstavu zahájili vernisáží,
která proběhla již v pátek 20. prosince.

Vstupenky na
akce Tylova domu
Vstupenky na akce v Tylově domě si můžete zakoupit na předprodejních místech: IC Polička, IC
Bystré a cestovní kancelář Ko-Tour Polička (Riegrova 52).
V pokladně Tylova domu se prodávají vstupenky pouze hodinu před akcí. Rezervace vstupenek
je možná přes webové stránky Tylova domu www.
tyluvdum.cz.
V prodeji jsou vstupenky na:
• Koncert Ivy Bittové (6. 1.)
• Koncert Evy a Vaška (11. 1.)
• Koncert Mekyho Žbirka (4. 2.)
• Komici s.r.o. aneb Ti nejlepší komici z pořadu
Nastojáka (18. 2.)
• Michal Horáček: Mezi námi (6. 3.)
• Koncert Věry Martinové (8. 4.)

Blahopřejeme
K Vašemu životnímu jubileu Vám, paní
Křížová, přejeme hodně spokojenosti a do
dalších let jen to nejlepší.
To Vám přejí
přítelkyně.
V lednu 2013 oslaví 90. narozeniny naše maminka, babička a prababička, paní Milada Filipiová z Poličky. Do
dalších let jí z celého srdce
přejeme hodně zdraví, štěstí,
pohody, životního elánu a optimismu.
Syn a dcera s rodinami
Dne 4. ledna 2014 oslaví
90. narozeniny paní Bohumila Jílková z Poličky. Vše nejlepší a do dalších let hlavně
pevné zdraví jí ze srdce přejí
rodiny Jílkovy
a Machova
Dne 14. 1. 2014 oslaví 80
let manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Bohuslav
Macků. Hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti přeje
manželka a děti
s rodinami.

6

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
SOBOTA 4. 1. v 15.00 hod.
Turnaj v mariáši
Turnajovné 250 Kč
SOBOTA 11. 1. ve 20.00 hod.
SHOWrec. vol.3
Akce, která má koule! NOOSTRAK (progressive-death HB), DESPERATE TIMES (deathcore Hlinsko), ASFALTO (HC Náchod),
SYPHILITIC VAGINAL (grind Brno)
Vstupné 70 Kč
PÁTEK 17. 1. ve 20.00 hod.
Uncle Jungle Make It Funky
Točit pekelný placky budou: dj E - Logic, Leary, Freedom, Baker, Out - On (jungle, dnb,
hardstep, tekk)
Vstupné 40 Kč/60 Kč
SOBOTA 18. 1. ve 13.30 hod.
Turnaj ve stolním fotbálku
Případné info na tel. 604 130 988
Vstupné 200 Kč/tým
Středa 22. 1. v 19.00 hod.
Soví hory - ocelové město nacistů
Beseda se spisovatelem a badatelem Milanem Zachou Kučerou o jeho knize Největší
tajemství třetí říše. V Sovích horách je roztroušeno šest podzemních objektů. Tato
obří stavba s názvem Anlage Riese je jedna
z nejrozsáhlejších v dějinách nacistického
Německa jak co do velikosti, tak finanční
náročnosti. Přednáška, která vám nedá vydechnout.
vstupné: 40 Kč
SOBOTA 25. 1. ve 20.00 hod.
STO ZVÍŘAT Nekrosongy tour
NEKROSONGY, ANEB PÍSNĚ, KTERÉ
JSTE NEMOHLI SLYŠET! (1990-1996).
Jedná se o písničky, které vznikly v minulém tisíciletí, a které mnozí neslyšeli z pros-

tého důvodu - nebyli ještě na světě... Přesto
nezemřely a těší se na koncertní provedení.
Navíc bude záležet na divácích toho konkrétního večera, které si vyberou a vzápětí
uslyší. Během první zvířecí série, ve které
zazní jak písně z aktuálního alba HRAJU NA
KLAVÍR V BORDELU, tak osvědčené kousky
jako Škola, Nikdy nic nebylo, Dáma s čápem
nebo Nejkratší cesta, diváci označí na tabuli
v seznamu Nekrosongů ty, které budou chtít
slyšet v druhé části programu. Těch 5, které
dostanou největší počet hlasů, kapela vzápětí zahraje. Na seznamu vykopávek se najdou
zaprášené klenoty jako Ryba, Vrány, Podpaží,
Loutka, Napospas a další.
Vstupné 200 Kč
Neděle 26. 1. v 19.00 hod.
Schindlerův seznam
Silný, nadčasový, jedinečný.
Uvádíme k připomenutí Mezinárodního dne
památky obětí holokaustu 27. ledna.
Drama, USA, 1993, 195 min
vstupné: zdarma
PÁTEK 31. 1. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání Viola FALB & Jakub
DOLEŽAL Quintet (Rakousko/CZ)
Rakouská saxofonistka Viola Falb studovala
jazzový saxofon na Univerzitě hudby a dramatického umění ve Vídni. Získala řadu ocenění v Rakousku - objev roku 2008, vítězka
rakouské Ceny diváků „Jazzzeit“. V roce 2010
studovala v New Yorku pod vedením Grega
Osbyho, Stevea Lehmana, Elleryho Eskelina
a Hala Crooka. Viola sama skládá jak moderní klasickou hudbu, tak komorní muziku ale
především milovaný jazz…
Vstupné 130 Kč/60 KčS
SOBOTA 1. 2. ve 20.00 hod.
AC-DC revival
Vstupné 100 Kč/60 KčS

Divadelní plakáty Jana Schmida v knihovně
Další výstavou kolekce plakátů v galerii Městské knihovny v Poličce představujeme velice zajímavou osobnost nejen výtvarné – ale především
divadelní tvorby JANA SCHMIDA. Setkáme se
zde s malým zlomkem rozsáhlé práce autora, který se výrazně zapsal do mnoha oborů naší kultury v uplynulých desetiletích.
Jan Schmid (nar. 1936 v Táboře) se nejprve vyučil malířem skla, poté vystudoval železnobrodskou umělecko - průmyslovou školu a nakonec
VŠUP v Praze. Po studiích začal pracovat v Libereckém loutkovém a později Naivním divadle
jako výtvarník a později i autor a režisér. V roce

Foto Pavel Vácha

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

1963 založil nový soubor, který od roku 1964 dodnes nese název STUDIO YPSILON. „Ypsilonka“
do roku 1978 působila v Liberci a poté přesídlila do Prahy, kde stále působí na vlastní scéně ve
Spálené ulici.
Jan Schmid není pouze divadelním ředitelem,
autorem několika divadelních her, řady knih
beletristických i odborných, ale současně je i výtvarníkem a ilustrátorem a v neposlední řadě
i divadelním pedagogem. Jeho žáci se výrazně
uplatňují v současné divadelní, filmové i televizní tvorbě. Řadu let připravuje s Janem Lukešem
pro ČT velmi sledovaný Literární magazín 333.
Schmidovy divadelní plakáty pro Studio Ypsilon jsou zajímavým fenoménem. Na české divadelní scéně není druhé divadlo, které by mělo
téměř padesát let plakáty z dílny jednoho autora,
plakáty, které jsou unikátní jednotným výtvarným názorem a grafickou podobou.
Nezaměnitelný autorův výtvarný rukopis nepopisným způsobem přibližuje divákům charakter inscenace a je trvalou a nezaměnitelnou součástí vizuální podoby Studia Ypsilon. Není divu,
že Schmidovy plakáty se staly objektem zájmu
řady sběratelů.
(Výstava v poličské knihovně potrvá od 11. 1. do
3. 2. 2014)
(pva)

Program RC MaTami
Zdravíme vás v novém roce a opět
přinášíme jak náš pravidelný
program, tak i spoustu dalších
zajímavých přednášek a aktivit.
Těšíme se na vás.
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 úterý a čtvrtek 9.00 – 12.00 hod. (od nového roku každé úterý a čtvrtek)
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
• HERNA PRO DĚTI
Každou středu 15.00- 17.30 hod.
• DROBEČCI (pro rodiče s dětmi od 0 do 1
roku)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. 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
Ostatní přednášky, semináře a dílny
• TVOŘIVÉ (ARTETERAPEUTICKÉ) ODPOLEDNE PRO ŽENY
10. 1. 2014 (pátek) od 16.00 hod.
Dílna je určena všem, kteří o sobě chtějí zjistit
něco víc. Přijďte s námi prožít příjemně tvořivé odpoledne. Přihlašujte se přes sms na tel:
777 619 234.
• TĚHULKY
14. a 28. 1. 2014 (úterý) od 16.00 hod.
Při setkání se dozvíte to nejdůležitější pro těhotenství, porod a šestinedělí a naučíte se vnímat
sebe a miminko. Společně se protáhneme a za-

relaxujeme. Probereme témata týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí. Podělíme se o svoje
radosti a starosti.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE A JEJICH
VYUŽITÍ U DĚTÍ
23. 1. 2014 (čtvrtek) od 16.00 hod.
Na přednášce se dozvíte, jak květové esence přispívají k nastolení vnitřní rovnováhy v různých
stresových situacích, které děti prožívají např. ve
škole, školce, u zubaře,…)
Vede: Mgr. Michaela Vomáčková
Opět tu máme BAZÁREK!
13. 3. 2013 (čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.) a 14. 3. 2013
(pátek 9.00 – 16.00 hod.) Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na období jaro/léto, oblečení pro těhotné a hraček.
Pokud by měl někdo zájem o stejné prodejní číslo,
sdělte tuto skutečnost do 27. února, ukončení přihlašování na bazárek bude 6. března. Více informací
v příštím čísle Jitřenky a na našich webových stránkách.
V listopadu se centrum připojilo k charitativní
akci Krabice od bot aneb darujte naději, kterou pořádá rakouská charita. Cílem bylo naplnit krabici od
bot věcmi, které by dětem ve věkové kategorii 2 až
15 let udělaly radost a zároveň by byly potřebné. Vybralo se celkem 68 krabic, což je na tak malé město
obrovský úspěch. Krabice byly distribuovány do nejchudších oblastí Rumunska. Ve vánočním čase by
tak každá krabice měla mít už svého majitele. Děkujeme koordinátorce akce Lence Kunčíkové.
20. 12. 2013 v 15.00 hod. proběhlo předání výtěžku z BENEFIČNÍHO KONCERTU PRO VAŠÍKA - ve
výši 37 040 Kč. Velké díky hlavním organizátorům
celé akce Jarce Praxové, Honzovi Hradeckému
a Lence Kunčíkové.

Konopí soutěž
Vyhodnocení
soutěže
č. 5 z minulého čísla Jitřenky správná odpověď: Kvalitnější,
ekologičtější a ekonomičtější
je papír vyrobený z konopí.
Správně odpověděli dva soutěžící, kteří oba obdrží výhru.
V lednu bude v soutěži pauza, pokračovat budeme zase od února.
Ekocentrum Skřítek přeje všem lidem dobré
vůle mnoho zdraví a sil do celého nového roku.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Poličská nemocnice s.r.o.
vás srdečně zve na již

tradiční ples
který se koná 1. 2. 2014 ve 20 hod.
v restauraci Jordán.
Hraje skupina ABC Svitavy.
Připravena je bohatá tombola.
Vstupné 100 Kč. Vstupenky lze koupit
v kanceláři stravovacího provozu
v Poličské nemocnici s.r.o.
nebo přímo na plese.
Těšíme se na vás!
Helena Kohlová, vedoucí

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)
• 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

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
17. 1. - „Bystré dříve a nyní –
Podkova“
Další promítání fotografií s vyprávěním kronikáře města pana
V. Dittricha se uskuteční od 17.00 hod. v kině
Bystré.
18. 1. – Sportovní ples – od 20.00 hod.
v Sokolovně.
K tanci a poslechu zahraje skupina Qwalt, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola. Program oživí malí fotbalisté, kteří předvedou své
fotbalové dovednosti.
31. 1. – Hasičský ples – od 20.00 hod.
v Sokolovně.
K tanci a poslechu zahraje skupina Kredit, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola.
Litomyšl
20. 1., 19.00 hod. - Hotel Zlatá Hvězda,
Litomyšl

Hvězdné večery ve Hvězdě: Doris & The Swingin´ Bastards - hudební skvosty z dob, kdy jazz
byl ještě mladý
21. 1. - Městská knihovna, Litomyšl
Zmizelá Litomyšl - promítání starých fotografií a vyobrazení Litomyšle
26. 1., 14.00 hod. - Lidový dům, Litomyšl
Plesové odpolední čaje pro dříve narozené hraje živá hudba
Lubná
Plesy pořádané na Skalce Lubná
3. 1. - První ples
18. 1. - Ples KDU-ČSL		
25. 1. - Ples TJ Sebranice
Oldřiš
18. 1. - Myslivecký ples v Orlovně Oldřiš
Sebranice
10. 1. – Farní ples, v kulturním domě
v Sebranicích.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
PYŽÁMKOVÁ PÁRTY
- veselé odpoledne s veselými hrami
v pyžamkách. Vezměte si s sebou své
oblíbené plyšáky a přijďte se s nimi
pobavit.
Termín: pátek 10. 1.
Čas:
17.00 - 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč, s členskou kartou 15 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihláška: do 8. 1.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
NATISKNI SI TRIČKO
- výtvarná dílna pro děti a rodiče.
Natiskneme si kvalitní bílá trička
pomocí sítotiskových šablon
MY-STYLE
Termín: čtvrtek 16. 1.
Čas:
17.00 - 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
110 Kč, s členskou kartou135 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihláška: do 6. 1. (nahlásit velikost trička)
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352
BUBNOVÁNÍ S VLADIMÍREM
- relaxace s bubínky pro zkušené
i nezkušené
Termín: pátek 17. 1.
Čas:
17.00 - 19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč
Lektor:
Vladimír Poutník
Přihlášky: do 12. 1.
Info:
SVČ Mozaika 461 725 352
TVOŘENÍ PRO MALÁ
STVOŘENÍ – MUCHLÁŽ
Určeno pro nejmenší umělce s rodiči.
Termín: čtvrtek 23. 1.
Čas:
16.00 - 17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
25 Kč, s členskou kartou 20 Kč
Lektorka: Irena Chroustovská
Přihláška: do 22. 1.
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 1.
4.–5. 1.
11.–12. 1.
18.–19. 1.
25.–26. 1.
1.–2. 2.

MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MDDr. Orgonášová Lenka,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Piráti z Karibiku aneb hry
bez hranic ve vodě
Týmy 2. stupně ZŠ a víceletá gymnázia
Termín: čtvrtek 23. 1.
Čas:
15.00 – 17.00 hodin
Místo:
Krytý plavecký bazén Polička
Cena:
200 Kč/tým (pět členů) – 40 Kč/dítě
Lektorka: Alena Hejduková, Blanka Faltýnková
Přihláška: do 15. 1. v SVČ Mozaika
Info:
Alena Hejduková, Blanka Faltýnková
461 725 352
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
JAKO BY SE NECHUMELILO
- zábavný den pro kluky a holky od 1. třídy
Termín: pátek 31. 1.
Čas:
9.00 - 15.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130 Kč, s členskou kartou 120 Kč, cena
zahrnuje jídlo, pitný režim a materiál
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 20. 1.
S sebou: přezůvky, boby a podle počasí náhradní
oblečení na převlečení
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
LYŽOVÁNÍ ZA VYSVĚDČENÍ
- KOUTY NAD DESNOU
Termín: pátek 31. 1.
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. na www. mozaika-policka.cz,
fila@pegas-tour.cza ve VinoCafé
v Poličce
Info:
Změna místa vyhrazena podle sněhových podmínek.
Mgr. Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282,
Dáša Procházková, tel.: 736 725 353

Šmoulování na ledě
- veselé odpoledne pro děti se soutěžemi v maskách Šmoulíků
Těšíme se na taťky Šmouly, Šmoulinky a Šmoulíky.
Termín: 31. 1.
Čas:
14.00 – 16.00 hodin
Místo:
Zimní stadion Polička
Info:
Alena Hejduková, Blanka Faltýnková tel: 461 725 352
Ples SVČ Mozaika a Kruhu přátel DDM
Termín: sobota 7. 2.
Čas:
20.00 - 3.00 hod.
Místo:
Společenský sál Jordán
Cena:
140 Kč
Hraje:
skupina MIX
Předprodej vstupenek: SVČ Mozaika
KURZ MALBY
Probuzení a rozvoj tvořivosti. Poznávání kreativních technik kresby,
malby a kombinovaných technik.
S sebou akrylové barvy, suché pastely a pastelky.
Termín: od úterý 7. 1.
Čas:
18.00 – 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 500 Kč/10 lekcí
Lektor:
D. Němcová
Info:
SVČ Mozaika 461 725 352
JESENÍKY 2014 Zájezd pro dospělé
Více informací a program zájezdu
naleznete na www.mozaika-policka.
cz
Termín: 16. – 20. 6.
Cena:
2 900 Kč, v ceně je zahrnuta doprava,
4x ubytování, 4x polopenze, průvodcovské služby
Přihláška: do 20. 1. Přihlášky je možné vyzvednout v SVČ Mozaika Polička nebo
u p. Matouše, ZŠ Na Lukách, Švermova 401, 572 01 Polička, e-mail:
matousmilan@seznam.cz nebo je
vyplnit na www.mozaika-policka.cz

Vánoční přípravy v Mozaice
Předvánoční shon u nás začal již v listopadu,
kdy se uskutečnila Vánoční dílna pro pedagogické
pracovníky (vzdělávací program v rámci projektu
Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí). Pro učitele byl připraven pestrý a inspirativní program s vánoční tématikou.
Hned v prvním prosincovém týdnu začali na
Mozaiku docházet žáci poličských i okolních základních škol. Vyráběli jsme s nimi vánoční dekorace, anděly a svícny. Děti měly možnost vyzkoušet si nové materiály a spoustu zajímavého nářadí.
Hlavně kluci byli okouzleni naší novou dílnou pro
kutily. Při výrobě vánočního svícnu používali svěrák, vrtačku, pilku...
Výtvarné kroužky v prosinci finišují s výrobky, kterými se budou děti moci pochlubit. První
výstava jejich prací bývá každoročně již na první
adventní neděli v Kamenci.
Připravit Mozaiku na akci VÁNOCE V MOZAICE zabere všem zaměstnancům čtrnáct dní. Tematické výstavy jsou již tradicí, letos jsme zvolili
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

téma Staročeské vánoce. Mozaiku provoněla pravá česká zabijačka a určitě bylo i na co koukat. Celý
dům zdobily práce dětí z výtvarných kroužků i dekorace, které připravují zaměstnanci. Nechybělo
ani vánoční tvoření hlavně pro děti.
Ale to nejdůležitější byla ta bezvadná atmosféra.
Dá spoustu námahy nachystat takhle velkou akci
za plného provozu, ale vždy to pak nakonec stojí za
to. Jsme moc rádi, že každý rok přijdete, pochválíte nás, něco pěkného nám řeknete a utvrdíte nás
v tom, že tahle práce má pořád smysl.
PODĚKOVÁNÍ
S koncem roku 2013 bychom rádi poděkovali
všem sponzorům za krásné dary, které věnovali na
akce pro děti. Všem našim pomocníkům, externistům a přátelům Mozaiky, bez kterých by se většina
akcí nedala uskutečnit.
Také chceme zdůraznit, že akce jako Drakiáda,
Broučkování, Špaldíkova cesta a Vánoce v Mozaice
byly částečně hrazeny z grantů Pardubického kraje.
SVČ Mozaika Polička

Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽ
SLAVNÉ VILY PARDUBICKÉHO KRAJE
Výstava o slavných i veřejností opomenutých vilách v téměř
třiceti městech a obcích našeho
kraje
25. ledna - 6. dubna
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
i 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. Putovní výstava bude rozšířena o další
zajímavé vily z Poličky, o dokumentaci zachycující
postup výstavby domu a o tvůrčí pracoviště pro
návštěvníky.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 25. ledna
od 14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Úvodní slovo pronese David Junek.
VÝSTAVA
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 východ-

ních 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. Návštěvníci zde uvidí soubor archeologických nálezů, které
zapůjčila muzea z celé České republiky. Jedná
se především o archeologické památky - zbraně,
šperky, keramiku apod. z doby laténské spojované
s životem Keltů na našem území. Instalace je doplněna také figurínami keltských bojovníků. Prostřednictvím interaktivních prvků se mohou malí
i velcí návštěvníci vžít do role Keltů a vyzkoušet si
např. repliky oděvů nebo mlít obilí na kamenném
žernovu.
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
PŘEDNÁŠKA ARCHEOLOGA
PhDr. JANA JÍLKA
Archeolog PhDr. Jan Jílek z Východočeského
muzea nám představí nejnovější archeologické
objevy a poznatky ze života Keltů z oblasti regionu
východních Čech. Vizuální přednáška se koná ve
čtvrtek 9. ledna od 17.00 hodin v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné:
15/30 Kč.
VE SVĚTLE VÁNOČNÍ SVÍCE
Vánoční výstava, která představí fenomén
světla tak, jak provázel člověka životem, každým
dnem i celým rokem, před zavedením elektrického proudu.
23. listopadu 2013 - 12. ledna 2014

Zájmové kroužky v Tylově domě
Tylův dům v Poličce otevírá ve 2. školním pololetí
tyto zájmové kroužky
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
- 1,5 až 2,5 roku – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 5. února
cena 600 Kč/15 lekcí na 2. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
- 2,5 až 3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., začátek 5. února 2014
cena 600 Kč/15 lekcí na 2. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny na
pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují posilovací a relaxační část, která je vedena formou her.
Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví zájemci.
		
Cvičení pro zdraví a krásu
– pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 12. února
cena 600 Kč/15 lekcí na 2. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Jógový klub - od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 3. února
cena 1.200 Kč/15 dvouhodinových lekcí na
2. školní pololetí
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná,
dechová a mentální cvičení a další doprovodné
techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním a stresujícím vlivům dnešního života
a vede k celkové harmonizaci.
Zumba – pro ženy a muže od 14 let
Lektorka: Ivana Voglová
úterý 17.15 – 18.15 hod., začátek 25. února

cena 520 Kč/13 lekcí na 2. školní pololetí
Zumba je založena na prvcích aerobicu v rytmu
latinské hudby. Tancem nejlépe dostanete tělo do
formy a zároveň ani nevíte, že cvičíte.
Zdravotní cvičení pro každého
– pro ženy a muže od 15 let
Lektorka: Hana Hejtmánková
středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 5. února
cena 640 Kč/16 lekcí na 2. školní pololetí
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění
svalových dysbalancí, stresu a únavy. Přináší
celkové zklidnění.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
13. do 23. ledna 2014 v úředních dnech – přihláška
platbou v hotovosti nebo převodem na účet. Účastníci z prvního pololetí mají při přihlašování přednost.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa - 8.00 až 17.00
hod., úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod., polední
přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

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

Když den má krátký krok a noc širokou náruč,
poznáváme, že se blíží vánoce. Výstavu rozsvítí
rozmanité historické lucerny, louče, svíčky, svícny i lampy z městského, venkovského i církevního
prostředí. Připomínáme začátky veřejného osvětlení v Poličce i světla používaná v dopravě. Vysvětlí,
jak se rozdělával oheň křesadlem, jak se vyráběly
louče, svíčky a sirky nebo co dělal lampář a ponocný. Světlo má i duchovní rozměr – to si uvědomujeme při rozsvěcování adventních a vánočních svící.
Lucerny jsou atributy některých antických hrdinů,
svíce či lampy křesťanských svatých.
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé
umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor buduje
most mezi uměleckým dílem a veřejností.
Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu
by asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na
několik poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se doposud měsíčně obměňovala „Stěna
pro jedno dílo“, bude příštích 12 měsíců vystaveno
vždy 30 dní jedno dílo dle výběru našich „nových
kurátorů“.
V lednu představí kurátor – JUDr. Marie
Tomanová, místostarostka města – dílo Zbyška
Siona: Morový sloup. Komorní vernisáž
proběhne v pondělí 6. ledna v 17.00 hod.
v muzeu.
LETNÍ KINO V ZIMĚ - JOHNNY
ENGLISH SE VRACÍ
Promítání se koná v sobotu 11. ledna 2014 od
17.00 hod. na zahradě Centra Bohuslava Martinů.
Johnny English je zpět a spolu s ním se na krátko vrací Poličské kulturní léto! Kdo zachrání Její
veličenstvo britskou královnu, když agent 007
James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před
lety dokázal, že je na něj spolehnutí a že raději
Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli
všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona alias Mr. Beana. Zimní filmový
podvečer s teplými nápoji pro malé i velké.
Dobrodružný/Komedie. USA/Velká Británie/
Francie, 2011, 97 min
Vstupné zdarma.
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ÚNOR
LIDOVÉ VESELÍ OD ZIMY DO JARA
ANEB OD MASOPUSTU
K VELIKONOCŮM
Výstava se zimní a jarní tématikou tentokrát
zaměřená na lidové zábavy našich předků v období od masopustu do Velikonoc…
1. února – 21. dubna
První výstavou ve třídě B. Martinů v roce 2014 si
připomeneme lidové zábavy a zvyky, kterými naši
předkové překonávali dlouhé období zimy a chladný začátek jara. Od masopustního průvodu maškar,
vynášení smrti, přinášení nového léta, obchůzky
s Jidášem až k velikonočnímu koledování. Dozvíte
se, jaké pradávné zvyky sloužily k zajištění dobré
úrody a proč se lidé během průvodů přestrojují do
postav někoho jiného např. medvěda, žida, kominíka, kobyly... Obdivovat budete moci krásu masopustních masek a některé si i vyzkoušet. K zábavám, dodnes oblíbeným, patřily plesy, tancovačky,
karnevaly či svatby. Naopak ve všedním životě lidé
užívají svá jména a vy se v rámci výstavy dozvíte,
co přesně křestní jména znamenají, jaký je jejich
původ a jaké mají svaté patrony. Zajímavostí budou biblické postavy, které o Velikonocích vystupují vedle Ježíše Krista, a světci, kteří se objevují
v jarních pranostikách.
Výstavy jsou v lednu k vidění denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
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Tak to máme za
sebou…

Tomáškova a Novákova hudební Skuteč

Prohlížím poslední Jitřenku loňského roku
a vánoční pohody nedohledám. Zprávy směřují
spíš k loňské přítomnosti, především k optimistickému přehledu proměn Poličky, sportovním
úspěchům talentované lehké atletky a imaginativním obrazům výtvarníka Zbyška Siona. Gratulace čtenářům představitelům města a naší
Jitřenky se pro množství důležitých událostí
přikrčila na dolních růžcích stran 2 a 4. Kromě víceméně věstníkových oznámení rozčeřil
stránky Jitřenky dvojí pohled na zájezd důchodců do Velkého Mederu. A nastala otázka, jak je
líčena tato událost. Která je pravdivá, pravdivější, nejpravdivější. Já znám citát: tvoje řeč budiž
ano ano, ne ne. Nic mezi tím.

Například, takhle spor o rappera Řezníka
a zveřejňování jeho tvorby rozřešila přizvaná
odbornice, doktorka psychologie tímto odvážně
jednoznačným postojem, který jsem si zapsal
a který čtenářům předkládám: „Tak já si myslím, že by se to mohlo tak trošičku jakoby eliminovat…“ Čeština nám rychle a jistě degraduje
k takovým vyjádřením jako: je to strašně krásné,
politici zase mají připravený časový harmonogram k závěrečnímu finále, (což je pleonasmus,
tedy nadbytek dvojího stejného) a je to zrovna
taková pitomost jako, že nám k vánocům dle slov
komentátorky TV koaliční strany nadělí dárek
zdarma.
Prožili jsme politický rok, který se na stránkách Jitřenky projevil jen narychlo zařazenou
tabulkou volebních výsledků a vlastně je to tak
dobře. Dnes se už o tom nemluví ani v hospodách a neslušné anekdoty splývají s těmi politickými. Ještě že jsou tu televizory a sportovní
přenosy.
Měli bychom mluvit o tom, jaký to byl pěkný
první adventní večer na náměstí s rozsvícením
krásně nazdobeného stromu a programem nejmenších dětí, chrámového sboru, ZUŠ, gymnazistů a naší oblíbené dechovky - vše s poetickým
komentářem Jarmila Feltla. Zrovna tak jako
o mikulášské akci Mozaiky a motorkářů. A pořadatele by nemělo otrávit nenasytné počínání
některých dětských sběratelů dárečků či bezdůvodné vulgarity některých tatínků na účet pořadatelů. Ale jak už jsem napsal, taková je doba.
Kam tím ten Klein míří… K tomu, že musíme
začít u sebe. Začnu-li tolerancí, mám na mysli
ochotně uhnout cyklistům jedoucím po chodníku či v parku. Neplést se do cesty řidičům v Masarykově a Riegrově ulici a radostně jim pokynout a pozdravit. Důchodci by se neměli tvářit
nevraživě, když v samoobsluze slyší od některých příslušnic produktivní generace, že kam se
podívají, jsou všude nalezlí. Vždyť je to pravda.
A tak přes to všechno přese všechno: Vyhlížím
k novému roku s důvěrou a přeji vám, milí čtenáři Jitřenky upřímně všechno nejlepší.
Váš Adolf Klein,
kronikář města
Foto P. Klein
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Město Skuteč zve na XI. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč ve dnech 2. 3. – 4. 5.
2014
G. Verdi: Rigoletto
Nesmrtelné dílo vrcholného představitele romantického hudebního dramatu.
Jihočeské divadlo České Budějovice
2. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč,
vstupné 350 Kč
P. I. ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO
Nejslavnější klasický balet s vrcholným tanečním uměním.
Severočeské divadlo opery a baletu Ústí nad
Labem
9. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč,
vstupné 300 Kč
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Muzikál na motivy stejnojmenného filmu.
K. Svoboda, J. Štaidl, E. Krečmer, Z. Podskalský, Z. Podskalský ml.
Moravské divadlo Olomouc
16. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč,
vstupné 350 Kč
pavel šporcl a GIPSY WAY
Hudební show plná strhujícího rytmu a vášně
Houslový virtuos Pavel Šporcl a slovenská
romská cimbálová kapela.
23. března - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč,
vstupné 350 Kč
SMETANOVO TRIO
Koncert věnovaný Roku české hudby.
V. Novák: Baladické trio, B. Smetana:
Trio g moll
A. Dvořák: Trio f moll, V. J. Tomášek: výběr
z klavírního díla.
27. března - 18 hodin, Městské muzeum Skuteč, vstupné 150 Kč
O cenu Vítězslava nováka
Soutěžní přehlídka dětských a mládežnických pěveckých sborů.
29. března - po celý den, Kulturní klub Skuteč,
vstupné zdarma
Barocco sempre giovane  & gabriela 
demeterová 
Díla slavných mistrů v jedinečném prostředí.
6. dubna - 16 hodin, Kostel na Chlumku
v Luži, vstupné 300 Kč
VIVAT CAROLUS QUARTUS
Koncertní hold Otci vlasti, římskému císaři
a českému králi Karlu IV.

Alfred Strejček - recitace
Štěpán Rak - kytara
11. dubna - 18 hodin, Kostel Nanebevzetí Panny Marie Skuteč, vstupné 200 Kč
G. VERDI: LA TRAVIATA
Opera na námět románu Dáma s kaméliemi.
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
13. dubna - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč
, vstupné 350 Kč
VANGELIS – 1492: CONQUEST OF PARADISE
Slavné Dobytí ráje v galakoncertu na zimním
stadionu.
Filharmonie Hradec Králové, Pražský filharmonický sbor,
sólo klavír: Helena Suchárková – Weiser
dirigent: Andreas Sebastian Weiser
25. dubna - 21 hodin, Zimní stadion Skuteč,
vstupné 350 Kč
A. DVOŘÁK: TE DEUM
Koncert věnovaný 110. výročí úmrtí A. Dvořáka.
Z díla A. Dvořáka zazní jeho Biblické písně,
V přírodě a Te Deum
Chrudimská komorní filharmonie
PS Rubeš Skuteč a PS Slavoj Chrudim
dirigent: Martin Profous
27. dubna - 18 hodin, Kostel Nejsvětější Trojice Chrast, vstupné 150 Kč
J. SVĚCENÝ, M. DVOŘÁK: VIVALDIANNO
Unikátní spojení mezi hudbou minulosti
a současnosti.
2. května - 21 hodin, Zimní stadion Skuteč,
vstupné 350 Kč
L. v. BEETHOVEN: SYMFONIE
č. 9 d moll op. 125
Závěrečný koncert festivalu s jedinečnou
Ódou na radost.
Jihočeské divadlo České Budějovice
4. května - 16 hodin, Kulturní klub Skuteč,
vstupné 300 Kč
Prodej vstupenek byl zahájen 1. prosince na odboru kultury a školství na MěÚ Skuteč, v Turistickém
informačním centru v budově městského muzea
a prostřednictvím internetových stránek http://
vstupenky.skutec.cz.
Více informací o festivalu Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč naleznete na http://festival-hudebni.
skutec.cz.

Tvorba v přímém přenosu
Trojice současných uznávaných umělců žijících na Poličsku se v Divadelním klubu postavila
11. prosince 2013 před čistá plátna. Za dohledu
kamer i přítomných diváků se pustili do vytvoření rozměrného trojobrazu. Veronika Bromová multimediální tvůrkyně, Veronika Jílková – ilustrátorka a Štěpán Jílek – designér, přijali výzvu,
aby odhalili proces tvorby i prostřednictvím internetového online přenosu veřejnosti.
Dění v provizorním ateliéru v Divadelním klubu Tylova domu se „účastnili“ nejen lidé z Prahy,
Brna a dalších koutů republiky, ale také třeba
umělci ze Slovinska nebo Turecka. Vznik uměleckých děl trojice výtvarníků se snažily zprostředkovat svým žákům i některé učitelky výtvarné
výchovy. Díky online přenosu přitom nemusel
ani jeden ze studentů opustit svou lavici.
Rozměrné dílo je nyní k vidění v Městské
knihovně v Poličce, která celou akci uspořádala. Obraz bude v chodbě knihovny k vidění do
10. ledna 2014. Mezitím organizátoři doufají, že
se pro dílo podaří najít vhodný veřejný prostor,
kam by se mohlo důstojně umístit.

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

Online tvůrčí projekt možná nezůstane v Poličce ojedinělý. Z ohlasů diváků na internetu vyplynulo, že by si přáli mít možnost sledovat umělce
při práci častěji. V městské knihovně již nyní hledají možnosti, jak žádostem ze sítě sítí vyhovět.
S přáním příjemného dne
Sylva Horáková

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

6. 1.
8. 1.
9. 1.
10. 1.
11. 1.
11. 1.

13. 1.
14. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
18. 1.

20. 1.
21. 1.
22. 1.

23. 1.

25. 1.

26. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.

30. 1.
31. 1.

1. 2.
7. 2.

Čas
17.00
19.00
14.00
19.00
17.00
16.00
17.00
9.00
15.00
17.00
20.00
19.00
16.00
14.00
19.00
17.00
17.00
20.00
13.30
15.00
19.00
19.00
8.15
13.30
17.00
19.00
15.00
16.00
16.00
14.00
18.00
20.00
19.00
19.00
16.00
8.15
10.00
19.00
14.00
6.00
9.00
14.00
20.00
14.00
20.00
15.00

Název akce - popis
Stěna pro „nového kurátora“
Iva Bittová
Cestovatelské odpoledne
Sama proti času - Martina Sáblíková
Přednáška archeologa PhDr. Jana Jílka
Tvořivé (arteterapeutické) odpoledne pro ženy
Pyžámková párty - veselé odpoledne v pyžamkách
Tříkrálová sbírka 2014
Eva a Vašek - koncert
Letní kino v zimě - Johnny English se vrací
SHOWrec. vol.3
47 róninů
Těhulky
Jaký byl rok 2013 - kavárnička
Kapitán Phillips
Natiskni si tričko - výtvarná dílna pro děti a rodiče
Bubnování s Vladimírem - relaxace s bubínky
Uncle Jungle Make It Funky
Turnaj ve stolním fotbálku
Mrňouskové
Čtyři dohody
Vlk z Wall Streetu
a 10.00 Rákosníček a jeho rybník
Šikovné ručičky - tkaní
Soví hory - ocelové město nacistů
Zlodějka knih
Piráti z Karibiku aneb Hry bez hranic ve vodě
Bachovy květové esence- přednáška
Tvoření pro malá stvoření – muchláž
Vernisáž: Slavné vily Pardubického kraje
7. Poličský košt moravských vín
STO ZVÍŘAT Nekrosongy tour
Schindlerův seznam
Něžné vlny
Těhulky
Divoké safari
Divoké safari
Herkules: Zrození legendy
Narozeninové zpívání
Lyžování za vysvědčení- Kouty nad Desnou
Jako by se nechumelilo - zábavný den pro kluky a holky
Šmoulování na ledě - veselé odpoledne pro děti
Jazzové setkání Viola FALB & Jakub DOLEŽAL Quintet (Rakousko/CZ)
Lidové veselí od zimy do jara, aneb od masopustu k Velikonocům
AC-DC revival
Ples SVČ Mozaika

#

		 Název akce - popis
26. 10. - 12. 1. Keltové ve východních Čechách
11. 1. - 3. 2. 		 Výstava Divadelní plakáty Jana Schmida

leden 2014

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
město Polička
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Plavecký bazén Polička
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Sokolovna
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Kouty nad Desnou
SVČ Mozaika
Zimní stadion Polička
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Společenský sál Jordán

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.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
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.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
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Jan a Milan Matoušovi
603 998 711
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna

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

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

Aby nebyl nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Dovolte mně, abych vás
pozdravil v novém kalendářním roce. Chci vám
popřát pevné zdraví, štěstí, spokojený soukromý,
rodinný a společenský život. Jsem rád, že jste si
již zvykli pročítat Jitřenku a hledat v první řadě
sloupky pod heslem ABY NEBYL NIKDO SÁM.
Minulý rok 2013 jsme naši aktivitu opět úspěšně zakončili výroční členskou schůzí, tentokrát
v malém sále Tylova domu, kde jsme zhodnotili
uplynulý rok, přijali rozmanitý plán činnosti na
rok 2014 a zvolili staronové vedení svazu. Předsedou organizace byl opět zvolen Ivan Chudý, místopředsedou pak Slávek Koráb, jednatelkou Maruška Pospíšilová a členové výboru Míla Šitinová
a Jirka Krejsa. Revizorem účtů se pak stal Štefan
Lastomirský. Novou vlaštovkou číslo 5 byl zvolen
Jaromír Jasanský.
Po procedurálních otázkách schůze a po diskusi
začala volná zábava. Bohaté občerstvení, tombolu,
hudbu, zpěv a tanec vystřídalo velmi emocionální vystoupení dětí s poličského dětského domova. Děti nás již tradičně přišly pozdravit směsicí
vánočních básniček a koled. Celé odpoledne bylo
důstojnou tečkou za uplynulým rokem.
A co nás čeká letos? Tak v první řadě a to již za
několik dní, náš první slet vlaštovek. Bude se konat ve čtvrtek 9. ledna v THT od 10.00 hodin. Tam
rozpracujeme a upřesníme akce na první měsíce
nového roku. Kdo ještě nezaplatil členský příspěvek 2014, tak to prosím splňte přes své vlaštovky. I přesto, že jsme chtěli mít v lednu své zimní
prázdniny, tak na žádost mnoha členů se sejdeme
na Starohradské na lednové besedě o vánočních
prožitcích, a to v úterý 14. ledna od 14.00 hodin.
Na únor pak výbor připravuje besedu se zdravotní tématikou a v březnu, možná už nebude velká
zima, první jarní výlet. O tom a o všem dalším zase
až v dalších Jitřenkách. Tak se mějte krásně a těšíme se na Vás při plánovaných akcích.
Za výbor předseda MO SDCR,
RSDr. Ivan Chudý

Základní škola Na Lukách
si dovoluje pozvat všechny předškoláky
a jejich rodiče

k zápisu do 1. třídy
který se uskuteční v pátek 17. ledna 2014
od 14 do 17 hodin.
K zápisu je nutné přinést s sebou rodný list
dítěte a vyplněný dotazník, který obdržíte
ve vaší mateřské škole.
Omlouváme se za chybné datum,
tj. 18. ledna, zveřejněné v minulém čísle.
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Masarykova škola otevřela dveře
novým prvňáčkům
Uplynul rok a noví prvňáčci se zase těší do školy.
Těší se na svůj velký první krok do života. K Vánocům si přáli aktovku a penál a od té doby mnozí
doma tráví čas hrou na školu.
V tom jejich těšení je ale malá nejistota. Jak vlastně škola vypadá? Co tam všechno uvidím a jestlipak
se mi tam bude líbit? Na tyto otázky jim umožnila
Masarykova základní škola najít odpověď.
V úterý 10. prosince se otevřely dveře školy
pro veřejnost. Již od osmi hodin po dobu celého
vyučování mohli zájemci z řad rodičů a žáků navštívit školu, prohlédnout si třídy i prostory školní družiny. Velký zájem rodičů byl pro nás učitele
příjemným překvapením. Rodiče přicházeli nejen

s předškoláky, ale i s jejich sourozenci. Někteří se
zúčastnili části vyučovací hodiny, jiní se zajímali
o způsob výuky v prvním ročníku, o výuku jazyků,
pomůcky a vybavení tříd. Návštěvníci si také prohlíželi učebnice pro první třídu a děti si mohly vyzkoušet některé školní pomůcky. Rodiče konzultovali s učiteli také, jak připravit svého „školáka“
k zápisu, co nacvičovat a jaké dovednosti rozvíjet.
Počáteční ostych dětí rychle rozptýlily aktivity na
interaktivních „kouzelných“ tabulích. Děti kreslily, psaly, počítaly a hrály si s obrázky, jako kdyby
už byly opravdovými žáky. Některé ani nechtěly
odejít domů a přály by si nejraději kouzelnou tabuli od Ježíška. Interaktivní tabule jsou umístěny
ve všech třídách pavilonu školy a učitelé při práci
s nimi používají výukové programy k učebnicím
a často také programy, které si pro potřeby výuky
sami vytvářejí.
Zájemci si také prohlédli prostory školní družiny, kde je zaujala prostornost a vybavení učeben
a především výzdoba. Ve školní družině naši žáci
nejen odpočívají, sportují a hrají si, ale jsou také
vedeni ke kreativitě. Vytvářejí mnoho výtvarných
prací, které zdobí prostory družiny i celý pavilon.
Až do odpoledních hodin probíhal ve škole čilý
ruch. Celý den byl přínosný pro všechny zúčastněné a nezbývá než se těšit, až noví prvňáčci usednou
do svých lavic.
Mgr. S. Mohelníková

2 certifikáty pro MŠ Luční
Naše mateřská škola se na
začátku tohoto školního roku
zapojila do dvou projektů.
Prvním je projekt Zelená
škola, který umožňuje dětem
a pedagogům třídit nejen základní složky odpadu jako je
papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých
elektrozařízení a baterií bez
nutnosti cesty na speciální
místo zpětného odběru je
předpokladem pro podporu uvědomělého chování
a je základem pro vytvoření ekologického cítění
u dětí.
Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou rodinní příslušníci dětí jednoduše
odkládat do sběrného boxu, který je umístěn
v budově školky. Projekt naší škole také umožňuje
bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.
Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru
a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako
je například rtuť, olovo, kadmium či brómované
zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.
Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění,
recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.
Druhý projekt s názvem 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu je celostátním dlouhodobým projektem, který reaguje na stále vzrůstající počet
alergických onemocnění a astmatu. V posledních
letech došlo k významnému zlepšení zdravotního
stavu nemocných alergií a astmatem, především
po zavedení moderních preventivních léků a léčebných postupů a opatření do praxe. U většiny
nemocných dochází ke stabilizaci onemocnění
a kvalita jejich života je srovnatelná se zdravými
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lidmi. Přesto se stále mohou objevit velmi vážné,
až život ohrožující situace. Většina alergických
onemocnění začíná v dětství, proto je vysoce
pravděpodobné, že zhoršení stavu nebo závažné
reakce mohou nastávat i ve škole. Po dosud provedených průzkumech je jasné, že školy na takové situace v současné době nejsou připraveny. Projekt
proto nabízí odborné a metodické postupy k řešení této problematiky následujícím způsobem:
• zvyšuje odborné kvalifikace pedagogů a dalších pracovníků mateřských, základních
• a středních škol v problematice alergických
onemocnění a astmatu
• učí pedagogy řešit život ohrožující situace
související s alergií a astmatem, které se vyskytnou ve škole
• představuje možnosti aplikace daného tématu
v běžné výuce v souladu s rámcovými vzdělávacími programy
• učí pedagogy aktivně vyhledávat rizikové děti
s alergií či astmatem
• aktivně zapojuje učitele do úpravy školního
(i mimoškolního) prostředí, aby bylo vhodné
i pro alergiky
• podporuje dialog mezi rodiči a učiteli alergických dětí
• rozšiřuje nabídku projektů podpory zdraví, pomáhá školám naplňovat jeden z cílů
vzdělávání, jímž je učit děti aktivně rozvíjet
a chránit fyzické a duševní zdraví a být za ně
zodpovědný
Projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu
vychází svým obsahem i cíli ze strategie Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny
v 21. století - „Zdraví 21“ a z vládního dokumentu
Zdraví 21 – Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR.
Získáním certifikátů jsme oprávněni používat loga „Zelená škola“ a „Škola přátelská dětem
s alergií a astmatem“.
Za pedagogický tým Ludmila Seidlová,
MŠ Luční Polička

Prevence na Masarykově ZŠ jinak
Škola je v primární prevenci rizikového chování
v centru pozornosti, a to pro všechny oblasti prevence.
Ideou projektu na naší škole bylo, co nejvíce
dostat do povědomí primární prevenci rizikového
chování nejen žáků, ale především rodičů.
Současný trend umožňuje zapojit rodiče i žáky
formou praktických strategií, zážitkových a prožitkových lekcí společně.
Nadále samozřejmě trvá informovanost dětí
v rámci přednášek, besed, aktivit společných pro
dané ročníky, v modelových předmětech a na exkurzích.
V letošním roce prošly 6. - 8. ročníky odpoledními workshopy na zvolená témata společně se
svými rodiči. Nejvíce tvůrčích odpolední proběhlo na téma Informační bezpečí, a to ve spolupráci
s p. Petrem Dřínovským a společností Adyt. Seznámení se sociálními sítěmi jistě nebylo prvotní,
mnohé informace se opakovaly, přínosem byly
především hry, které vtáhly do děje nejen žáky, ale
i jejich rodiče, kteří velmi sporadicky přiznávali,
že zkušenosti se sociálními sítěmi, s facebookem,
nemají prakticky žádné. Zajímavá byla konfrontace s jejich ratolestmi. Děti se podívaly na známá
videa „Seznamte se bezpečně 1, 2.“
Dalším tématem byla etická hravá odpoledne
„Poznej sám sebe“, která se skládala pouze z praktických her a cvičení. Jednou jsme se ocitli na pustém ostrově, poté v kuchyni, zády k sobě jsme měli

možnost naslouchat tomu druhému, vzpomněli
jsme si, kdo nás v poslední době pochválil a za co,
naopak koho jsme chválili my, jakými se můžeme
pochlubit vlastnostmi. Každý si v sobě našel kousek sebe sama a dal ho všanc všem.
Tento program mistrovsky vedl p. František
Krampota z chrudimského Acetu.
Třetím tématem, které jsme zvolili pro workshopy, byly Drogy ve spolupráci s terénními pracovníky Laxusu.
Rodiče našich žáků využili tuto nabídku zatím
jen na polovic. V každé třídě se našli odvážlivci
z řad rodičů, kteří se zapojili do programu. Počty
samozřejmě korespondovaly s nabídnutými termíny a časy. Jednoznačně se ukázalo, že nejvhodnějším dnem odpoledních setkání jsou středy, a to
od 16 hodin. Nejvíce rodičů (40 %) zaujala etika.
Rozhodně chceme v takto započatém trendu pokračovat, nahrazovat jím pouze pasivní informace
pro rodiče formou letáků a dotazníků.
Je to velmi zajímavá příležitost poznat své děti
také z druhé stránky, v jiném prostředí než rodinném. Každého programu se zúčastnily i třídní učitelky, které si velmi chválily přátelskou atmosféru
a vstřícnost jak dětí, tak rodičů.
Odpolední setkání se mohla uskutečnit díky
finančnímu příspěvku MěÚ Polička a za podpory
koordinátora prevence Aleše Horníčka.
Ludmila Haraštová,
metodik prevence

Dny otevřených dveří na SOŠ a SOU
Střední odborné školy dnes usilují o každého studenta, předbíhají se v nabídce oborů, mnohé sázejí na
reklamu v médiích a všechny otevírají dveře potenciálním zájemcům o studium. Nejinak tomu je i na naší
škole. SOŠ a SOU Polička v tomto školním roce otevřela dveře budoucím studentům již dvakrát a znovu
je zve do svých prostor ještě 16. ledna. „Naše škola
se zaměřuje na gastronomické obory a usilujeme
o to, abychom patřili ke stabilním středním školám
v Pardubickém kraji,“ říká ředitel Boris Preissler.
Škola studentům nabízí 2 čtyřleté maturitní obory (gastronomii a hotelnictví a cestovní ruch) a 3
tříleté učební obory kuchař-číšník, cukrář a řezník.
V průběhu dne otevřených dveří mohou návštěvníci
nakouknout pod pokličku každého z nich.
Na první pohled tento školní den vypadá jako
každý jiný – zvonění, vyučování, odborný výcvik…,
ale už na ten druhý pohled poznáte, že je řada věcí
jinak. Studenti vyšších ročníků maturitních oborů
musejí v tento den ukázat, co všechno se zvládli naučit v předmětu „fiktivní firma“. Nejde jen o název
předmětu, žáci skutečně založili fiktivní firmy, které
jsou zapojeny do celorepublikové sítě školních fiktivních firem, a během dne otevřených dveří se podílejí
na jeho organizaci. Představují své firmy, jako by byli
na skutečném veletrhu, a komunikují s budoucími

studenty jako se zákazníky, kterým chtějí nabídnout
své služby.
Žáci učebních oborů za maturitními nijak nezaostávají. Naopak. Ve školní jídelně pod vedením učitelů
odborného výcviku vytvoří jakési pracovní miniplochy, na nichž předvádějí uchazečům o studium to
nejlepší z dovedností, které díky studiu již zvládli.
Můžete tu vidět práci mladých barmanů a ochutnat
jejich svěží drinky nebo práci číšníků, kteří před
hostem připraví flambovanou palačinku s ovocem.
Pozadu nezůstávají ani cukrářky, které vám ukážou
třeba zdobení perníčků nebo tvarování nejrůznějších cukrářských hmot. Ochutnáte i tradiční české
pochoutky z učňovské řeznické dílny. Velmi módní
gastronomickou záležitostí poslední doby je carving,
vyřezávání do ovoce a zeleniny. I tuto dovednost si
mohou naši žáci osvojit a během dne otevřených
dveří vám už i studenti prvních ročníků předvedou,
že dovedou zkrášlit slavnostní tabuli k nejrůznějším
příležitostem.
Nemusíte mít doma deváťáka, abyste k nám mohli
přijít na návštěvu. 16. ledna otevíráme dveře všem.
Ale přece jen… Jestli nějakého deváťáka doma máte,
vezměte ho s sebou. Kdo ví, třeba se mu u nás zalíbí.

Výzva – dějiny
Poličky
V roce 2015 má vyjít kniha Dějiny města Poličky, která zahrnuje období od založení až do současnosti. Pro nejnovější dějiny můžete poskytnout
materiály a náměty i vy.
Městské muzeum se obrací na čtenáře Jitřenky
s prosbou o zapůjčení fotografií a dalších dokumentů k roku 1968 a 1989 v Poličce, též materiálů
k období 1948-1990 v Poličce. Dále se obracíme
s žádostí o informace pro dobu 1970-2013 na
sportovní kluby (pokud jejich význam překročil
hranice města - mistr republiky...), sdružení, spolky a instituce. Rovněž firmy, které se považují za
významné pro město, prosíme o charakteristiku
a informace o činnosti. Neváhejte! Vaše informace
mají pro vznik knihy velký význam.
Materiály (označené adresou pro navrácení)
prosíme doručit v průběhu tohoto měsíce do muzea (Šaffova 112, mimo pondělí 9-16 hod.) nebo
zaslat na adresu muzeum@muzeum.policka.org.
Děkujeme všem za pomoc a vstřícnost.
David Junek

Vánoční pozdrav
od dětí
Zazpívat a popřát krásné vánoční svátky starostovi města Poličky přišly děti z Mateřské školy
Luční Polička. Odměnou jim byly drobné sladkosti
a také korunky Královských věnných měst.
N. Šauerová,
tisková mluvčí města

M. Šplíchalová

Kardiaci hodnotili
Hodnotil práci za rok 2013 - pro své členy a příznivce připravil 9 kondičních vycházek do blízkého okolí, 5 autobusových zájezdů spojených s pěší
vycházkou do vzdálenějších turistických lokalit
a 4 denní pobyt v termálních lázních v Maďarském
Kapuvaru, který nám po zdravotní stránce velice
prospěl.
Účast na našich akcích je 35 až 60 příznivců,
na kondičních vycházkách jsme nachodili víc
jak 100 km. Členská základna má k dnešnímu
dni 150 členů. Velký úspěch měla první KARDIO
OLYMPIÁDA, která se uskutečnila díky pochopení městských úřadů ve Svitavách a v Poličce.

Výborná je spolupráce s autobusovou společností
ZLATOVÁNEK a redakcí JITŘENKA. V propagaci
velmi dobře pracují manželé Chvojsikovi, Lahodní
a vedoucí tanečního souboru SRDÍČKO paní Morkesová. Navázali jsme velmi dobrou spolupráci
s multifunkčním centrem FABRIKA. Jednou týdně cvičíme Kardio JÓGU v tělocvičně, v pondělí
chodíme plavat do bazénu.
Všem, kteří se podílejí na činnosti klubu patří
dík, a všem, kteří se zúčastní našich akcí, děkujeme.  Výbor klubu přeje všem hodně zdraví v novém
roce 2014.
Jan Pokorný
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Sáhli jsme si do svědomí
Každý měsíc se můžeme v poličské Jitřence pod
titulkem „Aby nebyl nikdo sám“ dočíst o aktuálních aktivitách Svazu důchodců ČR, které pořádá
pro své členy, a jež nabízí také poličské veřejnosti.
Určitě záslužná činnost. Svojí publicistickou frekvencí vzbuzuje dojem, že je jedinou možností, jak
se dostat z izolace a prožívat svůj život i ve vyšším
věku aktivně. Jako pastorační asistentka poličské
římskokatolické farnosti jsem si sáhla do svědomí
a uvědomila jsem si náš dluh v informovanosti.
Napravuji tedy naše mlčení, abych seznámila poličskou veřejnost s tím, čím přispívají zdejší křesťané k tomu, aby se „nikdo nemusel cítit sám“.

Z činnosti DPS
Penzion
Na vánoční čas se senioři vždy pečlivě připravují. Šikovné ručičky se postaraly o vánoční výzdobu v DPS Penzion. Z jalovcových větviček a sena
vznikly krásné vánoční stromečky, které prostory
Penzionu svátečně naladily. Jídelnu provoněla
krásně nazdobená borovička a senioři také vyrobili vánoční a novoroční blahopřání. Nastal také
čas setkávání.
Vše začalo v Lubné. Tradiční Mikulášské setkání seniorů Na Skalce, provázené hudbou, tancem, zpěvem, vyvolalo na tvářích účastníků plno
úsměvů a pohodu. Setkali se staří známí, navázala se nová přátelství a na taneček s panem starostou Chadimou se těšila snad každá seniorka. Na
oplátku přijeli senioři z Lubné na Mikulášskou zábavu do Penzionu. Program plný písniček a básniček si pro účastníky připravily děti z MŠ Čtyřlístek.
Stavil se i Mikuláš s andělem  a čerty a opět bylo
veselo. Jinak to ani nejde, když se setkají lidé, kteří
rádi, zpívají, tančí, mají radost z příjemně stráveného odpoledne. Návštěva vánoční výstavy v Kamenci už opravdu přesvědčila o tom, že svátky se
nezadržitelně blíží a že by bylo potřeba se trochu
zastavit, zklidnit, relaxovat. Vánoční žestě, vůně,
cukroví, barvy a chuť tvořit. To vše posloužilo při
vánoční relaxaci s mandalou.
Přejeme vám všem v roce 2014 štěstí, pevné
zdraví a pohodu při setkávání na akcích DPS Penzion.

Pozvání DPS
Penzion
8. 1. Cestovatelské odpoledne - prales od 14.00
hod. v jídelně.
15. 1. Jaký byl rok 2013? Kavárnička od 14.00
hod. v jídelně DPS Penzion.
22. 1. Šikovné ručičky – tkaní od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
30. 1. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.
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Poličská farnost čítá asi 550 členů. Jak je demograficky rozložena nemám zjištěno, ale jisté je, že
máme hojně pokryty všechny věkové kategorie.
Od tohoto faktu se odvíjí naše činnost. Může se
zdát, že úkolem farníků je pouze setkávat se v kostele, někdy ho uklidit, zúčastnit se některé z brigád kolem kostela, kapliček nebo fary a přispívat
do sbírek. Opak je pravdou. Život v naší farnosti
je podstatně pestřejší. Obsahuje jak prvky pravidelné, tak jednorázové akce. Mísí se v ní aktivity
duchovní, vzdělávací, podpůrné, veřejně prospěšné či čistě zábavné. A hlavně: Propojuje všechny
generace.
Z pravidelných týdenních aktivit mohu vzpomenout například: „Společenství maminek a dětí“
na faře (setkává se 12 matek s dětmi), „Setkávání
dětí a maminek předškolního věku“ pod vedením
M. Balášové, kam dochází 6-10 dětí. Jednou týdně se na Jordáně pod vedením K. Grubhofferové
ve „Sborečku“ učí zpěvu asi 10 dětí mladších 6 let
a po nich „Školáci“, děti prvního školního stupně
(15 dětí). Za účelem ušlechtilého zpěvu se jednou
týdně schází také Chrámový sbor vedený K. Šafářovou (25 zpěváků) a pod taktovkou paní Heylové
Poličská schola (8 zpěváků). Výsledek těchto schůzek můžete posoudit i vy na besídkách, vystoupeních a koncertech, nebo při nedělních a svátečních
mších v kostele. Naposledy je bylo možné slyšet
například o půlnoční mši svaté, na vánočním koncertě na Svojanově nebo při zpívání pod rozsvíceným vánočním stromem na náměstí.
Zdravá těla a přátelskou pospolitost umožňují
udržovat pravidelné týdenní sportovní činnosti: florbal žen a florbal mužů, volejbalové úterky
manželských párů, fotbal mladých mužů, cvičení
rodičů s dětmi a jako vrchol, v zimní sezóně účast
farního družstva v Křesťanské amatérské hokejové lize (KAHL), ze které poličské mužstvo už po
tři roky přináší cenné trofeje. K utkáním jsou zváni i senioři, kteří mohou přijít fandit a hlavně se
pak účastnit společného posezení při kávě a dobrotách, které si pro tuto příležitost připravujeme.
Když je zájem, neváháme si zajistit třeba výuku
tance manželských párů. (Vloni se jich účastnilo
15).
Duchovní podporu těmto činnostem dodávají
každotýdenní modlitební setkávání žen na takzvaných „Modlitbách matek“. Jsou jich tři skupinky: dvě mladších a jedna starších žen. V Pomezí se
kromě bohoslužeb v kostele pravidelně schází i několik farníků na společnou modlitbu, po které následuje posezení u dobrého jídla a pití, což zajišťuje
rodina, která právě hostí. Také bych ráda připomněla pastorační péči o nemocné v domácnostech.
K výchově a formaci dětí od 1. do 9. třídy přispívá
náboženství v Poličce i v Pomezí (106 dětí).
V časové frekvenci jedenkrát za 14 dnů probíhají Schůzky dětí z farnosti. Z prvního stupně jich
dochází asi 20, druhou skupinu ve věku do 15 let
navštěvuje 15 mládežníků. Dvakrát do měsíce se
setkávají, vlastní program i společné občerstvení
si na faře připravují středoškoláci (cca 10 studentů). Na „Setkáváních pro hledající“ mohou pro
sebe odhalovat základy křesťanství nepokřtění,
hledající lidé. V současnosti hledají tři.
Jednou za měsíc se na takzvaných „Spolčech“
potřebují vidět, popovídat si a společně pobýt ti,
kdo byli pokřtěni v dospělosti (cca 7 lidí), křesťané, kteří přijali svátost biřmování (27 lidí), senioři (25 osob), manželské páry středního věku
(6 – 10 párů), manželské páry v důchodovém věku
(6 párů). „Spolčení“ vysokoškoláků a nezadaných
se účastní 10 – 15 osob. K propojování všech věkových kategorií přispívá „Farárna“, která je otevřena jednou za měsíc po obou mších svatých na
faře. Umožňuje posezení a popovídání nad různými druhy káv a nápojů a moučníky, které pro tuto
příležitost napečou nejčastěji obětavé seniorky.
Za pravidelnými akcemi následuje celá škála
těch jednorázových, byť každoročně se nějakým
způsobem opakujících. Hned v lednu se sejde celá
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farnost na Oslavě narozenin otce Miloslava. Pro
věřící jsou pořádány různé duchovní obnovy, které
mají charakter celodenního setkání. Vrcholem je
velikonoční vigilie zakončená agapé (pohoštěním)
celé farnosti na faře.
Pořádáme farní bruslení, sportovní Svatomichalské odpoledne a na konci školního roku „Rodinný výlet“. Humanitárně zaměřené jsou Misijní
dílničky a Misijní jarmark. Senioři i děti z farnosti
finančně podporují indické děti na studiích. Vzdělávání zastupuje například cyklus přednášek
o II. Vatikánském koncilu, kurz symptotermální
metody, příprava dětí na první svaté přijímání
a víkendové akce pro manželské páry a biřmovance. Do Času pro neobyčejné zážitky jsme přispěli
vlastním programem. Naše mládež pořádá v létě
pro děti „Chaloupku“ (týdenní křesťanský tábor).
Jezdí na ni na 30 dětí.
Přednáškami Křesťanské akademie, vánoční
besídkou a odpolednem ke Svátku matek přispívá k jednotě farnosti Svatojosefská jednota, stejně jako organizací jarní farní zábavy a turnaje
v ping-pongu. Samostatnou kapitolou je Oblastní
charita Polička, která jako církevní organizace
poskytuje odborné profesionální sociální a zdravotní služby a kromě toho pořádá vlastní akce určené veřejnosti.
Snad jsem vás neunavila výčtem všeho, co se
v poličské farnosti děje, ale ráda bych tímto článkem poskytla k inspiraci těm, kteří se cítí být
sami. Podotýkám, že ne všechny aktivity poličské
farnosti mají duchovní charakter. Do mnohých se
zapojují i naši „nevěřící“ přátelé, takže nemusí být
obtížné se přidat a někam se včlenit. Uvědomuji si
zároveň, že v Poličce je rozhodně daleko širší nabídka možností lidské pospolitosti, o které by se
mohli rozepsat například naši bratři evangelíci
nebo i další občanské skupiny ve městě působící.
Ráda bych rovněž podotkla, že ač se jedná o obecně prospěšnou a vytrvalou aktivitu stovek lidí napříč věkovým spektrem, vše si hradíme sami a na
aktivity se podle individuálních možností skládáme. Závěrem bych vás, kdo se cítíte sami, ráda
pozvala k účasti na čemkoliv, co vás z naší nabídky zaujalo. „Host do domu, Bůh do domu,“ podle
tohoto hesla se s každým nově příchozím snažíme
jednat. Takže jste vítáni!
Nejvíce informací o našich proběhlých i plánovaných akcích najdete na našich internetových
stránkách www.farnostpolicka.cz, pokud byste
měli zájem o některou z výše uvedených aktivit
a chtěli se dozvědět ještě více, můžete mne kontaktovat na e-mailové adrese: navratilova@farnostpolicka.cz nebo na telefonu farního úřadu
461 725 172. Ještě jednou vás zvu mezi nás, jako
přímé účastníky kterékoliv aktivity.
Ing. Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Ještě ke staromilci
Podrážděná reakce důchodců mě trochu rozesmála. Á, potrefená husa zakejhala, napadlo mě.
Úsměv mi zmrzl na rtech, když redakční rada
uvedla, že se stala předmětem policejního vyšetřování. Tak to tu fakt ještě nebylo! To jsme se snad
dostali před rok 1989, ne? Doufám, že se to v klubu
důchodců nestane pravidlem. Souhlasím s názorem staromilce. Jsem také důchodce a mám o důvod víc se této organizaci obloukem vyhnout. Pod
pláštíkem zbavení seniorů osamělosti její vedoucí
vytloukají politický kapitál (budou přeci obecní
volby) a jsou tam dobří manipulátoři. O vysoké
částce peněz ani nemluvě, zvláště, když některé
složky nedostanou nic. Jistě je takových občanů
s podobným názorem víc.
-frcP. S. Totožnost autora je redakci známa.

Tři králové přijdou o něco později
Tříkráloví koledníci v Poličce letos vyrazí na koledu až
11. ledna. Na „vině je kalendář“,
který nastavuje mimořádně
příznivé podmínky pro prodloužení zimní dovolené a prázdnin
o cenných pár dní. A protože při organizaci sbírky
spolupracujeme s řadou dětí a mládeže ze škol, nechtěli jsme jim tento výjimečný luxus upřít rozbíjením jejich volného času tříkrálovou dobročinnou
aktivitou. Termín 11. ledna 2014 je rovněž v souladu s povolením o konání sbírky Magistrátem hlavního města Prahy, takže Tříkrálové sbírce 2014 nic
nebrání.
Až ke dveřím vašich domovů zavítají koledníci
s prosbou o příspěvek do pokladničky, vězte, že
budete přispívat na tyto konkrétní účely: Podpoříte činnost Občanské poradny, která je soustavně MPSV a Pardubickým krajem podfinancovaná
a činnost Denního stacionáře, jenž se také dlouhodobě potýká s finančními problémy. Pomůžete
s rozvojem Domácí hospicové péče v regionu. Přispějete na Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce, kde návštěvnost, a tím i jeho potřebnost
rok od roku narůstá. Částečně přispějete také na
auto pro Šanci pro rodinu, terénní službu pomáhající sociálně slabým rodinám s dětmi, která se rovněž stále rozrůstá. Dále podpoříte Přímou pomoc
potřebným na Poličsku a poskytnete humanitární pomoc pro Indii, kde Diecézní charita Hradec
Králové, pod níž spadá i Oblastní charita Polička,
zajišťuje řadu humanitárních aktivit (adopce na
dálku, výstavba domků pro osamělé ženy s dětmi,
budování multifunkční budovy – kostel/škola/
internát.

Koledníky, ani vás občany, neochudíme ani o tradiční podívanou, Tříkrálový průvod. Proběhne ve
stejném scénáři minulých let. Průvod vyjde 5 minut před devátou hodinou od hradeb za Oblastní
charitou Polička, projde Václavskou ulicí k faře,
kde bude panem farářem proneseno požehnání koledníkům. Odtud se za zvuku fanfár průvod vydá
na náměstí, kde nejstarší ze Tří králů na koních,
Kašpar, vyšle skupinky koledníků do ulic Poličky.
Na závěr připojujeme drobnou výzvu. Děti, pokud se také chcete stát na chvíli králi, můžete se
připojit k Tříkrálové sbírce. Rodiče, nemusíte se
o své děti bát. Vedoucími skupinek i organizačním
týmem je o ně dobře postaráno. Zvláště ty menší
z prvního stupně školy mívají z koledování očividně radost. Můžete se přihlásit na Charitě.
Děkujeme vám všem za laskavé přijetí koledníků. Jejich posvěcenou křídou psané K+M+B na
vaše dveře, svolává požehnání, tedy přání všeho
dobra, na lidi, kteří v domě takto poznačeném bydlí. A to je poselství snad ještě důležitější než samotný dobročinný úkol sbírky. Přejeme vám v roce
2014 všechno dobré. Oblastní charita Polička.
Polička v Tříkrálovém koncertu
Příznivcům, dobrovolníkům, pomocníkům
i donátorům tříkrálové sbírky na Poličsku doporučujeme věnovat pozornost letošnímu Tříkrálovému koncertu vysílanému v neděli 5. ledna 2014
v 18.00 hodin na programu ČT 1. Jeden ze tří ilustračních vstupů, promítaných během živého vysílání z divadla, o pomoci z tříkrálové sbírky, je totiž
věnován AC dílnám poličské Charity.
Štěpánka Dvořáková

Klub zdraví a pozvání na lednové setkání
Před pár dny se zavřela brána za starým rokem
2013, před pár dny jsme si přáli radostné svátky, dny svátečního volna uplynuly nikoli zvolna
a máme tu rok s novým letopočtem, rána stále ještě potemnělá a spoustu otazníků, co nás letos bude
čekat. Možná právě tato skutečnost může způsobit,
že se vytrácejí poslední kousíčky radosti, která
nás nesla na vlně, když jsme byli ve víru oslav spojených s koncem roku.
I proto Klub zdraví připravil na 8. ledna místo
tématu zdravé stravování s povánočním hubnutím
přednášku „O radosti (aneb jak předcházet malomyslnosti a sklíčenosti)“, přednáší Čestmír Šťovíček. Potřebujete-li se naučit nacházet radost pro
sebe i své bližní, přijďte do SVČ Mozaika na naše
setkání, začínáme od 17.30 hod. a kromě povídání
a promítání nabídneme také zajímavou ochutnávku s receptářem.

Moc se mi líbí myšlenka Oty Pavla, kterou bych
vám chtěla nabídnout pro malé zamyšlení: „Umět
se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde
něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď.“ Jsme na prahu roku 2014,
sluší se přát si samé dobré věci, udělám to slovy Josepha Adisona: „Radost vstupuje do našeho života,
když máme co dělat, co milovat a v co doufat.“ Přeji vám i sobě, abychom byli vděčni za to, co můžeme
udělat, kdykoli dokážeme milovat a jestliže neztrácíme naději. Ať je celý rok 2014 plný smysluplné námahy, v níž budeme svému okolí prokazovat lásku,
v tom je naděje pro nás všechny.
Přijměte tedy naše pozvání a nezapomeňte, že
radost může být každodenním dárkem pro každého. A buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Vzpomínáme
Dne 5. ledna 2014 vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana
Antonína Mihulky.
Manželka a synové
s rodinami

Dne 10. 1. 2014 uplyne rok,
co nás navždy opustila naše
milovaná, laskavá a obětavá
manželka, maminka a babička, paní Anna Kovářová.
Nikdy na ni nezapomeneme,
protože v našich srdcích žije
stále. Kdo jste ji znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami
Dne 12. 1. 2014 uplyne již
5 let co nás opustil manžel
a strýc Jan Sedliský z Kamence. Vzpomínají
manželka a ostatní
příbuzní.

Už jen kytičku květů
na hrob Ti můžeme dát,
tiše postát a vzpomínat.
Dne 13. 1. 2004 uplyne
10 let kdy nás navždy opustila paní Helena Kubátová.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou spolu s námi.
Manžel Jaroslav, synové
Tomáš a Leoš s rodinami.
15. prosince to bylo již 18
let co navždy odešel náš milovaný tatínek Rudolf Řebíček. Kdo jste ho znali a měl
rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn.
24. ledna to bude již rok
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka Jiřina
Řebíčková. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn
Dne 22. 1. 2004 uplyne
10 let kdy nás na vždy opustila paní Božena Kubátová.  
Kdo jste jí znali, vzpomeňte
s námi.
Stále vzpomínají
syn Jaroslav, vnukové
Tomáš a Leoš s rodinami,
ostatní rodina a přátelé.
Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali.
Dne 27. 1. 2014 si připomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka Poula. S úctou
a láskou vzpomíná
manželka Mária
a celá rodina.
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V nouzi poznáš přítele
V předvánočním shonu jsem si našel chvilku
k návštěvě úrazem na lůžko upoutaného kamaráda Jardy Lopoura. Tento sympaťák, který pochází,
dnes bychom řekli, ze sociálně znevýhodněného
prostředí, se dokázal postavit k životu čelem a svojí
pílí a jednáním si vydobyl právem uznávané společenské postavení a zabezpečil materiálně plně svoji
rodinu. Od mládí miloval motocykly, tato záliba jej
přivedla do řad poličského automotoklubu, kde se
pod dohledem Ládi Červeného vypracoval na jednoho z předních československých motokrosových
jezdců, čehož důkazem pak bylo zařazení do Dukly
Mošnov a později i zahraniční angažmá. Tato slabost Jardovi v dubnu 2012 měla změnit na dlouhou
dobu život zcela zásadně. Tehdy vyrazil s kamarády
na závody do Dalečína a jeden nešťastný pád před
zraky syna, kterých za svoji závodní kariéru prodělal stovky, jej s pohmožděnou míchou upoutal
na lůžko až do současné doby, což znamenalo přehodnotit celý dosavadní život a s pomocí trpělivé
a obětavé ženy Helenky se postavit k životu z druhé
strany.
V duchu českého přísloví „v nouzi poznáš přítele“
se neslo naše večerní posezení, ze kterého přináším
na prahu nového roku jisté poselství pro čtenáře Ji-

třenky. V následujících řádcích se pokusím tlumočit
některé Jardovy myšlenky.
„Po dvaceti měsících od úrazu musím říct, že nebýt kamarádů, tak bych asi ztratil chuť k životu.
Co pro mne udělali, co pro mne znamenají, se snad
slovy ani nedá vyjádřit. Hned v prvních dnech,
kdy jsem ležel po operaci v Brně v nemocnici, se
u mne střídali jak hradní stráž. Jirka Makovský
se postaral o důležité finanční operace. Abych se
mohl vrátit domů po měsících rehabilitace, tak
to znamenalo přestavět celý byt od venkovního
výtahu, vstupních dveří, sociálního zázemí až po
ložnici. V této fázi maximálně pomohla mé Helence
paní Karlíková ze sociálního odboru MěÚ Polička
a kamarádi se svými firmami jako Franta Dvořák, Petr Švanda, Jirka Prokůpek, manželé Jiřina
a Milan Kryštůfkovi. Po návratu moji Helenku zaučovala do role pečovatelky Hana Makovská, aby
se z nových úkolů k péči o celou domácnost, o dva
syny a penziony nervově nezhroutila, tak jí pravidelně docházely podpořit Iva Tobiášová, Jitka
Jílková, Verča Demelová. Po zdravotní stránce
jsem se mohl spolehnout na MUDr. Lubomíra Jílka, a kdykoliv bylo třeba, tak i na Bohouše Jukla.
Jak velkou pomocí pro nás byla poličská charita,
se slovy vyjádřit též nedá, jejich pracovníci se žádné práce nebojí a času pro svého bližního nelitují.
Kamarádi, kamarádi, to je kapitola sama pro sebe,
v létě 2012 jsme měli vyrazit s Jirkou Makovským
a Láďou Tobiášovým na kolech na alpský vrcholek
Glosglokner s 3 798 m n.m., bohužel já byl v Kladrubech na rehabilitaci, a tak kluci vzali moje triko
a na moji počest pokořili tento vrcholek, zde pak
pokřtili toto triko. Toto jejich gesto nerozlučného
kamarádství mi bude po zbytek života připomínat
dovezený zvonec. Nevzpomenu si jistě na všechny,
co mi pomáhali či pomáhají, ale moc pro mne znamenají, jen namátkou se mi vybaví Luboš Demel,
Fanda Jílek, Tomáš Maděra, členové poličského
autoklubu a mnoho dalších. Nevím, jak jim mám
poděkovat, dávají mi sílu, abych boj s následky
úrazu nevzdával, přinášejí mi okamžiky radosti
a posilují víru, že jednou bude líp. Děkuji, jsem vám
vděčný a mám vás rád.“
Z výše uvedených poznámek je patrno, že ještě
nejsme všichni zkažení penězi a konzumní společností. Do nového roku 2014 přejeme společně všem
pevné zdraví, vše nejlepší, mnoho osobních i pracovních úspěchů a hodně skvělých přátel nablízku.
Postřehy zapsal Jaroslav Kacálek

Konopásek
vicemistrem světa
Chtěl bych zde uvést titul vicemistra světa v podání Pepy Konopáska ve feederu na mistrovství
světa v Jihoafrické republice. Známý plavačkář
Pepa Konopásek je již poněkolikáté mistrem ČR
a vítězem 1. ligy a krom toho i vicemistrem Evropy
a světa v plavané. Ve svých „zlatých letech“ již dosáhl téměř všeho, po čem se jiným rybářům může
jen zdát. Jenomže Pepovi to zřejmě nestačilo, a tak
se vydal s týmem České republiky na další puto-

vání do JAR, které je vzdálené 13 000 km. Dne
24. listopadu odletěla naše reprezentace (trenér
Roman Srb, závodníci Radek Štěpnička, Martin
Maťák, Petr Bromovský, Vladimír Hrabal, Josef
Konopásek, Milan Štěpnička) pokusit se udělat co
nejlepší výsledek a ukázat své zkušenosti. Kluci
trénovali 5 dní, během kterých zjišťovali různé
taktiky a metody, jak ryby přilákat. Na přehradní nádrži Bloemhof je tradiční ryba kapr, amur
a zvláštní druh sumce. Letošního mistrovství
světa se zúčastnilo 16 zemí z celého světa. Rybáři
se snažili chytit co nevíce ryb, které se následně
mezi sebou vážily. Po sobotním dnu Česká republika byla na 4. místě a zmíněný Pepa Konopásek
udělal 1. místo ve svém sektoru. Do nedělního dne
se nastoupilo s myšlenkou na medaili. Po zvážení
úlovků všech zúčastněných se dostávají informace
a předběžné reakce, že v jednotlivcích bude náš
reprezentant do 3. místa. Konečné výsledky ukazují senzační 2. místo Pepy Konopáska a tudíž vicemistra světa. Český tým se umístil na krásném
4. místě ze 16 států. S kamarády Pepovi srdečně
gratulujeme!!
-jd-

Bronzový úspěch Jana Roušara
Třináct let tréninku ve fitcentru a poslední tři roky
specializace na přípravu pro soutěže v armwrestlingu (přetláčení rukou nebo-li páka), tak to je dosavadní snaha siláka Jana Roušara.
Honza byl na soutěži v armwrestlingu už několikrát, ale vždy s návratem domů bez úspěchu. Řada
jiných by to již vzdala, není mnoho těch, kteří vydrží
sérii několika porážek za sebou. Honza Roušar je ale
bojovník, každý neúspěch ho přinutil k ještě náročnější přípravě, Jeník prostě z bojiště neutíká!

Vytrvalost se vyplatila, 23. 11. 2013 se Honza
konečně dočkal. Vybojoval bronzovou medaili ve
2. kole extra ligy přetláčení rukou v Mladějově u Jičína v kategorii do 95 kg. Z úspěchu má velkou radost.
Když na něj dlouho čekáte, o to víc jste nadšeni, když
se potom dostaví.
Osmadvacetiletý silák kdysi závodil také na soutěžích ve vytrvalostní síle v kláních na okresní a krajské úrovni v rámci středních škol. Maximální výkon
v benchpressu má 160 kg, ale poměrově je ještě lepší
právě v páce.
Honza je nejen silný, ale i manuálně zručný, sám
si vyrobil tréninkový stůl (viz foto) a další pomůcky
pro individuální přípravu.
Doplňkovým sportem pro bronzového pákaře je
lední hokej. Ještě v nedávné době byl hráčem městské ligy.
Důkazem toho, že to Jan Roušar myslí s přetláčením rukou vážně, je rozhodnutí založit v Poličce
oddíl armwrestlingu. Zájemci od 15 let věku hlaste
se na mobil 776 136 453 nebo pište na email rousar.
jan@seznam.cz.
Přeji hodně úspěchů na soutěžích i v případné
oddílové činnosti.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zprávy oddílu ledního hokeje

Kardiaci v lednu
Zve příznivce kondičních vycházek v sobotu
24. ledna 2014 na první vycházku v novém roce.
Sraz všech účastníků v 10.00 hod. na autobusovém nádraží ve SVITAVÁCH. Odjezd z Poličky BUS
v 9.19 hod. Pěší nenáročná vycházka do muzejní
zahrady, kde si prohlédneme nově vybudované
ŘEMESLNÉ DÍLNY.
Vítáni jsou všichni, kdo chtějí pro své zdraví
něco udělat.
Jan Pokorný

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám zděný prostorný byt 1 + 1, 43 m2,
v OV se zahrádkou u domu, oplocený pozemek,
dům o šesti bytech, topení vlastní na TP (krb) +
plyn, původní stav, blízko centra. Polička. Tel:
732 917 901
Pronájem nebytových prostor. Vhodné pro
provoz kanceláře nebo obchodu, 25 m2, ulice Nová.
Info tel. 604 953 267, 731 585 698
Nabízíme dlouhodobé ubytování pro seniory v Bystrém (okr. SY). Tel. 739 000 926
ZO ČSCH Polička nabízí volná reklamní
místa, která jsou na parkovišti pod Tylovým domem. Informace na tel. 608 448 691
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Středa 13. 11. M. TŘEBOVÁ – POLIČKA
8:3 (3:0, 3:0, 2:3)
Branky: Jindra, Boháček J., Tobiáš J.
Spartak odjížděl na led favorita soutěže s tím, že
může jedině překvapit. O osudu okresního derby
bylo však rozhodnuto během minuty a půl v první třetině, kdy domácí na jejím konci vedli 3:0. Ve
druhé části Slovan opět dominoval a skóroval dokonce při vlastním oslabení. Spartak se dostal ke
slovu až v třetí třetině, kterou dokonce vyhrál, ale
stačilo to jen na zkorigování výsledku.
Neděle 17. 11. POLIČKA – ZH
PARDUBICE 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)
Branky: Boháček L., Šedý, Havlíček
Bývá to již neslavnou tradicí, že má Spartak špatný nástup a následně pak během utkání minutový
výpadek, kdy obdrží dvě branky. Nebylo to jiné ani
tentokrát. Začal vlažně a chyběla i potřebná dávka
bojovnosti, hlavně v útoku tohoto duelu. Na vedoucí
trefu hostujícího týmu ještě stačil odpovědět L. Boháček, ale zlomový moment přišel na začátku druhé
třetiny, kdy během jedné minuty Spartak dvakrát
inkasoval. Vyhraná třetí třetina již jen kosmeticky
upravila skóre na konečných 3:5.
Málokdo z fanoušků a diváků bude vědět, co
předcházelo nejen tomuto střetnutí. V sobotu večer 16. 11. došlo na rolbě k poruše hydromotoru na
spodním šneku. Službu konající rolbař pan Nosál
tuto závadu odstranil výměnou za rezervní. Ovšem po opětovném vyjetí rolby bylo zjištěno, že
je nefunkční i hydromotor na svislém šneku. Po
všech možných variantách opravy už za asistence
dalšího rolbaře pana Havlíčka a vedoucího zimního stadionu pana Grubhoffera bylo jasné, že rolba
dál nepojede, protože další nový hydromotor již
nebyl. Vyvstaly dvě varianty, buď zrušit celý nedělní program na ZS (dopolední utkání žáků, veřejné bruslení, utkání „A“ mužstva, utkání MHL)
možná i zrušit pondělní program anebo ihned
zajistit nový hydromotor. Po hledání na internetových stránkách byl zjištěn výrobce a pan Nosál
po svojí směně s vedoucím ZS M. Grubhofferem
v čase 0.30 h. vyrazili směr Vizovice. Ne však na
slivovici, ale, díky vstřícnosti zaměstnance firmy,
pro hydromotor, který během noci z firmy přivezl
domů. V čase 3.30 h. vyrazili s novou součástkou
zpět směr Polička. V ranních nedělních hodinách,
přesněji v 6.30 h., byl již montován na své místo. P. Nosál odjel domů spát a M. Grubhoffer stál
v 9.00 h. na střídačce jako trenér při utkání nejdříve ml. žáků a následně st. žáků. Celý program pak
probíhal přesně podle plánu.
Středa 20. 11. SVĚTLÁ n. Sáz. –
POLIČKA 7:2 (4:0, 1:1, 2:1)
Branky: Szilva, Mahel
Na ledě vedoucího týmu tabulky mohl být výsledek o poznání lepší, kdyby opět nepřišel výpadek
Spartaku. Tentokrát nebyl minutový, ale branky ve
3. 4. 8. a 13. minutě první třetiny rozhodly o utkání hned na začátku. V dalších čtyřiceti minutách
byla Polička sice vyrovnaným soupeřem, ale je to
jen slabá náplast na konečný výsledek.
Neděle 24. 11. POLIČKA – ČESKÁ
TŘEBOVÁ 4:5 PP (0:0, 3:2, 1:2, - 0:1)
Branky: Škarýd, Pospíšil, Fúzik, Jan
Z velkého množství šancí Spartak proměnil jen
čtyři, dvakrát neudržel dvougólový náskok a nakonec v prodloužení inkasoval. Velkou slabinou
našeho mužstva jsou přesilovky. Opět v početní
výhodě proti Třebové inkasoval a naopak ani jednu nevyužil, to se stává bohužel skoro pravidlem.
Neděle 1. 12. POLIČKA – LITOMYŠL 5:3
(2:0, 1:2, 2:1)
Branky Fúzik 2, Šedý, Klíma, Škarýd
Spartak konečně zlomil svoje prokletí a využil
přesilových her a naopak neinkasoval. Všechno
podstatné, co se skóre týká, se odehrálo v rozmezí
79 sekund v polovině zápasu, kdy padly tři branky.
Nejdříve se hostům podařilo snížit, v zápětí využil
přesilovku Poličky Škarýd (druhá využitá přesilová hra v utkání), ale o pár vteřin později Litomy-
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šl snížila na rozdíl jediného gólu 3:2, když přišlo
v 51. minutě vyrovnání hostujícího celku, čekal se
jeho závěrečný nápor. Byli to ale domácí, kteří Klímou v 57. minutě zvýšili na 4:3 a definitivní klid
a tečku v tomto utkání zajistil v 59. minutě Fúzik,
který stanovil konečné skóre 5:3.
Středa 4. 12. CHRUDIM – POLIČKA 7:0
(1:0, 2:0, 4:0)
Spartak byl v první třetině proti domácím rovnocenným soupeřem. Ve druhé části, kdy přežil
skoro dvouminutové oslabení ve třech, spáchal
dvě obrovské chyby, kterými domácím daroval navýšení náskoku na 3:0. Od té doby existovalo na
ledě jen Chrudimské mužstvo a v závěrečné třetině skórovalo ještě čtyřikrát.
Neděle 8. 12. POLIČKA – LANŠKROUN
6:3 (1:0, 3:3, 2:0)
Branky: Cik 2, Fúzik 2, Havlíček 2
Po vyhrané první třetině zastihla druhá část
naše hráče v nedbalkách. Nejdříve přišlo ve
24. minutě vyrovnání a o pár minut později dvě,
a rychlými góly šel Lanškroun do vedení 1:3. Vše
podstatné se odehrálo na konci druhé třetiny. Nejdříve domácí Havlíček snížil na 2:3 a pak přišly
velké okamžiky Fúzika, v čase 39:25 v přesilové
hře vyrovnal, aby ihned po vhazování o pouhých
jedenáct vteřin později vrátil Spartaku dělovkou
vedení 4:3. Klid do domácích řad vnesl v nástupu
do poslední části dorážkou Havlíček a poslední
slovo si v 54. minutě vzal Cik, který v přesilové hře
stanovil konečné skóre 6:3.
Junioři:
Světlá nad Sázavou – Polička
Polička – Chotěboř
Polička – Lanškroun
Choceň – Polička

3:4 SN
6:2
12:6
3:4

Dorost:
Polička – Světlá nad Sázavou
Choceň – Polička
Hlinsko – Polička

6:3
2:1
4:12

Starší žáci:
Hlinsko – Polička
Polička – Pardubice
Lanškroun – Polička

1:2
8:5
2:6

Mladší žáci
Hlinsko – Polička
Polička – Pardubice
Lanškroun – Polička
Polička – Česká Třebová

7:6
4:7
6:3
3:4

Přípravka:
Polička – Lanškroun
Polička – Hlinsko
Polička – Chrudim

6:8
2:7
5:1
Výbor oddílu LH

Starší přípravka bronzová
První halový turnaj jsme odehráli v domácím
prostředí. Turnaje se účastnilo 8 mužstev a od
prvního zápasu si kluci vybírali obrovskou dávku
smůly, když ve třech zápasech ve skupině jsme
nastřelili asi desetkrát tyč nebo břevno. Nakonec se nám podařilo postoupit ze skupiny. Jakým způsobem kluci odehráli semifinále, tak si,
i přes těsnou prohru, zaslouží velikou pochvalu.
Takhle se bojuje o medaile a zápas se musel všem
přítomným líbit. Nakonec jsme zápas o třetí místo vyhráli na penalty a byla na krku vytoužená
placka.
VÝSLEDKY:
Polička – H. Brod			
0:0
Polička – Hlinsko			
2:2
B: Martinů 2x
Polička – Krouna			
1:0
B: Valouch

Volejbalové
bilancování

SEMIFINÁLE:
Polička – Ústí n. Orlicí		
1:2
B: Martinů
O 3. MÍSTO:
Polička – Pernštejn Nedvědice
2:1
na penalty
B: Mach, rozhodující penalta Valouch

Přehazovaná
Začala nám poslední krajská soutěž žactva.
Tento krajský přebor hraje 33 družstev dívek a 11
družstev chlapců, což je dosavadní rekord.
Polička má zastoupení v dívčí soutěži šesti družstvy. Po vydařené poličské klasifikaci naše „Áčko“
zvítězilo v následujícím kole v České Třebové bez
zaváhání. V první skupině se udržel i B - tým a postoupila právem i Polička - D. Ostatní tři družstva
hrají druhou jedenáctku.
Přípravka má několik měsíců pauzu, přezimuje
na 1. místě. Mladší žákyně se bohužel neposunuly
a do dalších bojů jdou z 8. místa. Starší žákyně vlivem plné marodky přesouvají svá utkání na leden
a drží 5. místo. Juniorky se rozloučily s první částí
ligové soutěže prohrou 0:3, 0:3 na Junioru v Brně.
V začátcích setů jsme sice měly převahu, ale nakonec jsme oba zápasy prohrály.

SESTAVA:
Spálenka, Bulva, Pham, Doležal, Bednář, Zahradníček, Martinů, Horníček, Mach, Valouch,
Krejčí – TRENÉŘI: Roman Lajžner, Jan Karlík
Na závěr obrovské poděkování trenérům mladší
přípravky R. Mlynářovi a P. Spálenkovi za skvěle
zvládnutý turnaj, všem pořadatelům, rodičům
a samozřejmě všem sponzorům, bez kterých by se
turnaj nemohl uskutečnit.
-jk-

Starší žákyně
14. - 15. 12. proběhlo druhé kolo Stříbrné vločky
ČR, opět v České Třebové. Odjížděly jsme v lepší
sestavě než v minulém kole. Na hře to bylo velmi
znát. Odehrály jsme pět kvalitních utkání plných
bojovnosti, nasazení a kupodivu i chytrosti v poli.
Velmi si ceníme skalpu Českých Budějovic, které
v setech vedly o 6 - 8 bodů a naše děvčata je v koncovce setů dokázala převálcovat. Stejné štěstí měl
Dansport Praha, který nám to oplatil ve večerním
utkání. Přesto naprostá spokojenost s osmičkou
hráček: Nikola Báčová – nahrávka, Marie Dvořáková, Anežka Korábová, Markéta Štejdířová – smeč, účko – Martina Zapletalová, Kateřina
Mičková, Kateřina Tesařová, Veronika Kysilková
– blok.
Znamená to pro nás posun na 8. místo a snad
i možnost startu v elitní šestce v příštím kole.

Rada kraje schválila spojení nemocnic
Rada Pardubického kraje schválila záměr fúze
nemocnic akutní péče Pardubického kraje do jednoho celku k 1. červenci 2014. Reagovala tak na
doporučení představenstev nemocnic a analýzy
nezávislých odborníků. Do 6. února připraví kraj
spolu s představenstvy varianty navýšení základního kapitálu nemocnic, které předloží jednání
Zastupitelstva Pardubického kraje 27. února.
„Právě navýšení základního kapitálu je hlavním důvodem, proč zastupitelstvo dostane
19. prosince pouze obsáhlou informativní zprávu o stavu příprav fúze. Aktualizovaný materiál
včetně konkrétního řešení navýšení základního kapitálu předložíme v závěru února,“ uvedl
1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Jako radní jsme se ale plně postavili za to,
že v tuto chvíli by se navýšení kapitálu určitě
neřešilo formou vkládání nemovitostí do společnosti.“
To, že jsou zásadní změny nutné, dokládá nepříznivá ekonomická situace ve zdravotnických
zařízeních Pardubického kraje. Jejich kumulovaná ztráta se pohybuje kolem částky 300 milionů
korun. „Pokud bychom nyní nic neudělali, zadlužení nemocnic by se v nejbližší době začalo
kriticky zhoršovat. Pardubický kraj odmítá privatizaci svých nemocnic a zároveň se poučil ze
situace v některých dalších krajích, kde se zadlužení nemocnic šplhá až k jedné miliardě korun,“
komentoval rozhodnutí rady Roman Línek.

Představenstvo navrhuje organizačně jednodušší řízení pěti nemocnic jako jednoho subjektu
s jedním představenstvem - namísto současných
pěti - a s jednou dozorčí radou. Tím bude nastaven
operativní vztah k vlastníkovi. „Přínosem bude
organizačně jednodušší řízení jedné firmy a širší
možnosti pro rozvoj kvalitní a dostupné zdravotní péče,“ vysvětlil předseda představenstva Pavel
Havíř.
Výhodou bude jednotné centrální řízení ekonomiky; spojení do celku zlepšuje řízení nákladů
a zajistí jednotnou personální politiku včetně udržení kvalitního zdravotnického personálu, který je
hlavní součástí zdravotní péče. V návrhu je jedna
společná vnitřní organizační jednotka pro obslužné a technické činnosti. Úspory přinesou společné nákupy zdravotnických prostředků, materiálů
i techniky.
-tzk-

Redakce Jitřenky přeje
všem čtenářům
do roku 2014
zdraví, lásku, štěstí
a hojnost.

Barevný minivolejbal
Hala Masarykovy ZŠ v Poličce byla svědkem
prvního festivalu barevného minivolejbalu v loňské sezóně. V sobotu 14. 12. doslova praskala ve
švech. 20 družstev žlutého, 18 oranžového, 11 červeného a 10 modrého minivolejbalu změřilo své
síly v rámci Pardubického kraje. Organizace turnaje byla velice náročná, ale odměnou jsou dobré
výsledky svěřenkyň a úsměv na tvářích dětí. Letos
družstva obdržela ceny z Ravensburgeru, drinky
XS energy a perníkové sněhuláky si odvážel každý.
V barvě modré trio Tereza Tutková, Kateřina
Světláková a Michaela Štejdířová zvítězilo, a to
přesto, že startovalo jako B - tým. Dokázalo děvčata z „Áčka“ porazit o jeden jediný bod, ta skončila na druhém místě. C - tým navíc obsadil místo
4. a „Déčko“ bylo deváté.
V barvě červené teprve začínáme, umístění za
kvalitní čtyřkou z České Třebové je dobré, další
umístění 7., 8., 9., 10., 11.
V oranžové barvě jsme též zůstali na bramborové čtvrtém, 9. a 14. místě.
„Žluťásci“ obsadili 5., 13. a 19. místo.
Obdiv a poděkování patří všem, kteří se ve vánočním shonu zastavili, pomohli a zafandili svým
dětem.
har
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Málem zamrzlá Prosincová štika

Na „Lukách“ se
opět skákalo vysoko
Při druhém závodu „O nejšikovnějšího výškaře“
ZŠ Na Lukách OPEN soutěžilo v pátek 13. 12. 2013
o dvě dívky a dva chlapce více, než před měsícem,
čili 33 vyznavačů „výšky“.
Kvalitu závodu zdůraznil svým výkonem nejprve desetiletý Matouš Budig. Laťku překonal na
125 cm, zlepšil rekord mítinku o 5 cm a vyrovnal
rekord nejmladších žáků Atletiky Polička. Následovala ho mladší ze sester Šafářových, Natálie, která
stejným výkonem a o stejný počet cm vylepšila rekord v mítinku své kategorie ročníku 2001. Starší
Kristýna přidala proti těmto rekordmanům dvacet
cm a byla vůbec první závodnicí, která v kategorii
neomezené věkem startovala. Třešničkou na dortu
byl souboj vítěze prvého seriálu z roku 2009 Pepy
Vopařila s Davidem Benešem, dnes závodníkem
Hvězdy Pardubice a šestým trojskokanem MČR.
Ten nakonec využil „domácího“ prostředí a k přeskočení výšky své postavy mu chybělo pouhých
šest cm. Rekord mítinku právě pátečního soupeře
Pepy vylepšil o tři cm na výsledných 184 cm.
Ale solidní, popřípadě výborné výkony, předvedla většina startujících. Od nejmenších, minule
jmenovaných, až po nejstarší „chlapce“, kterých
opět bylo nejvíce, a to šest. Zaujaly rovněž další
sourozenecké duely - sester Štěpánkových, sourozenců Vykypělových, bratrů Hegrových. Zatím je
rozhodli pro sebe ti starší, tak jako nevídané utkání otec Michal Krejčí v. syn Filip.
V soutěži relativity je klasifikováno se dvěma
starty jednadvacet borců a vítěz prvého závodu
S. Nožka upevnil svou vedoucí pozici. Ale několik
nových tváří má na to, aby se pořadí podstatně
změnilo.
Na závěr doplním nejmenované vítěze závodu:
Lucka Štěpánková, Míša Srnská, Adam Hegr, Ríša
Vrátný, Eva Petržálková, Honza Halva a Martin
Navrátil.
Další závod proběhne v pátek 10. ledna. Podrobné výsledky závodu z 13. 12. jsou na stránkách
www.atletikapolicka.wgz.cz.
Miloslav Červ

V sobotu 30. listopadu se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem konal
předposlední závod letošního sportovního kalendáře – 5. ročník poháru Prosincová štika. Stejně
jako v minulosti se i tentokrát přihlásil značný
počet zájemců. Není to žádné překvapení, protože štika vždy byla a je „žádaným a sportovně přitažlivým zbožím“. Nic na tom nemění ani nástup
zimy.
Aby byl závod pro účastníky ještě atraktivnější,
vyhlásilo sdružení pět kategorií, takže se rozdělo-

Vítězná trojice v kategorii nejvíce ulovených ryb (zleva F. Zink, M. Moravec, V. Melezínek)
K všeobecné radosti dobře berou, především štiky a okouni.
Protože v posledních letech jsme došli k názoru,
že většina účastníků závodů dává přednost poháru před věcnými cenami, neboť pohár připomíná
jejich sportovní úspěchy trvale i dalším generacím, vypsali jsme pět kategorií. Rozdáme tedy
patnáct pohárů třem nejúspěšnějším v každé disciplíně a věcné ceny do pátých míst.“
Konečné výsledky: Kategorie štika: 1. Ivoš
Musil, 2. Miloš Lauda, 3. Jan Chvála, 4. Honza
Kučera, 5. Miroslav Rochling. Kategorie okoun:
1. Miroslav Moravec, 2. Vlastík Melezínek, 3. Petr
Bačovský, 4. František Zink, 5. Jára Martinů ml.
Kategorie pstruh: 1. Michal Hatala, 2. Václav Brabec, 3. Juraj Gubala, 4. Rudolf Klanica, 5. František Zink. Kategorie nejvíce ulovených ryb celkem:
1. Miroslav Moravec, 2. František Zink, 3. Vlastík
Melezínek, 4. Juraj Gubala, 5. Václav Brabec. Kategorie nejdelší ryba: 1. Mirka Strejčková, 2. Jiří
Žižka, 3. Honza Kučera, 4. Zdenek Hovorka, 5. Jiří
Bartoň. Celkem bylo uloveno 801 ryb, z toho 140
štik, 237 okounů a 424 pstruhů.
Text a foto: L. Vrabec

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Nejdelší rybu (štiku 76 cm) ulovila Mirka
Strejčková
valo patnáct pohárů – třem nejúspěšnějším v počtu ulovených štik, okounů, pstruhů, ryb celkem
a za nejdelší rybu.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám
v průběhu závodu řekl: „Je to velmi pozdní závod,
což je vždy spojeno s rizikem, zda vydrží počasí.
A právě letos nás dost potrápilo, protože ještě tři
dny před závodem byla hladina přehrady zamrzlá, což by vlastně znemožnilo rybolov. Bohudík se
nám situaci podařilo zvládnout – povolali jsme
na pomoc bagr, který rozbořil led kolem břehů,
pomohl nám i vítr, který naštěstí začal foukat ze
čtvrtka na pátek, takže led do dneška roztál. Je to
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takový malý zázrak, protože všechny okolní rybníky jsou dodnes zamrzlé a zasněžené.
Jsme tomu rádi, protože bylo přihlášeno117 rybářů z celé republiky, také několik Slováků, což
vzhledem k počasí považujeme za velmi dobrou
účast (o deset víc než loni). Potvrzuje, že je tento
závod mezi rybáři velmi populární a že Polička
vešla do jejich povědomí.
Ani tentokrát jsme nic neponechali náhodě
a do revíru přidali ke stávající obsádce další
ryby - 220 štik, 1 200 pstruhů a 4 000 okounů.

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

Výstup na Mount Everest 2013
... tak si tak googluji po stránkách a v termínovce na serveru www.behem.com nacházím něco,
čemu se ani nestačím divit. Sleduji termín, místo
konání a už vyplňuji a posílám přihlášku. V podvečer 5. října vyrážím autem směrem Kopřivnický ski areál Červený kámen. Sjezdovka tu je sice
krátká a nijak prudká, ale, jak se dozvídám od
místních, dříve zde místo vleku jezdila sedačková lanovka a to až na úplný vrch. Však si ho ještě
také několikrát prohlédnu a budu ho proklínat.
To mě ale v podvečer ještě zase tak netrápí. Asi
v deset zaléhám do postele v místní chatě a snažím se usnout, marně – to už je klasika. Vždy před
jakýmkoli výstupem nemůžu zabrat. Těším se, ale
nevím, co od toho očekávat. Už jsem v životě šel
i běžel trasy s poměrně velkým převýšením, ale že
bych za jeden den někdy ušel nahoru skoro 9 000
výškových metrů, tak to fakt ne.
Ráno mě budí můj kokrhající starej mobil. Venku je nádherně, teploměr ukazuje 2 stupně nad
nulou. Aspoň nebude vedro, když přes den budu
stoupat nahoru. V 10 hod. startujeme, nás sólo
lezců není mnoho. Závod je i pro družstva. Když
někdo chce vyjít nahoru jen párkrát, nevadí, pro
každého je připraven pamětní list s nastoupanými výškovými metry. Můj cíl je ale vylézt až na vrchol, nikoli Sněžky, Mont Blancu, Aconcaquy, ale
na 8848 m vysoký Mount Everest. Cíl, to je jedna
věc, a cesta k němu, druhá:)) Původní záměr pořadatelů byl, že od 10 do 18 hod. se vystoupá 10 x cca
250 metrů, tzn. až nahoru na kopec, poté přes noc

od 18 do 7 hod. 18 x cca 170 metrů (tak do ¾ sjezdovky) a poté zase až nahoru 11 x 250 metrů. Závod měl končit tudíž v neděli v 15 hod. (celkem 30
hod.). Prvních pár hodin stoupání a klesání bylo
docela v pohodě, i když místy zmrzlá a jinde zase
uklouzaná hlína a kameny při sestupech nebyly
fakt nic moc příjemného. Asi prvních 10 sjezdovek, jsem docela držel tempo super běžce a reprezentanta Czech adventure race Zbyňka Cypry, ale
pak mi poodběhl a už jsem jen ztrácel. Nemyslím,
že bych mu nestačil do kopce, ale on všechny sjezdovky sbíhal, na to se svými koleny a kotníky fakt
nemám. Měl jsem za sebou tak 6 hodin a hlavně
při sestupech už mi nohy začínaly dávat najevo, že
to co jim provádím, není moc dobrý:)) Stehna nad
koleny začala povážlivě bolet až pálit, ale pokud to
je bez křečí, tak se to dá vydržet. Pil jsem nějaké
ionťáky, jedl tatranky a pár energetických tyčinek.
Ze začátku ve větších odstupech, poté skoro po
každé sjezdovce.
Po asi 5 000 nastoupaných a sestoupaných metrech jsem měl už fakt docela dost, ale věděl jsem,
že teď už nemůžu zastavit, protože bych jinak
skončil. Snažil jsem se proto, i když ne už později
v nijak závratném tempu, stále jít, nahoru a dolů
a zase nahoru a dolů – připadal jsem si jako totální magor, ale to já jsem:)) Pořadatelé byli super
pohodáři, vždycky dole a nahoře udělali člověku
křížek do kartičky, prohodili s ním pár slov a dokonce dali i loknout slivovice. A to vám řeknu, po
10 hodinách chůze, takovej malej panáček, fakt

bodne. Pomalu se začalo smrákat, ty dlouhý výstupy jsem měl do tmy naštěstí už za sebou. Pak
mě čekalo už „jen 18 těch kratších“. Zdály se být
ale nekonečné. Ač jsem vůbec nechtěl vnímat počet, podvědomí mi nedalo a stále jsem si říkal, ještě 15, ještě 10,...
Když jsem měl před sebou poslední 3 výstupy, zmocnil se mě takový pocit zadostiučinění.
V tu chvíli jsem si byl téměř jist, když se mi nic
nestane, že to dám. A tak jsem ještě ty poslední

2563 - univerzálnost vytrvalostní síly
Opakování. Pro některé hrozivé slovo. My všichni opakujeme různé činnosti různě dlouho. Od
malička se učíme opakovat slova, gesta, pohyby či
jiné činnosti provázející nás životem. Odborníci
tvrdí, že co v dětství budeme v rámci opakování
upřednostňovat, tak se v dospělosti a ve stáří znatelně odrazí na kvalitě života. Co asi v minulosti

23. listopadu pod dohledem pěti rozhodčích k rozhodujícímu kroku. Dokázal, že se v devětačtyřiceti
letech jeho tělo a mysl zvládá vyrovnávat s vrcholnou silově vytrvalostní zátěží a svým maximálním
výkonem posunul pomyslnou laťku na prvním
místě v soutěži o neuvěřitelných 1158 záběrů. Ono
zlepšení se asi na dlouho ustálilo na hodnotě 2563

formovalo Jirku Štěpánka, medailistu z Los Angeles na Natural Universe? Při posledním oficiálním
sčítání na kladce spodem v opakovaném zvedání
40 kg (veslování) se ukázalo, že nazvedal za téměř
50 minut 102,5 tun. Příprava na tento rekord stála
nemálo úsilí. Některé pokusy o překonání předchozí hodnoty - 1405 byly neúspěšné a tak se Jirka
rozhodl pozměnit tréninky. Po vychytání potřebných nedostatků přistoupil v sobotu dopoledne

opakování. Jiřího výkon, který svědčí o výtečné
fyzické a psychické kondici ukázal, že je mezi kalendářním a biologickým věkem rozdíl. V tomto
světě přemíry informací a shonu můžeme být rádi,
že je Jirka Štěpánek takovou reklamou na pohyb
a sport vůbec. Vždyť reklam na věci, které nepotřebujeme je kolem nás tolik.

3 kopce poměrně zrychlil, ne že bych musel, ale
něco v hlavě mi říkalo, pojď, zaber, už tam skoro
jsi. Posledních 170 výškových metrů jsem si doslova užil. „Tak co, Petře, dáš si čaj?“: zeptala se
mě jedna z velmi příjemných a milých pořadatelek
v cíli. Odvětil jsem: „Nechci čaj, dej si se mnou panáka“. 8 848 nastoupaných a 8 848 sestoupaných
metrů, téměř 60 kilometrů za 13 hod. a 35 minut
bez přestávky (jen napít, něco sníst, obléci se).
To jsem ani ve snu nečekal. Ale byl jsem šťastný.
Vítěz, Zbyněk Cypra, to dal za necelých 12 hodin.
Klobouk dolů – je to borec.
Ten, kdo chce vystoupat až na vrchol, musí mít
opravdu nejen téměř nekončící vytrvalost, ale
také pořádně pevnou vůli. Člověk musí chtít a vědět, že to zvládne. Nohy sice ke konci už nemohly,
ale hlava mi naštěstí neustoupila a nevzdala to.
Tento závod byl pro mne o překonání sama sebe,
o sáhnutí si na dno. Pro někoho je to Sněžka, pro
jiného Mont Blanc nebo Aconcaqua. Každý máme
vrchol jinde a vůbec nejde o to, jak je vysoko, ale
o to, zda-li jsme schopni někdy překonat hranice
všedních dní a zkusit se alespoň dotknout mezí
svých fyzických a psychických možností. Tento
podnik je k tomu ideální příležitostí.
Díky všem organizátorům za super akci a příští
rok na Everestu v Kopřivnici znovu nahoru a dolů.
Petr Mazal

Kolektiv rozhodčích za Kladkostroj Polička

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Mikuláš v parku
Již tradičně navštívili městský park čerti a Mikuláš, aby přišli pro zlobivé hříšníky a odměnili
hodné děti. Tentokrát čerti s Mikulášem nepřijeli na velkém voze, ale, z ničeho nic, se objevili
v parku. Samozřejmě nepřišli s prázdnou, Mikuláš
naděloval dětem za písničku či básničku sladkosti a čerti se postarali o to, že zlobivé děti odnesli
do pekelného království, kde budou určitou dobu.

Letos peklo poslalo ty největší a nejvyšší pekelníky, co mělo. Přijeli na třech překrásných koních.
Pekelný vůz sice nebyl tažen koňmi, ale přesto nechyběl, protože pekelníci se bez ohně samozřejmě
neobejdou.
Mikuláš do parku dorazil letos sám, bez andělů,
asi tušil, že letos bylo dosti zlobivých dětí a tak anděly nechal v nebi.
-mt-

Běžecký „Pohár
Iscarexu“
V sobotu 14. prosince proběhlo v Němčicích
u Litomyšle vyhlášení nejlepších běžců Poháru Iscarexu .Tento seriál čítá přes třicet závodů
dráhových, silničních, přespolních i běhů do vrchu v oblasti dnes už celého Pardubického kraje.
Vypsané věkové kategorie jsou od devíti až nad
sedmdesát let. Úrovně si konečně letos všimlo
i vedení ČAS a zařadilo tento seriál mezi nejlepší
běžecké soutěže roku 2013.
I v letošním roce se poličští běžci prosadili
mezi nejlepší, i když na stupně vítězů vystoupila
a Pohár od VZP si zaslouženě odnesla mezi nejmladšími dívkami pouze Eliška Červená. Těsně
za „podiem“ byli hodnoceni bratři Martin a Honza Mužíkovi. Mladší Martin na čtvrtém a starší
Honza na pátém místě. V hodnocení „top ten“ se
prosadil v nejtěžší kategorii „muži A“ nováček
soutěže Karel Radiměřský. Skončil na osmém
místě. O stupínek níž byl klasifikován další nováček Poháru starší žák Martin Pavliš, který na
podzim stihnul jen tři závody. Z desítky nakonec
vypadl zraněný Tomáš Lorenc.
V závodech posledního měsíce se výše jmenovaní rovněž prosadili. Honza Mužík vyhrál ve
Svitavách posledního listopadu šestistovku před
Martinem Pavlišem. Druhý den na náročném
krosu orientačních běžců v Chocni se mezi juniory vklínil Martin na páté místo, Honza skončil
na začátku druhé desítky. O týden později ve
sněhové metelici Martin opět uspěl mezi staršími
v běhu do vrchu v Damníkově, když nestačil pouze na nejlepšího. A před vyhlášením v Němčicích
Honza ztratil stříbrný stupínek ve své kategorii
až těsně před cílem. Za zmínku stojí i pěkné rozloučení Karla s běžeckou sezónou na maratónské
trati v Srchu.
Podrobnější výsledky si zájemci mohou najít na
stránkách www.iscarex/sport.cz.
Miloslav Červ
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Ze 64 polí

Spojování škol

Ligový dorost i nadále stoprocentní!
Dalším srazem, který se konal 6. 12. v Poličce,
pokračovala 1. liga družstev dorostu. Po čtyřech
kolech byli poličští Štefanydes na prvním místě,
když z 24 partií prohráli pouze jedinou. Za hustého
sněžení dorazila do Poličky družstva z Jičína, Lípy
(u Hradce Králové) a Lanškrounu. Hosté to stihli
tak tak, jelikož po 9. hodině již byla silnice 1. třídy
ze Svitav na Poličku kvůli sněhové kalamitě uzavřena. V obou zápasech (s Jičínem a Lípou) naši
mládežníci zvítězili 3,5:2,5, když jsme v závěru přijímali remízy z pozice síly (materiální převaha na
šachovnici) a jistili tak vítězství za 3 body. “Přezimujeme“ tak stále na 1. místě s náskokem 2 bodů na
druhého v pořadí. Krajské derby s Lanškrounem je
„na pořadu dne“ 25. ledna.
Tabulka 1. ligy po 6. kole:

Přebory škol družstev
Během listopadu a prosince se konaly okresní
i krajské přebory družstev škol. Okresní kolo letos
proběhlo 22. listopadu ve svitavské Fabrice a zúčastnilo se jej rekordních 17 družstev, z nichž bylo hned
6 z Poličky. I poličská účast nebyla minimálně za posledních 10 let nikdy větší. Svědčí to hlavně o velmi
dobrém vztahu našeho klubu s místními ZŠ a gymnáziem.
V kategorii 1. - 5 tříd ZŠ suverénně zvítězilo družstvo ZŠ Na Lukách A, které v sestavě Ondřej Švanda,
Adam Švanda, Daniel Brokl a Ilona Langrová uhrálo
30 bodů ze 32 partií. Na 4. pozici se umístila ZŠ Masarykova, která má však velmi mladý tým. Jeho kostru tvořili žáci 1. a 2. tříd ZŠ, kteří letos se závodním
šachem teprve začali! Na chvostu konečného pořadí
(5. místo) skončila rezerva ZŠ Na Lukách.
V kategorii 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií postoupila z 2. místa opět ZŠ Na
Lukách ve složení: Jan Tulis, Aleš Kercl, Filip Koumar a Petr Sotona. Velmi dobře se umístilo i Gymná-

zium Polička (3. místo) a ZŠ Masarykova (4. místo).
Celkem startovalo 12 družstev.
V krajských kolech se z družstev ZŠ Na Lukách daleko více dařilo zástupcům 1. stupně, kteří opět vyhráli a postoupili do republikového kola, které v dubnu hostí Vyškov. Žáci 2. stupně skončili na 8. místě.
Krajské kolo středních škol a učilišť bylo otevřené
všem zástupcům. Naše město zde pravidelně reprezentuje Gymnázium Polička, jehož hráči letos v sestavě i s primánem a terciánem obsadili 4. místo!
Soutěže družstev dospělých
Hráči druholigového áčka se po 4 odehraných bodech nacházejí v tabulce na 9. místě. Zatím doplácí
na těžký los úvodních kol, který jim přiřadil soupeře, kteří by v letošní sezóně měli bojovat o postup
do 1. ligy. Béčko v krajském přeboru vyhrálo 3 ze 4
zápasů, a pokud si 3 body připíše i začátkem ledna
pro Ústí nad Orlicí B, mělo by být definitivně zachráněno. Družstva C a D dosáhla v krajských přeborech
2. třídy shodných 6 bodů a nachází se v klidném středu tabulky. Stejný počet bodů mají i hráči E týmu
v nejnižší krajské soutěži, když v posledním zápase
deklasovali Hlinsko C 5:0 a v městě vysavačů a další
elektroniky tak zazpíval v prosinci kanár!
Soutěžní diagram
Dnešní diagram pochází z 1. srazu Krajského přeboru družstev žáků (podsoutěž 1. ligy dorostu), kde
naše B družstvo zvítězilo ve 2 ze 3 zápasů. V následující ukázce má černý pěšce navíc. Pozice bílého
krále je navíc zcela beznadějná, jelikož ho nemá kdo
chránit! Dáte 3 tahový mat stejně jako náš hráč?! Pokud se chcete zúčastnit soutěže o místo v simultánce
s poličským mistrem FIDE Petrem Červeným, posílejte odpovědi na DSchaffer@email.cz.
Tomáš Málek (Polabiny D) – Jakub Simon (Polička B)
Černý na tahu dá 3. tahem mat!

DS

Rada Pardubického kraje 5. 12. na základě analýzy současného stavu středního školství v kraji
doporučila zastupitelstvu ke splynutí deset škol.
Střední školy a učiliště v kraji jsou totiž předimenzované. Kvůli dlouhodobému poklesu počtu
žáků nemají dostatek finančních prostředků nejen
na provoz, ale i na platy zaměstnanců a hrozí jim
existenční potíže. Zároveň by měly být posíleny
některé odborné školy tím, že do nich budou přesunuty jim blízké obory. Rada pověřila náměstkyni Janu Pernicovou, aby zahájila jednání s řediteli
dotčených škol a zástupci místních samospráv.
Definitivní rozhodnutí bude na krajských zastupitelích 19. prosince.
„Nemůžeme v této situaci zůstat nečinní,“ říká
náměstkyně Jana Pernicová. „V příštím roce budeme mít od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 33 milionů korun méně na platy učitelů
a zaměstnanců škol. Chceme předejít neřízenému
zániku škol a zachovat přitom potřebné obory,
o jejichž absolventy je na trhu práce největší zájem,“ dodává.
Právě záchrana oborů vzdělání, které odpovídají
poptávce budoucích zaměstnavatelů, byla jedním
z hlavních kritérií při posuzování, které školy budou do této fáze optimalizace zařazeny. Za klíčové
jsou považovány obory elektro, strojírenské, stavební, chemické a služeb. „Navržené změny neomezí v žádné části kraje přístup žáků ke vzdělání. Například na Orlickoústecku je nejvyšší počet
míst v gymnáziích vzhledem k počtu žáků základních škol v Pardubickém kraji. Utlumením osmiletého a přesunutím čtyřletého gymnázia do budovy
Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební zachráníme tuto odbornou školu a zároveň
posílíme Integrovanou střední školu technickou
o učební obory,“ vysvětlila Jana Pernicová.
Důležitými hledisky jsou také ekonomická stabilizace škol, udržení kvality výuky aprobovanými
učiteli a také jejich lepší ohodnocení. Ti jsou v současné době v některých případech přeřazováni
do nižších platových stupňů nebo tarifů proto, že
školy nemají prostředky na jejich odměny a osobní příplatky. „Máme zkušenost, že v Litomyšli, kde
splynula škola technická a zahradnická, vzrostl
průměrný plat pedagoga o 2 800 korun,“ uvádí
jeden z pozitivních dopadů minulé vlny stabilizace
škol náměstkyně Pernicová.
Co znamená splynutí škol
Ze stávajících škol vznikne zcela nový právní
subjekt, na jehož ředitele či ředitelku bude vyhlášeno konkurzní řízení.
Rada kraje navrhuje splynutí těchto subjektů:
1) 	 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk a Střední odborné učiliště opravárenské,
Králíky, Předměstí 427
2) 	Střední průmyslová škola Chrudim a Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice, Sportovní 322
3) 	Vyšší odborná škola stavební a Střední škola
stavební Vysoké Mýto a Gymnázium Vysoké
Mýto
4) 	 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Svitavy, T. G. Masaryka 47
a Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256
5) 	Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 a Gymnázium, A. K. Vitáka 452, Jevíčko
Počet žáků ve středním školství v Pardubickém
kraji v jednotlivých školních letech
2009/2010
26 656
2013/2014
21 735
Naplněnost středních škol v Pardubickém kraji
Kapacita SŠ
34 480
Počet žáků
21 735
Naplněnost
64 %
-tzk-

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. středa
2. čtvrtek

zavřeno
8.00-20.00 z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
3. pátek
8.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
4. sobota
14.00-20.00
5. neděle
zavřeno
6. pondělí 12.00-13.30, 14.30-20.00
7. úterý
6.00-7.30, 10.00-11.00, 12.00-20.00
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
8. středa
6.00-17.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
9. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy,
10. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
11. sobota 14.00-20.00
12. neděle zavřeno
13. pondělí 6.00-8.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
14. úterý
6.00-7.30, 10.00-11.00, 12.00-14.30,
14.30-15.30 cvičení a plavání pro
těhotné dvě dráhy, 14.30-16.00 dvě
dráhy, 16.00-20.00, z toho 17.30-19.00
tři dráhy
15. středa 	 6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
16. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
17. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
18. sobota 14.00-20.00
19. neděle zavřeno
20. pondělí 6.00-8.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
21. úterý
6.00-7.30, 10.00-11.00, 12.00-14.30,
14.30-15.30 cvičení a plavání pro
těhotné dvě dráhy, 14.30-16.00 dvě
dráhy, 16.00-20.00, z toho 17.30-19.00
tři dráhy
22. středa 6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
23. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-15.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
24. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání

KOLEKTIV PLAVECKÉ ŠKOLY POLIČKA
přeje všem návštěvníkům v novém roce 2014
mnoho štěstí, lásky a zdraví, které si můžete
utužit na našem plaveckém bazénu. Pokud
máte chuť a zájem, můžete navštěvovat naše
kurzy pro děti a dospělé.
POZOR: pro těhotné maminky máme v roce
2014 NOVINKU: ke každému 1. vstupu od nás
dostanou dárek.

AVL Polička
25. sobota 14.00-20.00
26. neděle zavřeno
27. pondělí 6.00-8.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
29. úterý
6.00-7.30, 10.00-11.00, 12.00-14.30,
14.30-15.30 cvičení a plavání pro
těhotné dvě dráhy, 14.30-16.00 dvě
dráhy, 16.00-20.00, z toho 17.30-19.00
tři dráhy,
30. středa 6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
31. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 °C.
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
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!
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. Zájemci hlaste se na 737 867 342
bazen@tespolicka.cz Jitka Kmošková
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: so, ne od 14.00 do 15.30 hod.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
28. 11. 	K6 - ASPV
2:0
K6 - ASPV
1:1
12. 12. 	 THT - LachSoda
2:0
THT - Jaruni		
1:1
Jaruni - LachSoda
2:0
Rozpis zápasů:
16. 1. 	 THT - Pajdáci, K6 - THT, K6 - Bystré
23. 1. 	 K6 - Bystré, K6 - THT, ASPV - Hrošíci
30. 1. 	 Bystré - Jaruni, Jaruni - Pajdác,
ASPV - Pajdáci
V novém roce přejeme všem pevné zdraví, hodně štěstí a nejen sportovních úspěchů.
J. K. Dvořák, www.policka.cz/avl

Výsledky Karate
Mikuláš Cup – 8. 12. – Ledeč nad Sázavou
- turnaj s mezinárodní účastí
Eliška Paulíčková 2. místo kumite seniorky
Václav Nekvinda 3. místo kumite starší žáci
Vánoční župní přebor v Karate – 14. 12. – Vysoké Mýto
Jaroslav Roušar 2. místo forma Quinta
Jiří Paulíček
4. místo forma Secunda
Josef Král
1. místo boje muži abs.
Jiří Paulíček
1. místo boje muži 10-7 kyu
Jaroslav Roušar
2. místo boje muži abso.

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
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