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Novoroční setkání s podnikateli
Novoroční oběd a setkání s podnikateli působícími na území našeho města patří již pravidelně do
lednového programu vedení města Poličky. I v letošním roce pozdravili zástupce poličských podnikatelů starosta města, Jaroslav Martinů, společně s místostarostkou, Marií Kučerovou. Podpora
podnikatelské sféry je již dlouhodobě jednou z priorit vedení města, rozvoj města je přímo závislý na
zaměstnanosti občanů. „Práce je vždy na 1. místě,
usilujme i nadále o každé pracovní místo, každým
místem zlepšujeme situaci v našem městě.“ zdůraznil starosta města Jaroslav Martinů. Poděkoval
podnikatelům za to, že již dlouhodobě patří Polička k městům s nejnižší nezaměstnaností v regionu.
V současné době, kdy je historicky nejvyšší nezaměstnanost v ČR, je tento fakt ještě významnější.
Místostarostka Marie Kučerová informovala
o přípravách oslav 750. výročí založení města Poličky v roce 2015 a vyzvala tímto podnikatele ke
spolupráci a finanční pomoci při oslavách.
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Připravované
investiční akce

Úspěchy Měšťanského pivovaru
v Poličce, a.s.
Zastupitelstvo města Poličky projedná a s konečMezi podnikateli, kteří přijali pozvání na ledno- nou platností schválí rozpočet města pro rok 2014 na
vé setkání s vedením města, byl i předseda předsta- svém jednání dne 20. února. Součástí návrhu rozvenstva Měšťanského pivovaru v Poličce, a.s. Karel
počtu je i řada investičních záměrů. Co tedy můžeme
Witz. Ten přítomné informoval o velkých úspěších
očekávat v roce, který lze označit jako rok velkých
pivovaru za rok 2013, kdy došlo k navýšení výroby
investičních akcí?
o 23,9 %, v roce 2012 o 19,5 %. V roce 2013 pivovarOblast školství
vystavil historických 102 tisíc hektolitrů nepasteRealizace úspor energie – Masarykova základní
rovaného piva. Číslo vysoké, zejména v porovnání
škola Polička – 19 mil. Kč. Zahrnuje zateplení vybras rokem 1994, kdy to bylo 42 tisíc. Nutno dodat, že
ných místností, chodeb a stropů a výměnu původpoličský se řadí mezi malé nezávislé pivovary. Na- ních oken. Opravy se týkají nejen hlavní budovy, ale
výšení produkce se promítlo i do tak potřebného
i školního pavilónu. Část nákladů je hrazena z dotanavýšení počtu pracovních míst.
ce ze Státního fondu ŽP ČR.
„Poličský pivovar získal v roce 2013 opět řadu
Realizace úspor energie Mateřská škola Hegerova
ocenění. Mezi ně patří například vyškovské oce- – 2,8 mil. Kč – zateplení budovy, výměna oken, změnění za nejlepší jedenáctku roku (světlý ležák
na způsobu vytápění (využití tepelného čerpadla).
Otakar), 1. místo pro speciál Eliška 13° v kategorii
Část nákladů je hrazena z dotace ze Státního fondu
tmavých piv v mezinárodní táborské Pivní pečeti
ŽP ČR.
a 1. místo za 12° sv. ležák Záviš v degustační souVýměna oken – SVČ Mozaika – 120 tis. Kč
těži piv v září v Žatci. Od Sdružení přátel piva obdržel v listopadu ve Vyškově 3. místo v kategorii
Komunikace, chodníky, parkoviště
Pivovar roku. Zatímco u lahvových piv s nárůsRekonstrukce ulice Masarykovy, Nové a Růžové –
tem 800 hl piva (5 %) vystavil z celkového obje- 7 mil. Kč
mu přes 16 procent, v sudových pivech vyrostl
Oprava chodníků na sídlišti Hegerova – 1,2 mil. Kč,
o 18.850 hl (28 %). Nejvíce se o růst zasloužily le- na ulici Eiseltova – 1 mil. Kč, E. Beneše – 450 tis. Kč,
žáky (89 %). Speciály 13° tmavá Eliška a světlá 13° Hegerova (u bývalých kasáren) – 400 tis. Kč a proFrantišek Bittner, které se vaří jenom tři sváteční
dloužení chodníku na ulici Heydukova – 300 tis. Kč.
dny v roce s předstihem 5 měsíců, se na výstavu
Dokončení oprav chodníků a komunikací na sídlipodílely jenom 1,2 % (1205 hl) a proti roku 2012
šti B. Němcové – 1 mil. Kč, dokončení oprav chodníse jen nepatrně zvýšily. Pivovar již nemá kapa- ků na ul. Hegerova a u gymnázia – celkem 1,2 mil. Kč.
citu na další navyšování odbytu. Navýšení kapaNová parkoviště budou vybudována na ulici Zácit musí probíhat v celé šíři výroby a potrvá cca
krejsova, 9. Května, B. Němcové a T. Novákové –
8 let,“ uvedl Karel Witz.
předpokládané náklady 2 mil. Kč.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
Plavecký bazén, koupaliště
Rekonstrukce kotelny bazénu – 2 mil. Kč
Koupaliště – oprava dna koupaliště a dohřívání
dětského brouzdaliště – 1,5 mil Kč.
Historické památky
Poličské hradby – dokončení rekonstrukce v úseku Na Valech – 2,5 mil Kč, část nákladů bude hrazena z dotace Ministerstva kultury ČR.
Hrad Svojanov – oprava domu u parkoviště hradu
ceny. Díky vysoké celkové účinnosti kogenerační
(nová okna, dveře, fasáda) – 700 tis. Kč.
jednotky bude možné dodávat teplo za cenu o cca
Kanalizace
5 % nižší, než je cena tepla vyrobeného plynovými
Ulice Husova – 2 mil. Kč (nová kanalizace je spojekotli. Zákazníkům se pak nevyplácí vyrábět si tep- na s opravou silnice, která pokračuje v tomto roce od
lo nákladnějším způsobem ve svých, mnohdy za- zahrádek pod letištěm po kruhový objezd)
staralých, zařízeních sami. Celou investici do moUlice Janáčkova – 1,2 mil. Kč
dernizace provozu zafinancovala společnost ČEZ
Energo, s.r.o., která bude kogenerační jednotky ve
Uvedené investiční záměry se mohou měnit nejen
spolupráci se společností T.E.S. s.r.o. provozovat, na základě rozhodnutí zastupitelstva, ale i na záklazákazník se tak nemusí prakticky o nic starat, pou- dě výsledků výběrového řízení.
ze o to, kolik ušetří.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
S provozováním kogeneračních jednotek začala
společnost ČEZ Energo, s.r.o. v roce 2011 v 17 lokalitách a s celkovým instalovaným elektrickým
výkonem 12 MWe. Koncem loňského roku už
bylo teplem z více než 70 kogeneračních jednotek
zásobováno 33 lokalit v České republice a celkopříštího čísla Jitřenky 17. února
vý instalovaný výkon tak dosáhl hodnoty téměř
Všechny uzávěrky najdete
40 MWe. Všechny kogenerační jednotky jsou nana
www.policka.org/jitrenka
pojeny na centrální dispečink ve Výčapech, který
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
optimálně řídí jejich provoz.

Zahájení provozu kogeneračních
jednotek v Poličce
Město Polička se koncem loňského roku připojilo k dalším více než 30 lokalitám, ve kterých společnost ČEZ Energo, s.r.o. provozuje kogenerační
jednotky. 18. 12. 2013 proběhlo za účasti starosty
města, Jaroslava Martinů, jednatele městské společnosti T.E.S. s.r.o., Cobe Ivanovského, jednatele
a generálního ředitele společnosti ČEZ Energo,
s.r.o., Michala Rzymana a dalších, slavnostní zahájení provozu dvou kogeneračních jednotek, které v kotelnách na sídlišti Hegerova a Svépomoc
v uplynulém půl roce nainstalovala společnost
ČEZ Energo, s.r.o.
Každá z jednotek o elektrickém výkonu 400 kWe
a tepelném výkonu 447 kWt ročně vyrobí a do soustavy CZT města Polička dodá přibližně 4700 GJ
tepla, což představuje zhruba jednu třetinu výroby
tepla kotelny Hegerova či Svépomoc. Kogenerační
jednotky nainstalované v Poličce splňují velmi
přísné emisní i hlukové limity a oproti oddělené
výrobě energií dosahují až devadesátiprocentní
účinnosti využití paliva, kterým je zemní plyn.
Kombinace výroby elektřiny a tepla umožňuje
nabídnout teplo v místě výroby za velmi výhodné

Uzávěrka

N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Vzpomínka na
Jana Palacha

Rodí se méně dětí. Máme se obávat
o budoucnost?

Předpokládám, že Jana Palacha, jeho krátký
studentský život, zakončený v Praze dobrovolnou
zvláštní smrtí, které by byl je málokdo schopen,
protestní ke vpádu vojsk do Československé republiky v srpnu 1968, každý zná. Proto stručně.
K 45. výročí jeho úmrtí jsme se s několika přáteli
rozhodli vzdát tomuto člověku symbolicky čest.
Jeho portrétní fotografii a několik svíček jsme
16. 1. umístili k patě morového sloupu na náměstí.
Čest jeho památce.
Vladimír Vraspír

Co chcete slyšet
v roce 2015?
Město Polička zahájilo přípravy oslav 750. výročí založení města Poličky v roce 2015. V duchu
oslav se ponese celý rok a také oblíbený festival
Polička 555. Jakou kapelu byste chtěli v Poličce slyšet a vidět? Napište své nápady a přání na
e-mail: tyluvdum@tyluvdum.cz nebo podatelna@
policka.org.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Soutěž Město
Vánoc
Do soutěže „MĚSTO VÁNOC“, kterou vyhlásilo město Polička, poslali své snímky 4 soutěžící.
Přihlášené fotografie přibližující vánoční výzdobu domů a jejich okolí lze najít na www.policka.
org. Město Polička tímto děkuje a gratuluje všem
zúčastněným, těmi jsou pan Večeřa, pan Doležal
a dvě rodiny Klimešových. Konkrétní vítěz vyhlášen nebude, všichni přispěvatelé budou oceněni
drobnými dárky města Poličky.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Rodí se méně dětí, život se prodlužuje a populace
stárne. To nelze přehlédnout v životě a už vůbec ne
v množství kritických komentářů v médiích. Bohužel však zřídka narazíme na jinou souvislost než tu,
jak stát v budoucnosti ufinancuje důchody a kolik
seniorů bude připadat na jednoho pracujícího.
Zkusme si ale představit, jaká situace by byla,
kdyby se dětí rodilo mnohem více (podle některých
názorů nám chybí 50.000 narozených ročně). Hned
první neznámá je, kde by ti všichni, dnes nenarození, v dospělosti pracovali? To v komentářích neuslyšíme, nevíme, kde by mohli pracovat nezaměstnaní
současní, natožpak abychom věděli, kde ti potenciální další. Nezaměstnanost v ČR se v lednu 2014 zastavila těsně pod hranicí 600 000 lidí (596 833 nez.)
a je nejvyšší v novodobé historii. Značně ubylo pracovních míst, práce jednoduše mizí. Nahradily ji
stroje, značná část výroby, zejména textilní, se přesunula na východ, cukrovary s našimi kvótami zase
na západ, ve velkochovech živočišné výroby dnes
stačí pár zaměstnanců a tak by se dalo pokračovat.
Nabízí se reakce: s více obyvateli by zde byla větší
kupní síla a tím více výroby a zaměstnaných. Práce
ale není už dnes pro více než půl miliónu obyvatel.
Jak vysoká by byla kupní síla nezaměstnané/ho?
Ano, měli bychom více učitelů (1 na 25 dětí), doktorů
(1 na 400 a více obyvatel) atd., ale díky tomu také
vyšší státní výdaje z vybraných daní. Někteří žurnalisté, kvůli nedostatku pracovních míst, začínají
současné absolventy škol nepěkně označovat jako
tzv. ztracenou generaci. Praktická řešení, co s tím,
ale určitě existují, jenom se je málokdo odváží domyslet či vyslovit.
Mohlo by jít např. o podobu zkrácení pracovního týdne, nebo podporu zaměstnávání na částečné
úvazky třeba daňovým zvýhodněním zaměstnavatelů, kteří k tomu přistoupí. Kolik lidí by mohlo být
zaměstnáno navíc jen při zkráceném úvazku 0,9?

Podle prosincového průzkumu 69 % žen stojí o práci
na částečný úvazek, má ji jen 9 %.
První námět může čelit obavám, jak by bylo obtížné v případě potřeby pracovní týden zase prodloužit.
Jak velká konjunktura by však musela přijít a jak
dlouho by vydržela? A druhý: co by tomu řekli zaměstnaní na plný úvazek, kdyby si v důsledku více
volna méně vydělali (10 současných mezd na 11 budoucích zaměstnaných?). Zde je na místě podotknout, jak by to kvitovaly děti, kdyby jejich rodiče
měli na ně třeba o 4 hodiny týdně více času. Nepomohlo by to také další generaci mladých, aby byli šikovnější, praktičtější apod.? Mohla by vyšší stabilita
společnosti podnítit vyšší porodnost v budoucnu?
V Pardubickém kraji se diskutuje o slučování
středních škol pro nedostatek dětí. V Poličce jsme
byli nuceni rozšířit počet oddělení jedné mateřské
školy o 2 třídy v rámci ZŠ Na Lukách (a počet dětí
v jiných třídách stanovit na povolené maximum),
aby se vyřešil nedostatek kapacity pro početnější
ročníky. Řeší se tedy rušením středních škol zásadní problém? Z praxe je průkazné, že se učitelé
mohou žákům více věnovat, pokud je jich ve třídách
méně. Nestojí kvalitnější výuka za to? Na jednu
stranu by se něco ušetřilo, na druhou by výsledná
úspora za 5 zrušených škol nic zásadního v rozpočtu
kraje nevyřešila. A co za 10 let? Budeme povolovat
zase výjimky z počtu žáků ve třídách? Život jde v sinusoidách „jednou dole, jednou nahoře“ a na tomto
příkladu je vidět, jak krátkozraké může být snažit
se z vlnovky udělat přímku. Ta abstraktní vlna se
totiž může přehoupnout úplně jinam. Nenaříkejme,
jak málo je dětí, věnujme jim svůj čas a až budou
vyhlídky na budoucnost jasnější a perspektivnější,
však oni si potomci poradí s tím, jak populaci zase
pomnožit. Stačí jen, když stát bude fungovat ku prospěchu svých občanů, moudře.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

Spojování škol
To je titulek z lednové Jitřenky, který velmi stroze
oznámil poličskému obyvatelstvu informaci. Patří se
však toto sdělení rozšířit. V článku totiž nezaznívá,
že zmíněný krok byl připravován velmi dlouho a tajně. Ředitelé škol, veřejnost a dokonce někteří krajští
zastupitelé se o všem dozvěděli 4. 12. 2013 z tisku.
Plánované definitivní rozhodnutí 19. 12. 2013 ale
nepadlo. Proč? Až na zástupce rady a zastupitelstva města Svitavy se za své školy postavili ředitelé,
žáci, starostové i obyvatelé příslušných měst. Jejich
rázně vyřčený nesouhlas vedl k tomu, že před definitivním rozhodnutím 19. 12. 2013 vydal hejtman
Pardubického kraje odpoledne 18. 12. 2013 tiskové
prohlášení, ve kterém slibuje to, co mělo předcházet předložení návrhu na splynutí škol – vypracovat
přesnou ekonomickou analýzu zamýšleného kroku
a vyvolat odbornou diskusi se zmíněnými školami.
Vím, že tyto informace se příliš Poličky nedotýkají. Vždyť se nejedná o školy v našem městě. Ale
opravdu se nás to netýká? Vždyť Polička a její okolí
byly, jsou a budou nadále spádové oblasti odborných
středních škol ve Svitavách, konkrétně OA a VOŠE
a SZŠ. Obchodní akademie se svou téměř 70 letou
tradicí i zdravotnická škola připravily během své
existence velké množství odborníků i z Poličky
a okolí. Na obě školy jezdili a jezdí učitelé z Poličky
a odborně připravují žáky na budoucí profesní život.
Splynutí škol je krok nezvratný. A představa paní
náměstkyně Pernicové, že žáci budou nastupovat
do učebních oborů, je nereálná. Takto se problém
nevyřeší. Bylo určitě účelnější školy ekonomicky
podržet zřizovatelem a zachovat pro další generace
vzdělávání. Že je na školách málo žáků, není chyba
škol. Je to celorepublikový demografický problém.
Ale na ZŠ jsou už zase silné ročníky a v horizontu
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5 – 6 let se bude rozhodovat mnoho žáků z 9. tříd,
kde pokračovat ve vzdělávání.
Polička splývání škol neřeší, ale neměla by být
k této situaci hluchá a slepá. Všichni budoucí žáci
mají právo navštěvovat svébytnou školu a ne nějaký
slepenec škol. I Polička má svého zástupce v krajském zastupitelstvu, které bude od února 2014 rozhodovat o osudu škol, a mohl by určitě přispět při
jednání k rozumnému řešení.
V těchto týdnech se žáci 9. tříd a jejich rodiče rozhodují, kde pokračovat v dalším vzdělávání. Mohu
všechny ujistit, že bez ohledu na situaci se na OA
a VOŠE poctivě pracuje, ať už ke splynutí dojde
nebo ne. Škola má stále velmi dobrou úroveň. Svědčí o tom i to, že v nové podobě státních maturitních
zkoušek v posledních třech letech žáci této školy
byli 100% úspěšní.
Mgr. Š. Procházková,
učitelka OA a VOŠE Svitavy

Lezník – překvapení ze stavební
historie (1. část)
Mezi projekty, podpořenými v loňském roce finančním příspěvkem z rozpočtu města Poličky (ve
výši 3 000 Kč) bylo i dendrochronologické datování jednoho prakticky neznámého pozoruhodného
tradičního vesnického domu v Lezníku. Pro pochopení zajímavosti získaných dat je ale třeba se
napřed alespoň stručně seznámit s pozicí tohoto
objektu v zástavbě obce a tedy i s jejím půdorysem.
Lezník – stejně jako většina obcí v okolí Poličky
– byl založen podle tzv. údolního lánového systému, který patřil zejména ve 2. polovině 13. století
k oblíbeným zakládacím schématům zvláště v lesnatých okrajových částech Čech, do nichž v té době
teprve pronikalo hustší osídlení. V tomto systému
byly selské usedlosti umisťovány v pravidelných
rozestupech při březích potoka, a za nimi se táhly pruhy k nim přináležejících polností. Vesnice
tohoto typu tedy nemají náves, protože zmíněné
řetězy selských statků se táhnou po celé délce katastru.
Usedlost s popisným číslem 22, která byla předmětem našeho zájmu, má v tomto systému v Lez-

Detail situace usedlosti s popisným číslem
22 v Lezníku na mapě stabilního katastru
z roku 1839 (Ústřední archiv zeměměřičství
a katastru, zveřejněno
na http://archivnimapy.cuzk.cz/)

níku zajímavé umístění a také zajímavou historii.
Vztahují se k ní totiž unikátní kronikářské zápisy,
obsahující zprávy v rozsahu let 1662 – 1901. Kroniku založil František Flídr, který zmiňovanou usedlost koupil v roce 1701. Tento historický pramen,
uložený ve Státním okresním archivu Svitavy se
sídlem v Litomyšli, obsahuje rodinné události,
hospodářské zápisy, rady lidového „léčitelství“,
zprávy o výkyvech počasí, pohromách a celou řadu
dalších informací především místního významu.
Usedlost leží na levém břehu potoka jako krajní,
ve směru toku potoka (k severu) tedy jako první
v řadě levobřežních usedlostí. Středověká usedlost
v tomto místě ale prošla v mladší době zajímavou
proměnou, o níž víme díky starší práci historika
Antonína Tomíčka (otištěné v roce 1931 v časopisu
Český lid): polnosti tohoto zpustlého statku byly
v 2. polovině 17. století (roku 1685) z iniciativy
vrchnosti rozděleny na dvě poloviny a podobně
byly z někdejšího jednoho gruntu odděleny a nově
vystavěny i dvě menší usedlosti.
Navazující historickou situaci v těchto místech
zachycuje srozumitelně nejstarší katastrální mapa
– tzv. mapa stabilního katastru, měřená v Lezníku
v roce 1839. Na detailu z této mapy, který jsme přiložili jako ilustraci, vidíme zachyceny tři usedlosti
(tady musíme odbočit s vysvětlením číslování – na
katastrálních mapách nejsou zapsána popisná
čísla, nýbrž čísla stavebních parcel). Nahoře je zachycen poslední velký grunt s popisným číslem 24,
zobrazený jako uzavřený dvůr a za ním na zahradě
stodola – čísla parcel 23 a 22. Pod touto usedlostí
vidíme výsledek rozdělení někdejší krajní usedlosti – menší statky s popisným číslem 23 (číslo
parcely 21 – tento objekt už dnes neexistuje) a pod
ním usedlost s popisným číslem 22 opět se samostatnou stodolou v zahradě (parcely s čísly 20 a 19
– stodola je dnes již zbořena). Stále existujícímu
starobylému domu v této usedlosti jsme věnovali
pozornost a s pozoruhodným výsledkem jeho datování se seznámíme příště.
Josef Kopecký – Jiří Škabrada

Školní parlament na Masarykově ZŠ
Po několika letech byla ve škole obnovena činnost školního parlamentu, který čítá 40 členů, a to
po dvou od 3. do 9. ročníku. Předsedou parlamentu a pravou rukou metodičky prevence byl zvolen
Tomáš Petrák z 9. A. Parlament se schází jednou
za 14 dní a podílí se svými připomínkami, náměty
a nápady na chodu školy. Velmi dobrá spolupráce
je s vedením školy.
Žáci mezi svými podněty mají velmi konstruktivní požadavky a dodatky, které byly již z větší
části splněny. Nejvíce si žáci přejí komunitní sezení na jednotlivých patrech a wifi, připojení na
internet přes své mobilní telefony.
Podařilo se zorganizovat několik sportovních
a kulturních akcí. Žáci prvního stupně soutěžili
ve vybíjené a fotbale o titul „Vánoční sportovní
třída“. Do těchto sportovních disciplín se zapojil
každý žáček dané třídy. Deváťáci chtěli poměřit
síly s učitelským sborem. Vybrali disciplíny: přehazovanou, volejbal a basketbal. Týden dopředu to
jiskřilo, obě strany si věřily na vítězství. Naši chlapi, učitelé, za podpory několika odvážných učitelek
to deváťákům nandali.
Poslední školní den před vánočními svátky zorganizoval parlament kulturní akci s karaoke. Téměř každá třída měla připravený program. Velmi
zajímavé byly hudební vstupy saxofonisty, kytaristů, hráčů na flétny, taneční výstupy, společné
vánoční písně a hry.
V karaoke byli oceněni všichni, každý za něco
jiného, publikum okouzlila píseň Pátá v podání

dívek 7. C, hlas Elišky Boštíkové z 9. C a Michala
Moravce z 8. A. Do varu dostala diváky stará známá Lady Karneval v podání Davida Kozla z 8. C.
Žáci ocenili vystoupení pana učitele Kohuta,
který se proměnil v Petra Jandu a paní učitelky Ladislavy Jílkové, která si společně s Karlem Gotem
osladila kávu. Bonbónkem nakonec bylo vystoupení Karolíny Pavlíkové, účastnice soutěže Superstar.
Již teď náš parlament připravuje další zajímavé
akce. O naší činnosti můžete být informováni prostřednictvím stránek školy www.zsmasarykova.
unet.cz.
Metodik prevence Mgr. Ludmila Haraštová
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„Tříkrálovka“ 2014 zase rekord!
„Nic neroste do nebe. Ani hospodářský růst“, tvrdil před pár
lety v Poličce na jedné z přednášek o funkci peněz ve společnosti
profesor Jan Sokol. V tříkrálové
sbírce jako kdyby tato teze neplatila. V rozporu se současnou ekonomickou stagnací výtěžky koledníků zase stouply - na Poličsku
tentokrát o těžko uvěřitelných 58 152 Kč. Občané
z Poličky, Bystrého a šestadvaceti obcí přispěli na
dobročinné záměry Oblastní charity Polička (65 %
částky) a v menší míře i na větší, mezinárodní humanitární projekty Charity Česká republika celkovou částkou 576 872 korun. Přímo v Poličce se
vybralo 165 855 Kč, přičemž Poličtí byli štědřejší
téměř o dvacet tisíc. Děkujeme!

Na výborný výsledek jako by bylo „zaděláno“ už
předem. Nahrálo velmi pěkné počasí i termín konání velké sbírky v Poličce posunutý až na druhý
lednový víkend. Koledníci se hlásili doslova sami
a byl jich rekordní počet. V poličském průvodu, vedeném opět královským jezdectvem, jste jich mohli napočítat 155 a v celém regionu „operovalo“ 554
korunovaných hlav. „Jistě, že letos půjdeme zase,“
s naprostou samozřejmostí přislíbila účast například paní Jana Simonová z Poličky. „Mají kluci jen
tak lítat po venku, nebo se učit udělat něco dobrého?“ řekla paní, která se před třemi lety sama se
svými dvěma syny přihlásila a od té doby je tříkrálové sbírce věrná. Prý vydrží do té doby, dokud to
její chlapce nepřestane bavit.
„Byla to velká radost,“ svědčil o koledování pomezský koordinátor a stálý koledník Miloš Muzikář. „Lidé na nás čekali a bylo na nich znát, že nás
opravdu vidí rádi. Tu radost jsme si předávali navzájem, děti to bavilo a šlo se nám po koledě velmi
pěkně.“ Letošní atmosféra pro něj byla tak silná,
že ho donutila zamýšlet se, kde hledat původce
té velké radosti, která se kolem tříkrálové koledy
rozhostila. Je v roztomilých zpívajících kolednících? Nebo ji iniciuje dobrosrdečnost a štědrost
dárců? Ani jedno, ani druhé. Skromně, ale zřejmě
pravdivě, došel k závěru, že původcem radosti jsou
ti, kterým je sbírka určená – staří, nemocní, postižení a životem jinak soužení lidé. To kvůli nim
po celé naší zemi vycházejí tisíce „korunovaných
košiláčků“. To kvůli nim maminky a tatínkové
ukazují dětem, jak být dobrý. Udělat nezištně, jen
tak z lásky něco dobrého pro druhé, plodí velkou
radost. Vědomě či nevědomě to víme všichni. A koledníci, dárci i všichni, kdo se jakkoliv organizačně
nebo pomocí s tříkrálovou koledou spojili, to letos
zažili „in natura“ v plné síle.
Děkujeme: Koledníkům a vedoucím skupinek,
dárcům, koordinátorům sbírky ve vesnicích, starostům obcí, farnostem a farářům v okolních obcích, učitelům a dětem z Masarykovy ZŠ Polička,
učitelům a dětem ze ZŠ Na Lukách, učitelům a dětem ze škol na vesnicích, třem králům na koních,
Žesťovému kvintetu ZUŠ B. Martinů Polička, restauraci Jordán, dárkyním občerstvení pro koledníky, pracovníkům poličské Charity
Štěpánka Dvořáková
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Usnesení
městské rady

Informace z IC

Usnesení přijatá na 24. schůzi Rady
města Poličky konané dne 16. prosince
2013
RM schvaluje záměr zpracování malé i velké Ročenky města Poličky za rok 2013, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh zadání Územní studie Polička,
lokalita Bezručova, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo se společností Skanska a.s., Praha 4 - Chodov,
na akci „Opravy chodníků a výstavba přechodů na
ul. Hegerova a Nábřeží Svobody v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci
v rámci projektu Euroklíč s Národní radou osob se
zdravotním postižením České republiky, o.s., Praha 7, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyjádření města Poličky dle § 8 odst.
3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, k doplněné dokumentaci záměru
Výměna obalovací soupravy živičných směsí Modřec
společnosti Skanska Asfalt s.r.o., Olomouc, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek
s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejných zakázek „Rekonstrukce kanalizačního
řadu ulice Husova, Polička“ a „Výměna vodovodního
řadu ulice Husova, Polička“ ve složení dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 16/04/2013 na akci „Realizace úspor energie
- Dům s pečovatelskou službou „PENZION“ Polička“
s firmou Stavointerier s.r.o., Havlíčkův Brod, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 16/2013, dle
důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Letos přišli tři
králové trošku dříve
Polička – 4. 1. v 15.30 hodin se na Palackého
náměstí v Poličce sešel velikánský dav lidí okolo
vánočního stromečku, aby navštívili živý betlém
a přišli se poklonit malému Ježíškovi do jesliček.
Bohužel nám nepřálo teplé počasí, ale stálo to za to
a každý si z této akce určitě odnesl alespoň malinkatou vzpomínku v srdíčku. Tři králové přijeli na
svých krásných ořích. Lidé si zde mohli zakoupit
svařák.
Nadchlo nás i vystoupení mateřské školky v počtu deseti dětí, které byly přímo královsky ustrojeny a za doprovodu paní učitelek zpívaly vánoční
koledy. Na náměstí samozřejmě ani nechyběla živá
zvířata jako oslík, kozy, ovečky a telátka. Kašpar,
Melichar a Baltazar přijeli, aby se poklonili Ježíškovi a přivezli mu dary.
Martin Talacko
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Po ročním zajišťování provozu Informačního
centra Polička si dovolíme na úvod něco málo údajů a čísel.
V období od 1. 12. 2012 do 31. 12. 2013 jsme v IC
obsloužili celkem 33 484 návštěvníků, vč. 3 552 telefonátů. Průměrný počet cca 91 návštěvníků/den.
Z toho v měsících červenec a srpen byl celkový počet 7 529 návštěvníků, průměr 122 osob/den. Informační centrum za roční období navštívilo 306
cizinců. V období prázdnin byla obsluha IC posílena o 1-2 brigádníky. Kromě stanovené otevírací
doby IC fungovalo také v době konání Festivalu
*555 a v době Času pro neobyčejné zážitky.
Podle výsledků ankety o nejlepší IC v Pardubickém kraji, závěrů provedené certifikace Informačního centra i výsledků utajené kontroly ze strany
agentury Czech Turism se domníváme, že IC ve
městě plní svoji funkci a poslání a celkově je jeho
činnost kladně hodnocena.
V Anketě o nejlepší IC v rámci Pardubického
kraje jsme se umístili na 2. místě hned za IC Litomyšl.
Při rozsáhlé utajené kontrole „Mystery Shop
ping“ bylo hodnoceno celkem 60 oblastí provozu
a kvality IC Polička a z toho bylo 99% hodnoceno
velice kladně. V současné době se IC přihlásilo do
nového projektu MMR ČR „Český systém kvality
služeb“, s cílem výhledově získat prestižní Certifikát kvality ČSKS.
Nová služba IC pro vás! Úhrada složenek a SIPO
od 1. 1. 2014 v IC Polička. Bez fronty a také o víkendu. A navíc se slevou 25 %.
Kalendáře 2014 s náměty z Poličky a okolí, stolní i nástěnné, dále kalendáře měst české inspirace
a také kalendář zahradnický, doprodej posledních
kusů.
Dálniční známky - již byl zahájen prodej dálničních známek ČR na Slovensko a Rakousko. DZ do
Slovinska budou v nabídce později.
Nově máme v prodeji dárkové výrobky od včelaře z našeho regionu: propolisovou mast, propolisovou tinkturu, různé druhy medu a také lahodné
„Františkovo medové víno“. Tradiční medovina Vysočiny a kvalitní dárkové „Víno z Poličky“ v naší
nabídce také zůstává.
Zajistili jsme novou kolekci pohledů z Poličky.
Zároveň u nás můžete zakoupit i poštovní známky.
Uzavřeli jsme smlouvu se vstupenkovým portálem Eventim.cz, který je zaměřený více na sportovní akce. Jedině na něm zakoupíte např. vstupenky
na MOTO GP Brno nebo na MS v letech na lyžích
Harrachov. Do Harrachova organizujeme autobusový zájezd, info v IC.
Již byl zahájen předprodej vstupenek na jediný letošní koncert skupiny Kabát dne 13. 9. 2014

v Praze. A také vstupenek na turné Daniela Landy
ŽITO TOUR 2014 - koncerty budou v Brně, Praze
a Pardubicích.
Pro skupinky od 4 osob nabízíme zajištění dopravy mikrobusem.
Festival Tomáškova a Novákova hudební Skuteč,
podrobný program máme v IC.
Čínský národní cirkus, 20. 3. Brno a 21. 3. Pardubice. Vstupenky již máme v předprodeji v IC.
Možnost autobusové (mikrobusové) dopravy z Poličky, i pro menší skupinky. Počet volných vstupenek je omezen, zejména těch lepších!
Směnárna bez poplatků - koupíme i prodáme
všechny obvyklé měny, za výhodné kurzy a bez jakýchkoliv poplatků!
Stále u nás koupíte dobíjecí karty IREDO na jízdy autobusem i vlakem v Pardubickém kraji.
Obecním úřadům, školám, firmám a různým
spolkům, klubům a jiným organizacím připomínáme možnost bezplatné prezentace pořádaných
akcí a všech možných aktivit na informačním portálu východních Čech www.vychodni-cechy.org
a také v rámci Informačního centra Polička.
Ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem
organizujeme již tradiční zájezd na výstavu Flora
Olomouc, tentokrát spojený s návštěvou atraktivního hradu Bouzov a Muzea tvarůžku v Lošticích
s možností výhodného nákupu v nové podnikové
prodejně. V sobotu dne 26. dubna, odjezd v cca
8.00 hod z Poličky, ostatní nástupní místa upřesníme. Cena je 270 Kč. Hlaste se zavčas! Normální
vstupné Flora je 100 Kč, ale při hromadné objednávce do 31. 3. je sleva 20 %. Přihlášky na zájezd:
IC Polička 461 724 326, Ko-tour 461 723 740; Lubná 739 997 617 Josef Vomáčka; Borová 737 379 629
Zdeněk Kučera; Sebranice 731 380 949 Josef Jílek.
Pro příznivce lyžování nabízíme jednodenní
zájezd do moderního zimního střediska Hochficht (1330 m.n.m) v rakouských Alpách (www.
hochficht.cz), nedaleko od Lipna. V sobotu dne
15. 2. a 22. 2., lyžování cca od 8.30 do 16.30 hodin.
Cena zájezdu vč. skipasu 1 580 Kč. Odjezd z Poličky od Kréty v 2.55 hod.
A v sobotu dne 15. března připravujeme atraktivní jednodenní zájezd na MS v letech na lyžích
Harrachov. Cena zájezdu vč. vstupenky na lety 980
Kč. Samostatnou vstupenka 500 Kč koupíte u nás
v IC. Odjezd z Poličky autobus. nádraží stan. č. 7
v 9.20 hodin. Přihlášky na oba zájezdy: IC Polička, Palackého nám.160, 461 724 326, 461 723 740,
605 592 562, ic@kotour.cz.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org, 605 592 562, 461 724 326,
info@ic.policka.org

Kardio klub hodnotil svou činnost
za rok 2013
Slavnostní akce, která proběhla koncem prosince v poličské restauraci Na Jordáně, se zúčastnilo osmdesát členů svitavského a poličského
klubu. Přišli i hosté, starosta Poličky J. Martinů
a místostarostka M. Kučerová. V roce 2013 klub
připravil devět kondičních vycházek, pět zájezdů
spojených s vycházkou do turistických lokalit a rekondice v termálních lázních v Maďarsku. Účast
na akcích se zvýšila v průměru na 45 příznivců
a nachodili jsme více než 100 km.
Předseda klubu Jan Pokorný poděkoval zástupcům poličského klubu, Evě Navrátilové a P. Broklovi, za spolupráci v organizování společných
vycházek, M. Pokorné a J. Hikadiové za práci
ve výboru klubu. Za propagaci klubu poděkoval
L. Morkesové, manželům Chvojsíkovým a Lahodným. Starosta Poličky p. Martinů a místostarostka M. Kučerová, přítomným popřáli do nového
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roku vše nejlepší a mnoho šťastných kilometrů.
O zábavu se postaraly milé „Růženky“, mladší
mažoretky. Své taneční umění předvedly rozkošné starší mažoretky „Třpytky“a úspěch sklidily
ženy s řeckými tanci, provedenými s noblesou jim
vlastní.
Poté následovala volná zábava. O hudbu a zpěv
se postaral Fr. Hladík a Vlast. Otepka.
Rok 2013 se stal nejúspěšnějším rokem činnosti
Kardio klubu.
Za dobrou organizaci a vedení Kardio klubu děkujeme manželům Pokorným.
Kardio klub přeje všem příznivcům do roku
2014, pevné zdraví a radost ze života.
Pojďte s námi do přírody za zdravím!
Jaromír Lahodný,
Svitavský Kardio klub

Kalendář akcí
únor 2014

Tylův dům
Úterý 4. února v 19.00 hod., velký sál TD
MEKY ŽBIRKA
Koncert známého anglicko-slovenského
populárního zpěváka. Jako předkapela vystoupí Josef IX. & § 202.
Vstupné: 500 - 600 Kč

Kino Polička
Pondělí 3. února v 19.00 hod.
Blízko od sebe
Komedie/drama, USA, 2013, 121 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Nový film s Meryl Streepovou a Julii Roberts. Právě Meryl Streep je nominována za
tuto roli na letošního Oscara.

Pondělí 17. února v 19.00 hod.
Vampýrská akademie
Fantasy/akční/mysteriózní, USA, 2014, titulky, přístupné od 12 let, vstupné 100 Kč
Dampír je napůl člověk/upír. Jsou to strážci
Morojů, klidných a smrtelných upírů, žijících diskrétně v našem světě…

Středa 5. února v 19.00 hod.
Vejška
Komedie, ČR, 2014, 85 minut, nevhodný
do 12 let, vstupné 120 Kč
Jiří Mádl a Tomáš Vorel jr. odmaturovali
a jdou na vejšku...

Středa 19. února v 19.00 hod.
Zimní příběh
Drama/Romantický/Mysteriózní, USA,
2014, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 100 Kč
Příběh plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla se odehrává
v mytickém prostředí New York City více
než jedno století.

Sobota 8. února v 19.00 hod.
Krásno
Krimi/komedie, ČR, 2014, 119 minut, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Černá komedie Ondřeje Sokola o návratu
dvou čtyřicátníků do rodného města, kteří
se rozhodnou vyřešit smrt matky jednoho
z nich.
Pondělí 10. února v 19.00 hod.
Robocop
Akční/krimi/thriller/sci-Fi, USA, 2014, 121
minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné
110 Kč
V roce 2028 je nadnárodní konglomerát
OmniCorp vedoucím lídrem v oblasti robotických technologií…
Sobota 15. února v 15.00 hod.
Lego příběh
3D Animovaný, Austrálie/USA, 2014, dabing, vstupné 130 Kč
Historicky první celovečerní akční film inspirovaný stavebnicí LEGO®.

Pondělí 24. února v 19.00 hod.
Dědictví aneb Kurva se neříká
Komedie, ČR, 2014, 106 minut, přístupný
od 12 let, vstupné 120 Kč
Na plátno se tak opět vrací hlavní hrdina příběhu Bohuš v podání Bolka Polívky
a spolu s ním další divákům dobře známé
postavy.
Středa 26. února v 18.00 hod.
Bella a Sebastián
Dobrodružný, Francie, 2013, 95 minut, dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Celovečerní film z okouzlujícího horského
prostředí, ve kterém se odehrávají dobrodružné příběhy malého chlapce Sebastiána
a jeho fenky Belly.
Více informací o jednotlivých filmech
na www.tyluvdum.cz

Pozvánka na
přednášku
Na podzim se nám podařilo uskutečit cyklus
přednášek o 2. vatikánském koncilu. Jedna z nich,
musela být z důvodu nemoci přednášejícího přeložena na 4. února. Zveme všechny, kteří se chtějí
dozvědět zajímavé informace o liturgii jako nejviditelnějším a zároveň nejméně pochopeném plodu
koncilu. Přednáší P. Radek Martinek z Pardubic,
který je velkým odborníkem právě na toto téma.
Přednáška se koná 4. února v 19.00 hod. v domě
Jordán.
Za římskokatolickou farnost Poliča
Ing. Anna Navrátilová

Středa 12. února v 19.00 hod., velký sál TD
PODVEČERNÍ SETKÁNÍ S HARFOU
A KLAVÍREM
Ana Brateljević (harfa, klavír). Koncert je
zařazen v sezóně 2013/2014 KPH.
Vstupné: 110 Kč
Úterý 18. února v 19.30 hod., velký sál TD
KOMICI s.r.o.
aneb Ti nejlepší komici z pořadu Na stojáka,
ve kterém se představí Ruda z Ostravy, Miloš Knor a Tomáš Matonoha.
Vstupné: 200 Kč
Čtvrtek 20. února v 16.30 hod., velký sál TD
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Pátek 21. února
RYBÁŘSKÝ PLES

Inspirace z měst
České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
23. 2. – 6. 4. - Salon Východočeské fotografie
Muzeum východních Čech
v Hradci Králové, Vernisáž proběhne v sobotu 22. 2. od 14 hodin
CHEB
31. 1. - 1. 3. - KontAKTfoto 2014
Galerie G4 - galerie fotografie Cheb
Výstava výsledků 18. ročníku fotografického
workshopu portrétu a aktu s mezinárodní účastí pod vedením německého fotografa Thomase
Brennera
KUTNÁ HORA
16. 1. - 12. 3. - ANDĚLÍČCI, ANDĚLÉ... A ANDĚLKY
Čajovna Káča, Komenského nám. 38
Efemérní, něžné i pohádkové bytosti se představí ve všech formách.
LITOMYŠL
1. - 2. 3. - Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek
Zámecké návrší
V rámci oslav 190. výročí Bedřicha Smetany
nebude chybět maškarní bál, projekce filmů ani
rekonstrukce událostí z roku 1824, kdy dal sládek
Smetana po narození svého prvního syna, vyvalit
na zámecké nádvoří sud piva.
TELČ
7. 2. – Horácký bál
Kulturní dům v Krahulčí u Telče
Folklorní soubor Podjavořičan zve na tradiční
Horácký bál s cimbálovou muzikou Rathan a krojovaným předtančením.
TŘEBOŇ
20. 2. od 19.00 hod. - Zimní Třeboňská nocturna
Koncert violoncellisty Eduarda Šístka a klavíristy Miroslava Sekery Divadlo J. K. Tyla.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

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

Vánoční zpívání
Chrámového sboru

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce kromě vánočních zpěvů při liturgii přispěl k vánoční pohodě také třemi vystoupeními. Dvě se uskutečnila
bezprostředně před Vánocemi v sobotu 21. 12.;
od 14 hodin zazpívali členové sboru obyvatelům
a příchozím návštěvníkům DPS Penzion v Poličce
koledy ve čtyřhlasé úpravě Jana Křesadla s doprovodem varhan. Následně se zpěváci přesunuli do
Domova důchodců a pro jeho obyvatele své vystoupení v 16 hodin zopakovali.

Ke třetímu vystoupení, kterým byl Vánoční
koncert v kostele sv. Jakuba v sobotu 28. 12., byli
přizváni hudebníci smyčcové a dechové sekce, kteří podpořili zpěváky svým doprovodem, poděkování zde patří učitelům a žákům ZUŠ. Před blok
českých a slovenských koled upravených Janem
Křesadlem bylo zařazeno provedení Pastýřské
mše od Františka Kolaříka pro smíšený sbor, orchestr a varhany. Při Vánočním koncertu vystupoval v našem kostele náš Chrámový sbor po dvou
letech a tak není divu, že kostel byl zcela zaplněn
dychtivými posluchači. Výtěžek dobrovolného
vstupného (po odečtení nutných nákladů, např. na
výrobu a vylepení plakátů, či květinovou „odměnu“
pro hudebníky) 6 300 Kč byl věnován na opravu
zvonů našeho kostela.
Další fotografie jsou ke zhlédnutí na www.farnostpolicka.
-MiŠ-

Taneční kroužek
„Beseda“ při
univerzitě III. věku
Čas rychle pádí a my oslavíme v dubnu 2014
sedm let působení našeho kroužku tančících
důchodců. Několika z nás se začala přehupovat
osmdesátka a ostatní do ní nemají daleko. Scházíme se stále každý týden, připravujeme i nové
skladby a poctivě procvičujeme ty staré. Občas
dokonce vystupujeme na příležitostných akcích.
Sil ale ubývá, občas někdo podlehne nějaké chorobě či úrazu a tak bychom uvítali, kdyby k nám
přibyli další lidé, kteří mají rádi tanec a pohyb.
Ovšem i trochu mladší, aby se kroužek omladil. Zájemci mohou volat na tel: ved. kroužku
732 432 708 nebo: galerie-art@seznam.cz a nebo
osobně.
Tance i choreografii dáváme dohromady sami
tak, abychom to stačili udýchat i krokově spojit
s hudbou, kterou spolu vybíráme. Pro tanec Českou besedu jsme si vytvořili jednouché kroje, pro
společenský valčík a nový tanec, který právě začínáme secvičovat, máme také jednotné oblečení
za finanční podpory Měú Poličky, za což chceme
opravdu srdečně poděkovat.
Za kroužek Jana Jonáková
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Sobota 1. 2. ve 20.00 hod.
AC-DC CZECH REVIVAL
Vstupné 90 Kč/60 KčS

vokálem. V repertoáru najdete méně známé jazzové standardy, soul-jazzové písně
i vlastní tvorbu.
Vstupné 130 Kč/60 KčS

Čtvrtek 6. 2. v 18.00 hod.
10 let Small bandu
Oslava desátého výročí Small bandu. Konferuje Karel Hegner.
Vstupné 60 Kč/30 KčS

Sobota 22. 2. v 18.00 hod.
Policka punk 4
Existence nové doby, Barikady z Popelnic,
Werglův Pjos, Achtunk, Kúrovec, Zputnik
Vstupné 70 Kč

Pátek 7. 2. ve 20.00 hod.
Luboš Pospíšil a 5P
Matador české hudební scény s hlasem,
který si nespletete a pěknou řádkou hitů na
kontě. Charakteristický Pospíšilův tenor za
bicími pevně jistí hvězda mezi tuzemskými
bubenicemi Pája Táboříková; klávesy Ondřeje Fencla tančí kolem, rytmiku dotváří
zkušený baskytarista Martin Štec (m.j. ex-Vltava, Ivan Hlas…). Od nového roku 2012
pak přibyl do sestavy bravurní kytarista
a vokalista Mirek Linhart (Yo Yo Band,
Lenka Filipová trio…). Generační bariéry
rozmetává síla kolektivu, kapela hraje s obrovskou radostí, byť některé písně jsou starší než někteří účinkující muzikanti. A možná právě proto.
Vstupné 130 Kč/80 KčS

Středa 26. 2. v 18.00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA - festival
outdoorových filmů
Filmový festival o dobrodružství, divoké
přírodě, extrémních zážitcích i sportech.
Vstupné 70 Kč/50 KčS
Čtvrtek 27. 2. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí - INFERNO (D. Brown)
LUKÁŠ HEJLÍK s Věrou Hollou prostřednictvím scénického čtení představí thriller
Dana Browna INFERNO. Historik Robert
Langdon, Itálie, Dantovo Peklo, nebezpečný virus... to slibuje napínavou podívanou!
Vstupné 100 Kč/50 KčS
Pátek 28. 2. v 18.00 hod.
Poličský skřivan I. kolo
První kolo soutěžní přehlídky začínajících
kapel, jejíž vítězové zahrají na festivalu Poličské Rockoupání 2014.
Vstupné 50 KčS

Sobota 8. 2. ve 20.00 hod.
Bratři Orffové a Cestárium
Psychedelický folk nebo alternativní rock
Bratří Orffů a poličský folkjazz Cestária.
Vstupné 90 Kč/70 KčS
Pátek 14. 2. ve 20.00 hod.
Zrní
„Jsme Zrní. Něžný artbrut, kladenskej uhelnej zen. Na hudbě nás baví objevovat nový
možnosti a kombinace. Hrát si, bejt spolu
v hudební krajině, kterou společně vytváříme. Baví nás zkoumat, vyjadřovat a sdílet
svý pocity. Většina našich písniček vzniká
společnou improvizací. Hodně nás inspiruje příroda, její trvalý principy, krajina,
lidová hudba, ale stejně tak vycházíme i ze
současný, rychlý, elektronický doby, která
přináší zvuky strojů, aut, měst, specifický
lidský pocity a situace, i nový hudební možnosti. Zpíváme česky. Je nás pět. Hrajeme
spolu od roku 2001 pořád ve stejném složení. Hudbou chceme šířit chuť pozorovat,
fascinovat se, brát život jako hru a velkej zážitek. Zrní je hra, kladenskej uhelnej zen.„
Vstupné 140 Kč
Sobota 15. 2. ve 20.00 hod.
Dymytry
Pražský metal www.dymytry.cz
Vstupné 180 Kč
Středa 19. 2. v 18.00 hod.
Dance party
Taneční párty pro Londýňany pořádá Pionýr Polička
Vstupné pro náctileté zdarma
Pátek 21. 2. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání Marta Kloučková Jazz
Project
Marta Kloučková – zpěv, Tomáš Jochmann
– piano, Miloš Klápště – kontrabas, Marek
Antoňů – bicí. Zpěvačka se sametovým vokálem a zajímavým soul-jazzovým feelingem. Ač je vcelku novou tváří na tuzemské
jazzové scéně, na jejím projevu to není znát.
Frázuje s lehkostí, zaujme energií, osobitostí a sametovým, temně zabarveným

Sobota 1. 3. v 18.00 hod.
Noc plná překvapení 3
SODOMA GOMORA! (horrorcore), ZÁVIŠ
(porno folk), DJ TEMPA (DNB), DJ ADDAM (TEKK) to vše jen za 7 pětek.
Vstupné 70 Kč do 21.00 hod., poté 100 Kč

Vodnářský zvon
Přijměte pozvání na koncert Společná věc, který se uskuteční v Poličce 20. 2. 2014, Tylův dům
od 18.30 hod.
Koncert Tomáše Pfeiffera na vodnářský zvon je
jedinečným souzněním hráče a nástroje, tvořícím
neopakovatelný umělecký zážitek.
Návštěvníci koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt spojující historický nástroj, vodnářský
zvon, s unikátní parabolickou projekcí. Filmový
doprovod - příběh pro jednotlivé skladby koncertu
- je inspirován každodenním životem. Témata skladeb koncertu Společná věc se pravidelně obměňují. V letošním roce se návštěvníci mohou těšit např.
na skladbu Rezonantia Temporum - souznění zvonů vodnářského a zvonu z chrámu sv. Víta v Praze,
barevná krása matematiky je zachycena ve skladbě
Chaos - fraktály. Pohled do hlubokého a blízkého vesmíru nám zprostředkují dosud málo známé snímky
- v Patria Deum. V tónech vodnářského zvonu lze prožít hloubky rezonance, která, dle odkazu dávných
mistrů, kladně působí na celou bytost i prostor. Na
závěr koncertu budete mít možnost vidět vodnářský
zvon zblízka a pozorovat krásu vodní hladiny, která
při fortissimech levituje v tisících kapiček nebo vytváří rezonanční obrazce. Nástroje se lze i zlehka dotknout. Pokud budete chtít zažít jedinečný kulturní
zážitek, jste srdečně zváni na koncerty Společná věc.
Předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz, IC Polička - tel.461 724 326, info o koncertu: 728 279 567.
-eoPozn. redakce: Další informace o nástroji můžete
najít např. zde: www.tibetvbrne.cz.

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

Program RC MaTami
Milí příznivci MaTami, únor je
opět nabitý aktivitami všeho druhu. Zajisté si vybere každý. Pomalu se blíží tolik oblíbený Bazárek,
pokud vám skříně praskají ve
švech, nezapomeňte se přihlásit! Už teď se těšíme na modely, které se objeví na prodejním pultu.
Pravidelný program
• ČTENÍ V KNIHOVNĚ (pro rodiče s dětmi
od 1 do 4 let)
• DROBCI (pro rodiče, prarodiče,
tety… s dětmi)
úterý: 2 - 3 roky,
čtvrtek: 1- 2 roky 9.00 – 12.00 hod.
Povede: Mgr. Hana Dalíková, Lída Burešová
• FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
každou středu 18.00 - 19.00 hod.
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.
Povede: Mgr. Míša Vomáčková
• BODYSTYLING – BODYBALANCE
každou neděli od 18.00 hod.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Ostatní přednášky, semináře a dílny
• MONTESSORI dílna (pro děti od 2 do 6 let)
6. 2. (čtvrtek) od 16.00 do 17.30 hod.
Úvod do nového roku - povídání o koloběhu
Země, ročních obdobích a počasí. Čekají vás
pokusy s ledem a aktivity se „sněžným play-dough“.
Povede: Mgr. Anna Hebronová, Mgr. Hana
Dalíková
• TVOŘIVÉ (ARTETERAPEUTICKÉ) ODPOLEDNE PRO ŽENY
7. 2. (pátek) od 16.00 hod.
Přijďte s námi prožít příjemné tvořivé odpoledne. Přihlašujte se přes SMS na tel:
777 619 234.
• BESEDA SE SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ
13. 2. (čtvrtek) od 17.00 hod.
Beseda o práci OSPODu (orgánu sociálně právní ochrany dětí).

Povede: Bc. Martina Černíková (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví)
• TĚHULKY
11. a 25. 2. (úterý) od 17.00 hod.
Probereme témata týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí. Společně se protáhneme
a zarelaxujeme.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
28. 2. (pátek) od 16.00 hod.
Chtěli byste umět připravit a ochutnat něco
rychlého, dobrého a zdravého, ale nedostává
se vám inspirace? Pojďte se společně naučit
pár nových kuchařských triků! Předáme vám
znalosti a zkušenosti získané během několika
let v oblasti zdravé výživy pro děti a dospělé.
Přijďte i s dětmi!
Povede: Mgr. Dana Matejsková
BAZÁREK!
13. 3. (čtvrtek 9.00 – 17.00 hod.) a 14. 3. (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.
Přihlašovat se můžete na emailové adrese bazarek.matami@email.cz Pokud by měl někdo
zájem o stejné prodejní číslo, sdělte tuto skutečnost do 27. února, přihlašování na bazárek
bude ukončeno 6. března. Příjem věcí: 10. 3.
(pondělí) 9.00 – 11.00 hod. a v 11. 3. (úterý)
15.00 – 17.00 hod.
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)
• Montessori dílna:
			
60 Kč (cena pro členy 50 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
Borová
1. 2. Hasičský ples v sokolovně
15. 2. Maškarní merenda v sokolovně.
Bystré
17. 2. – „Kosmické raketoplány včera, dnes i zítra“ – Městská knihovna Bystré vás zve na přednášku
Ing. Tomáše Přibyla, publicisty v oboru kosmonautiky, která se koná od 17 hod. v Komunitním sále MFD.
22. 2. – Dětský karneval - od 13.30 v Sokolovně.
Připraveny jsou dětské soutěže; každá maska získá
cenu.
Litomyšl
17. 2. od 19.30 Smetanův dům, Litomyšl
Trio Martinů – koncert v rámci Litomyšlský hudebních večerů. Na programu: J. Haydn, B. Martinů,
B. Smetana, vstupné 120 Kč
22. 2. od 20 hod. Lidový dům, Litomyšl
Farní ples – hraje hudební skupina Šatlava, vstupné: 80 a 120Kč
Lubná
7. 2. Skalka, 20 hod. – ples SDH
22. 2. Skalka, 14 hod. – sportovní dětský karneval
Dolní Újezd
2. 2. – Dětský karneval – pořádají Skauti Dolní
Újezd v sokolovně od 14 hod.

15. 2. – Hasičský ples – pořádají hasiči Dolní
Újezd v sokolovně od 20 hod., hraje VEPŘO KNEDLO S DÁDOU
Oldřiš
8. 2. Hasičský ples v Orlovně v Oldřiši.
Hraje skupina Rytmik a začátek je ve 20 hod. Je
připraveno i vystoupení taneční skupiny.
1. 3. Dětský maškarní karneval od 14 hod v Orlovně. Od 20 hod.
Tradiční maškarní rejdění, tentokrát na téma
KOMIKSOVÉ POSTAVY. Můžete se těšit na soutěže a vyhlášení 10 nejlepších masek. Vstupenky
v ceně 70 Kč (s maskou)/80 Kč (bez masky) na
místě. Hraje NORMAL 03.
Sebranice
8. 2. – Obecní mariáš – prezentace v 10.30 hod.,
začátek v 11 hod. V přísálí kulturního domu v Sebranicích.
Občerstvení zajištěno. Bohatá tombola.
22. 2. – Hasičský ples – v kulturním domě
v Sebranicích, začátek ve 20 hod., hraje Medium,
vstupné 70 Kč.
Telecí
7. 2. – 118. Hasičský ples, Kulturní dům, začátek
ve 20 hod. Vstupné 80 Kč.

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

Městská knihovna
LiStOVáNí–
Inferno, čtvrtek
27. února od 20.00 hodin
v Divadelním klubu
V Poličce opět přivítáme
staré dobré známé z projektu
scénického čtení. Tentokrát
přijede Lukáš Hejlík a Věra Hollá s bestsellerem
INFERNO od Dana Browna. Proslulý harvardský
symbologista Robert Langdon se tentokrát ocitá
v samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem. Při svém tajuplném poslání se Langdon musí
střetnout s neznámým, hrůzu nahánějícím protivníkem. Jediná vodítka mu v jeho pátrání nabízí
Dantova temná epická báseň. Dojde ke katastrofě,
která navždy změní celý svět?
LiStOVáNí přijalo výzvu se s tímto pekelným
dílem popasovat... Sami přijďte posoudit, jak se
výsledek povedl.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v knihovně na oddělení pro dospělé a v Informačním centru v Bystrém. Vstupné 100 Kč/50 Kč.
Výstava Divadelní plakáty Jana
Schmida, 11. 1. - 28. 2. ve vestibulu
knihovny
Kdo jste si nestihl prohlédnout výstavu Divadelní plakáty Jana Schmida, nezoufejte. Výstava bude
k vidění ve vestibulu knihovny až do 28. února, tak
neváhejte a zastavte se.
Výstava dětí Mateřské školy Čtyřlístek
– Letem světem celým rokem, leden březen v prvním poschodí knihovny
Pro malé návštěvníky máme v knihovně od
15. listopadu výstavu s názvem Letem světem celým rokem. Děti z Mateřské školy Čtyřlístek vystavují obrázky zobrazující 4 roční období.

Nová výpůjční
doba v knihovně
V roce 2014 prodlužuje poličská knihovna ve vybraných dnech půjčovní dobu do 18.00 hod.
Oddělení pro dospělé:
pondělí
8.00 – 18.00
úterý
ZAVŘENO
středa
8.00 – 18.00
čtvrtek
8.00 – 18.00
pátek
8.00 – 16.00
sobota
9.00 – 11.00
neděle
14.00 – 17.00
Oddělení pro děti:
pondělí
13.30 – 18.00
středa
13.30 – 16.00
čtvrtek
13.30 – 17.00
Zápisné - 365 dní:
Dospělí:
100 Kč
Studenti, senioři, maminky
na mateřské dovolené:
50 Kč
Senioři nad 70 let, registrovaní
na úřadu práce, držitelé
průkazu ZTP:
zdarma
Děti do 15 let:
zdarma
Více informací na www.knihovna.policka.org.

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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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
ROMANTICKÉ SENO
I ze suché trávy a dekorativních suchých květin se dá ledacos vykouzlit...
Například romantická ozdoba v podobě valentýnského srdíčka.
Tento dárek můžete na Valentýna
věnovat svým partnerům, láskám,
rodičům, dětem nebo zkrátka udělat
radost sami sobě!
Dílna pro dospělé a studenty
Termín: čtvrtek 6. 2.
Čas:
17.30 - 19.00 hod.
Cena:
150 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: nůžky na stříhání drátku
Lektor:
Renáta Blandová

fie maminky, táty, dědy, babičky, lásky…
Fotky mohou být libovolných velikostí.
Lektorky: Klimešová Alžběta, Blandová Renáta

Čas:
Místo:
Cena:
Lektorka:
Přihláška:
Info:

BONGO BONGO
výlet do Zábavného parku Bongo Brno,
pro děti od 2. třídy(nebo rodiče s dětmi)
Termín: úterý 11. 02. 2014
Odjezd: 8.00 hodin z parkoviště pod Tylovým domem
předpokládaný návrat v 15.00 hodin
Cena :
300 Kč (v ceně je zahrnuta doprava,
vstup do zábavného parku, cena stejná
i pro rodiče), při skupinovém vstupu je
možné objednat oběd v hodnotě 60 Kč,
kuřecí nugetky s hranolky a pití.
S sebou: přezůvky, láhev s pitím, drobné na útratu
Přihlášky: do 4. 2.
Lektorka: Alena Hejduková, tel.: 736 761 281

PLES

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

TLAPIČKY V HLÍNĚ
- keramická dílnička pro rodiče
a děti od 2,5 let
Vyrobíme si společně hliněný obrázek s otiskem ručiček dětí, který
bude navždy krásnou vzpomínkou
na jejich dětství.
Termín: čtvrtek 27. 2.
Čas:
17.00 – 18.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, s členskou kartou 45 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihláška: do 25. 2.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352

VALENTÝNSKÉ PŘEKVAPENÍ
- tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si dáreček pro své milé.
Termín: středa 12. 2.
Čas:
8.30 – 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
95 Kč, s členskou kartou 90 Kč (oběd
v ceně)
Lektorka: Hanka Vltavská
Přihláška: do 10. 2.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352

JARNÍ PRÁZDNINY: 10. 2. – 14. 2.
JARNÍ HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
prázdninový pobyt u koní pro holky
od 1. třídy v JK Vraník Stašov
Termín: neděle 9. 2. – 11. 2.
Čas:
neděle 16.00 hodin příjezd do Stašova, odjezd 16.00 hod.
Cena:
500 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování
a stravování)
S sebou: spacák, polštářek, přezůvky, oblečení do přírody- teplé, boty i náhradní!
Přihlášky: do 5. 2.
Info:
Irena Chroustovská 605 431 034

PRO MALÉ SLEČNY
- dílnička pro předškolačky a holky
z 1. třídy
Základy šití a práce s látkami.
Termín: pátek 28. 2.
Čas:
15.00 – 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35 Kč, s členskou kartou 30 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 25. 2.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

KRAKONOŠSKÁ POHÁDKA
- prázdninový den plný tvoření a zábavy,
- pro děti od 1. do 3. třídy
Termín: čtvrtek 13. 2.
Čas:
8.00 – 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč, s členskou kartou 135 Kč (jídlo
a pitný režim v ceně)
Lektorka: Zdeňka Švecová
S sebou: přezůvky a oblečení vhodné pro pobyt
venku
Přihláška: do 6. 2.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

HRAVÉ PRÁZDNINY na trampolínkách
a výroba originálních valentýnských
přání ve stylu SCRAPBOOK
Děti budou cvičit, skákat, dovádět,
hrát hry a relaxovat na trampolínách
za doprovodu hudby.
Po obědě si vytvoříme originální
valentýnské přání ve stylu SCRAPBOOK.
- pro děti 1. st. ZŠ
Termín: pondělí 10. 2.
Čas:
8.30 - 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč (oběd v ceně)
S sebou: láhev s pitím, sportovní oblečení,
obuv do tělocvičny, malou svačinu.
Na přání je třeba si donést 1 fotografii své osoby a další 1-2 fotogra-

15.00 – 17.00 hod.
SVČ Mozaika
80 Kč,
Alena Hejduková
do 10. 2.
Alena Hejduková, 461 725 352

TLAPIČKY V HLÍNĚ
každou středu 9,00 - 11,00 hodin
v Mozaice s Dášou Procházkovou
Cena:
375 Kč
Společné tvoření rodičů s dětmi, kde
rodina získává nové společné zážitky.
Vaše děti si budou při práci rozvíjet motorické schopnosti a fantazii.
Drobnůstky, které vám budou zdobit
byt, se stanou zosobněním vašich
společných zážitků.

SKŘÍTEK ZÁŠUPŠÁK
- keramická dílna pro studenty a dospělé
Výroba zahradní keramiky.
Termín: pátek 21. 2. (pokračování domluvíme)
Čas:
16.00 – 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
280 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihláška: do 19. 2.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352

Projekt pro děti základních škol.
MUZIKOTERAPIE, MALOVÁNÍ
MANDALY
Děti si vyzkouší hru na bubny Djembe, které dokáží uvolnit a nabít novou
energií.
Potom bude následovat malba mandaly na dlaždice barvami na sklo –
vynikající technika k odreagování.
Termín: únor
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Blanka Faltýnková, Vladimír Poutník
Info a přihlášky: Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 181

SLON PRO ŠTĚSTÍ
- keramická dílnička pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si dáreček pro štěstí.
Termín: pátek 21. 2., dodělávání 5. 3.

Výuka - počítače pro seniory v DPS-Penzion
Od 20. 2. začínáme další volné pokračování kurzu
výuky základních prací na počítačích v DPS Penzion.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen na
běžné a jednoduché využití možností počítačů v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili s počítačem a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak vhodně najít různé informace na
internetu, jak si založit svou e-mailovou schránku
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a spoustu dalších užitečných rad, které se hodí pro
jejich běžný život. Rozhodně není důvod mít z toho
strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítači nic nedělali a mají zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat
každý čtvrtek od 20. 2. do 24. 4., vždy po1 hodině
v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce jsou vždy

dva zájemci, které vede jeden vyučující. Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem 550 Kč/os.
Počet uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel
na pořadí přihlášek. Rovněž je nutný určitý počet
uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 2.
3. 2.
4. 2.
5. 2.

6. 2.

7. 2.

8. 2.
10. 2.

11. 2.
12. 2.

13. 2.
14. 2.
15. 2.
17. 2.
18. 2.
19. 2.

21. 2.

22. 2.
24. 2.
26. 2.

#

27. 2.

Čas
20.00
17.00
19.00
19.00
19.00
10.00
17.00
19.00
16.00
17.30
18.00
15.00
16.00
20.00
19.00
20.00
8.30
14.00
17.00
19.00
8.00
8.30
13.30
19.00
8.00
17.00
20.00
15.00
20.00
19.00
19.30
14.00
18.00
19.00
15.00
16.00
20.00
18.00
18.00
17.00
19.00
14.00
17.00
18.00
18.00
14.00
17.00
20.00

Název akce - popis
AC-DC Czech revival
Vernisáž: Stěna pro „nového kurátora“
Blízko od sebe
Meky Žbirka s doprovodem
Přednáška o liturgii
Jarní prázdniny v muzeu
Žákovský hudební večer
Vejška
Montessori dílna
Romantické seno - Dílna pro dospělé a studenty
10 let Small bandu
Ples SVČ Mozaika
Tvořivé (arteterapeutické) odpoledne pro ženy
Luboš Pospíšil a 5P
Krásno
Bratři Orffové a Cestárium
Hravé prázdniny na trampolínkách a SCRAPBOOK
Hrátky s pamětí
Těhulky
Robocop
BONGO BONGO - výlet do Zábavného parku
Valentýnské překvapení - tvořivá dílnička pro děti od 1. třídy
Keramická dílna
Podvečerní setkání s harfou a klavírem
Krakonošská pohádka- prázdninový den plný tvoření a zábavy
Beseda se sociální pracovnicí
Zrní
Lego příběh
Dymytry
Vampýrská akademie
Komici s.r.o. aneb Ti nejlepší z pořadu Na stojáka
Maškarní bál
Dance party
Zimní příběh
Slon pro štěstí - keramická dílnička pro děti od 1. třídy
Skřítek zášupšák -keramická dílna pro studenty a dospělé
Jazzové setkání Marta Kloučková Jazz Project
Violoncello v tvorbě B. Martinů
Policka punk 4
Těhulky
Dědictví aneb Kurva se neříká
Člověče nezlob se
Žákovský hudební večer
Expediční kamera - festival outdoorových filmů
Bella a Sebastián
Narozeninové zpívání
Tlapičky v hlíně -keramická dílnička pro rodiče a děti od 2,5 let
LiStOVáNí - Inferno /D. Brown/

Místo konání
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Tylův dům
Dům Jordán
Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ, koncertní sál
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
Společenský sál Jordán
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion, společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
BONGO Brno
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion, pracovní místnost
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion, jídelna
Divadelní klub
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
DPS Penzion, společenská místnost
ZUŠ, koncertní sál
Divadelní klub
KINO Tylův dům
DPS Penzion, jídelna
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub

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

únor 2014

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ŘKF Polička a SJ
www.farnostpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
Pionýr Polička
www.divadelniklub.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
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Pontopolis
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Knihovna Polička
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
únor 2014

Čas
28. 2. 15.00
16.00
18.00
1. 3. 13.00
14.00
18.00

Název akce - popis
Pro malé slečny - dílnička pro předškolačky a holky z 1. třídy
Zdravé vaření pro celou rodinu
Poličský skřivan I. kolo
Poličský masopust
Dětský karneval „V oblacích“
Noc plná překvapení 3

Místo konání
SVČ Mozaika Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Spolkový dům Jordán
Divadelní klub

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

		
11. 1. - 28. 2. 		
15. 1. - 15. 3. 		
1. 2. - 21. 4. 		
9. 2. - 11. 2. 		

Název akce - popis
Výstava Divadelní plakáty Jana Schmida
Výstava dětí MŠ Čtyřlístek - Letem světem celým rokem
Výstava: Lidové veselí od zimy do jara, aneb od masopustu k Velikonocům
Jarní hrátky se zvířátky - prázdninový pobyt u koní

Místo konání
Městská knihovna
Městská knihovna
Centrum Bohuslava Martinů
JK Vraník Stašov

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

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Program Centra Bohuslava Martinů
VÝSTAVY
SLAVNÉ VILY
PARDUBICKÉHO KRAJE
- výstava o slavných i veřejností
opomenutých vilách v téměř třiceti městech a obcích našeho kraje
25. ledna - 6. dubna
Zveme k cestě dějinami architektury rodinného bydlení Pardubického kraje. Četná díla zde zanechali významní architekti, např. Jan
Kotěra a v jeho stopách jdoucí Josef Gočár a další
špičkoví tvůrci. K vidění jsou 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 je rozšířena o další zajímavé vily z Poličky,
o dokumentaci zachycující postup výstavby domu
a o tvůrčí pracoviště pro návštěvníky.
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 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.
DOPROVODNÉ AKCE K VÝSTAVĚ
DÍLNIČKA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
– VÝROBA MASOPUSTNÍCH MASEK
V rámci výstavy Lidové veselí od zimy do jara
aneb Od masopustu k Velikonocům se bude konat
výtvarná dílna, která bude zaměřena na malování
kašírovaných masek. Vybrat si můžete z různých
motivů - pejsek, kočička, medvěd, kašpárek nebo
dědek.
Dílna se koná v sobotu 22. února od 13.00
do 15.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Cena
40 Kč/maska. V ceně je zahrnutý veškerý materiál
i prohlídka jarní výstavy.
POLIČSKÝ MASOPUST po 10 letech
sobota 1. března od 13.00 do 17.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů
Masopustní taškařice muzejníků a Divadelního spolku Tyl - 13.00 h. převzetí vlády nad městem a velký průvod masek od muzea - 14.00 h.
odsouzení medvěda za obžerství, lenost a chlípnost
- 15.00 h. O zlaté rybce - loutková pohádka pro děti
v podání dramatického souboru ZUŠ - 16.30 h. pochovávání basy s medvědem - 17.00 h. předání vlády nad městem - velké zabíjačkové hody řezníků na
dvorku muzea - masopustní koblihy a jiné sladké
dobroty od pekařky - řemeslný jarmark v obživlé
expozici muzea - staročeská hudba - soutěže - každý
návštěvník s vlastnoručně vyrobenou maskou získá koláček zdarma - vstup do muzea volný - pouze
s dobrou náladou!
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
3. února - 28. února
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé
umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování a vysta-

vování 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 během roku 2014 vystaveno vždy měsíc jedno
dílo dle výběru našich „nových kurátorů“.
V únoru představí kurátor – Marie Jirková,
fyzioterapeutka – dílo Gustava Porše: Konec
zimy v Pusté Rybné. Komorní vernisáž proběhne v pondělí 3. února v 17.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.
Výstavy jsou v únoru k vidění denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
AKCE
JARNÍ PRÁZDNINY V MUZEU
středa 12. února 2014 od 10.00 do
16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.
Už máte program na jarní prázdniny? Nevíte, co
s volnými dny? Přijďte se ve středu 12. února podívat za námi do muzea! Pro děti bude připravený
hravý program, který je zavede do třídy Bohuslava
Martinů na výstavu se zimní a jarní tématikou, která
bude tentokráte zaměřená na lidové zábavy našich
předků v období od masopustu do Velikonoc. Děti
si zde budou moci vyrobit vlastní škrabošky nebo
postavičky patronů náležejících k jejich jménu. Na
svých toulkách po muzeu navštíví i expozici o Historii města, Sklářství na Horácku anebo výstavu
o slavných vilách v našem kraji. Na každé zastávce
se mohou těšit na drobné hry a tvořivé úkoly. Každý
návštěvník dostane mapku, a pokud doputuje až do
cíle, čeká ho malá odměna.
Vstupné: 40 Kč/osoba – cena zahrnuje návštěvu
výstav i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti
do 6 let zdarma.
VIOLONCELLO V TVORBĚ B. MARTINŮ
V březnu t. r. přijede do Poličky na pozvání spolku
NÁŠ MARTINŮ Duo Brikcius (violoncellisté František a Anna Brikciusovi), což také určilo téma dalšího
poslechového pořadu J. Novotného v rámci dlouhodobého cyklu Pojďme na Martinů. Výběr bude zahrnovat koncerty, sonáty a další skladby pro violoncello a klavír, jež představí mistrovství jak autora, tak
interpretů způsobem, který může leckoho překvapit
svojí líbivostí a přístupností i pro posluchače, kteří
nepovažují hudbu Martinů za „svůj šálek čaje“.
Pořádá spolek NÁŠ MARTINŮ. Akce se koná ve
čtvrtek 20. února 2014 od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
Vstupné 30 Kč.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 2.
8. - 9. 2.
15. - 16. 2.

22. - 23. 2.

1. - 2. 3.

MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Ševčíková Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Letní tábory Svč
Mozaika Polička
Dámy v sedle – pobyt u koní
v jk Vraník Stašov
Věk:
7 – 15 let
Termíny: 6. – 15. 7., 21. – 26. 7., 4. – 9. 8.
Místo:
JK Vraník, Stašov
Ubytování: zděná budova
Cena:
(5. – 14. 7. ) 4 500 Kč,
(20. – 25. 7., 3. 8. – 8. 8. ) 2 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Marta Pletichová
Info:
Irena Chroustovská, tel. 605 431034
Příměstský tábor I.
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 30. 6. – 4. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora a info: Hejduková Alena,
tel.: 461 725 352
Tábor v Sebranicích
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 7. 7. – 11. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
MŠ Sebranice
Cena:
1 200 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora a info: Dáša Procházková,
tel.: 461 725 352
Příměstský tábor II.
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 14. 7. – 18. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora a info: Faltýnková Blanka,
tel.: 461 725 352
Letní tábor Maděra – Za řeckými bohy aneb cesta na Olymp
Věk:
1. – 9. třída
Termín: 24. 7. – 30. 7.
Místo:
Maděra – stany s podsadou
Cena:
2 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora a info: Milan Matouš, Hegerova 162,
Polička, tel.:461 725 352
Jeseníky 2014 – letní zájezd pro dospělé
Termín: 16. – 20. 7.
Cena:
2 900 Kč, v ceně je zahrnuta doprava, 4x
ubytování, 4x polopenze, průvodcovské
služby
Přihláška s platbou: ihned
Putovní vodácký tábor
Termín: 26. 7. – 2. 8.
INFO:
UPŘESNÍME
Ved. tábora a info: Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz
Jesle na vodě – vodácký tábor rodičů s dětmi
Tentokrát řeka DUNAJEC tekoucí na
hranicích Slovenska a Polska. Řeka se
klikatí krásnou přírodou v národním
parku Pieniny. Tábor probíhá v kempech
okolo řeky Dunajec.
Termín: 10. – 16. 8. (neděle – sobota)
Místo:
řeka Dunajec
Cena:
UPŘESNÍME
Přihlášky: do 31. 5. s platbou
Ved. tábora a info: Vítězslav Fila, tel.: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz
Více informací a možnost přihlášení na www.mozaika-policka.zz
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Hudební zkušebna v Tylově domě

Galerie KABINET
CHAOS Střítež
CESTA – Štěpán Jílek, 1. 2. 2014, v 16 h.
první letošní výstavu zahájíme vernisáží fotografií rodáka z nedaleké osady Babka, Štěpána
Jílka.
Důležitým bodem vernisáže bude křest dokumentačního bulletinu a kalendáře galerie na rok
2014.
Štěpán vystudoval produktový design v Brně
na FaVU VUT a své profesi se věnuje, je však zajat kouzlem fotografování, ke kterému ho přivedlo kulturní rodinné podhoubí. Tatínek také fotil
a maminka se vždy zajímala o historii, maluje
a vytváří keramiku. Škola, kterou Štěpán vystudoval, je líhní mladých talentovaných umělců
všech oborů. Výstavu této školy jste mohli vidět na
podzim minulého roku v Městském muzeu a galerii v Poličce. Je přirozené se kreativně projevovat
a focení je jedna z krásných možností jak zaznamenávat prchavé životní okamžiky na své cestě. Štěpán představil soubor fotografií s názvem CESTA
na sklonku minulého roku v Praze v Galerii PLEVEL, kterou provozuje jeho bratr Vojtěch. Řada
mladých lidí, kteří se narodili v Čechách a třeba
přímo v Poličce a jejích okolních vesnicích, má
dnes možnost cestovat po celém světě. Osobně
jsem šťastná za tyto mladé lidi, kteří přinášejí
zpět do svých měst a vesnic o něco víc otevřený
pohled na svět, lidi a jejich životy. Štěpán je jedním z těchto cestovatelů a poznávačů života v jiných, někdy hodně vzdálených, krajích. Navštívil
Demokratickou republiku Kongo, která je známá
svou nebezpečností, učil zde malé děti a fotil. Dalším cílem jeho cest byla Indie a rád má severské
země, především Norsko, které navštívil vícekrát.
Štěpán fotí analogově na staré fotoaparáty, o které
se na svých cestách nemusí bát a které nepřitahují
pozornost, fotí s rozvahou a s citem. Na své cestě
dokumentuje život svůj, své generace, svých přátel
a rodiny. Tvoří v cyklech, které se k jednotlivým
destinacím a tématům vztahují, láká ho fotografie
barevná i černobílá, kterou tiskne na archivní papír. Jeho tématy jsou především lidé, kteří se objevují v městech či v krajině jako zvláštní zjevení,
lidé na jeho snímcích působí zvláštním vytrženým
dojmem. Jeho fotografie nejsou inscenované, přesto tak někdy působí. Štěpán dokáže zastihnout ty
pravé magické momenty, kdy lidé na jeho fotografiích působí jako herci svých vlastních životních
dramat. Jeho práce obsahuje více vrstev, po kterých může divák brouzdat a hledat, co s ním ze
Štěpánových fotografií zarezonuje. Věřím, že vás
jeho tvorba zaujme tak jako mě. I když má Štěpán
za sebou již řadu výstav, takto uceleně vystavuje
svou práci na Poličsku poprvé.
Na setkání s vámi a se Štěpánem Jílkem, který
se stane kmotrem při křestu našeho bulletinu/
kalendáře 2014, se těší Veronika Šrek Bromová
a hudební překvápko.
Galerie KABINET CHAOS Střítež, Střítež 68,
mobil 602 315 215, najdete nás na facebooku pod
názvem Galerie KABINET Střítež.

Vzpomínáme
Čas plyne jako voda...
Dne 11. 2. 2014 uplyne
rok od smrti pana Františka
Martinů.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti
s rodinami
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Málokdo asi dnes ví, že stavba Divadelního klubu začala stavbou sociálních zařízení u zkušebny.
Teprve od té doby mohli poličští muzikanti veškeré své exkrementy vypouštět do kanalizačního
systému a nikoliv na onu pověstnou okapovou
rouru v tylákovském rohu. Ostatně nevím, zdali
by tam dnes ještě jaká roura byla, vždyť považte,
ve zkušebně alespoň občas zkouší zcela zdarma 17
kapel a zaregistrováno je jich ještě o několik více.
To je nějakých tělních tekutin, výměšků a všelijakých sekretů.
Dalším vývojem prošla tato místnost koncem
loňského roku. Díky EU grantu se podařilo zakoupit stojany, mikrofony, kabely, aktivní reprobedny,
lavičky a menší mixpult v celkové hodnotě zhruba
60 tis. Kč. Koncem prázdnin mi navíc volal Jenda
Králíček známý jako Eny, že by chtěli něco udělat
se zkušebnou, že je to víc bordeliště než hudební
místnost a podobně. Zajásal jsem. Přes trochu roz-

pačitý začátek jsme se k mé nemalé radosti domluvili tak, že divadelní spolek vše zafinancuje a hoši
z TNT a ostatních kapel provedou návrh, vyklizení,
položí nový koberec a zvuk pohlcující prvky, čímž
totálně zkvalitní akustické parametry zkušebny
a zvukově ji oddělí od Tylova domu. Práce pak probíhaly s velice slušnou rychlostí a kvalitou. Jak už
to tak bývá, neúčastnili se všichni poličští muzikanti, ale především členové kapely TNT a kapely
Screaming. Rád bych, za všechny uživatele, poděkoval firmám REK, Prima, Emeres a pánům Petru
Kleinovi, Janu Králíčkovi st. a Jiřímu Skoumalovi. No, a kdo že tam makal? - Zdeňek Kamenický,
Tomáš Trkal, Jan Králíček, Jan Flegr, Marek Fejt,
Lukáš Brázda a Luboš Demele.
Ještě jednou díky za myšlenky a činy dovedené
do zdárného konce. Jak milé a nečekané v dnešní
době.
Sepsal P. Erbes st.

Na fotografii zleva: členové TNT - Michal Vodehnal, Jan Králíček, Zdeněk Kamenický,
Tomáš Trkal a Jan Fleg

Klub zdraví zve na únorové setkání
Z mládí si pamatuji vtípek o tom, že někdo má
velký mozek malý a malý žádný. Zřejmě to byl
pokus, jak přiřadit velikost inteligence k velikosti
mozku. Ovšem nemylme se, ani u vyšších obratlovců, ani u lidí nebyl nalezen vztah mezi velikostí
mozku a inteligencí. Mozek je velmi zvláštní, jak
z hlediska anatomického uspořádání, tak z hlediska funkce jeho jednotlivých struktur. Dokonce ani
srovnání mozku s výkonným počítačem nevystihuje jeho složitost a dokonalost. Mozek řídí funkci
každé buňky těla svého nositele, zcela originálně
se podílí na jeho jedinečnosti. Zatímco dnešní lékařská věda dokáže transplantovat téměř všechny
tělesné orgány, u mozku to nikdy nepůjde, neboť
mozková smrt nastává bez přísunu kyslíku tak
rychle, že by se na živé tělo transplantoval jako nefunkční. Jsou samozřejmě ještě další, třeba etické
důvody, proč ne.
Po celý první rok po narození malé dítě nejen
roste doslova před očima, ale také jeho mozek se
ještě po celý první rok vyvíjí a uspořádává. Přednášku s prezentací na téma „O mozku (jeho vliv
na naše rozhodování a další velmi zajímavé informace)“ si pro návštěvníky Klubu zdraví připravil
a bude přednášet Čestmír Šťovíček dne 12. 2. Máte-li chuť a čas, přijďte pobýt a poučit se do SVČ
Mozaika. Jen upozorňuji, že dochází ke změně
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začátku na 18.00 hodin. Stálicí našich setkání je
a bude i tentokrát ochutnávka zdravých jídel a receptář.
Pokud jste někdy měli pocit, že váš mozek stávkuje, může to být jen projev nedostatečného odpočinku, ale také stárnutí nebo i nějaké nemoci.
Nepodceňujte tedy prevenci, kterou je kvalitní
spánek, kvalitní strava, dostatek tekutin s vynecháním legálních drog jako je alkohol, kofein a nikotin. Nic nového, že?
Humor je univerzální lidskou vlastností. Žádný
jiný tvor na světě není schopen vtip chápat nebo
se humorným příběhům smát. Humor je daleko
složitější proces než jednoduchá potěšení, jako
je jídlo nebo sex. K tomu, abychom pochopili vtip
a zasmáli se mu, se musí aktivovat specifické části
mozku, a to různé podle typu humoru. Jinak vnímají vtipy muži a jinak ženy. Humor je kořením
života a bez něj by byl život značně nudný. Navíc
pomáhá většinou lidi rozesmát a smích je nejlepším lékem. Tak schválně: „Lékaři teprve teď přišli
na to, že člověk je definitivně mrtvý, když mu přestane fungovat mozek. Satirici to vědí už dávno.“
(Gabriel Laub)
Těšíme se na setkání s vámi na přednášce - a do
té doby buďte zdrávi!
Hanka Ščigelová za tým Klubu zdraví

Únorová ZUŠka
Vážení příznivci umělecké
školy, během tohoto školního
roku naše škola neslaví pouze
65. výročí svého založení, ale
má ještě další důvod k oslavě. Je
naší velkou radostí, že vás tentokráte můžeme pozvat na koncert,
který se uskuteční 6. února v 17 hodin v Divadelním klubu v Poličce, v jehož průběhu budeme opět
slavit… A to především díky práci našeho kolegy,
pana učitele Miroslava Jindry, který se již deset let
věnuje svým žákům ve formaci, která nejprve nesla název „Dechový kvintet“.
Postupně se uskupení rozrůstalo a tak nyní nově již jako „Small Band“ - vystoupí spolu s dalšími hosty, za spolupráce smyčcového oddělení školy
pod vedením svého zakladatele a s průvodním slovem brněnského zpěváka, herce a konferenciéra pana Karla Hegnera.
Přijměte naše pozvání na koncert příjemných
melodií, kterými oslavíme 10. výročí založení tohoto tělesa!

Dále mi dovolte, abych vás krátce informovala
o dění ve škole. V zimních měsících již pravidelně
vrcholí přípravy na účast našich žáků na soutěžích. V letošním roce je Soutěž ZUŠ, vyhlašovaná
každoročně Ministerstvem školství, zaměřena na
obory hra na klavír, housle, kytaru a také na literárně dramatický a výtvarný obor. Každá ZUŠ
organizuje školní kola soutěže všech těchto oborů.
Naše škola je v letošním roce také organizátorem
okresního kola v kategorii hra na klavír, které se
uskuteční začátkem března. Ráda bych na tomto
místě popřála mnoho sil a skvělých nápadů do
finálních předsoutěžních příprav všem svým kolegům a zejména všem žákům, kteří se letošního
soutěžního klání budou účastnit. Věřím, že motivací pro všechny jsou nejen pěkná ocenění, která
soutěžící i jejich učitele čekají, ale především ten
kouzelný a radostný pocit z dobře odvedeného díla
a potěšení, které nám všem umění dává… A to je,
myslím, nad všechna soutěžní ocenění.
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

Z činnosti DPS
Penzion
Rok 2013 senioři ukončili vesele. Tancem, zpěvem a s dobrou náladou na silvestrovské zábavě.
Nový rok již tradičně začali cestováním do teplých
krajin. Tentokrát to byly tropické deštné pralesy.
Výletníci se seznámili s rozmanitostí a krásou

života v pralese. Nejvíce je zaujaly barvy a zvuky,
které na své cestě potkali. Začátek roku také patří
vzpomínkám na rok minulý. V kavárničce si pomocí fotografií senioři připomněli akce, které se
v DPS Penzion konaly a opět bylo veselo. A to je
dobře, protože tam, kde je veselo, tam není strach,
zloba ani nuda.

Pozvání DPS
Penzion
10. 2. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
12. 2. Keramická dílna od 13.30 hod v pracovní
místnosti.
19. 2. Maškarní bál – srdečně vás zveme na tradiční únorový bál. Čeká na vás odpoledne plné písniček, hudby, tance a soutěží. Vstupenky za 50 Kč
si můžete zakoupit na recepci DPS Penzion. Občerstvení zajištěno. Těšíme se na hojnou účast masek,
maska však není podmínkou.
26. 2. Člověče nezlob se od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
27. 2. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně DPS Penzion.

Návštěva předního českého vizážisty
Dne 13. prosince 2013 navštívil, pod záštitou
profesionálního workshopu Step-One, Střední
školu obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.,
přední český kadeřník, vizážista a stylista Pavel
Filandr.
Pan Filandr to okomentoval: „Vzhledem
k tomu, že pociťuji důležitost našeho oboru,
rozhodl jsem se uspořádat školení v rámci své
Akademie vzdělávání studentkám a studentům
kadeřnických a kosmetických oborů. Práce

s mladými lidmi mě inspiruje, naplňuje a baví.
Snažím se ve třech krocích své Akademie předat
mladým lidem nejen praktické techniky, metody a teoretické poznatky, ale rovněž motivaci,
jež je nepostradatelnou součástí pro výkon služeb lidem. Polička mě nadchla svou příjemnou
zimní atmosférou, historií města a krásnou zachovalou architekturou.“
Čtyřhodinové školení proběhlo ve školním salonu U Růže v Riegrově ulici. Studentkám oborů
Kadeřník, Kosmetické služby a Vlasová kosmetika
pan Filandr, předal letité zkušenosti a know-how.
Iniciativa a pozornost dívek navodily příjemnou
atmosféru, v níž se tak velmi kreativně pracovalo.
Budoucí kadeřnice a kosmetičky získaly další teo
retické poznatky a praktické techniky, které budou
moci uplatnit nejen ve svém profesním životě.
„Poděkování patří rovněž pedagogům odborného výcviku, a to konkrétně paní Dvořákové
a paní Prokůpkové, s nimiž jsme společně tento
workshop realizovali, a těšíme se na další spolupráci.“ (Pavel Filandr)
Martina Jurášová, vedoucí učitelka
praktického vyučování,
Jakub Syllte, manažer Pavla Filandra
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Aby nebyl nikdo
sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Nový rok 2014 jsme úspěšně zahájili sletem vlaštovek a setkáním na Starohradské. Byla to obě milá setkání. Zahájili jsme
dobře a nyní plánujeme další setkání a akce. Co
nás čeká v únoru a v nejbližším období? Tak hned
ve čtvrtek 6. února bude od 10.00 hodin v restauraci THT pravidelný slet vlaštovek, kde již začneme plánovat letní zájezdy a další akce.
Dne 11. února připravujeme besedu nad knihou
s lektorkou z poličské knihovny a prohlídku městské knihovny. Sejdeme se ve 14.00 hodin před
knihovnou na náměstí. A pro velký zájem výbor
připravil soutěžní odpoledne na poličském bowlingu. Termín je stanoven – v úterý 25. února od
14.00 hodin máme zamluvenou jednu dráhu, zahrajeme si bowling a pokusíme překonat rekordy
i naše fyzické možnosti. Bude to jistě zajímavé. Na
všechny plánované akce se na vás těší výbor MO
SDCR a jeho předseda.
RSDr. Ivan Chudý
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Pojmenujme
problém správně

Pocta na závěr tříkrálového koledování

Nejedná se o to, zda důchodci organizovaní v místní poličské organizaci čerpají na svou činnost moc
nebo málo peněz z rozpočtu města. Problém je v tom,
že je v jejich čele komunista Ivan Chudý. Znám jej
hodně roků a vím, že má jako každý člověk své chyby. Ale nikdo mu nemůže upřít, že když se do něčeho
pustí, tak nejméně na 110 %. A má pravdu pisatel
-fre-, že se blíží volby. Co kdyby pro komunisty v Poličce získal hlasy? A že o důchodcích z této místní
organizace píše každý měsíc do Jitřenky? Vždyť zde
čteme pravidelně o činnosti DPS Penzion, o sportovcích a jejich úspěších, o akcích kardiaků, o aktivitách
RC MaTami a dalších. Zdá se, že to nikomu nevadí.
Tak proč si nepřečíst i o bohaté činnosti důchodců?
Také tímto způsobem informuje Ivan celou místní
organizaci důchodců, co se dělo nebo co je v plánu.
Nikdy jsem do žádného periodika nepsala a ani
tentokrát jsem to neměla v úmyslu, zejména, když
se toto téma táhne Jitřenkou zbytečně dlouho. Ale
reakce až nenávistná některých občanů města mě
k tomu donutila. Chtěla jsem také pojmenovat správně problém, který se pod falešnou záminkou v městském periodiku řeší.
Věra Fialová, Polička

Poděkování
S koncem roku se ohlížíme, co nám přinesl. O tom,
co vše bylo připraveno pro nás, seniory, bylo již napsáno, ať v dobrém nebo zlém. My, kteří jsme odkázaní na organizované zájezdy, jsme s radostí uvítali,
že se tohoto úkolu ujal p. Chudý. Chceme mu za tuto
práci poděkovat a ne jenom jemu, ale i ostatním,
kteří mu pomáhají. Také děkujeme p. Pokornému
ze Svitav, který připravuje zájezdy a vycházky pro
kardiaky. Zároveň děkujeme ing. Anně Navrátilové
za její článek, kde seznámila širokou veřejnost s činností poličské farnosti. Myslím, že není důležité, kdo
které akce pořádá, ale jak jsou lidé spokojeni, což
vyplývá z jejich velké účasti na akcích. Nezáviďme
si proto, nepomlouvejme se, ale važme si každého
dne, který prožijeme ve zdraví a spokojenosti. Jaký
byl loňský rok, to víme, a jaký bude ten letošní, je na
nás všech. Zde uvedu jeden starý recept: vezme se
dvanáct měsíců, pořádně se očistí od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a nenávisti. Každý měsíc se rozdělí na třicet dílků, takže vystačí na celý rok. Potom
se každý den upraví tak, že se vezme jedna porce důvěry, dvě dávky poctivé práce, připojí se tři vrchovaté
lžíce optimismu, čajová lžička snášenlivosti, zrnko
taktu a špetka trpělivosti. To vše se promíchá a bohatě zalije dobrou náladou. Takto připravený pokrm
se ozdobí kytičkou pozornosti a podává se s milým,
ne škodolibým, úsměvem a dobrým přátelským slovem. Když se všichni budeme alespoň trochu tímto
receptem řídit, bude nám všem dobře.
Co myslíte, budeme se snažit podle tohoto receptu
vařit? Nakonec ještě jednou díky vám všem, kteří se
nám snažíte zpříjemňovat život a přejeme vám mnoho zdraví a spokojenosti.
Za seniory -mk-

Mimořádné pocty se dostalo
Josefu Popelkovi, klientovi AC
dílen Oblastní charity Polička. Senátorským Klubem pro obnovu
demokracie KDU–ČSL a nezávislí byl 14. ledna 2014 pozván do
Valdštejnského paláce na slavnostní snídani pořádanou u příležitosti zakončení Tříkrálové sbírky 2014.
Zde byla ještě jednou promítnuta reportáž „Pepík, který rozkvetl“, kterou jste mohli zhlédnout při
Tříkrálovém koncertu vysílaném 5. ledna 2014 na
ČT 1. Poté se Pepík dokonce uvolil a sám vystoupil
v krátkém komponovaném rozhovoru. V něm hovořil o tom, co se do reportáže již nevešlo, například
o své lásce k fotbalu a fandovství pomezskému fotbalovému mužstvu nebo o každoročním tříkrálovém
koledování s panem starostou Škvařilem z Květné.
Na půdě senátu také zhodnotil jeho činnost, když na
otázku: „Jak si myslí, že hlasuje senát,“ zcela spontánně a moudře odpověděl: „Jak kdy. Někdy dobře,
někdy špatně.“
Pepík se jistě nevyjadřoval hluboce a učeně jako
další přizvaní řečníci, například světící biskup
pražský Mons. Karel Herbst SDB, ředitel komunity
salesiánů Dona Boska P. Martin Hobza nebo ředitel
CHČR Lukáš Curylo, ale svojí upřímností, laskavou
bezprostředností a přímočarou moudrostí připomněl všem přítomným, že lidé s různými handicapy
tady žijí a jsou schopni vnímat pnutí, která se ve společnosti odehrávají.
Po snídani následovalo koledování v budovách senátu, kde Pepíkovi, alias králi Melicharovi, nedělal

Kardiaci v únoru
Kardio klub Svitavy a Polička zve příznivce kondičních vycházek v sobotu 15. února na VALENTÝNSKÝ POCHOD.
Sraz účastníků na vlakovém nádraží v 10.30 hod.
Pěší pochod oceněným stromořadím Na Valech do
lyžařského areálu v Liboháji. Délka nenáročné vycházky 4 km. Neseďte doma, zimní příroda nám
připraví překvapení a čeká na nás.
Jan Pokorný
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společnost nikdo menší než L. Curylo jako Kašpar,
J. Oulík. v roli černého Baltazara a dva „andělští“
trubači.
Účast Pepíka, zástupce osob, kterým tříkrálová
sbírka přímo pomáhá, brnknula mnohým přítomným na citlivou strunu, totiž touhu takovéto lidi
chránit a pomáhat jim. Senát je jistě to pravé místo, kde je dobré dotknout se srdcí lidí, jimž společnost do rukou vložila určitou moc, a připomenout
jim odpovědnost za ty nejzranitelnější. Pokud se to
Pepíkovi povedlo, odvedl velmi dobrou práci. K organizátorům musím podotknout, že všichni, s nimiž
se ten den Josef Popelka setkal, k němu přistupovali
s nepředstíranou úctou jako k váženému hostovi
a s respektem k rovnocennému člověku. Děkujeme
za nevšední zážitek.
Štěpánka Dvořáková (foto: Lubomír Kotek)

Turisté bilancovali
V Poličce působí řada organizací, které umožňují, aby lidé neseděli doma a měli možnost vzájemně se setkávat s lidmi obdobných zájmů. Mezi
ně již dlouhodobě patří odbor Klubu českých turistů Polička.
Dne 10. 1. se turisté sešli na své výroční členské
schůzi, aby bilancovali rok uplynulý a nastínili si
činnost na rok 2014. Pozvání na výroční schůzi
přijal i starosta města Poličky, pan Jaroslav Martinů, a za oblast KČT Pardubický kraj se schůze
zúčastnil předseda oblasti, ing. Milan Zeman.
Oba ve svých vystoupeních velmi kladně hodnotili činnost turistů a pan starosta ocenil, že turisté
patří mezi organizace ve městě, jejichž členská základna stále stoupá a činnost je vidět.
A jaký byl pro turisty rok uplynulý?
Určitě úspěšný: uskutečnilo se 34 oficiálních
akcí pěších, cyklo, lyžařských a jedna akce vodácká. I když přesné počty účastníků nejsou evidovány, odhadnutá účast na akcích je celkem cca 1000
turistů. A to jak členů odboru KČT, tak i nečlenů,
které konkrétní program zaujal, a mezi turisty
přišli. KČT se totiž nikterak neuzavírá veřejnosti,
akcí se může účastnit kdokoliv, kdo nechce jen pasivně sedět doma a koho daná akce osloví.
V loňském roce turisté uspořádali nejenom
řadu jednodenních akcí, ale i několik vícedenních
zájezdů. Poznávali zajímavá místa v České republice, zavítali i do Polska a do Rakouska. Uskutečnili tradiční akce – zimní přechod Žďárských
vrchů, hojně navštěvovaný Memoriál Jaroslava
Hamerníka, vycházku na Velikonoce, návštěvu Pivnické rokle, zájezd na Slovácké vinohrady, zimní cestu na Svojanov, vánoční výstup na
Prosíčku a nepominutelné rozloučení s rokem
– tentokrát u pramene řeky Chrudimky. Protože
turisté rádi poznávají i nová místa, podívali se
na nově rekonstruovanou chatu KČT na Čiháku
v Orlických horách, poznávali v Rakousku okolí
Zell am See a jako úplnou novinku zorganizovali čtyřdenní zájezd do dříve nepoznané, dobou
minulou poznamenané, ale přitom velmi krásné
oblasti pohoří Brdy a Hřebeny, které pro většinu
účastníků zájezdu bylo premiérou. Speciálně pro
děti uspořádali rovněž dvě akce – velkého ohlasu se dostalo jako již tradičně „Tajnému pochodu“
a ve spolupráci se sportovní komisí města byl pro
děti I. stupně základních škol uspořádán sportovní den. Kromě těchto oficiálních akcí uskutečnili

v průběhu roku turisté řadu menších či větších
výletů, kdy se vždy skupinka domluvila a vyrazila do přírody i za pamětihodnostmi naší krásné
vlasti. Své plány spřádají a následné zážitky si
sdělují jednou za dva týdny na setkání v restauraci „U Mrštíků“, která již dlouhodobě turistům
poskytuje azyl, za což patří majitelům restaurace,
manželům Zorníkovým, od turistů dík.
Činnost KČT má však i jinou podobu: nejen pro
sebe, ale i pro širokou veřejnost včetně cizinců se
členové starají o rozsáhlou síť turistického značení jak pro pěší, tak i cykloturistiku. Členové KČT
Polička v uplynulém roce obnovili značení 50 km
cest. Na Den Země turisté uklidili část naučné
stezky. Zakoupením dvou palet cihel rovněž přispěli na vybudování nové chaty KČT na Lysé hoře.
Neméně pestrou činnost si turisté naplánovali na rok letošní: opět zopakují některé oblíbené
akce a vyrazí i na místa méně často navštěvovaná. Jako vrchol sezóny již nyní lze označit letní
týdenní zájezd do Rakouska, který pro obrovský
úspěch bude zopakován, i když do jiné části Alp.
Po několika letech se vrací Šumava – tentokrát do
oblasti Lipna. Za památkami UNESCO se vydají
do Třebíče.
KČT ve svých řadách sdružuje zájemce o aktivní turistiku všech věkových kategorií – nejinak je
tomu v odboru KČT Polička, kde věkové spektrum
začíná u předškolních dětí a končí aktivními seniory v pokročilejším věku. Akce jsou koncipovány
tak, aby si v kalendáři mohl každý najít tu svou
– nejenom zdatní turisté, ale i ti, kterým stačí ujít
pár kilometrů. Pokud má kdokoliv zájem, může
mezi turisty přijít a určitě tam najde stejně naladěné kolegy. O akcích místní turisté pravidelně
informují na stránkách Jitřenky, na budově restaurace „U Mrštíků“ jsou vždy vyvěšeny aktuální
nabídky programu. No, a v dnešní éře moderních
komunikačních prostředků nelze nezmínit i tento
kanál – na adrese www.policka/kct.cz najdou zájemci nejen informace o připravených akcích, ale
i bohatou fotodokumentaci z akcí již uskutečněných.
V roce 2014 tedy aktivita místních turistů bude
na minimálně té úrovni, jako v letech předchozích.
Kromě toho již budou probíhat přípravné práce na
turistické akci pro rok 2015, a to „Zahájení jarní
turistické sezóny Pardubického kraje“, které se
v Poličce uskuteční v březnu 2015.
Jaroslava Müllerová

Vzpomínáme
„Tak, jako stačí okamžik
na to někoho získat, stačí
ještě menší okamžik na to ho
ztratit.“
Dne 23. 1. by se dožil
40. narozenin dobrý kamarád Martin Hatala.
Kalvero, chybíš nám.
Vzpomínáme!
Dne 24. 1. 2014 jsme si
připomněli 100. výročí narození našeho tatínka, dědečka
a pradědečka, pana Josefa
Krále, učitele Masarykovy
školy.
V dubnu to bude 22 let, kdy
nás navždy opustil.
V pondělí 3. 2. 2014 by se
náš manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef Vápeník z Pomezí, dožil 80 let.
S láskou v srdci na něho stále
vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Kdo Tě měl rád, vzpomene,
a také nezapomene.
Dne 10. února 2014 vzpomeneme třetí výročí úmrtí
našeho tatínka, pana Vladimíra Ježka.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 6. 2. 2014 uplynou dva
roky, kdy nás opustila naše
milovaná maminka a babička, paní Anna Stodolová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
tichou vzpomínku.
Manžel a dcera s rodinou
Dne 8. 2. uplyne 15 let, kdy
zemřel náš otec a dědeček,
pan Jaroslav Stodola. Zároveň si 9. 2. připomeneme
jeho nedožité 99. narozeniny.
Rodiny Stodolovy
a Horákova
Dne 10. února uplynou tři
roky, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědečk, pan Jan Navrátil. Vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami
Dne 13. 2. uplynou 3 roky,
kdy nás navždy opustil pan
Štěpán Jedlička.
Stále s láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.

Dne 14. února 2014 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
pana Vladimíra Kroula.
Manželka, dcery
s rodinami

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

Zimní liga v atletice
Soutěž smíšených šestičlenných družstev nejmladšího a mladšího žactva uspořádali již třetí zimu
vysokomýtští atleti. První kolo proběhlo v sobotu
11. ledna v Pardubické hale a tunelu. Poličští svěřenci
Marty Schauerové byli v konkurenci 26 družstev, což
znamenalo více než 240 mladých atletů, rozhodně
vidět. Úspěšnější zatím byli ti nejmladší, kteří drží
postupovou čtvrtou příčku. Družstvo mladšího žactva skončilo těsně za ní, osmé. Ti mladší postup musí
potvrdit ve druhém závodu 18. 1., starší mají ještě
dvě možnosti své postavení vylepšit. Jednak také
18. 1. v Pardubicích a pak ještě na Krajském přeboru
jednotlivců v Jablonci n. Nisou.
Miloslav Červ

Sobota 1. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka. 43. ročník lyžařského
přejezdu přes evropské rozvodí.
Trasy 10 – 25 km. Sraz na nádraží ČD v Poličce v 8.15 hod, odjezd
vlakem do Borové v 8.30 hod.
V případě nepříznivých sněhových podmínek se
koná jako pěší.
Vedoucí akce: Josef Brokl
Sobota 15. února - Lyžařský zájezd do Orlických hor. Letos pojedeme do Orlických hor do
okolí Deštné. Pokud dovolí sněhové podmínky,
dojedeme přejezd hřebene do Rokytnice v Orl. horách. Pro sjezdaře možnost celodenního lyžování
na sjezdovkách v Deštném. V případě nedostatku
sněhu se zájezd nekoná.
Vedoucí akce: Josef Brokl
Sobota 1. března - Za posledním sněhem do
Petříkova. Druhý připravovaný zájezd bude do
Petříkova u Ramzovského sedla. Běžkové lyžování v oblasti Paprsku a Smrku. Možnost sjezdového
lyžování na místních sjezdovkách.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

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.
•
Pronájem nebytových prostor. Vhodné pro
provoz kanceláře nebo obchodu, 25 m2, ulice Nová.
Info tel. 604 953 267, 731 585 698.
•
Prodám rod. domek v Poličce. Tel.
602 832 442. Bez realit. kanceláře!
•
Prodejna RABBIT, ul. Šaffova 70 stále v provozu. Nabízí: králičí maso, chlazené kuřecí, krůtí,
vepřové a hovězí maso. Mražené výrobky. Uzeninu.
Tel. 461 721 427.
•
Zelené potraviny jako nástroj k napravení našeho těla. Osobní zkušenosti – astma, alergie, atopický ekzém a jiné. Konzultace na tel. 734 769 623.
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Fotbalová
přípravka
Starší přípravka jednou prohrála přesto až 7. místo
V sobotu 18. 1. jsme jeli obhajovat první místo
z minulé sezóny na pohár města Svratky.
Věděli jsme, že nás čeká těžký úkol hned po
tom, co nám přišlo rozlosování turnaje, ale kluci
neodehráli vůbec špatný turnaj. Jen nám chyběla vždycky trocha ani ne štěstí, ale něčeho navíc,
co jsme nedokázali celý turnaj prolomit. Chybělo
nám trochu víc snahy, nasazení, střelby a nakonec
i to štěstíčko. Prohráli jsme jediný zápas na turnaji
a to s pozdějším vítězem. Jsme velice rádi, že ve
spolupráci s týmem Borové jsme mohli do turnaje
zapojit všechny naše děti, které měli zájem si zahrát.
Děkujeme všem rodičům za ochotu při dopravě
na turnaj a zpět.
Výsledky:
Polička – Hlinsko 2:2, B: Horníček, Mach
Polička – Pernštejn Nedvědice 1:1, B: Horníček
Polička – SK Zeleneč 0:2,
Polička – D. Újezd 2:2, B: Mitáš, Mach
Polička – Borová 4:0, B: Valouch 2x, Horníček,
Mitáš
Sestava:
Spálenka, Doležal, Bednář, Zahradníček, Mitáš,
Horníček, Valouch, Mach
Trenéři: Lajžner Roman, Karlík Jan
-jk-

Jizerská 50 po sedmi letech opět
v Hamrech
Letošní zimní počasí způsobilo zrušení největšího běžkařského závodu v České republice - Jizerské padesátky. Tento závod bývá pro mnoho z nás
vyvrcholením lyžařské přípravy podzimních měsíců. Z našeho města se pravidelně zúčastňuje 12- 20
závodníků. Jeho zrušení pro nás bylo zklamáním,
se kterým jsme se nechtěli úplně smířit. Jediným
možným řešením se stal náhradní závod na kolečkových lyžích a bruslích, stejně jako v roce 2007.

Silnice Bystré – Svojanov s nízkým silničním
provozem, zvláště v neděli dopoledne, byla nejlepší možnost. Paradoxně jsme museli závod
zkrátit kvůli námraze, která znemožňovala jízdu
až do Bystrého. Trať díky tomu nakonec měřila
jenom 40 km. Na startu se nás sešlo 19 - převážně
členů Cyklo ski klubu Polička. Díky našim partnerkám, které zajistily bezpečný průjezd křižovatkou ve sjezdu od Bystrého do Hamrů, měřily
čas a pomáhaly s organizací, jsme se cítili bezpečně a v pohodě. Na trati se závodilo naplno při
zachování maximální opatrnosti a ohleduplnosti
k těm několika málo řidičům, kteří zde tou dobou
projížděli.
Vítězem se stal Michal Král, druhý byl Jiří
Boštík. O třetí místo se podělil Martin Šafář a Petr
Vlček.
Po ukončení závodu jsme se sešli v příjemné
hospůdce „U Tušlů“, abychom si popovídali, a doplnili energii výtečným guláškem a dobrým pitím.
Díky tomuto setkání nás nakonec zrušení původního závodu zase tolik nemrzelo.
Vladimír Gracias

Úspěchy poličských cyklokrosařů
V sobotu 18. ledna se konal poslední závod Čes- er vyhrál 5 dílčích závodů a v dalších šesti stál na
kého poháru Masters v cyklokrosu, který kom- „bedně“ a díky tomu se znovu vrátil na pozici vítěze
pletně uzavřel sezónu amatérského cyklokrosu. celkového pořadí Českého poháru Masters. Tato
umístění pomohla k tomu, že družstvo SK PRIMA
Letošní sezóna byla pro SK PRIMA Polička velmi
Polička se v soutěži družstev umístilo v celkovém
úspěšná. Veteránského seriálu se z našeho oddílu
pravidelně účastnili Jitka Hodáňová, Miloš Mayer, pořadí na druhém místě.
Bronislav Mayer se v kategorii Elite neztratil
svitavská posila Jiří Prudil a pár závodů v této sezóně zvládl i Ondřej Semerád.
a po pár slušných výsledcích mu ve velké konkuBronislav Mayer se po systematickém cyklokro- renci patří velmi solidní 19. místo v celkovém pořadí TOI TOI Cupu.
sovém tréninku letos poprvé vydal do nejvyšší
Děkujeme tímto našim závodníkům za skvělou
cyklokrosové soutěže – TOI TOI Cupu v nejpresreprezentaci našeho oddílu a Poličky, která se díky
tižnější kategorii Elite.
A nyní k výsledkům. Jitce Hodáňové se velmi da- těmto výsledkům a pořádáním závodů stává ve veřilo, když nejdřív zvítězila na mistrovství republi- teránském cyklokrosu pojmem.
ky a následně svoji nadvládu potvrdila i celkovým
vítězstvím v Českém poháru Masters. Miloš MayIgor Švanda

Volejbalové zprávy
V lednu proběhlo několik kol našich rozehraných soutěží.
Mladší žákyně – dokázaly postoupit z poslední
skupiny krajského přeboru, ale i přesto drží pouze
8. místo.
Starší žákyně – výsledky jak na houpačce,
máme za sebou během týdne tři tiebreaky, bohužel jen jeden vítězný, ale zato velmi cenný, nad Českou Třebovou. V neúplné tabulce 6. místo.
Přehazovaná – tady by bylo nepříjemným překvapením, kdyby nám to nevyšlo. Áčko opět zvítězilo a zbývající družstva se pohybují ve dvou

prvních jedenáctičlenných skupinách (startuje 33
družstev).
Juniorky – ty nám dělají největší radost, začalo
se vyhrávat a je to znát na atmosféře v družstvu
a především na hřišti. Z posledních čtyř zápasů
jsme připsaly do tabulky 9 bodů.
Muži – během ledna vstoupí do předkola Poháru
hejtmana Pardubického kraje.
Na vyhlášení sportovců města Poličky jsme letos
braly pět ocenění. Dvě individuální - Marie Dvořáková, kapitánka a opora starších žákyň a Marcela
Uhlířová – též kapitánka a opora juniorek. V kategoriích družstev se umístily naše holky z přehazované, přípravky a juniorky.
-har-

Termíny uzávěrek
Termíny uzávěrek Jitřenky v roce 2014:
17. 2., 20. 3., 17. 4., 19. 5., 19. 6., 21. 7., 19. 8., 19. 9.,
20. 10., 18. 11., 15. 12.
Změna termínu vyhrazena.
redakce
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Lední hokej

Nejšikovnější
výškař
Třetím vítězem skokanské soutěže
„Na Lukách„ svitavský Jan Štěpánek.
Třetího závodu o titul Nejšikovnější výškař se
v pátek 10. ledna v ZŠ Na Lukách účastnilo v letošním ročníku nejméně skokanů. O celkový součet
28 se podělila děvčata počtem deset a chlapců bylo
osmnáct. Relativně menší počet závodících ale nebránil vylepšit řadu sledovaných rekordů. Nejpilnější v tomto směru byla nejmladší Sára Jadrná, která
přepsala rekordy hned čtyřikrát. Dalšími byli Katka
Němcová, Honza Halva a Zuzka Šafářová. Ale nejen
rekordní výkony byly kvalitní. Prakticky všichni
vítězové se k nim alespoň přiblížili. Určitě budou
následující kola ještě zajímavá, neb plný počet klasifikovaných závodů má zatím šest dívek a sedm chlapců, což bude důležité hlavně v relativní části soutěže.
Zatím stále vede veterán Standa Nožka a Zuzka Šafářová.
A nakonec opět neuvedení další vítězové: Matouš
Budig 125, David Zahradník 120, Natálie Šafářová
120, Ríša Vrátný 130 a Kristýna Šafářová 145 cm.
Čtvrtý závod proběhne až po jarních prázdninách
v pátek 21. února.
Miloslav Červ

Výsledky karate
Velká cena Trutnova – 11. 1. – Trutnov
Josef Král, 2. místo kumite muži -84 kg a 3. místo kumite muži BRH
6. KESL CUP – 19. 1. – Praha
Eliška Paulíčková 3. místo kumite dorostenky
+55 kg
-rd-

Čtvrtek 12. 12.
CHOTĚBOŘ – POLIČKA 5:3 (1:0, 3:1, 1:2)
Branky: Havlíček, Vacek, Cik
Spartak nechal v Chotěboři doslova ležet vítězství. Minimálně dvě třetiny byl jasně lepším
týmem, vytvořil si tolik vyložených šancí, že se
i domácí divili, že nevyhrál. Velkou bolestí našeho
celku je vstřelit branku i z vyložených šancí nebo
sólových nájezdů. V tomto utkání jeli naši útočníci devětkrát sami na branku, ale bohužel... O vítězství domácích se postaral bývalý hráč Poličky
Kubát (3 branky) a Pokorný (2 branky).
Neděle 15. 12.
POLIČKA – CHOCEŇ 2:8 (0:3, 1:4, 1:1)
Branky: Hejtmánek, Fúzik.
Spartak přivítal na svém kluzišti favorita
z Chocně a když ve 25. minutě inkasoval Schauer
šestý gól, bylo jasné, že se zde žádné překvapení
konat nebude. Rozhodující byl právě začátek druhé třetiny, kdy soupeř během 80 vteřin vstřelil tři
branky. Závěrečná dvacetiminutovka díky častým šarvátkám mnoho hokeje nepřinesla.
Neděle 22. 12.
SKUTEČ – POLIČKA 2:8 (0:1, 0:4, 2:3)
Branky: Szilva 3, Škarýd 2, Fúzik, Boháček,
Hejtmánek.
Po rozpačité první třetině a jednogólovém vedení Spartak rozhodl utkání ve druhé části hry,
kdy vedl již 0:5. V závěrečné třetině trochu polevil
a dovolil domácím zkorigovat. Hvězdou zápasu
byl Szilva, jelikož zaznamenal hattrick.
Neděle 29. 12.
POLIČKA – HLINSKO 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)
Branky: Szilva 2, Šimon, Fúzik
Nepovedená první třetina Spartaku znamenala
dvougólové manko. Probuzení přišlo v prostřední
části, když nejdříve Šimon snížil a následně Szilva vyrovnal. Jenže místo obratu přišlo zaváhání
a soupeř minutu před druhou sirénou šel opět do
vedení. V páté minutě třetí třetiny bylo nařízeno
trestné střílení za faul na Szilvu. Svůj sólový, nikým nerušený, nájezd proměnil s bravurou a vyrovnal na 3:3. Spartak se dál hnal dopředu a 4 minuty před koncem se po Fúzikově dorážce dočkal
vítězného zásahu.
Neděle 5. 1.
LEDEČ nad SÁZAVOU – POLIČKA 1:6
(0:1, 1:4, 0:1)
Branky: Szilva 2, Jindra, Boháček, Šimon, Pospíšil
Spartak byl od začátku lepším týmem, ale
s koncovkou byl na štíru a ze svých možností využil jen jedinou z hokejky Jindry. Rozhodnutí celého utkání přišlo ve druhé třetině, kdy mezi 21. až
27. minutou vstřelil čtyři branky. Soupeř sice korigoval, ale Šimon v závěrečné dvacetiminutovce
upravil na konečných 1:6.
Čtvrtek 9. 1.
POLIČKA – MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 5:8
(3:4, 1:2, 1:2)
Branky: Cik 2, Szilva, Fúzik, Havlíček
Spartak vedl již ve třetí minutě 1:0, ale soupeř
o několik minut později vyrovnal, v zápětí proměnil trestné střílení a přidal další, již třetí, branku.
Domácí, ale vývoj utkání nesrazil na kolena a Szilva snížil na 2:3.
Do konce první třetiny zbývaly necelé dvě minuty, když Slovan vedl opět o dvě branky, ale
Spartak dvacet vteřin před první sirénou opět
snížil na rozdíl jediné branky. Ve druhé části se
hrál zajímavý hokej. Byl to znovu soupeř, který
Treglerem měnil skóre (3:5), ale znovu přišlo Cikem snížení na 4:5.
Naši hráči několikrát za tohoto stavu sahali po
vyrovnání, místo toho opět inkasovali. V poslední
třetině Slovan nepřipustil komplikace a mířil za
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vítězstvím. Těsně před závěrem za stavu 4:8 upravil na konečných 5:8 Havlíček.
Sobota 11. 1.
ZH PARDUBICE – POLIČKA 7:4
(1:1, 1:1, 5:2)
Branky: Krajíček, Szilva, Jindra, Cik
Spartak se ujal vedení, ale domácí v oslabení vyrovnali a v přesilovce otočili na 2:1. Dvacet vteřin
před druhou sirénou ujel v oslabení Szilva a blafákem vyrovnal na 2:2. Konec nadějím na dobrý
výsledek přinesl na začátku třetí třetiny v rozmezí 2. a 8. minuty, kdy Spartak pětkrát inkasoval.
V závěru pak stačil skóre jenom zkorigovat.
Junioři:
Polička – Moravská Třebová
Polička – Chrudim
Litomyšl – Polička
Polička – Světlá nad Sázavou
Chotěboř – Polička
Polička – Choceň
Moravská Třebová – Polička
Chrudim – Polička

1:7
4:5 SN
4:1
10:2
9:2
5:0
4:1
10:2

Dorost:
Moravská Třebová – Polička
Polička – Skuteč
Polička – Chotěboř
Polička – Chrudim
Světlá nad Sázavou – Polička
Polička – Choceň

1:6
8:4
7:4
6:2
1:6
1:5

Starší žáci:
Polička – Litomyšl
Moravská Třebová – Polička
Skuteč – Polička
Polička – Chrudim
Polička – Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod – Polička
Polička – Choceň

4:4
0:8
0:17
6:2
2:7
5:5
4:3

Mladší žáci:
Skuteč – Polička
Polička – Litomyšl
Moravská Třebová – Polička
Polička – Chrudim
Polička – Ledeč nad Sázavou
Havlíčkův Brod – Polička
Polička – Choceň

6:9
13:0
5:7
6:3
5:4
21:0
1:7

Přípravka:
Moravská Třebová – Polička
Skuteč – Polička
Lanškroun – Polička
Polička – Pardubice
Polička – Chrudim
Moravská Třebová – Polička

12:4
4:4
8:5
7:13
4:8
8:3
Výbor oddílu LH

Tenis
Sobota 23. 11. byla svátečním dnem, protože se
konal dříve tolik oblíbený turnaj v Mixu. Nakonec
se do Poličky sjelo devět, jak se později ukázalo velice kvalitních a vyrovnaných párů. Ve dvou skupinách se bojovalo o postup do čtvrtfinále a o dramatické okamžiky a překvapivé výsledky nebyla
nouze.
Konečné pořadí domácích:
2. Petr Hegr - Alena Pazlarová st.
6. Filip Švejda - Alena Pazlarová ml.
1. 12. turnaj v babytenisu v Chocni. Svého prvního turnajového titulu se dočkala Simča Válková.
Gratulujeme a jen tak dál.
7. 12. turnaj v minitenisu ve Svitavách. Na tomto
turnaji startovalo 14 dětí a z našich se na 13. místě
umístila Žanda Navrátilová, po slibných výkonech
a vítězství ve skupině nakonec na 8. místě byla
Verča Uhlířová a nejúspěšnějším bojovníkem byl
opět Samík Šafář, který obsadil znovu pohárové
3. místo.
7. 12. turnaj starších žáků v Pardubicích. Na
tomto turnaji získal první body v nové sezoně
Adam Jelínek za jednu výhru ve dvouhře.
7. 12. turnaj mladších žákyň a dorostenců v Poličce. Mezi 24 děvčaty se seznamovaly s novou kategorií Karolína Vendolská, Kačka Kotvová, Šárka
Uhlířová a Esterka Navrátilová. Přes velkou snahu
se vyhrát nepodařilo a děvčata zjistila, že to v letošní sezóně s výhrami nebude vůbec jednoduché. Ale
to je po přechodu mezi starší normální. Je důležité
nenechat se odradit a hrát další turnaje a nějaké
výhry přijdou. Na jednu výhru dosáhla Adéla Bartoňová ve dvouhře.
Mezi třinácti dorostenci zkusil štěstí Zdenda Jílek, ale přes bojovný výkon na svého soupeře nestačil.
14. 12. turnaj mladších žákyň v Pardubicích.
Z našich vyrazila do bojů pouze Kačka Kotvová,
ale svého prvního vítězství mezi mladšími se zatím
nedočkala. Příště se to určitě podaří.
14. 12. turnaj starších žáků ve Vysokém Mýtě.
Adam Jelínek vyhrál jeden zápas ve dvouhře a ve
čtyřhře obsadil 3. místo a Zdenda Jílek také jednou
vyhrál ve dvouhře a ve čtyřhře skončil na 2. místě.
14. 12. turnaj babytenistek v Kolíně. Na svojí
další štaci vyrazila Simča Válková a opět to byla
štace jako na minulém turnaji v Chocni vítězná. Na
cestě za 1. místem porazila všech sedm hráček, které se jí postavily do cesty, a ztratila pouhé tři gamy.
21. 12. turnaj starších žáků a dorostenek v Poličce. Mezi 17 žáky se podařilo vyhrát jeden zápas
Danielu Fučíkovi a Zdendovi Jílkovi, který ještě
získal 2. místo ve čtyřhře. Hráli také Adam Jelínek
a Peťa Sotona.
Mezi dorostenkami se podařilo Lucce Jílkové
vyhrát jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře získala
2. místo. Hrála také Eliška Hrubá.
21. 12. turnaj minitenistů ve Slatiňanech. Na
tomto turnaji startovala Verunka Uhlířová a mezi
13 dětmi obsadila 6. místo.
28. 12. turnaj starších žáků v Kolíně. Adam Jelínek vyhrál dva zápasy ve dvouhře.
Tenisový rok 2014 začal nejlepším možným způsobem:
4. 1. babytenisový turnaj v Poličce. Turnaj byl
rozdělen na 16 děvčat a 10 chlapců.
Mezi děvčaty jsme měli jedinou naši hráčku a tou
byla Simča Válková, která patřila mezi favoritky na
titul, protože poslední dva turnaje, na kterých startovala, s přehledem vyhrála.
Ovšem tento turnaj byl co do kvality soupeřek
mnohem náročnější. Simča ale i doma potvrdila
svoji současnou suverenitu, a i přes jednu porážku
ve skupině vybojovala 1. místo. Poprvé dokázala
porazit soupeřku ze Skutče Nelu Odehnalovou a ve
finále dokázala oplatit porážku ze skupiny velice
dobře hrající soupeřce z Břeclavi Sáře Bejlek. Blahopřejeme.
Mezi chlapci startovali Ondra Baláš 7. místo,
Kuba Čerbák 9. místo a Důša Zahradníček 10. místo.

4. 1. turnaj starších žáků v Chocni. Zabojovat
odjel Adam Jelínek a tento cíl se mu znamenitě podařilo naplnit. V semifinále dokázal poprvé porazit
po boji jednoho z nejlepších hráčů našeho kraje
Jirku Unzeitiga z Chocně a ve finále nedal šanci
dalšímu choceňákovi Lukáši Peterkovi a po zásluze
získal 1. místo ve dvouhře a ještě 2. místo ve čtyřhře. Blahopřejeme.
4. 1. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Pardubicích. O svoji první výhru v této kategorii jela bojovat Kačka Kotvová a to se nakonec
podařilo. Po příznivém losu a výborné hře získala
první body do žebříčku.
10. 1. proběhlo v sokolovně vyhlášení ankety
O sportovce města Poličky za rok 2013. I na tomto
vyhlášení jsme měli naše hráče. A to Lucku Jílkovou, Zdendu Jílka a Adama Jelínka.
11. 1. minitenisový turnaj v Poličce. Tohoto turnaje se zúčastnilo 11 chlapců a sedm dívek.
Mezi chlapci jsme měli dva nováčky na těchto
turnajích a to Míšu Žahoura 11. místo a Adama
Nováka 7. místo. Oba se velice snažili a na dalších
turnajích to bude ještě lepší. Mezi děvčaty obsadila Žanda Navrátilová 6. místo, Anetka Kvapilová
5. místo a Verča Uhlířová 4. místo.
11. 1. oblastní přebor mladších žákyň v České
Třebové. Mezi 24 hráček se dostaly také Kačka
Kotvová a Šárka Uhlířová. Los svedl naše hráčky
hned v prvním kole proti sobě a ze vzájemného
souboje vyšla vítězně Kačka.
11. 1. turnaj starších žáků v Hradci Králové.
Adam Jelínek se jel pokusit navázat na výsledek
z minulého týdne. Bohužel tento turnaj se nevydařil.
18. 1. turnaj mladších žákyň a starších žáků
v Poličce. Mezi 20 děvčaty hrály také naše naděje
Kačka Kotvová, Šárka Uhlířová a Esterka Navrátilová. Kačka se Šárkou měly vyrovnané soupeřky
a k výhře ve dvouhře nebylo daleko. A tak Kačka
vyhrála alespoň jeden zápas ve čtyřhře. Mezi 13
žáky vyhráli jeden zápas ve dvouhře Adam Jelínek
a Daniel Fučík, který hrál zápas proti dalšímu našemu hráči Petru Sotonovi. Smolný zápas odehrál
Zdenda Jílek, který sice v každém setu vedl, ale
nakonec prohrál těsně o dva body.
18. 1. turnaj babytenistek ve Svitavách. Turnaje se zúčastnilo osm dívek a mezi nimi byla naše
nejlepší hráčka současnosti Simča Válková. Simča
opět potvrdila svoji suverenitu na letošních turnajích a po vynikajícím výkonu a bojovnosti turnaj
vyhrála.
Tenisový oddíl přeje všem našim hráčům, ale
i občanům Poličky a okolí, do nového roku 2014
pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů a nasazení při trénincích a zápasech.
-zj-

Sportovec
Poličky
V pátek 10. ledna v sokolovně proběhlo předávání cen nejúspěšnějším poličským mládežnickým
sportovcům za rok 2013.
I letošní ročník se vydařil. Pódium se hemžilo
mistry Evropy, mistry světa, hráči významných
extraligových a ligových soutěží, ale i krajskými
přeborníky a „mistry“ ve svém sportovním oboru.
Výborná dvojice moderátorů Jiří Trávníček
a Petr Harašta nenechala žádného účastníka vydechnout a zpestřila program legráckami a ukázkami z jednotlivých sportů.

Volejbalové juniorky předvádějí bagr
A tak se stalo, že volejbalistky jezdily na prkýnku – skateboardu, hrály florbal, hokejisté si pinkali s 1,5 kilovými medicinbaly, šachisté se pokoušeli
o kotouly vpřed. Hokejisté a hokejbalisté přeskakovali kozu a ukázali svůj um se švihadly. A volejbalové juniorky byly mile překvapeny z toho, jak
vypadá bagr.
Velmi vítaným programem byly i řecké tance.
Mazlivá hudba a přesné kreace dívek a paní pod
vedením Květy Jílkové rozproudilo sál v potleskovém rytmu.
K tomu ještě přidal Petr Harašta dva „evergreeny“ – Yesterday a The power of love.
Řadu z oceněných jistě uvidíme 21. ledna na předávání cen Sportovec okresu Svitavy a mnozí mají
i vyšší ambice.
Polička žije sportem, a je velmi potěšující, že dospělí mají v zásobě svá mládežnická družstva, ze
kterých bez problémů v budoucnosti doplní své
formace.
Zde je seznam oceněných: bez uvedení pořadí
Kategorie jednotlivci – žáci/žákyně
Kristýna Šafářová – Atletika Polička, Marie
Dvořáková – TJ Spartak Polička – volejbal, Michal
Simon – TJ Štefanydes Polička – šachy, Zdenek Jílek - TJ Spartak Polička – tenis, Adam Jelínek – TJ
Spartak Polička – tenis, Petr Martinů – SK8 Slalom Polička
Kategorie jednotlivci – dorost
Tereza Vytlačilová – Atletika Polička, Lucie
Jílková – TJ Spartak Polička – tenis, Vítek Hromádko – SK8 Slalom Polička, Petr Matouš – SK8
Slalom Polička, Martin Lidmila – CYKLO-SKI
klub Polička, Marcela Uhlířová – TJ Spartak Polička – volejbal
Kategorie kolektivy žáci/žákyně
Družstvo přehazované dívek – TJ Spartak Polička – volejbal, Družstvo přípravky dívek – TJ
Spartak Polička – volejbal, Družstvo starších žáků
– HC Spartak Polička – fotbal, Družstvo mladších
žáků – TJ Štefanydes Polička – šachy, Družstvo
mladších žáků – SK Kometa Polička – hokejbal
Kategorie kolektivy dorost
Družstvo dorostenců – HC Spartak Polička –
hokej, Družstvo juniorek – TJ Spartak Polička
– volejbal, Družstvo dorostu U 19 – SK Polička/
Pomezí – fotbal

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

Za sportovní komisi

Mgr. Ludmila Haraštová
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Plavecký bazén
1. sobota		14.00-20.00
2. neděle
zavřeno
3. pondělí 6.00-8.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
4. úterý
6.00-7.30, 10.00-11.00, 12.00-16.00,
17.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
5. středa
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6. čtvrtek 6.00-7.30,14.00-20.00,
		
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
7. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
8. sobota
14.00-20.00
9. neděle
zavřeno
10. pondělí 6.00-20.00
11. úterý
6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
12. středa 6.00-17.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
13. čtvrtek 6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
14. pátek
6.00-8.00, 14.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle zavřeno
17. pondělí 6.00-8.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
18. úterý
6.00-7.30, 10.00-11.00, 12.00-16.00,
17.00-20.00 z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
19. středa 6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
20. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
21. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle zavřeno
24. pondělí 6.00-8.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
25. úterý
6.00-7.30, 10.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
26. středa 6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
27. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-20.00, z toho
		
17.30-19.00 tři dráhy
28. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
O jarních prázdninách neprobíhají
kurzy pro děti.
1. 3. sobota
14.00-20.00
2. 3. neděle
zavřeno
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 °C.

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení 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

Stolní tenis
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.
út, 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, na
bazén v pokladně..
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

AVL Polička
V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
19. 12. K6 - Pajdáci
2:0
Pajdáci - LachSoda 2:0
		
K6 - LachSoda
2:0
16. 1. THT - Pajdáci		
2:0
THT - Pajdáci		
1:1
Rozpis zápasů:
6. 2.
Pajdáci - LachSoda, Bystré - LachSoda,
Bystré - Pajdáci
20. 2. Bystré - Jaruni, Bystré - ASPV,
THT - ASPV
27. 2. LachSoda - Hrošíci, ASPV - LachSoda,
ASPV - Hrošíci

Novoroční turnaj mužů ve stolním tenise 2014
Dne 4. 1. uspořádal oddíl stolního tenisu TJ
Spartak Polička po roční odmlce tradiční novoroční turnaj ve stolním tenise. Letos se hrály dvě
soutěžní úrovně. První pro hráče hrající maximálně okresní přebor (OP) a druhou, které se mohli zúčastnit hráči až do 3. ligy. Kromě soutěží jednotlivců se na závěr hrála soutěž dvoučlenných družstev.
Neúčast hráčů z třetiligové Borové, divizní Litomyšle a Moravské Třebové nebyla plně nahrazena
hráči z Bystřice a Rovečného. I přesto měly jednotlivé soutěže velmi dobrou úroveň.
Hodnotné ceny zajistili sponzoři turnaje, firmy
a podnikatelé, Prima Sport, Elektro Zapa, Enter,
D.A.S pan Demel, Elektroopravna Jiří Buchta,
Trafikapan Kubát, Zemědělské družstvo, Casino
Kréta, Elektro Brabec, Trafika u Grubhofferů, Papírnictví Kořínková, Fortech, Benzina ČSAD, ZOO
Shop Dvořákovi a další. Oddíl děkuje J. Andrlíkovi
a ostatním, kteří se na zdárném průběhu turnaje
podíleli.
Krajské přebory mládeže ve stolním tenise
Základní škola Na Lukách Polička dostala od
krajského svazu stolního tenisu nabídku uspořádat
ve dnech 11. 1. a 12. 1. krajské přebory pro kategorie
mladších žáků a dorostu. Do haly základní školy
se sjeli nejlepší hráči z celého Pardubického kraje
a soutěžili o postup na republikové přebory.
Krajských přeborů se mohou zúčastnit pouze
hráči, které nominuje krajský svaz dle žebříčku
a jednotlivé okresní svazy (Pardubice, Chrudim,
Ústí nad Orlicí a Svitavy) dle přidělených kvót.
Na přebory se takto nominuje v každé kategorii
24 chlapců a 12 dívek.
V sobotu 11. 1. se na devíti stolech rozjela utkání
mladších žáků, v neděli 12. 1. pak utkání dorostenců. Pět soutěží konaných vždy v jeden den (jednotlivci chlapci, jednotlivci dívky, čtyřhra chlapci,
čtyřhra dívky a smíšená čtyřhra) dalo pořadatelům
zabrat. Hlavní tíhu řízení přeborů nesl Ing. Michal Foltýn (Chrudim). Po oba dny se začínalo od
7.30 hod. prezentací hráčů a jejich rozlosováním do
skupin a končilo se kolem 16.-17. hodiny chlapeckým finále. Nejlepší hráči obdrželi v každé kategorii medaile a diplomy.
Za okres Svitavy byl do kategorie dorostu nominován Jakub Trnka z Poličky. Ve skupině skončil čtvrtý. Ve vyřazovacích kolech dvakrát vyhrál
a celkově skončil na 15. místě
Jak si vede poličský stolní tenis
V letošní sezóně 2013/2014 hrají družstva oddílu
dvě soutěže. Polička A a Polička B okresní přebor
a Polička C okresní soutěž. Polička A ve složení Luboš Čípa, Jiří Fendrych, Josef Baláš, Karel Uttendorfský a Leoš Ševčík okresní přebor vede bez ztráty bodu. Polička B je zatím předposlední a Polička
C se drží ve středu tabulky okresní soutěže. Všechny informace o výsledcích stolního tenisu v Poličce,
jsou na http://stis.ping-pong.cz/htm/, kde kromě
výsledků a rozlosování soutěží svitavského okresu
najdete také výsledky soutěží probíhajících v celé
republice. Přijďte se podívat na domácí utkání stolních tenistů do sokolovny.
Za oddíl E. Střílek

Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák
TJ Spartak Polička - ASPV
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