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Hrad Svojanov zahajuje novou sezónu
V sobotu 1. března se návštěvníkům po krátké
přestávce otevírá brána hradu Svojanov. Hrad patří již více než 100 let městu Poličce. Tak jako každý
rok i letos hrad nabídne spoustu novinek. V loňském roce si hrad prohlédlo 42 000 osob. Snahou
správy hradu je tento počet udržet i v nadcházející
sezóně. V zimním období hrad prošel generálním
úklidem a je tedy připraven ukázat se návštěvníkům v plné kráse. Po dokončení celkové rekonstrukce hosté již nebudou obtěžováni stavebním
ruchem. Ačkoliv drobné stavební práce jsou připraveny i na letošní rok, návštěvnického provozu
se dotknou minimálně a proběhnou v měsících
mimo hlavní sezónu. Mezi nejzajímavější novinky
letošní sezóny patří:
Barokní sochy
Do areálu předhradí byly převezeny tři barokní
sochy z Mariánského sloupu v Poličce. Na Svojanově
návštěvníci spatří plastiky sv. Víta, sv. Karla Boromejského a sv. Šebestiána. Umístění soch na Svojanově nabízí zcela unikátní možnost prohlédnout si
tato umělecká díla „z očí do očí“. V budoucnu budou
tyto sochy v areálu hradu restaurovány a poté se
počítá se vznikem galerie barokních plastik ve vnitřních prostorách předhradí.
Zvonice
Na hradbách vnitřního hradu byla postavena zvonice, která spolu s dřevěným křížem připomíná bývalou kapli sv. Kateřiny. Bývalá kaple byla poničena
požárem v roce 1569. Na konci roku 2013, přesně po
444 letech se nad hradem opět rozezněl zvon. Novou
zvonici postavili truhlář Josef Novák a umělecký
kovář Petr Cach. Základním impulsem pro stavbu
zvonice bylo připomenout návštěvníkům místo, kde
stála původní kaple. Z její stavby se dodnes dochoval soubor několika fragmentů původní kamenické
výzdoby, který si návštěvníci mohou prohlédnout
v hradním lapidáriu.

Nová expozice ve sklepení
V západním sklepení byla dlouhodobě instalována výstava postav z knihy Bohuslava Březovského
„Tajemný hrad Svojanov“. V průběhu letošního roku
bude tato výstava nahrazena expozicí o skutečných
pověstech a legendách hradu. Scény představující
jednotlivé pověsti vytváří známá výtvarnice Šárka
Váchová. Ve sklepení budou představeny pověsti
o správci Rašínovi, o zazděné paní Kateřině, o hradním pokladu a další.

Výstava modelů
V podkroví domu zbrojnošů bude od dubna znovu otevřena výstava papírových modelů. V loňském
roce zde bylo k vidění 144 modelů historických staveb, letos bude výstava zaměřena na modely českých,
moravských a slovenských hradů a zámků. Mezi
známými objekty nebudou chybět kromě samotného
Svojanova např. Pernštejn, Rožmberk, Bítov, Bojnice
či Bratislavský hrad.

Nové exponáty
Hradní instalace byla doplněna několika novými exponáty. K zajímavostem patří například stará spížní skříň v hradní spižírně. V hradní jídelně
je nově obraz malíře Jana Skramlíka z roku 1929,
představující pohled na hrad z cesty od městečka.
Jan Skramlík byl žákem Václava Brožíka. Jeho obraz je zajímavým dokladem toho, že hrad v minulosti navštívil.
Nový film o historii hradu
Na webových stránkách města Polička – www.
policka.org, na stránkách hradu Svojanova – www.
svojanov. cz a na Facebooku hradu můžete zhlédnout
nový animovaný spot o historii hradu.
Stavební práce
I na letošní rok jsou připraveny dvě stavební akce.
Jejich realizace však závisí na získání dotací. První
akcí je dokončení rekonstrukce budovy čp. 122 na
předhradí. Jedná se o součást bývalého poplužního
dvora. Loni tato stavba získala novou střešní krytinu. Letos by měly být obnoveny fasády a osazeny
nové výplně okenních a dveřních otvorů. Druhou
významnou akcí je vydláždění plochy dolního nádvoří hradu. Toto velmi frekventované místo hned
za vstupní branou do vlastního hradu slouží částečně i jako venkovní zahrádka restaurace. V současné
době je vysypáno štěrkem. Po vydláždění bude nádvoří mnohem atraktivnější. Použita bude historicky
autentická dlažba z ulic centra města Poličky. Takto
vydlážděná plocha podtrhne historickou atmosféru
dolního nádvoří.
Hrad Svojanov bude v letošním roce otevřen od
1. března do 14. prosince. V březnu, listopadu a prosinci o víkendech od 10 do 17 hodin, v dubnu, květnu,
červnu a říjnu denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin,
v červenci a srpnu denně od 9 do 18 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu tohoto významného
památkového objektu města Poličky!
Miloš Dempír, kastelán hradu Svojanov
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Nezapomeňte na
poplatky
Připomínáme, že do 31. března 2014 je splatný
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek ze
psů. Poplatky lze platit v příjmové pokladně MěÚ
Polička a to hotově nebo platební kartou, dále
bezhotovostně převodem na účet města, případně
složenkou na poště. Veškeré náležitosti jsou uvedeny na složenkách, které byly rozeslány začátkem
ledna.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky
nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek dle § 11 zákona 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích.
Od loňského roku se výše uvedený místní poplatek týká všech cizinců, kteří pobývají na území
obce po dobu delší 3 měsíců. Tímto je vyzýváme,
aby splnili svoji ohlašovací a poplatkovou povinnost. Pokud tak neučiní, bude jim poplatek vyměřen platebním výměrem.
Nájemce městských pozemků (zahrádek) upozorňujeme, že do konce února mělo být uhrazeno
nájemné za rok 2013.
MěÚ Polička – odbor finanční a plánovací

První občánek
Poličky 2014
Prvním občánkem města Poličky 2014 je Matěj
Brtoun, který se narodil 11. ledna 2014. Malého
Matěje a jeho rodiče slavnostně přivítal starosta
města Jaroslav Martinů.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 20. března
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Setkání
s prvňáčky

Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků v roce 2014

Blahopřání prvňáčkům k jejich prvnímu vysvědčení se stává v Poličce pěknou tradicí. Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou navštívili v den,
který patří pololetnímu vysvědčení, obě poličské
základní školy a jejich první třídy. Prvňáčci se tak
mohli pochlubit svými jedničkami a tím, co se za
půl roku ve škole naučili.
Odměnou jim bylo blahopřání od vedení města
Poličky, drobné dárky a také korunky Královských
věnných měst.
N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání dne 20. února 2014 pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem Polička v roce 2014.
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2014 zařazena částka 1 610 000 Kč určená k poskytnutí veřejné finanční podpory, tj. na finanční příspěvky
(transfery) neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička, zájmovým skupinám
obyvatel a dále fyzickým osobám.
Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 18. 4. 2014.

Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 15. 8. 2014.
Další informace k podávání žádostí o poskytnutí
finančních příspěvků, jejich náležitostí, režim projednávání a schvalování, stejně jako podmínky vyúčtování čerpání finančních příspěvků, jsou uvedeny na internetových stránkách města Poličky
www.policka.org v záložce městský úřad – informace z odborů nebo je lze získat na Městském úřadu Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová
pokladna, Palackého nám. 160, Polička.
odbor finanční a plánovací

Částka k rozdělení
výbor / komise

1. kolo 2014

2. kolo 2014

celkem 2014

a) výbor pro výchovu a vzdělávání

128 000

-

128 000

b) komise sportovní

665 000

40 000

705 000

c) komise kulturní

165 000

15 000

180 000

d) komise zdravotně sociální

195 000

22 000

217 000

e) komise dítě a volný čas

90 000

22 000

112 000

f) komise pro prevenci kriminality

110 000

-

110 000

g) zájmové skupiny a nezařazené (přímo rada resp. zastupitelstvo města)

120 000

38 000

158 000

1 473 000

137 000

1 610 000

Celkem

Senioři upozornili na akci „šmejdů“
I když dokument Silvie Dymákové „Šmejdi“
vzbudil značný rozruch, a přestože má Česká obchodní inspekce od ledna větší pravomoci nad
pořádáním nekalých předváděcích akcí, pozvánky na pochybné prezentace dostávají senioři dál.
Výjimkou nejsou ani starší obyvatelé Poličky.
Ve středu 12. února bylo u restaurace THT na
Palackého náměstí poměrně živo. Skupina nedočkavých seniorů, reportér regionální redakce
Mladé fronty dnes a nakonec i hlídka Městské policie. Všechny na místo svedla pozvánka na akci
prezentovanou pořadateli jako „československá
zabijačková show“. To ale nebyl jediný způsob, jakým se snažili zabezpečit dostatek účastníků. Někteří senioři dorazili na místo na základě telefonátu, který jim oznámil, že při slosování klientských
karet největší lékárenské sítě v Česku vyhráli

Jak na daně
Rozšíření úředních hodin v březnu
a v dubnu 2014 na Fú Svitavy
Datum

Oddělení vyměřovací

Podatelna

24. 3.

pondělí

8.00-18.00

8.00-18.00

25. 3.

úterý

8.00-18.00

8.00-18.00

26. 3.

středa

8.00-18.00

8.00-18.00

27. 3.

čtvrtek

8.00-18.00

8.00-18.00

28. 3.

pátek

8.00-18.00

8.00-18.00

29. 3.

sobota

8.00-12.00

8.00-12.00

31. 3.

pondělí

8.00-18.00

8.00-18.00

1. 4.

úterý

8.00-18.00

8.00-18.00

Michal Petrov

Pozor na podvodnice

Úřední hodiny v Poličce
Úřední hodiny, ve kterých budou na Městském
úřadu v Poličce zaměstnanci Územního pracoviště
ve Svitavách vybírat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob:
• 13. března 2014 (čtvrtek)
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
• 20. března 2014 (čtvrtek)
8.00 – 12.00
13.00 – 15.00
Ing. Jan Charvát, v. r.
ředitel územního pracoviště

2

hodnotnou cenu - ženy porcelánový servis, muži
nářadí – kterou si mohou vyzvednout ve zmíněné
restauraci. „Nestalo se nám to poprvé,“ říká Michal Petrov, mluvčí poškozených lékáren, „s aktivitami podobného druhu nemáme samozřejmě
nic společného.“ Podle mluvčího je ale vlastně
dobře, že se od svých znepokojených klientů o podivné pozvánce lékárnice dozvěděly: „Seniorům
z Poličky rozhodně patří poděkování. Jejich upozornění jsme alespoň mohli předat médiím a od
akce se distancovat.“ Dotčená lékárenská síť se
jen za uplynulých deset dní setkala s podobným
postupem „šmejdů“ pětkrát, na různých místech
České republiky. Lze jen doufat, že Polička zůstane do budoucna podvodných praktik ušetřena.

Seniorce zmizely úspory
Byl pátek 14. února kolem 10.30 hod., když
u dveří jednoho bytového domu na ulici Chelčického ve Svitavách zvonily dvě ženy. Obě přibližně ve věku mezi 30 až 40 lety, silnějších postav
s přízvukem. Na hlavách měly dámy tmavé čepice a oblečeny byly do tmavých kabátů.
Obě se vetřely do přízně seniorky s tím, že jdou
zkontrolovat užívání léků. Osudová chyba byla ta,
že je majitelka vpustila do svého soukromí, kde
se jí ženy tázaly, kolik léků vlastně bere a kolik za
ně platí. Poté obě osoby vyhodnotily, že za léky
seniorka platí až příliš a tudíž od nich dostane
finanční příspěvek. Bylo ovšem nutné rozměnit
dvoutisícovou bankovku.
Bohužel došlo k tomu, že pod dohledem jedné
z žen seniorka ukázala, kde má ukryté peníze.
Z peněženky jí poté, co obě ženy odešly, zmizely
čtyři tisíce korun. To ovšem okradená žena zjis-
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tila zhruba za hodinu. To byly již obě ženy nenávratně pryč. Nyní po nich policie pátrá.
Výzva k veřejnosti
Viděli jste podezřelé ženy? Mohly se pohybovat
po ulici Chelčického kolem 10.30 hodiny. Mohly
mít třeba i komplice a mohly nasednout do nějakého vozidla. Pokud máte k oběma ženám nějaký poznatek, volejte svitavské policisty na linku
974 578 651.
UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme všechny občany, především ty
dříve narozené, aby si na podezřelou dvojici dávali pozor a rozhodně si je nevpouštěli do svých
příbytků. Pakliže podobné osoby zazvoní u vašich dveří, okamžitě volejte policii prostřednictvím linky 158.
nprap. Anna Štegnerová

Restaurace hradu Svojanov v novém
Spolu s hradem Svojanov se od 1. března otevírá
i hradní restaurace. Letos návštěvníky překvapí
spoustou novinek. Správa hradu využila zimní
období k celkové obnově hlavního sálu restaurace. Došlo zde k nové výmalbě v jemném kávovém
odstínu, stěny byly obloženy stylovými dřevěnými
kazetami. Celý prostor byl nově vyzdoben rytířským brněním, meči, loveckými trofejemi a dobovými vyobrazeními hradu.
Současně v novém roce hradní restaurace získala novou provozovatelku. V rámci výběrového řízení se jí stala paní Světlana Konečná ze Svitav. Její
největší devízou je, že na hradě v minulosti pracovala a má tedy velmi jasnou představu o náročném

provozu restaurace. „Hodlám maximálně využít
potenciál, který tato restaurace i se souvisejícími
provozy nabízí a chci zajistit, aby provoz samotné restaurace reprezentoval celý hrad jako oblíbený výletní cíl Pardubického kraje,“ uvedla nová
provozovatelka při prohlídce restaurace. Nabídku
chce zaměřit především na pokrmy tradiční české
kuchyně. „Kvalitní stravu v rozmanitém rozsahu
chci zajistit pro ubytované hosty a školní pobyty,“
uvedla dále Světlana Konečná. V rámci kulturních
akcí má nad rámec běžného provozu v plánu připravovat pokrmy typické pro charakter dané akce:
„Například v období velikonoc vařit typické velikonoční pokrmy, v rámci královských slavností
se zaměřit na středověká jídla, na slavnosti lovu
připravovat zvěřinovou kuchyni a po dobu adventních prohlídek podávat vánoční speciality.“
Nová provozovatelka má velké zkušenosti také
s cateringovými službami, což jistě pomůže rozvinout služby pro firemní akce či svatební hostiny. Je
připravena zajistit i provoz stánku s občerstvením
v areálu odpočinkové zóny, který bude otevřen
v jarních měsících.
Restaurace je významnou součástí nabídky služeb v areálu hradu. Věřím, že pod vedením nové
provozovatelky Světlany Konečné se restaurace
stane příjemným místem jak pro návštěvníky hradu, tak i pro ubytované hosty.
Miloš Dempír, kastelán hradu Svojanov

Úvěry na rekonstrukci domů
Zvýhodněné úvěry z finančního
nástroje JESSICA v IOP odstartovány
Vlastníci bytových domů mohou žádat o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA, ve
kterém je k dispozici přes 600 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto prostředky
lze využít na rekonstrukci či modernizaci bytových domů.
Implementaci nástroje finančního inženýrství
JESSICA Integrovaný operační program ověřuje
pilotně. Žadatelé mohou získat zvýhodněný úvěr
s úrokem od 0,71 % p. a. s maximální dobou splatnosti 30 let. Prostředky úvěru smí vlastníci bytových domů použít např. na zateplení obvodového
pláště, výměnu výtahů, modernizaci otopné soustavy, výměnu rozvodů tepla, plynu a vody nebo
modernizaci vzduchotechniky. Neziskové organizace a municipality mohou zvýhodněné úvěry

využít také k vybudování moderního sociálního
bydlení ze stávajících budov.
Podmínkami pro získání úvěru z finančního nástroje JESSICA je nejméně 10% spolufinancování
projektu vlastními zdroji, výše úvěru od 1 do 120 mil.
Kč a lokalizace projektu v deprivované zóně města
s Integrovaným plánem rozvoje města pro Integrovaný operační program. Jedná se o 41 měst.
Podat žádost o zvýhodněný úvěr mohou zájemci na pobočce Komerční banky v dotčeném městě.
Příjem žádostí bude probíhat do konce roku 2015
nebo do vyčerpání alokace finančního nástroje
JESSICA.
Bližší informace získají zájemci na pobočkách
Komerční banky, na webových stránkách banky (www.kb.cz) a Státního fondu rozvoje bydlení
(www.sfrb.cz).
-ša-

Chcete se stát Královnou
věnných měst?
Jste dívkou, ženou, dámou, které je 18 let
a výše? Chcete se stát královnou? Navštivte ve
dnech 14. - 15. března královehradecký Aldis,
kde se koná veletrh cestovního ruchu Infotour
a cykloturistika. Hledejte červené stánky Krá-

lovských věnných měst. Zde se můžete nechat
vyfotografovat v královské korunce a zařadit se
tak do soutěže volby královny Královských věnných měst 2014. Vítězku budou moci hlasováním
vybírat všichni, kteří navštíví webové stránky
www.vennamesta.cz, kde se ve fotogalerii finalistky představí.
Stánky Královských věnných měst budou lákat
nejen krásné ženy a dívky, ale všechny, kteří rádi
cestují. Svazek obcí nabídne společné propagační
materiály, ze kterých si vybere určitě každý. Navíc budou města Dvůr Králové nad Labem, Chrudim, Hradec Králové, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Poličku, Trutnov a Vysoké Mýto ve stáncích
zastupovat postavy v kostýmech, které představí
nejen turistická lákadla, ale i regionální produkty. Těšit se můžete na mnohá překvapení.
Ing. N. Šauerová,
členka výkonného výboru
Královských věnných měst

Změny na Úřadu
práce
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR Polička
přemístilo od 17. 2. 2014 úsek dávek pro osoby se
zdravotním postižením a hmotné nouze z Nádražní ulice 304 na Nádražní ulici 591 (budovy jsou
přes ulici).
Telefonní čísla i úřední hodiny zůstávají beze
změny.
Přibližně ve druhé polovině měsíce března 2014
bude přemístěno i pracoviště dávek státní sociální
podpory z Kostelní ulice 83 na Nádražní ulici 591,
čímž dojde ke koncentraci celého úseku nepojistných sociálních dávek do jedné budovy.
Přesný termín změny bude zveřejněn v průběhu
měsíce března t. r. na všech pracovištích KoP Úřadu práce ČR Polička.
Mgr. Jitka Hegmonová, v. r.
vedoucí KoP ÚP ČR Polička

ČMP mezi
nejlepšími
Českomoravské
pomezí mezi
nejlepšími ve Velké
ceně cestovního
ruchu
Již posedmé byly v Brně v rámci veletrhu Regiontour oceněny výjimečné a vysoce kvalitní počiny
v oblasti cestovního ruchu. Soutěž „Velká cena cestovního ruchu 2013/2014“ byla již tradičně vyhlášena společnostmi Veletrhy Brno a C.O.T. media s cílem
přispět ke zkvalitnění nabídky a služeb cestovního
ruchu v České republice. Ocenění byla předána
v šesti kategoriích, např. Nejlepší jednotná kampaň,
Nejlepší turistický portál, Nejlepší cestovní kancelář
či Nejlepší lázeňský a wellness balíček. Turistická
oblast Českomoravské pomezí dosáhla výrazného
úspěchu, když v konkurenci mnoha dalších krajů, regionů a destinačních managementů, získala 3. místo
v kategorii Nejlepší jednotná kampaň. Jako třetí nejkvalitnější propagační kampaň byly pod sloganem
„Českomoravské pomezí hraje všemi barvami“ oceněny marketingové aktivity, mezi kterými nechyběla
prezentace prostřednictvím tištěných materiálů,
animovaných filmů, mobilní aplikace, internetové
i tištěné inzerce, soutěží nebo sociální sítě Facebook.
V odborné porotě zasedli zástupci České centrály
cestovního ruchu – CzechTourism, Asociace krajů
České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur,
Svazu léčebných lázní ČR a dalších subjektů.
Pro Českomoravské pomezí je to v poslední době
již třetí velký úspěch. Propagační aktivity oblastního
destinačního managementu byly nedávno oceněny
také v rámci festivalu Tour Region Film v Karlových
Varech (3. místo v kategorii Multimédia) a národní
přehlídky propagačních materiálů Tourpropag v Písku (2. místo v kategorii Tištěné materiály a elektronická média).
Českomoravské pomezí se na brněnském veletrhu
představilo v rámci expozice Pardubického kraje. Na
stánku byly odborníkům i návštěvníkům z řad veřejnosti k dispozici nejen nové materiály s vícedenními
programy pro rodiny s dětmi, seniory či zájemce
o městskou turistiku, ale také propagační tiskoviny
jednotlivých měst a zajímavých míst regionu.
Od 20. do 23. února bude atraktivní nabídka oblasti vymezené městy Litomyšl, Moravská Třebová,
Polička, Svitavy a Vysoké Mýto prezentována na
největším českém veletrhu cestovního ruchu Holiday World. Kromě již zmiňovaných materiálů bude
v Praze představena také tiskovina pro všechny
příznivce cyklistiky nebo nové propagační DVD.
Ing. Jiří Zámečník
marketingový manažer

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

Usnesení zastupitelstva a městské rady

Pro zlepšení a zjednodušení výběru vstupenek
na různé kulturní a sportovní akce v Poličce, okolí
a celé ČR jsme na www.ic.policka.org otevřeli tzv.
Vstupenkové centrum. Najdete zde pohromadě
nabídky akcí nabízených na portálech Ticketportal, Ticket-Art, Ticketstream, Eventim a samozřejmě také nabídku Tylova domu Polička. Z velkého
množství nabízených vstupenek pro letošní rok
vybíráme například:
• skupina Kabát, Praha 13. 9.
• Daniel Landa – Žitotour 2014, Brno, Praha,
Pardubice
• Čínský národní cirkus, 20. 3. Brno, 21. 3. Pardubice
• Fantom opery – nejslavnější muzikál světa, od
září, Praha
• Jen počkej, zajíci – show na ledě pro celou rodinu, září, po celé ČR
• Lucie Bílá - Černobílé turné, říjen, Praha, Pardubice, Ostrava
• Adam a Eva – hudební komedie o stvoření světa, od dubna, Praha
• MS Lety na lyžích, 15. 3., Harrachov
Další informace a služby:
• V IC máme novou dodávku dárků z výroby
včelařů z okolí Poličky - Medovina z Vysočiny,
Františkovo medové víno, různé druhy medu,
výrobky s propolisem. Dále kvalitní dárkové
Víno z Poličky.
• Ručně vyráběné dřevěné pastelky z Poličky.
• Velice zajímavá kniha o hradu Svojanov...
• Dárkové balení vonných svíček z dílen klientů
Zámku Bystré.
• Dálniční kupony ČR, Slovensko, Rakousko. Řešíme možnost prodeje kuponů pro Maďarsko.
• V doprodeji máme několik kusů Zahradnických kalendářů a také malé plánovací kalendáře Polička.
• Za nižší cenu u nás můžete platit poštovní
složenky a SIPO. Se slevou, bez fronty a také
o víkendu!
• Pro vaše soukromé i pracovní cesty využijte
naši směnárnu bez poplatků! Otevřeno i v sobotu!
• Pokračuje prodej dobíjecích karet IREDO na
autobusové i vlakové jízdenky v rámci Pardubického kraje.
• Propagujeme Poličku - vystavovali jsme na
cestovních veletrzích GO Brno 16. 1. - 19. 1.,
Tourism EXPO Olomouc 14. 2. - 16. 2., Holiday
World Praha 20. 2. - 23. 2. Dále se zúčastníme
výstavy CR Ostrava 7. 2. - 9. 2., Hradec Králové
14. 2. - 15. 2.
• Jaro už je za dveřmi...
Zájezd FLORA Olomouc + návštěva hradu Bouzov + tvarůžkárna Loštice. Sobota 26. dubna
20, odjezdy Sádek, Oldříš, Borová, Lubná, Sebranice, Lezník, Polička, Květná, Svitavy. Cena
270 Kč. Vstupné Flora 100 Kč, při hromadné
objednávce do 31. 3. je cena pouze 80 Kč. Informace a přihlášky v IC Polička, tel. 461 724 326
nebo v CK KO-TOUR Polička, tel. 461 723 740.
Kolektiv Informačního centra Polička

Usnesení přijatá na 1. zasedání
Zastupitelstva města Poličky konaném
dne 30. ledna 2014
ZM schvaluje doplnění odstavce c) a zrušení
odstavce a) v bodě 2. článku III. a zrušení bodu
3. článku III. Dohody o spolupráci na zajištění
prodeje nemovitosti uzavřené dne 1. 11. 2012,
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1210/24
o výměře 12720 m 2 v k.ú. Polička. Kupní cena
činí 3.180.000 Kč s tím, že její úhrada bude provedena ve splátkách, dle důvodové zprávy. Daň
z nabytí nemovitých věcí uhradí prodávající.
ZM schvaluje výkup pozemku p.č. 1210/22
o výměře 411 m 2 v k.ú. Polička od ČR - Státního pozemkového úřadu, Praha 3, dle důvodové
zprávy. Kupní cena bude stanovena dle podmínek a znaleckého posudku předloženého prodávajícím.
M schvaluje projekt „Regenerace panelového
Sídliště Hegerova v Poličce (etapa 2014)“, dle
důvodové zprávy.
ZM schvaluje dofinancování akce „Regenerace panelového Sídliště Hegerova v Poličce (etapa
2014)“ ve výši min. 30% z celkových nákladů,
dle důvodové zprávy. Spoluúčast města Poličky
bude zajištěna rozpočtovou změnou z finanční
rezervy města v případě přiznání dotacez podprogramu Podpora regenerace panelových sídlišť.

Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty města.

Mladí fotografují památky
V roce 2007 bylo Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořadatelem - Radou Evropy, aby soutěž u nás zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu. Sdružení
se velmi rádo ujalo této výzvy a výsledkem jsou
úspěšné první čtyři ročníky. Celá soutěž vrcholí
předáváním cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel ve Španělském sále
na Pražském hradě, v roce 2014 to bude 17. dubna.
Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes
jedna z největších světových akcí pro mladé na
poli kulturního dědictví.
Soutěž je učena pro žáky a studenty základních
a středních škol, kteří přihlásí fotografie, které
budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví ( www.ehd.cz)
Celá akce má podpořit zájem o naše kulturní
dědictví, podpořit znalosti historických budov
a zahrad, venkovských a městských krajin, uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale
spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou
zajímavost neodpovídají takovému záměru.
Vítězové soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Firma Zoner každoročně věnuje hodnotné
ceny pro účastníky. Vzhledem k velké mezinárodní prestiži soutěže se také sdružení rozhodlo
vysílat do Strasbourgu první tři umístěné, kteří
tak dostanou možnost poznat evropské instituce
a získat mnoho neocenitelných zkušeností.
Technické specifikace soutěže pro rok 2014:
Pro poslání fotografií je uzávěrka 31. 3.
2014. Vítězové Národního kola soutěže budou
slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve
Španělském sále dne 17. dubna 2014 a postupují
do mezinárodní soutěže.
Rada Evropy stanovila pro soutěž
tato kritéria:
Téma: Architektonické dědictví
Účastníci : Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let
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Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady
města Poličky konané dne 10. 2. 2014
RM doporučuje ZM schválit Strategický plán
rozvoje města Poličky pro období 2014 - 2020
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro
mapu města Poličky zpracovanou a vydanou firmou Kompakt spol. s.r.o., Poděbrady, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička v červenci a srpnu 2014 dle důvodové zprávy.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Dílčí oprava
obvodového pláště Tylova domu“ v tomto složení:
Členové: Marie Kučerová, Ing. Marta Mastná,
Mgr. Aleš Mlynář, ing. Petr Šafář, Božena Havranová.
RM schvaluje materiálové řešení zastavovacího pruhu v ul. Masarykova - žulovou dlažbu 10
x 20 cm - v rámci akce „Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce“ dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od
obce Pomezí na rok 2014 ve výši 18,50 Kč bez
DPH/m 3 a kalkulaci této ceny.

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

V letošním roce poprvé musí účastníci vkládat
fotografie přes internet na nové webové stránky
Sdružení – www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Pozor, registrace a vložení jedné, dvou
nebo tří fotografií musí proběhnout najednou
(není možné se zaregistrovat, vložit jednu fotografii, odeslat, a následně za několik dnů vložit
další fotografii).
Veškeré informace či dotazy vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na
internetové adrese info@shscms.cz .
Mgr. Květa Vitvarová

Proč města ukusují z polí
Nesdílím nadšení pana starosty o nové lokalitě pro výstavbu rodinných domků. Zdá se mi, že
jako lidé nejednáme prozíravě a připravujeme se
tak o drahocennou zemědělskou půdu, která nám
v budoucnu bude chybět. Nejsem pesimista, ale
realista. Domníváme-li se, že všechny potraviny
dovezeme, je to krátkozraké, protože může přijít
doba, že nám nikdo nic nedoveze, protože bude
mít sám málo a papírových penízků se nenajíme.
To platí i pro ty, kteří pozemky nechtějí prodat,
domnívajíce se, že ceny porostou a oni na tom
vydělají. Stavíme cik cak, takže zůstávají volné
lokality, třeba na Horním předměstí, Mánesově
a jinde. Nezdá se, že by rozšíření průmyslové zóny
v severní části města nějak přispělo k zaměstnanosti v regionu, zvláště když dopravní dostupnost
je díky špatnému uspořádání malá. A solární panely, které byly postaveny v průmyslové oblasti
města, mají životnost jen dvacet let a nikdo pak
nebude mít odpovědnost za jejich likvidaci. Sluneční svit je ve střední Evropě malý a když nachumelí, nevyrábějí stejně nic. Takže, co vy na to
zemědělci a ekologové.
-frcVážená paní, milí čtenáři,
dovolte mi z pozice starosty malou a věcnou reakci na názor, spíše více názorů, které zaznívají
ve výše uvedeném příspěvku.
Ano, i já osobně souhlasím s obecným pohledem na zemědělskou půdu a s ní související potravinovou soběstačnost. Patřím mezi ty, kteří
dlouhodobě zastávají názor, že půda má sloužit
výhradně k produkci zdravých a nezávadných potravin pro výživu lidí a též i hospodářských zvířat.
Zároveň jsem si dobře vědom, že dnešní moderní společnost a dobře fungující hospodářství
se neobejde nikde na světě bez dálniční sítě, železničních koridorů a dalších nezbytných staveb,
které bohužel také velmi citelně ukrajují z tolik
drahocenné půdy.
Jako obyčejný člověk, mající celoživotně blízko k zemědělství, však nemohu souhlasit s politikou rozsáhlé produkce tzv. technických plodin
za účelem výroby dílčích složek motorové nafty
a rozsáhlého pěstování kukuřice pro účely spalování v bioelektrárnách, a to za velké podpory
Evropské unie.
Tuto politiku považuji za velmi špatnou
a za hlavního viníka znehodnocování zemědělské
půdy. O tom, že se jedná o alarmující věc obrovského rozměru, svědčí fakta, která jsem získal za
svého působení v Parlamentu ČR, kde jsem na
své otázky dostal odpovědi, že ze stávající celkové výměry 4,5 mil. zemědělské půdy v ČR je
údajně možné až na 20 % výměry, tj. 800.000 –

Město je v kondici

Máme schválený rozpočet. Na rozdíl od situace
1.000.000 ha pěstovat tyto plodiny a údajně nedojde k ohrožení národní potravinové soběstač- před cca 10 lety je na tom naše město ročně o cca 20
nosti. Považuji za nezbytné napsat, že ani přes - 25 mil. Kč lépe (podle toho, ke kterému roku vzhlížíme). Letošní rozpočet díky této situaci umožní realitoto oficiální ujištění s touto politikou nemohu
zovat velké množství oprav, investic a údržby majeta ani nebudu nikdy souhlasit.
Vážená paní, já celou věc vidím i v jiných sou- ku města. Zásadní položky rozpočtu jsou směřovány
do nových chodníků, parkovišť a povrchů komunivislostech, než sama uvádíte. Jako celoživotní
rybář vidím důsledky této špatné politiky i v ob- kací, kam je v souhrnu určeno více než 15 mil. Kč
rovské erozi půdy. Na našich polích dochází k vel- a na realizaci úspor energií Masarykovy základní
školy, kam směřuje 19 mil. Kč na výměnu dožilých
mi rychlému úbytku cenné humusní půdy, a tato
půda je v obrovském měřítku splavována do ryb- oken, vnitřní zateplení apod., s podílem města ve
níků a údolních přehrad. My, rybáři a správci po- výši cca 12,8 mil. a za pomoci dotace z evropských
fondů ve výši cca 6,2 mil. Kč. Přehled stěžejních
vodí, nemáme dostatek sil a peněz k neustálému
výdajů byl s předstihem prezentován v únorové Jitodbahňování těchto nádrží.
řence a celkový rozpočet města bude možné prohlédVe srovnání s těmito skutečnostmi považuji
nout také na webových stránkách www.policka.org.
vyčlenění několika málo hektarů půdy pro účely
Současná finanční kondice města je dobrá, v povýstavby rodinných a bytových domů za tak malé,
rovnání s obdobím před cca 10 lety, zejména díky
že, s ohledem na budoucí prosperitu a rozvoj
uhrazení půjček na rekonstrukci Tylova domu města, nemáme jiné alternativy.
Myslím, že v kontextu vývoje posledních let, uhrazeno v roce 2012, půjčeno 30 mil. Kč v r. 2002,
dostavbu Penzionu pro seniory (DPS) - uhrazeno
především ekonomiky a hospodářství, které jsou
čím dál více ovlivňovány celosvětovou globali- v roce 2007, půjčeno 18,5 mil. Kč v r. 1997 a rekonstrukci čistírny odpadních vod - uhrazeno v roce
zací, musí být hlavními prioritami města práce
2013, půjčeno 27,7 mil. Kč.
a dostupnost bydlení. Bohužel i v našem městě
Značná část dalších úvěrů neměla na omezování
dochází v posledních letech k poklesu počtu obyvatel. Pravda je, že tento pokles nedosahuje úrov- výdajů města žádný vliv. Jednalo se totiž o půjčky na
revitalizaci panelových domů M. Bureše (20,2 mil.
ně okolních měst (v Poličce cca 30 lidí ročně), ale
Kč, splatnost v r. 2017, 2018) a výstavbu bytových
i tak nemůžeme být s tímto stavem spokojeni.
Naší povinností je usilovat o každé jedno pra- domů na sídlišti Hegerova (14,75 mil. Kč, splatnost
covní místo a také umožnit lidem realizovat pěk- v roce 2020, 2022), které byly a jsou spláceny městu
né a dostupné bydlení, a to ve formě výstavby ro- vlastníky bytů. Na první pohled vysoká část zadlužení města v bytové oblasti (35 mil. Kč) pouze městdinných domů, případně dostupných nájemních
skou pokladnou řadu let pomalu „protéká“.
bytů. Při této příležitosti, vážená paní, považuji
Dalším podstatným důvodem dnešní finanční staza důležité sdělit, že i v nové průmyslové zóně
bility města je nedávná změna v přerozdělení vybrajiž vznikly kapacity na úrovni 200 pracovních
míst a o dalších, velmi významných, se jedná. ných daní ve prospěch menších měst, která Poličce
přinesla posílení příjmů města mezi roky 2012/2013
Také považuji za nezbytné odkázat na dobová
o více než 16 mil. Kč.
rozhodnutí při výstavbě firem Masokombinát
Mgr. Jan Matouš, člen rady města
a Ravensburger, která se týkala rovněž záboru
kvalitní zemědělské půdy. Nicméně věřím, že zde
nemusím rozepisovat následky, kdyby se tyto firmy s celkem 1000 pracovními místy nepostavily.
Co by to pro naše město a region znamenalo, nechtějme ani domyslet. O solárních panelech nechci dlouho psát, i já považuji tuto formu výroby
elektrické energie za velmi špatnou, ale to je vše,
co mohu konstatovat. My v Poličce jsme alespoň
Základní škola Pomezí již potřetí uskutečnila lydílčí parcelu v průmyslové zóně prodali za cenu,
žařský výcvik na poličské sjezdovce. Akce se uskukterá nám velmi výrazně pomohla dofinancovat
tečnila v týdnu od 3. 2. do 7. 2.
nákladnou infrastrukturu, nezbytnou pro zdárné
Proč právě tady? Již od roku 2009 máme dobrou
zprovoznění průmyslové lokality a výstavbu konzkušenost se zdejší sjezdovkou. Je pro děti z Pomezí
krétních firemních provozů.
a okolí snadno dostupná a vcelku bezpečná. ZaneVážená a milá paní, velice děkuji za Váš, věřím
srdcem psaný, příspěvek. Děkuji také za pochope- dbatelná není ani přijatelná finanční stránka.
Každodenně kvalitně upravený povrch sjezdovky,
ní pro konání našeho města a jsem s pozdravem.
příjemná a ochotná obsluha vleku, dobré zázemí pro
Jaroslav Martinů, starosta města
odpočinek unavených a občas i mokrých lyžařů, ke
svačině teplý čaj, párek v rohlíku - co víc si přát? Po
celý týden se o nás vzorně starali členové Lyžařského oddílu Polička. Proto bych jim chtěla za všechny
účastníky poděkovat za jejich vzornou péči a zároveň pozvat všechny děti na poličskou sjezdovku.
program, malé občerstvení, hudba, zpěv, tanec
Těšíme se na další spolupráci.
a možná přijde i kouzelník. Dále v březnu vás
Mgr. Iva Rošková, Mgr. Olga Kotvová,
chceme pozvat na setkání na Starohradské. Dne
Mgr. Jiří Svoboda
18. 3. od 14.00 hod. přijde mezi nás naše sympatizantka a dobrý sponzor paní Růženka Tomanová
z lékárny a pohovoří o své lásce k bylinkám pro
lékařské účely. Následná beseda může být pro nás
a naše zdraví velmi inspirující. Poslední informace je ta, že jsme pro vás připravili první „Tajný
výlet“ a to 1. dubna. Místenky do autobusu, který odjíždí od gymnázia v 8.00 hodin, si zajistěte
u svých vlaštovek. Nelekejte se, není to apríl, ale
tajný výlet na krásné místo Pardubického kraje.
V květnu připravujeme májový autobusový výlet
do Prahy a již první jarní vycházku do jarní přírody. Výbor SDCR a další organizátoři se těší na vaši
účast na těchto i dalších akcích.
Zdraví vás za výbor jeho předseda,
Ivan Chudý

ZŠ Pomezí na
sjezdovce

Aby nebyl nikdo sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Dnes vám podávám
jen stručnou informaci, co pro vás a naše sympatizanty připravil výbor MO SDCR. Tak především,
pravidelný slet vlaštovek. Tentokrát se uskuteční
ve čtvrtek dne 6. března od 10.00 hodin v THT,
kde budeme plánovat naše další akce a zahájíme
prodej zájezdů. Dále v pátek 7. března vás zveme
na veřejnou, tradiční městskou oslavu Mezinárodního dne žen, kterou letos s námi organizuje
ZO KSČM v Poličce, dále poličský svaz postižených civilizačními chorobami, svaz bojovníků
za svobodu. Kulturní program oslav zajišťují již
tradičně poličský dětský domov, Středisko volného času Mozaika a Základní umělecká škola
Bohuslava Martinů. Zveme vás, milé ženy, na vaši
oslavu práce a boje za lidská práva a rovnoprávnost - MDŽ - a to dne 7. března od 14.00 hodin do
malého sálu Tylova domu. Je připraven kulturní
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Revitalizace
zeleně u kostela

Kraj Smetany a Martinů se představuje

K evangelickému kostelu na nábřeží Svobody
přiléhá prostranství se vzrostlými stromy. Po důkladných úvahách jsme se rozhodli některé stromy pokácet a nově upravit zeleň před kostelem.
Důvodů našeho rozhodnutí je několik: 1. Topoly
a částečně i břízy nejsou v dobrém stavu – padají
z nich suché, někdy i dosti veliké větve. 2. U smrků je otázkou, kam až je nechat růst. 3. V současnosti stromy zakrývají pohled na kostel, který byl
ve 30. letech minulého století architektonicky
koncipován jako součást moderní zástavby na
nábřeží.
Naším záměrem je vysadit více stromů středního vzrůstu, aby celá partie v budoucnosti zůstala
do značné míry otevřená. Na prostranství přibudou také keře a květiny. Naše plány se pochopitelně rodí ve spolupráci se zahradníkem. Úpravy hodláme provádět v průběhu několika let, aby změna
byla postupná a stromy tak nezmizely naráz.
Uvědomujeme si, že zásahy do městské zeleně
bývají vnímány citlivě, proto chceme ujistit poličskou veřejnost, že budou vysazeny stromy nové –
nižší a ve větším počtu. Doufáme, že se nám tak
podaří vytvořit další pěkné místo v našem městě.
Za staršovstvo evangelického sboru
Jiří Tengler, farář

Svitavská „zdravka“
se těší na studenty
Ve školním roce 2014 – 2015 nabízí Střední
zdravotnická škola Svitavy potenciálním studentkám a studentům 60 míst v oboru zdravotnický
asistent. Jedná se o obor, jehož absolventi najdou
vždy uplatnění. Zájemce zveme 5. března na „přijímačky nanečisto“, aby si mohli vyzkoušet přijímací zkoušku v reálném prostředí. Přihlášky ke
studiu přijímáme do 15. března.
Výuku zajišťují aprobovaní učitelé a naše škola
má pozitivní hodnocení ze strany České školní
inspekce. Budova svitavské zdravotnické školy je
velmi dobře vybavena, také díky mnoha evropským projektům. Pro zajištění praktického vyučování máme skvělé partnery - Svitavskou nemocnici, a.s. a Dětské centrum Svitavy.
Rádi bychom využili nadstandardní vybavení
školy i kvalitní pedagogy pro připravovanou výuku nového oboru sociální činnost. Tuto vizi podporují naši partneři ve vzdělávání i další zařízení
sociálních služeb ve Svitavách.
Podle scénáře představitelů Pardubického kraje
zůstává výuka v naší Střední zdravotnické škole
ve stávající budově. Všem studentům, kteří budou
přijati po letošních přijímacích zkouškách, garantuje Pardubický kraj, že vystudují u nás. To je pozitivní zpráva pro všechny zájemce o přijetí na naši
zdravotnickou školu.
Těšíme se na vás.
Vedení SŽŠ Svitavy
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Obec Pomezí
Historie obce Pomezí se začala
psát před staletími a její vznik je
zřejmě těstě spjat se založením
města Poličky. Lokátor a zakladatel Poličky Konrád z Leevendorfu dle dochovaných historických materiálů nezakládal jen Poličku ale i okolní obce. Obec Pomezí (v době vzniku
Leevendorf) dostala svůj název právě po svém
lokátorovi, který zde obdržel rychtu se šenkem.
První písemné zmínky o obci pocházejí ze 13. století. Podruhé se o obci dovídáme v souvislosti se
vznikem litomyšlské diecéze, kde je jmenován kostel v Laubendorfu, to se psal rok 1349. Zřejmě také
k tomuto datu patří vybudování kostela v gotickém
slohu. Historie kostela sv. Jiří je dlouhá a zajímavá.
Svoji současnou podobu kostel získal v roce 1727.
Během svého vývoje obec náležela k svojanovskému a bysterskému panství. V roce 1578 bylo v obci
vybudováno sídlo, které nechal postavit bratr Jana
Bezdružického Zdislav Abdon. Tady již nalezneme
nový název obce Limberk.
V roce 1712 se datují první zmínky o vzniku školy, která ještě neměla svoji budovu. Teprve v letech
1874-1875 byla vybudována budova školy. Vyučování bylo německé. První česká menšinová škola
byla otevřena až v roce 1921 v provizorních prostorách. Nové budovy se česká menšinová škola dočkala v roce 1938. Po druhé světové válce byly obě
budovy opraveny a poslední rekonstrukcí prošly
v posledním desetiletí dvacátého století.
Složitá situace se zásobováním vodou byla vyřešena v roce 1928-1929, kdy byl uveden do provozu
nově vybudovaný vodovod. Elektrifikace obce byla
vyřešena v roce 1948.
Důležité rozhodnutí přišlo v roce 1950, kdy byl
obci přidělen současný název – Pomezí.
Největší rozmach začala obec prožívat v 70. letech. Postupně byly vybudovány dva pavilony
mateřské školy, postaveny dvě samoobsluhy, zre-

konstruován kulturní dům a provedena celková
rekonstrukce budovy č.p. 4, kde našly své zázemí
poštovní úřad, obecní úřad, knihovna, kadeřnictví, digitální telefonní ústředna a dva byty. Celkovou opravou a modernizací prošly i obě budovy
základní školy. Autobusové zastávky se dočkaly
modernizace. Nutná byla pro obec výstavba čerpací stanice, vodojemu a vodovodních řadů, oprava
asfaltových komunikací, rekonstrukce kulturního
domu, přístavba školní kuchyně u základní školy
horní, kabelizace telefonní sítě, oprava a budování
mostků, demolice a úprava plochy u budovy č.p. 5,
výstavba dětských hřišť v areálu obou škol a jiné.
Celkovou rekonstrukcí a přístavbou prošla hasičská zbrojnice, v roce 2003 byla obec plynofikována a vybudovány dva sportovní areály u ZŠ
horní a sportovní areál u ZŠ dolní, kde se nachází
fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, sportovní dráha pro hasiče
a budova šaten, kde jsou šatny pro sportovce, fitcentrum a bufet. Hřbitov a budovy, v areálu hřbitova postupně dostaly novou tvář. Je ještě spousta malých i velkých stavebních akcí, které byly
v uplynulých letech vybudovány ku prospěchu
všech obyvatel obce.
Největší a finančně nejnáročnější stavba splaškové kanalizace byla zahájena na podzim roku
2011 a dokončena v prosinci 2013.
Od roku 1999 má obec svůj znak a prapor.
V roce 2006 získala obec v soutěži Vesnice roku
Bílou stuhu za práci s mládeží. Ze získaných finančních prostředků byla vybudována počítačová
učebna na II. stupni ZŠ.
Poměrně rozsáhlá je v současné době výstavba
rodinných domů a z toho vyplývající zvyšující se
počet obyvatel obce.
Obcí prochází cyklotrasy a v zimě můžete potkat
v přilehlých lesích běžkaře.
Všechny vás co nejsrdečněji zveme na návštěvu
naší obce.

Udělej mamince radost
Tak nějak to bylo v Abíčku, které s náležitým potěšením odebírala moje školnězákládní dcera. Začetl jsem se a dozvěděl: Pošli rodiče na procházku
a udělej jim večeři. Na jednu porci si připrav tak
dva středně velké brambory. Bylo nás pět a tak
jsem nejdříve v pozdním odpoledni usadil mamku,
manželku a dvě děti k televizní Vlaštovce a prohlásil kuchyni na následující hodinu za Terra extra
prohibita a pustil se do díla. Pokračoval jsem ve
čtení: Brambory důkladně umyj, osuš a nakrájej
na plátky, tloušťky tak 6 mm. Vzal jsem deset
brambor, učinil požadované a začal krájet. Při třetí bramboře jsem opustil kuchyňský vál a rozšířil
jsem své působiště na nedaleký jídelní stůl. Při
sedmé bramboře jsem hledal místo na krájení a tak
jsem brambory z válu vkládal na utěrku, předtím
položenou na podlahu. Při desáté bramboře byla
už podlaha dekorována různě tvarovanými lupeny
nakrájených brambor. Nedosti však na tom. Čtu
dále: nakrájené brambory pečlivě osuš v utěrce.
Za chvíli jsem už nenašel suchou utěrku a použil
čistý ručník. Dále: připrav si strouhanku. Tu jsem
nemusel připravovat, měli jsme ze starého pečiva
zdroje vlastní. Množství asi 15 deka (tenkrát byly
míry ještě v dekagramech) a asi pět špetek soli. Šel
jsem do encyklopedie a hledal hodnotový ekvivalent špetky. Nenašel jsem, a tak jsem zavolal své
sestřenici. Zatočil jsem kličkou přístroje – aha vy
nevíte, že Polička, kromě nějaké zapadalé obce
v Horehroní, používala ještě telefon na kličku? Vysvětlím postup: Razantně zatočíte kličkou, a spíše
za chvilku než hned se ozve hlas operátorky: „Pošta Polička… Prosím?!?“ „Prosil bych číslo 141…“
„Okamžik, přepojuji…“ Na druhém konci za chvíli: „Halóó, kdo volá?“ „Tady Randolph, prosím Tě,

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

Evo jak velká je špetka?“ Eva má smysl pro humor
a tak mi řekne: „No, to je asi jako krapet.“ Do toho
operátorka: „Mluvíte ještě?“ „Jo, ještě jo, ale už
budem končit…“ V naší encyklopedii jsem krapet
nenašel. Měl jsem z let třicátých encyklopedii Larousse. Pod písmenem K jsem krapet také nenašel,
ale bylo tam heslo Kozáci. Kozáci jsou jízdní oddíl,
obývající území na dolním Donu. Tvoří ozbrojenou
jednotku, v jejímž čele jest ataman. Útočí tryskem
na nepřítele, mávajíce mečem s bojovým pokřikem Job tvoju mať! – to jest - Za vlast!
Povzbuzen tímto poznatkem, pokračoval jsem
v započaté bitvě, v kterou se v těch chvílích má
snaha začala měnit. Právě když jsem rozbíjel vajíčko s připravených deseti, ozval se můj ještě malý
syn z chodby, že se má zeptat, kdy že už budeme
jíst. Podle mých hodinek už končily televizní noviny a tak jsem rodině doporučil sledování následujícího Tajemství proutěného košíku. Měl jsem
načas vystaráno.
No - už to nebudu natahovat: Nakonec přišla má
milá žena spolu s dětmi a sto nakrájených lupínků
po nějaké hodině usmažili. Já jsem jim za to slíbil,
že jim vylíčím, o čem ten díl Proutěného košíku
byl. Na závěr celé kuchařské akce Slávka, žena má,
kamsi odešla a vrátila se s pionýrským šátkem,
který mi uvázala kolem krku. Hlesl jsem: „Vsjegdá
gatóv, Vždy připraven…“
Věřil jsem kuchařskému předpisu, i když jsem
měl zkušenosti s věrohodností tehdejšího tisku.
Ale, přenesu – li to do olympijské současnosti, tedy
nepřejícným povídánkám o olympijských přípravách v Soči, musím říct: Mnozí novináři na neslavné tradice s chutí navazují. Nečte se to dobře.
A. Klein

Kalendář akcí
březen 2014

Čtvrtek 6. března v 19.00 hodin, velký sál TD
Michal Horáček: Mezi námi
Autorský hudební recitál významného českého textaře, žurnalisty a producenta Michala Horáčka.
Vstupné: 220, 190, 160 Kč

Kino Polička
Pondělí 3. března v 19.00 hod.
Angelika
Romantika, Francie, 113 minut, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Nové zpracování nesmrtelného příběhu lásky,
který okouzlil milióny diváků po celém světě.
Středa 5. března v 19.00 hod.
Kandidát
Thriller/Komedie, ČR/SR, 106 minut, nevhodný do 12 let, vstupné 120 Kč
Skutečný příběh, který se nestal…
Sobota 8. března v 15.00 hod.
Velká oříšková loupež
3D animovaný/rodinný, Kanada, 85 minut,
dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Bez práce nejsou oříšky…
Sobota 8. března v 19.00 hod.
Babovřesky 2
Komedie, ČR, 110 minut, přístupný, vstupné
120 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným
obrázkem ze života současné vesnice.

První české doku-drama ve stylu BBC.
Středa 19. března v 19.00 hod.
Památkáři
Drama/válečný, USA, 112 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Film podle skutečné události vypráví o největším lovu pokladů v historii.
Sobota 22. března v 15.00 hod.
Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana
Animovaná komedie, USA, 96 minut, přístupný, vstupné 125 Kč
Dobrodružná animovaná komedie o nejchytřejším psovi na světě.
Sobota 22. března v 18.00 hod.
Dobrodružství pana Peabodyho
a Shermana
3D animovaná komedie, USA, 96 minut, přístupný, vstupné 150 Kč
Dobrodružná animovaná komedie o nejchytřejším psovi na světě ve 3D.
Pondělí 24. února v 19.00 hod.
Fair play
Drama, ČR, 100 minut, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Osmdesátá léta v Československu. Mladičká
sprinterka Anna se stává členkou Střediska
vrcholového sportu…

Pondělí 10. března v 19.00 hod.
Babovřesky 2
Komedie, ČR, 110 minut, přístupný, vstupné
120 Kč
Pokračování úspěšné české komedie Zdeňka
Trošky.
Středa 12. března v 19.00 hod.
Zachraňte pana Bankse
životopisné drama, USA, 126 minut, titulky,
přístupný, vstupné 110 Kč
Životopisná komedie s Tomem Hanksem
v titulní roli. Tam kde končí její kniha, začíná
jejich příběh.
Sobota 15. března v 19.00 hod.
300: Vzestup říše
3D válečný/akční/historický, USA, přístupný,
vstupné 130 Kč
Komiksoví Řekové zase pozvedli meče.
Pondělí 17. března v 19.00 hod.
Cyril a Metoděj
Naučně-dobrodružný, ČR, 85 minut, přístupný, vstupné 90 Kč

Středa 26. března v 19.00 hod.
Pompeje
3D dobrodružný/katastrofický, USA, 102 minut, přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Příběh osudové lásky na pozadí legendární
katastrofy.
Pondělí 31. března v 19.00 hod.
Noe
3D dobrodružný/katastrofický, USA, 134
minut, dabing, přístupný od 12 let, vstupné
150 Kč
S Russllem Crowem, Jennifer Connellyovou,
Emmou Watson, Anthony Hopkinsem,… právě začíná konec světa…
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Tváře kočovného divadla
Výstava fotografií Pavla Váchy
v Divadelním klubu (14. 3. – 30. 4.)

Tylův dům

POličko-PRAžská Skupina Kočovných Divadelníků vyrazila i vloni v srpnu obšťastňovat letní
výletníky i místní domorodce do vesnic v okolí Poličky. Uvedli jsme pohádkovou hru O dvou Barborách. Vzali jsme s sebou proto pár mladých děvčat,
my starší jsme se raději kvalitně ošatili a namaskovali pro role pohádkových postav.
Cestou se k naší velké radosti připojil i fotograf
Pavel Vácha, který za hospodou v Křižánkách pořídil sérii portrétů. Fotilo se těsně před představením, kdy byli všichni herci nejvíce soustředěni na
herecké výkony, rozcvičovali obličejové svalstvo
a nánosy líčidel ještě nebyly rozmazány…
Portréty a další fotografie Pavla Váchy z letního kočování budou k vidění v Divadelním klubu
poprvé v pátek 14. března, kdy proběhnou první
představení Dnů mladého divadla.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Neděle 9. března od 15.00 do 16.30 hodin,
velký sál TD - stolová úprava
Vodnický karneval
Odpoledne nesoucí se ve vodnickém stylu.
V soutěžích a hrách si vyzkoušíte to, s čím
se vodníci potýkají ve vodě i na suchu.
Vstupné: masky 20 Kč, ostatní 50 Kč
Úterý 11. března v 8.15 a 10.30 hodin,
velký sál TD
Život je jen náhoda
Tylův dům a Domov na zámku Bystré pořádají 7. ročník hudební a divadelní přehlídky.
Vstupné: 25 Kč
Čtvrtek 27. března v 9.00 a 10.30 hodin,
velký sál TD
Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání
ve zvěřinci
Za klavírního doprovodu autora hudby
Jaroslava Uhlíře zazní nejen písně ze známých pohádek, ale i písně nové z TV pořadu
Hodina zpěvu.
Vstupné: 45 Kč
Pátek 28. března v 17.00 hodin, velký sál TD
Koncert učitelů ZUŠ B. Martinů
Přijměte pozvání na koncert učitelů poličské ZUŠky, kterým oslavíme nejen narozeniny J. A. Komenského a Den učitelů, ale
především vám rádi zahrajeme oblíbené
kousky z našeho repertoáru, protože nejen
učením živ je kantor…
Sobota 29. března od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál – stolová úprava
Odpoledne s dechovkou
V březnové sobotní odpoledne vám přijdou
zahrát k tanci i poslechu hudebníci z dechové hudby POLIČANKA.
Vstupné: 50 Kč

LETNÍ TÁBORY POŘÁDANÉ
PIONÝREM POLIČKA
LETNÍ STANOVÝ TÁBOR
Damašek u Pusté Rybné
29. 6. – 12. 7.
2 900 Kč
Pro členy i nečleny Pionýra
VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR
25. 7. - 3. 8.
Váh s Oravou nebo Drawa
Pro členy i nečleny oddílu
ve věku 9 – 18 let
Cena v jednání.
Bližší info:
www.softer.cz/pionyr
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Divadelní klub

Dny slovenské
kultury v TD

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Začátkem dubna bude v Tylově domě znít slovenština!
Dny slovenské kultury zahájíme koncertem známé slovenské zpěvačky, následovat bude večer plný
humoru s východoslovenským dialektem – budeme
rozumět?
Pokračovat budeme projekcí filmů a nebude chybět ani kulinářská soutěž ve vaření.
středa 2. dubna
Lucia Šoralová a La Alma
Lucia Šoralová je slovenská zpěvačka, která
v posledních letech působí převážně v České
republice. S novým seskupením muzikantů
se po několikaleté sólové odmlce vrací ke
své původní lásce – k šansonu. Repertoár
skupiny La Alma tvoří vlastní písně, skladby
převzaté či zhudebněné villonské balady Michala Horáčka.
čtvrtek 3. dubna
Vaření bez hranic
Mezinárodní gastronomická soutěž a setkání mládeže v Poličce. SOŠ a SOU Polička bude (od 31. 3. do 4. 4.) hostit účastníky
mezinárodní soutěže Vaření bez hranic. Ve
čtvrtek 3. dubna proběhne v prostorách Tylova domu hlavní soutěž, ve které budou mít
soutěžící za úkol připravit 4 porce moderního teplého pokrmu s přílohou v časovém
limitu.
pátek 4. dubna
Všechny moje děti
Ústřední postavou filmu je charismatický farář Marián Kuffa. Divák ho ve filmu vidí spíše ve špinavých montérkách a sleduje drama
mise do prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých romských osadách. Spíše než kázáním se Kuffa snaží strhnout Romy vlastním
příkladem a lidským zájmem. Snaží se pomoci nejchudším: místo chatrčí plných krys
je učí svépomocně stavět důstojnější bydlení.
Film šokujícím způsobem odhaluje problémy,
se kterými romská komunita zápasí.
sobota 5. dubna
Andér z Košic a duo Šarm
„Ĺudze mojo“ – přesně takhle se zdraví Andér z Košic (vlastním jménem Jan Pisančin)
s diváky. Už čtyřicet let baví lidi a rozdává
dobrou náladu. Rozený Michalovčan a čestný občan města Michalovce má dokonce
památný obraz v místní škole. Tu se mu podařilo absolvovat a odmaturovat, ačkoli jak
sám říká, nechodil do ní rád. Když jednou
přišel s vysvědčením domů a z mravů mu
svítila trojka, otec mu řekl: „No, synu, kdyby
ti aspoň tak šla matematika…,“ jestli to bylo
opravdu tak, ví jen sám Andér, ale na vystoupeních má tento monolog velký úspěch.
neděle 6. dubna
Nový život
Slovenský film, ve kterém platí, že tatínkové
jsou někdy pěkní „lumeni“. Otec Adama Oĺhy,
známý slovenský pedagog a filmař, se po letech společného života rozhodl opustit svou
ženu a šest dětí a začít znova. Adam tak přejímá jeho místo a pouští se do zaznamenávání
rodinných peripetií. Jako nejstarší ze sourozenců, a poslední muž v rodině, zkoumá
otcovy staré obrazové záznamy, porovnává je
se současností a pokouší se zjistit, co vedlo
k této radikální změně. Mapuje vztah rodičů
od jeho začátku, odhaluje problémy v komunikaci mezi mužem a ženou a pozoruje, jak se
problémy rodičů odrazily v životě jeho sester.
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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
Středa 5. 3. v 19.00 hod.
MONIKA LE FAY - SVĚT FILMOVÉ A
LITERÁRNÍ TVORBY
Monika Le Fay, režisérka, spisovatelka a scénáristka, z jejíž režisérské dílny mimo jiné
pochází Poslední odcházení Václava Havla,
povypráví o své filmové i literární tvorbě.
Vstupné 40 Kč
Pátek 7. 3. v 16.00 a ve 20.00 hod.
FUMAS ČTE DĚTEM + KNIHOVNICKÝ
VEČÍREK - PŮVODNÍ BUREŠ
A ČTYŘROZMĚRNÁ BERUŠKA
16.00 hod. - FUMAS ČTE DĚTEM Jaromír
Fumas Palme je nejen lídr skupiny Původní
Bureš, ale i (zejména) výtvarník, ilustrátor
a také autor knih pro děti. Autorské čtení
z knih o chlapci Tadeášovi slibuje kouzelný
zážitek pro malé i velké - vstup volný
20.00 hod. - KNIHOVNICKÝ VEČÍREK PŮVODNÍ BUREŠ na nekuřáckém večírku
k oslavě března -měsíce čtenářů zahrají skupiny Původní Bureš a Čtyřrozměrná Beruška.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
Sobota 8. 3. ve 20.00 hod.
JAZZOVÉ SETKÁNÍ - ZSOLT
KALTENECKER TRIO
Zsolt Kaltenecker – klávesy, syntezátor, Béla
Piri – baskytara, András Dés – perkuse.
Vynikající maďarské fusion trio, které slaví
takové úspěchy ve světě, že má např. vlastní
nahrávací label a booking agenta v Japonsku.
Hudba tria není žádný mainstreamový jazz
a obehrávání stokrát slyšených standardů, ale
moderní jazz, zahraný od podlahy, s výraznými přesahy k etnické hudbě, rocku, fusion
i new age music. Zdůrazněný eklektický přístup ale nakonec vytváří velmi charakteristický sound této posluchačsky příjemné budapešťské partičky.
Vstupné 130 Kč/60 KčS

Čtvrtek 13. 3 od 19.00 hod.
Festival ProTibet
Letní pastviny/ The Grassland Lynn True,
Nelson Walker/USA/2010/85 min.
Poselství Tibeťanů II. – Tantrismus/The Message of the Tibetans: Second Part, Tantrism
Arnaud Desjardins/Francie/1967/60 min.
Vstupné 70 Kč/50 KčS
MOMENTUM - DNY MLADÉHO DIVADLA 
Pátek 14. 3. v 19.00 hod.
Reverzní dveře – Pudy z půdy, JáMy (tanec),
Haló (pantomima), Srdeční záležitost (tanec),
Tereza Fišerová (performance) + vernisáž fotografií Pavla Váchy
Sobota 15. 3. v 19.00 hod.
Nepřijatelní – Dealeři, Mladí kočovníci –
Naši figuranti, Vyloučení – Konečná, přestupte!
Vstupné na každý den 90 Kč/60 KčS
Středa 19. 3. v 17.00 hod.
JARNÍ KONCERT ZUŠ RODIČE S DĚTMI
Vstupné 30 Kč/10 KčS
Čtvrtek 20. 3. v 18.00 hod.
JEDEN SVĚT 2014
18.00 hod. Ukrajina není bordel (Kitty Green,
80 minut, Australia)
20.00 hod. O trhu s orgány (Ric Esther Bienstock, Canada)
Vstupné 100 Kč/70 KčS
Pátek 21. 3. ve 20.00 hod.
STROMOVEČER 
Klub bez elektřiny, kdy během večera vystoupí ledaskdo víceméně akusticky.
Vstupné 50 Kč
Sobota 22. 3. v 18.00 hod.
JEDEN SVĚT 2014
18.00 hod. Pirátské sítě (David Čálek, Jakub
Zahradníček, Česká republika)
20.00 hod. Mých posledních 150 tisíc cigaret
(Ivo Bystřan, Česká republika)
22.00 hod. Láska na smetišti (Hanna Pollak,
Russia)
Vstupné 100 Kč/70 KčS

Neděle 9. 3. od 17.00 hod.
Vernisáž obrazů Anny „Fanyny“ Kollárové
a fotografií Františka Kollára, sourozenců
z nedaleké Radiměře.

Pátek 28. 3. v 18.00 hod.
SKŘIVAN II. KOLO
Soutěžní přehlídka amatérských kapel
Vstupné 50 Kč

Stomatologická
pohotovost

Blahopřejeme

oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 3.

8.–9. 3.
15.–16. 3.

22.–23. 3.

29.–30. 3.

MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Adamcová Marketa,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Smetanova 56,
461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.

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

Dne 2. 2. 2014 oslavila
85. narozeniny naše maminka, babička a prababička,
paní Růžena Hornová z Modřece. Vše nejlepší do dalších
let a hlavně pevné zdraví jí ze
srdce přeje
celá rodina.
V březnu 2014 oslaví
90. narozeniny pan Zbislav
Pytlík z Poličky. Vše nejlepší
do dalších let, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti přejí
dcera a vnučky s rodinami

Program RC MaTami
Milí příznivci MaTami, v březnu
jsme do našeho pravidelného
programu zařadili nově Klubík
pro rodiče s dětmi bez omezení
věku. Těhulky se staly součástí
Klubu pro těhotné, v jehož rámci bude nově probíhat i poradna pro těhotné. Věříme, že nové aktivity hojně využijete. Těšíme se na vás!
Pravidelný program
• Čtení v knihovně (pro rodiče s dětmi od 1 do
4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Klubík pro rodiče s dětmi bez omezení věku
10. 3. (pondělí) od 9.00 – 12.00 hod.
• Drobci (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
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
!Pozor 12., 13., a 14. 3. se v RC MaTami ruší
aktivity z důvodu konání bazárku!
Ostatní přednášky, semináře a dílny
Sbírka pro trojčata
Centrum MaTami se rozhodlo podpořit poličská trojčátka. V průběhu měsíce března proběhne
sbírka plen, kojenecké výživy, oblečení a ostatních
potřeb pro děti. Pokud se chcete i vy zapojit, podrobný seznam značek plen, výživ, velikosti oblečení a ostatních potřeb vám sdělíme buď telefonicky na čísle 724 263 924 (Lenka Kunčíková) nebo
e-mailem lenka@kuncikova.eu.
Klub pro těhotné
• Těhulky
4. a 25. 3. (úterý) od 17.00 hod.
Probereme témata týkající se těhotenství, porodu a šestinedělí. Společně se protáhneme a zarelaxujeme.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• Poradna pro těhotné
11. 3. (úterý) od 17.00 hod.
Individuální poradna pro těhotné a jejich partnery spojená s profylaktickou přípravou. S sebou
si vezměte prázdný diář, propisku. Pokud se budete chtít zapojit do pohybových aktivit, je nutné
potvrzení od lékaře, že můžete cvičit.
Povede: Mgr. et Bc. Zuzana Vocásková (porodní
asistenta svitavské nemocnice)
Maškarní týden aneb přijďte v maskách,
čeká vás spoustu zábavy a her.
18. 3. (úterý) Drobci I.
20. 3. (čtvrtek) Drobci II.
21. 3. (pátek) Drobečci

ří mají za úkol prozkoumat cílové skupiny a vytvořit
atraktivní návrh kampaně. Na rozdíl od komerčních
nadnárodních firem sice nemá vysoký rozpočet,
zato ušlechtilý záměr – dostat děti ven. Povede se
mu prodat unikátní produkt, který je zcela zdarma
a dělá lidi šťastnější? Do stále probíhající kampaně
se lze zapojit na www.projectwildthing.com.
Promítání se koná v rámci mezinárodního filmového festivalu o lidských právech Jeden svět (ve
spolupráci se z. s. Pontopolis). Festival se v Poličce
uskuteční v týdnu od 18. do 22. 3.)
Prevence horních cest dýchacích
20. 3. (čtvrtek) od 16.00 hod.
Přijďte si poslechnout pár dobrých rad a nápadů,
jak předcházet respiračním chorobám. Praktická
ukázka přírodních produktů firmy Just, které vám
a vašim dětem mohou pomoci.
Povede: Eva Udržalová
Montessori dílna (pro děti od 2 do 8 let)
21. 3. (pátek) od 16.00 do 17.30 hod.
Přijďte oslavit den vody s vodními experimenty. Vyrobíme si osobní vodní svět a dozvíme se
něco o zvířatech, co žijí ve vodě. Přihlašujte se na
prihlasse.matami@email.cz.
Povede: Mgr. Anna Hebronová, Mgr. Hana Dalíková
Pěstounská péče - přednáška
27. 3. (čtvrtek) od 16.00 hod.
Osvětová přednáška, která seznámí posluchače
s pojmem náhradní rodinná péče, jejími specifiky,
výhodami a možnostmi, jak se stát pěstounem.
Povede: Alena Saidlová (sociální pracovnice z organizace Amalthea, o. s.)
Zdravé vaření pro celou rodinu
28. 3. 2014 (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. 2014 (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. Přihlašování na bazárek bude ukončeno 6. března. Druhý den prodeje tj.
pátek bude na všechny věci sleva 10%. Příjem věcí:
10. 3. (pondělí) 9.00 – 11.00 hod. a 11. 3. (úterý)
15.00 – 17.00 hod.. Výdej neprodaných věcí a peněz
z prodaných věcí: 17. 3. (pondělí) 9.00 – 11.00 hod.
a 18. 3. (úterý) 15.00 – 17.00 hod..

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Bystré
8. 3. – Světáci - divadelní komedie známého filmového díla
scénáristy Vratislava Blažka a režiséra Zdeňka Podskalského v podání ochotnického spolku Vířina z Víru. Divadlo se
uskuteční od 18.00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
14. 3. – „Od vědy k mikrofonu, od mikrofonu ke
knize“ – přednáška s botanikem RNDr. Václavem
Větvičkou, která se koná od 18.00 hod. v Komunitním sále MFD. Součástí besedy bude prodej knih
V. Větvičky. Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
1. 3. - Újezdský masopust
V 15.00 hod. zahájení v hostinci U Machů, odtud
vychází masopustní průvod do sokolovny, kde je připraven kulturní program. Od 19.00 hod. Maškarní
bál v sokolovně.
22. 3. - Josefovská estráda - od 19.00 hod. v sokolovně, v programu vystoupí divadelní soubor Jóžina
Janouška, po ukončení estrády následuje taneční zábava. Hraje skupina MIX.
Vstupné 120 Kč, po ukončení estrády 50 Kč.
Litomyšl
2. 3. ve 14.00 hod., I. zámecké nádvoří, Litomyšl Vyvalte sudy, narodil se nám Bedříšek! - lidová
veselice se zabijačkovými hody, tradičním pečivem
a pivem zdarma. K dobré náladě hraje Vencaband,
vystoupí improvizační divadlo Paleťáci. Zdarma přístupný Rodný byt B. Smetany.
28. 3. ve 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Vladimír Mišík & Etc... a hosté. Koncert k 40. výročí
existence kapely Etc... a k 20. výročí založení Kotelny.
Sebranice
1. 3. - Masopustní hody – na návsi u kapličky, od
11.00 hod. zabijačkové dobroty, od 13.30 hod. maškarní rej s venkovskou kapelou pod vedením Jana
Pohorského.
15. 3. - Turnaj „Člověče nezlob se“ – od 13.00 hod.,
místo konání bude upřesněno.
Oldřiš
1. 3. od 14.00 hod. se v Orlovně koná dětský maškarní karneval.
Od 20.00 hod. maškarní ples v Orlovně Oldřiš
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.
Telecí
15. 3. v Kulturním domě od 13.30 hod. dětský karneval

Tímto bychom chtěli pozvat všechny členy RC
MaTami na valnou hromadu, která se uskuteční
v pátek 4. 4. od 16.00 hod. v prostorách RC MaTami.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.

Project Wild Thing, David Bond, 2013,
UK, 78 min.
18. 3. (úterý) od 17.00 hod.
Britský filmař David Bond se nedokáže smířit
s tím, že jeho děti milují televizi a tablety více, než
procházky lesem a venkovní hry. Podobně jako jiní
vrstevníci se štítí bláta a bojí se lézt po stromech.
David se proto rozhodne pomocí propracované reklamní kampaně změnit zažité stereotypy u dětí
i přístup jejich rodičů. Jmenuje se marketingovým
ředitelem projektu Příroda a přizve na pomoc světové experty z oboru PR, reklamy a tým kreativců, kte-

Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Montessori dílna:
			
60 Kč (cena pro členy 50 Kč)
• Herna pro děti:
35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření:
50 Kč (cena pro členy 40 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

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Piráti z Karibiku aneb hry
bez hranic ve vodě
- pro všechny plavce
Termín: čtvrtek 6. 3.
Čas:
15.00 – 17.00 hodin
Místo:
Krytý plavecký bazén Polička
Cena:
40 Kč/dítě
Lektorka: Alena Hejduková, Blanka Faltýnková
Info:
Alena Hejduková, Blanka Faltýnková 461 725 352
Dárková floristika
- tvorba aranžmá k různým slavnostním příležitostem, např. k narozeninám, svátku, MDŽ, Dni matek
Přízdoba hrnkové rostliny, moderní
aranžmá z řezaných rostlin
Termín: čtvrtek 6. 3.
Čas:
17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
Lektorka: Ing. Martina Jirušová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

a Jája. Budeme kreslit u malířských stojánků.
Termín: pátek 14. 3.
Čas:
16.00 – 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč, s členskou kartou 15 Kč
S sebou: láhev s pitím, malou svačinu
Lektorka: Alena Hejduková
Přihlášky: 12. 3.
Info:
Alena Hejduková, tel.: 736 761 281

Jarní tvoření
- keramická dílnička pro studenty
a dospělé
Termín: čtvrtek 27. 3. a 10. 4.
Čas:
17.00 – 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
95 Kč, s členskou kartou 90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihláška: do 24. 3.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 736 761 281

Jarní šití

Jarní floristika
- tvorba aranžmá s jarní či velikonoční tematikou aranžování nádoby
s řezanými rostlinami, velikonoční
věnec na dveře
Termín: čtvrtek 10. 4.
Čas:
17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
S sebou: zahradnické nůžky, menší pracovní
nůž
Přihlášky: do 28. 3.
Lektorka: Ing. Martina Jirušová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 736 761 281

- pro holky od 1. třídy
Termín: pátek 14. 3.
Čas:
14.00 - 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč, s členskou kartou 35 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 10. 3.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 736 761 281

A je to
Termín:
Čas:
Místo:
Cena:
Lektorka:
Přihlášky:
Info:

Aranźování k MDŽ
- pro dospělé a studenty
- nespoléhejme na mužské a vytvoříme si kytici k MDŽ
Termín: pátek 7. 3.
Čas:
17.30 – 19.30 hodin
Místo:
Kamenec
Cena:
150 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihlášky: do 3. 3.
Info:
Alena Hejduková, tel. 736 761 281

- dílna pro kluky od 1. třídy
pondělí 17. 3.
17.00 – 18.30 hodin
SVČ Mozaika
30 Kč, s členskou kartou 25 Kč
Zdeňka Švecová
do 13. 3.
Zdeňka Švecová, tel.: 736 761 281

Jarní tvoření pro malá stvoření
- určeno pro nejmenší umělce s rodiči
Termín: čtvrtek 20. 3.
Čas:
16.00 - 17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, s členskou kartou 25 Kč
Lektorka: Irena Chroustovská
Přihláška: do 18. 3.
Info:
Irena Chroustovská, tel.: 736 761 281

Ukážeme, co dokážeme
- ukázka činnosti zájmových kroužků SVČ Mozaika Polička
Termín: čtvrtek 13. 3.
Čas:
začátek 17.00hodin
Místo:
Tylův Dům Polička
Cena:
vstupné dobrovolné

Velikonoční tvoření
- keramická dílnička pro děti od 1. třídy
Termín: středa 26. 3. a 2. 4.
Čas:
16.00 – 18.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
55 Kč, s členskou kartou 50 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihláška: do 21. 3.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 736 761 281

Kreslíme s Matýskem a Ájou
- pro děti od 5 let
- nakreslíme si krásný obrázek, který nás naučí známá kreslená postavička s malou pomocnicí, Matýsek

Noční běh pro Světlušku
Když můžeme pomoci lidem s postižením, tak proč to neudělat?
Navlékneme si čelovky, které nám
posvítí na cestu noční Poličkou. Před
startem bude připravený hudební
program.
Termín: 11. 4.
Kurz inline bruslení
děti od 6 let, květen – červen, zimní
stadion
Inline bruslení je především zábava
a další rozvoj pohybových dovedností, které se nejlépe rozvíjejí v dětském
věku. Připravujeme kurz 8 lekcí, kde
se naučíte základní postoje, rovnovážná cvičení, bezpečné zvládnutí
jízdy i pádů.
Na všechny akce a letní prázdninové tábory se
můžete přihlásit na www.mozaika-policka.cz

Klub zdraví zve na březnovou přednášku
Kdo by si nepřál prožívat to, o čem zpívá v české
verzi známé písně Karel Gott? „Být stále mlád, to
bych si přál, být stále mlád, vzepřít se jednou provždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří...“ Je to úplná
utopie nebo se tomu můžeme nějakým způsobem
přiblížit? Každý jistě zná pohádku o Růžence Šípkové, která se stoletým spánkem nestala stařenkou,
ale zůstala svěží krasavicí. Pohádky mívají pravdivé jádro. Něco podobného se odehrává každou noc
v našem těle, pokud mu dopřáváme dostatek spánku.
Během něj náš mozek totiž vyplavuje do krve melatonin – hormon zdraví a mládí. Nejvyšší hladina
tohoto hormonu je u tříletého dítěte, s věkem se pak
jeho množství v těle snižuje. Během stárnutí jeho
produkce klesá a tím klesá také schopnost přirozené
regenerace buněk.
O tom, za jakých ideálních podmínek se melatoninu v mozku během spánku tvoří dostatek, jaké impulzy tělu dává během střídajících se ročních období,
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říkáme jim biorytmy, jak ovlivňuje to, jestli je člověk
skřivan nebo sova či dokonce naše chování nebo
funkci jiných hormonů, si můžete přijít poslechnout
do horní místnosti SVČ Mozaika dne 12. března od
18.00 hodin při přednášce Čestmíra Šťovíčka „O melatoninu (jak zůstat věčně mladý)“. Dozvíte se, jak zatočit s nespavostí, a také proč se melatoninu vlastně
říká hormon mládí, proč je důležité pobývat určitou
denní dobu na světle o určité vlnové délce, jak může
tento jinak pozitivní hormon působit i negativně
u lidí pracujících na směny (a že jich v naší zemi
máme...), jak souvisí s výskytem deprese, migrény,
epilepsie, tinitem (ušním šelestem) apod. A pomohou potraviny se spánkem? Ideální jsou třešně, sušené i čerstvé, obsahují totiž melatonin, hormon „tmy“,
který se jinak v těle tvoří téměř výhradně v noci,
skvělá je cizrna, dobrý vliv mají i oříšky a celozrnné
obiloviny. U oříšků a mandlí si dejte pozor na množství. Sladké sny by vás pak mohly stát pěkných pár

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

kilo navíc... Ochutnávku s receptářem připravíme
pro všechny zájemce také.
Spánek nejen regeneruje tělo, ale také rozhoduje
o tom, jak úspěšní budete v práci, kolik toho za den
stihnete, jak na tom bude vaše paměť nebo kolik
vrásek budete v obličeji mít. To, že občas neusnete,
ještě neznamená závažný problém. Průměrná doba
spánku je u dospělého člověka sedm a půl až osm
hodin. Pokud z průměru vybočujete, nahoru i dolů,
je to špatně. Věřím, že vás naše přednáška povzbudí
a naučíte se využívat melatonin a podporovat jeho
tvorbu. A citát na závěr od Immanuela Kanta: „Proti
trampotám života dal Bůh člověku tři věci – naději,
spánek a smích.“
Těšíme se na vás při březnové přednášce, udržujte si naději, dobře spěte a hodně se smějte - a buďte
zdrávi!
Za tým Klubu zdraví
Hanka Ščigelová

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... březen 2014

1. 3.

2. 3.
3. 3.
4. 3.

5. 3.

6. 3.

7. 3.
8. 3.

9. 3.
10. 3.
11. 3.

12. 3.

13. 3.

14. 3.

15. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.

#

20. 3.

Čas
13.00
14.00
18.00
15.00
19.00
11.00
13.30
17.00
17.30
13.30
19.00
19.00
15.00
17.00
19.00
16.00
20.00
15.00
19.00
20.00
15.00
19.00
8.15
10.30
17.00
14.00
17.00
19.00
9.00
17.00
19.00
9.00
14.00
16.00
19.00
19.00
19.00
17.00
19.00
14.00
17.00
14.00
17.00
19.00
19.00
16.00
16.00
17.30
18.00

Název akce - popis
Poličský masopust po 10 letech
V oblacích - dětský benefiční karneval
Noc plná překvapení 3
Verisáž výstavy Pocta Zdeňku Burianovi
Angelika
Okresní kolo soutěže ZUŠ v oboru hra na klavír
Keramická dílna
Těhulky
Vernisáž: Stěna pro nového kurátora
Keramická dílna
Monika Le Fay - beseda - svět filmové a literární tvorby
Kandidát
Piráti z Karibiku aneb hry bez hranic ve vodě
Dárková floristika - aranžování pro dospělé
Michal Horáček: Mezi námi
Jaromír Fumas Palme - čtení pro celou rodinu
Knihovnický večírek - Původní Bureš, Čtyřrozměrná beruška
Velká oříšková loupež (3D)
Babovřesky 2
Jazzové setkání - Zsolt Kaltenecker trio
Vodnický karneval
Babovřesky 2
Život je jen náhoda
Život je jen náhoda
Poradna pro těhotné
Trénování paměti
Žákovský hudební večer
Zachraňte pana Bankse
Bazárek
Ukážeme co dokážeme - přehlídka činnosti SVČ Mozaika
Tibet
Bazárek
Jarní šití - pro holky od 1. třídy
Kreslíme s Matýskem a Ájou
MOMENTUM - Dny mladého divadla
300: Vzestup říše (3D)
Momentum - Dny mladého divadla
A je to - dílna pro kluky od 1. třídy
Cyril a Metoděj
Jarní probuzení
Project Wild Thing- projekce
Festival jeden svět - film Raduga (slavnost duhy)
Jarní koncert ZUŠ - rodiče s dětmi
Poetický večírek - Jan Těsnohlídek - Ještě je co ztratit
Památkáři
Jarní tvoření pro malá stvoření
Prevence horních cest dýchacích (přednáška)
Náš Martinů: Duo Brikcius
Jeden svět 2014

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Spolkový dům Jordán, Polička
Divadelní klub
knihovna
KINO Tylův dům
ZUŠ, koncertní sál
DPS Penzion - pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
Divadelní klub
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
KINO Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
ZUŠ, koncertní sál
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tyluv Dům Polička
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika Polička
KINO Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
Divadelní klub
Hostinec u Mrštíků
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
TD a Domov na zámku Bystré
www.dnzbystre.cz
TD a Domov na zámku Bystré
www.dnzbystre.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Pontopolis
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s. a z.s. Pontopolis
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ Polička
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvudm.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Pontopolis
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... březen 2014

Čas
21. 3. 16.00
20.00
22. 3. 15.00
18.00
18.00
24. 3. 19.00
25. 3. 17.00
26. 3. 16.00
17.00
19.00
27. 3. 9.00
9.00
10.30
14.00
16.00
17.00
28. 3. 16.00
17.00
18.00
29. 3. 14.00
31. 3. 19.00
4. 4. 18.00

Název akce - popis
Montessori dílna
Stromovečer
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana (3D)
Jeden svět 2014
Fair play
Těhulky
Velikonoční tvoření - keramická dílnička pro děti od 1. třídy
Žákovský hudební večer
Pompeje (3D)
Od rána do večera s knihou - burza, večerní půjčování do 21:00 …
Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřinci
Jaroslav Uhlíř: Hodina zpívání ve zvěřinci
Narozeninové zpívání
Pěstounská péče (přednáška)
Jarní tvoření - keramická dílnička pro studenty a dospělé
Zdravé vaření pro celou rodinu
Koncert učitelů ZUŠ B. Martinů
Skřivan II. kolo
Odpoledne s dechovkou - Poličanka
Noe (3D)
Noc s Andersenem

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
ZUŠ, koncertní sál
KINO Tylův dům
knihovna
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
KINO Tylův dům
knihovna

Pořadatel akce
MaTami o.s.
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
Pontopolis
Tylův dům
MaTami o.s.
SVČ Mozaika Polička
ZUŠ B.M. Polička
Tylův dům
Městská knihovna
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
SVČ Mozaika Polička
MaTami o.s.
ZUŠ B. Martinů a TD
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna

Kontakt, informace, rezervace
www.matami.webnode.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvudm.cz
www.tyluvudm.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvudm.cz
www.matami.webnode.cz
www.mozaika-policka.cz

		
15. 1. - 15. 3.		
2. 3. - 31. 3.		
17. 3. - 21. 3.		
20. 3. - 22. 3.		
14. 3. - 30. 4.		

Název akce - popis
Výstava dětí MŠ Čtyřlístek - Letem světem celým rokem
Pocta Zdeňku Burianovi
Jeden svět pro školy - festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět pro veřejnost - festival dokumentárních filmů o lidských právech
Tváře kočovného divadla - fotografie P. Váchy

Místo konání
Městská knihovna
Městská knihovna
Polička, CBM a Div.klub
Polička, CBM a Div.klub
Divadelní klub

Pořadatel akce
Městská knihovna
Městská knihovna
Pontopolis, o.s.
Pontopolis, o.s.
Divadelní klub

Kontakt, informace, rezervace
www.knihovna.policka.org
www.knihovna.policka.org
www.pontopolis.cz
www.pontopolis.cz

www.tyluvudm.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvudm.cz
www.tyluvudm.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.mozaika-policka.cz
www.matami.webnode.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvudm.cz
www.tyluvudm.cz
www.knihovna.policka.org

Polička Jazz Festival 2014 ve znamení hudebních osobností
Whitfieldem. Večer uzavře svérázný pražský big
band Šavle Meče, uskupení předních jazzových
a rockových hudebníků. Svižná hudba v podání
této kapely si umí získat posluchače napříč žánry.
Sobotní program zahájí úspěšný jazzový trumpetista Miroslav Hloucal se svým kvartetem. Pak
přijde na řadu Marian Varga, legendární klávesový hráč, muzikant, který vstoupil do dějin české
a slovenské hudby fúzí rocku a klasické hudby
i strhujícími improvizacemi. Doprovodí ho Moyzesovo kvarteto, které je předním slovenským komorním tělesem. Závěr bude patřit milovníkům
jazzových a swingových evergreenů v podání
dvou populárních zpěváků, Dashy (Dagmar Sobková, cena Thálie 2010) a Jana Smigmatora, které
doprovodí Swinging Quartet.

K festivalu patří i letos doprovodné akce, divadlo a výstava fotografií. V úterý 22. dubna uvidíme v Tylově domě taneční inscenaci Simulante
Bande, projekt skupiny současného tance VerTeDance. Tradiční výstava fotografií má tentokrát
název Jazz World Photo a představí unikátní kolekci snímků od 44 jazzových fotografů z celého
světa.
Přijďte na festival a nenechte si ujít tuto mimořádnou událost. Podrobný program bude zveřejněn v dubnovém čísle Jitřenky, již nyní je však
k dispozici na www.jazz.policka.org nebo www.
tyluvdum.cz. Předprodej vstupenek byl zahájen.
Jaroslav Mareš

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

#

Poosmnácté bude v Poličce druhá polovina
dubna ve znamení jazzu - výborné muziky a pohody, která k této hudbě vždy patřila. Tradiční
festival se těší dobré pověsti nejen mezi posluchači, ale i muzikanty a hudebními odborníky.
Pohled do letošního programu slibuje, že osmnáctý ročník bude opět událostí, která svým významem přesahuje běžné kulturní dění našeho
regionu.
Hlavní festivalové koncerty proběhnou v pátek
a v sobotu 25. a 26. dubna v Tylově domě. A na co
se můžeme těšit? Páteční úvod patří německému
pianistovi Viktoru Bürklandovi, jeho triu a energetické maďarské zpěvačce Theo Soti. Po nich následuje známá slovenská kapela AMC trio se zajímavým hostem, americkým kytaristou Markem

Březen - měsíc čtenářů - začal psát svoji historii již v roce 1955. Je dobře, že se po roce 1989
dokázal zbavit ideologické nálepky a zatížení komunistickým režimem a posléze přečkal snahy
o převedení na měsíc internetu. Vnímáme jej opět
jako měsíc věnovaný knihám, čtení a samotným
čtenářům. Čtení si jistě svůj měsíc zaslouží. Knihy
zůstavají nejkvalitnějším zdrojem poznání i zábavy, čtení je stále důležitou součástí vzdělávání
i trávení volného času napříč generacemi.
My v knihovně děláme to nejlepší co umíme,
abychom vám cestu ke knihám a čtení zprostředkovali a zpříjemnili. Nabízíme desetitisíce kvalitních titulů a snažíme se zjednodušit orientaci
v této nabídce tak, abyste objevili ty pravé...takové
knihy, které vzbuzují chuť k dalšímu čtení a objevování.
Jsme tu proto, aby čtení mohlo snadno být přirozenou součástí vašeho života.
Koneckonců, za to nás platíte.
S přáním mnoha krásných čtenářských zážitků
Jan Jukl, ředitel Městské knihovny

Kolektiv pracovníků a dobrovolníků knihovny
Zleva stojí: Andrea Machová (účetní), Pepa Cabrnoch (IT), Mária Žembová (příprava knih),
Lenka Navrátilová (informační vzdělávání), Jan Jukl (ředitel), Hana Juklová (půjčovna),
Mikoláš Trkal (dobrovolník), Klára Kašparová (propagace, kultura, vzdělávání),
Kristýna Tumová (půjčovna, regionální funkce), Marija Lebar (dobrovolnice)
Zleva sedí: Dorota Madejska Stansbury (výuka angličtiny), Lída Homolová (výstavy),
Jana Paterová (půjčovna, nákup knih), Jana Onesorková (dětské oddělení),
Zdeňka Zbořilová (dobrovolnice), Monika Švandová (půjčovna, zástupkyně ředitele)

Čtení, psaní,
povídání…
V posledních týdnech si čtenáři vybraných tuzemských deníků i týdeníků mohli přečíst články
různé úrovně zabývající se tématem čtení, psaní
a vyjadřování žáků základních a středních škol.
Četba to nebyla příliš pozitivní. Ovšem na obranu
studentů je třeba zmínit, že argumentačně trochu
jednostranně zaměřená.
O tom, že v posledních letech probíhá plnohodnotná výuka informačního vzdělávání v rámci
spolupráce škol a knihovny čas od času informujeme. Dusot ozývající se z čítárny v prvním patře je
častým důkazem přítomnosti dětí v knihovně - ten
mírnější znamená děti předškolního věku, ten hlasitější potom třeba druhý stupeň základní školy
nebo středoškoláky.
Za poslední kalendářní rok absolvolalo vzdělávací lekce pod vedením knihovníka na šestnáct
set žáků a studentů, od prvňáků až po maturanty.
Dětí z mateřských školek byla další stovka. Malé
“nečtenáře” s rodiči, pro které vedeme program
každé pondělní dopoledne, ani nepočítáme.
Lekce trvají zpravidla hodinu a půl a, díky spolupráci knihovníka a učitelů, navazují na aktuální
výuku ve škole. V knihovně se učíme efektivně číst
a psát, vyhledávat informace, hodnotit je a dobře
s nimi nakládat, formulovat svoje názory a myšlenky. Snažíme se s dětmi dbát na způsob vyjadřování a komunikace... koneckonců, umět (si)
smysluplně povídat, není často samozřejmé ani
u dospělých.
Děti a studenti jsou hlavy otevřené a práce
s nimi je sice náročná, ale také zábavná a oboustranně poučná. Věřím, že i oni to vnímají podobně! Vzdělávání je jedním ze základních poslání
knihovny, ovšem stále je to téma ne zcela dostatečně hodnocené a řešené…
Lenka Navrátilová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Březnové návštěvy a kultury

Z historie
poličské knihovny
Počátky poličského knihovnictví sahají k založení
školní knihovny při hlavní škole magistrátem roku
1813 na návrh ředitele školy Hübnera. V roce 1832
měla knihovna 500 knih a 106 zeměpisných map.
Roku 1841 pak byly knihy uloženy v nové školní budově v čp.112 v přízemí.
Na vznik první veřejné knihovny, jedné z nejstarších v Česku, měl velký vliv revoluční rok 1848, kdy
poličští vlastenci 9. prosince 1848 založili Veřejnou čítárnu slovanskou, ta byla otevřena 1. ledna
1849. Původci tohoto ušlechtilého činu byli: P. Emanuel Unzeitig, Ferdinand Kopečný, František Jedlička, Florian Findejs, Jan Eigel, Leopold Grünseisen,
Ludvík Martinů a Josef Paclík. V letech Bachova absolutismu čítárna zanikla a knihovna připadla obci.
Později, v letech 1866 - 1872, ji spravovala Měšťanská beseda (později Beseda) a od roku 1884 Zvláštní

V neděli druhého března začneme vernisáží
výstavy Zdeňka Buriana, geniálního malíře
a ilustrátora. Snad každý jeho dílo zná: dinosauři,
mamuti, pravěcí lidé…rodiče zavzpomínají, děti
užasnou! Zdeněk Burian ilustroval na pět set knih,

i hudební tvorbu. Odpolední předčítání známého
muzikanta a výtvarníka bude zážitkem pro malé
i velké. Ti starší mohou pokračovat taktéž v klubu na nekuřáckém večerním knihovnickém
večírku k oslavě měsíce čtenářství! Hrát
budou kapely PŮVODNÍ BUREŠ a Čtyřrozměrná Beruška. Zváni jsou samozřejmě nejen návštěvníci a příznivci knihovny a čtení.
Snad už by to ani nebyl ten pravý měsíc čtenářství, kdyby nepřijel Honza Těsnohlídek, známý držitel ceny Jiřího Ortena. Dorazí ve středu
19. března s nově vydanou sbírkou básní Ješ-

Zdeněk Burian, geniální malíř a ilustrátor
populární jsou i jeho knižní obálky dobrodružných knih Jaroslava Foglara, Rudyarda Kiplinga,
Karla Maye nebo Eduarda Štorcha.
První březnová středa pak bude ve znamení filmové a literární tvorby Moniky Le Fay. Její
dokumenty zřejmě znáte, natočila několik Třináctých komnat (K. Schwarzenberg, D. Duka, H. Androniková…), dokument 04826 Jirous i Poslední
odcházení V. Havla. Že je i spisovatelka a nakladatelka ví méně lidí - píše pro děti i dospělé, nej-

Básník Jan Těsnohlídek
tě je co ztratit. Číst a hovořit se bude v Hostinci
u Mrštíků od sedmé hodiny večerní. Honza v současnosti žije a pracuje v polském Krakowě, uvidíme a uslyšíme, kterak jeho tvorbu cizina ovlivnila.
Od rána do večera se budeme knihám věnovat
obzvlášť ve čtvrtek 27. března. Připravena
bude od devíti ráno burza vyřazených knih,
v případě příznivého počasí náš stánek najdete
na trhu. Bude-li pršet, nezmoknem, schováme se
do knihovny! Odpoledne nahlédneme do knihařského řemesla a budeme pod odborným vedením

Knihovnice Marie Podlešáková v interiéru
knihovny v budově dnešního muzea.
Listopad 1974
výbor. Na úroveň knihovny měla značný vliv dobrá
práce knihovníků - učitelů. Roku 1863 se dostalo
knihovně 786 knih z odkazu Antonína Hájka z Ronova nad Doubravkou.
Nevíme, kde byla knihovna umístěna ve svých
počátcích. V 80. letech 19. století je doloženo její působení v malé úzké místnosti druhého patra radnice.
Knihovna si musela počkat plných padesát let na
vlídnější umístění v budově bývalé měšťanské školy - dnešního muzea. V dalších desetiletích činnosti
knihovny se významnými knihovníky stali Vincenc
Podhajský, V. Špaňhel, Martin Štěpán, Augustin
Benoni, Jan Štefka, Josef Andrlík, Alois Krenner,
František Tamele a jiní. V éře první republiky měla
knihovna asi 6 000 svazků. V roce 1948 měl knihovní fond už 11 000 svazků.
V padesátých letech byla knihovna zprofesionalizována. Prvními zaměstnanci Okresní lidové
knihovny v Poličce se stali pan V. Jirkovský a slečna
V. Janelová. Knihovní fond se rozrůstal a v březnu
1980 byla knihovna přestěhována do speciálně pro
ni zakoupeneného a upraveného domu na rohu Palackého náměstí, kde ji najdete dodnes.
www.knihovna.policka.org
Pozn. Tento text je pouze stručnou základní
informací. V současné době se začínáme věnovat podrobnějšímu zkoumání historie poličské
knihovny. Na výsledky bádání se můžete těšit.

Režisérka a spisovatelka Monika Le Fay
známější knihy jsou Bubu nebo Jonáš a velryba
s ilustracemi A. Borna. Některé z nich vydala ještě
pod svým rodným jménem Elšíková. Iniciovala
sborník k 75. narozeninám K. Schwarzenberga
Milý pane kníže a vydala vzpomínky žen vězněných v 50. letech Byly jsme tam taky. Intenzivně
se věnuje přednáškové činnosti pro studenty i veřejnost, jejími tématy jsou lidská práva, totalitní
ideologie a rasismus.

Jaromír František Palme, řečený Fumas
Pátek odpoledne 7. března bude patřit dětem
a večer pak jejich rodičům. Jaromír František Palme, řečený FUMAS, bude v Divadelním klubu dětem předčítat ze svých knih o chlapci
Tadeášovi. Fumas je znám díky svým neotřelým
ilustracím a kresbám, které doprovází jeho knižní
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Od rána do večera s knihou
ručně šít a vázat zápisníky. Čítárna se změní
v knihařskou dílnu - vezměte si s sebou: silnější
jehlu, barevné bavlnky, pár korálků na ozdobení
notýsku, případně fotku či vystřižený obrázek
na obálku...fantazii se meze nekladou! Knihovnu můžete také navštívit netradičně ve večerních
hodinách, k dispozici budeme až do devíti
večer. K výpůjčním službám přibude i společné
předčítání knih Bohumila Hrabala k 100. výročí
jeho narození.
Každoročně se také touto dobou chystáme na
nocování malých čtenářů s knihovníky přímo
v knihovně. Letošním hrdinou bude Komisař Vrťapka, pod jehož vedením budeme pátrat a bádat
nejen v knihovně. Bližší informace o Noci s Andersenem, která se uskuteční v pátek
4. dubna, se dozvíte na oddělení pro děti. Kapacita je omezena, zajděte proto včas pro přihlášku.

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

Snad každý, čtenář i nečtenář, s námi na některé
z akcí stráví příjemnou chvilku. Jste srdečné zváni!
Více informací na www.knihovna.policka.org/
program

Jak se neztratit v knihovních službách
S příchodem nového roku jsme, zejména v půjčovní době zavedli několik novinek, kterými bychom rádi čtenářům zpříjemnili výběr a půjčování knih. Následující řádky snad osvětlí pár změn
a zrekapitulují základní informace...
Z knih trčí zelené a žluté záložky DOPORUČUJEME. Do knížky, která se vám líbila, můžete vložit žlutou záložku jako vzkaz
ostatním, že stojí za to daný titul číst. Záložky
v barvě zelené vkládají knihovníci. Neváhejte
doporučovat ostatním a sami otestovat knihy
doporučované!

Knihy jsou provázány společnými tématy, ale
ne vždy je najdete ve stejném regále. Proto je tu
TEMATICKÝ KOUTEK, který každý měsíc
obměňujeme. Březnové téma je jasné: čtenářství. Knihy se točí kolem světa knihovníků, čtenářů a knihoven. Knihy o rozvíjení technik čtení,
o tom, proč a jak číst dětem, o knihovnách v noci
a o historii čtení. Ale pozor! Čím dříve přijdete,
tím lepší je výběr! Tematický koutek najdete u výpůjčního pultu, hned vedle novinek na oddělení
pro dospělé.

I přesto se stále ztrácíte mezi knihovníTaké je dobré vyplnit na přihlášce mobilní
telefonní číslo, většina komunikace (rezervace, mi regály? Nezoufejte, nejsnadnější je zeptat
se knihovnice: knižní fond známe, a pokud není
MVS, upomínky) probíhá prostřednictvím sms
zpráv. Příklad z praxe: kniha, na kterou jste si dě- zrovna u pultu nával, rádi žádanou knihu najdeme. Pokud jde o konkrétní titul, můžete se z polali zálusk, je půjčená, tak vám tedy knihovnice
hodlí domova nebo na půjčovně podívat do online
požadovaný titul rezervuje a až kniha doputuje
zpátky do knihovny, přijde vám sms zpráva a mů- katalogu. Pokud s obsluhou katalogu zápasíte,
jeho používání vám rádi vysvětlíme.
žete si vytouženou knížku ihned vyzvednout.
Webový katalog vám usnadňuje hledání
A poplatek? Pro dospělé je 100 Kč, pro stuknih a orientaci ve fondu. V online katalogu
denty, důchodce a rodiče na rodičovské
můžete sledovat, zda máme požadovanou knihu,
dovolené 50 Kč. Zdarma pak pro děti do 15
popřípadě ji ihned rezervovat, můžete také slelet, starší 70 let, pro držitele průkazu ZTP
dovat nejžhavější knižní novinky, a to v záložce
a lidi registrované na úřadu práce.
Pokud potřebujete být online, připojení k in- „Novinky“. Hledání konkrétních titulů v online
ternetu je v knihovně jisté. Přímo v prosto- katalogu je jednodušší, než se zdá. Můžete hledat
podle nejrůznějších atributů – klíčového slova,
rách knihovny a bezprostředně před ní máme
názvu knihy, jména autora apod. Pak už jen stiskWI-FI. Na oddělení pro dospělé jsou k dispozici
nete tlačítko „Hledej“ a máte vyhráno.
dva počítačové koutky. Doba využívání internetu
je, z důvodu přístupnosti pro všechny uživatele,
omezena na třicet minut. Oddělení pro děti nabízí
dva počítače s přístupem na internet.
Co v knihovně najdete:
• Moře knih… každým rokem jich přibude kolem dvou tisíc!
• Kolem padesáti titulů časopisů, každý den po
deváté jsou připraveny čerstvé noviny.
• Najde se u nás i pár dobrých audioknih.
• Zvlášť vyčleněná a červeným pruhem označená je sci-fi a fantasy literatura.
• Studenti lépe najdou doporučenou školní
četbu ve speciálních regálech.
• V knihovně najdete i místnůstku s cizojazyčnou literaturou, kde přibývá zejména ta anglicky psaná. Zkuste si přečíst knížku v an-

Výpůjční doba je opět prodloužena ve vybraných dnech tak, aby si pro knihy mohli přijít
i ti, kteří mají delší pracovní dobu nebo jen nestíhají. Na dospělém oddělení je otevřeno v pondělí, ve středu a ve čtvrtek až do šesti hodin večer.
K rozšíření půjčovní doby rovněž došlo i na dět-

gličtině, je to mnohem lehčí, než se zdá!
• Studovna v horním patře, kde bývá dopoledne slyšet dupot dětí a studentů, nabízí fond
regionální literatury, historické Jitřenky a jiné
lokální tiskoviny, k vidění jsou také mnohé
poklady, které byly v knihovně za více než
150 let nastřádány. Knihy ze studovny ovšem
není možné půjčit domů. Není však problém se
s knihovníky domluvit a tituly si prohlédnout
a prostudovat přímo v čítárně.
ském oddělení a to v pondělí, také do šesti.
Pokud ještě nemáte průkazku do knihovny, zastavte se, vyplňte během minutky přihlášku
a vzápětí dostanete od knihovnice šumnou kartičku a čtenářské konto je otevřeno. Na rozdíl od
toho bankovního už přináší jen samé potěšení...
respektujete-li základní pravidla půjčování knih.
Na čtenářské konto se můžete přihlásit
na webových stránkách www.knihovna.policka.org. Zde můžete prodlužovat své výpůjčky
online, rezervovat knihu, vyplňovat MVS žádanky a vyhledávat knihy v online katalogu.
Pro přihlášení do čtenářského konta stačí kliknout na záložku „Vaše konto“, zadat číslo
vaší průkazky a pin, který obsahuje údaje vašeho
narození. Na čtenářském kontě získáte přehled
vašich výpůjček, zjistíte aktuální stav vašich rezervací atd.

Jak jsou knihy v knihovně seřazeny?
• V oddělení pro dospělé je beletrie rozdělena
do několika kategorií. V přední místnosti jsou
knihy tříděny podle žánrů: detektivky, ženské
romány, historické romány, knihy z lékařského prostředí, dívčí romány a pro mužskou část
populace také romány válečné.
• V přilehlé místnůstce najdete jazykový koutek.
• Prostřední místnost je vyhrazena abecedně
řazené beletrii, obecně poezii, divadelním
hrám, životopisům a sci-fy, fantasy a komiksové literatuře.
• Zadní část je určena pro literaturu naučnou
a odbornou, řazenou podle systému Mezinárodního desetinného třídění (MDT).
• V oddělení pro děti jsou knihy řazeny podle
věku čtenářů, i zde přibývají tematické koutky
– dívčí romány, dobrodružné knížky, pohádky
a další.

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

Může se stát, že požadovanou knihu vůbec nemáme. Je možné ji zapůjčit z jiné knihovny pomocí Meziknihovní výpůjční služby (MVS).
Knížky seženeme do několika dnů, poplatek za
tuto službu je 50 Kč (poštovné). Můžete nám ale
také navrhnout, abychom knihu koupili. Neostýchejte se nám svoje nápady na koupi nových knih
říkat či psát.
Co knihovna nabízí kromě knih? Knihovna kromě klasických výpůjčních služeb také pořádá kulturní a vzdělávací programy. Mimo jiné
si můžete každý měsíc ve vestibulu knihovny prohlédnout výstavu, zajít na vernisáž nebo se prošvihat v angličtině na jazykovém kurzu. Knihovna
také nabízí pomocnou ruku neziskovým organizacím města.
Kde naleznete informace o kulturních
a vzdělávacích akcích knihovny? Kromě
plakátů, které v knihovně potkáváte, můžete také
sledovat aktuální dění knihovny na úvodní stránce našich webových stránek. Kompletní kulturní
program naleznete po rozkliknutí záložky „Program“.
foto: Simona Tumová
text: Klára Kašparová

Knihovna v číslech
V uplynulém kalendářním roce bylo v poličské knihovně registrováno 1864 čtenářů. Služeb
knihovny využilo 45 758 návštěvníků, které eviduje knihovní systém.
Další neregistrovaní návštěvníci využívají služeb, které nejsou započítávány do systému (wi-fi,
čítárna, studovna, četba denního tisku apod.). Vybírat bylo možno z 47 654 knih ve fondu na oddělení pro děti, pro dospělé a v čítárně i z pěti desítek
časopisů a tří titulů denního tisku.
Knihovna v rámci regionálních funkcí poskytuje metodickou podporu šestnácti obecním neprofesionálním knihovnám v okolí Poličky.
Rozpočet knihovny činil celkem 3 131 000 Kč,
z čehož 2 753 000 Kč jest příspěvek města Poličky.
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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 jako 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 tematikou tentokrát
zaměřená na lidové zábavy našich předků v období od Masopustu do Velikonoc…
7. února – 21. dubna
První výstavou ve třídě B. Martinů v roce 2014
si připomeneme lidové zábavy a zvyky, kterými
naši předkové překonávali dlouhé období zimy
a chladný začátek jara. Od masopustního průvodu maškar, vynášení smrti, přinášení nového léta,
obchůzky s Jidášem až k velikonočnímu koledování. Dozvíte se, jaké pradávné zvyky sloužily k zajištění dobré úrody a proč se lidé během průvodů přestrojují do postav někoho jiného, např. medvěda,
žida, kominíka, kobyly... Obdivovat budete moci
krásu masopustních masek a některé si i vyzkoušet. K zábavám, dodnes oblíbeným, patřily plesy,
tancovačky, karnevaly či svatby. Ve všedním životě
lidé užívají 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.
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
4. března - 31. března
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé
umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor buduje
most mezi uměleckým dílem a veřejností.
Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu by
asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na několik poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde
se doposud měsíčně obměňovala „Stěna pro jedno
dílo“, bude během roku 2014 vystaveno vždy měsíc
jedno dílo dle výběru našich „nových kurátorů“.
V březnu představí římskokatolický kněz Miloslav Brhel jako „nový kurátor“ dílo RUDOLFA HANYCHA Starý jeřáb. Komorní vernisáž proběhne v úterý 4. března v 17.30 hod. v muzeu.

AKCE
POLIČSKÝ MASOPUST po 10 letech
sobota 1. března od 13.00 do 17.00 hod.
Masopustní taškařice muzejníků a Divadelního
spolku Tyl: 13.00 hod. převzetí vlády nad městem a velký průvod masek od muzea, 14.00 hod.
odsouzení medvěda za obžerství, lenost a chlípnost, 15.00 hod. O zlaté rybce - loutková pohádka pro děti v podání dramatického souboru ZUŠ,
16.30 hod. pochovávání basy s medvědem, 17.00
hod. 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!
DUO BRIKCIUS
Duo Brikcius je hudební komorní soubor, založený dvěma violoncellisty, sourozenci Annou
a Františkem Brikciusovými. Oba zakládající
členové mají bohatou zkušenost s violoncellovým
repertoárem, který se rozhodli obohatit o hudbu
napsanou pro tuto nezvyklou, avšak velmi efektní kombinaci dvou violoncell. Do Poličky přijedou
zahrát díla L. Boccheriniho, G. Rossiniho, L. Janáčka, B. Martinů, G. Kleina a I. Kosíkové. Výčet
uvedených skladatelů napovídá, že půjde o pestrou nabídku zahrnující hudební vývoj od klasicismu až po žhavou současnost.
Pořádá spolek NÁŠ MARTINŮ. Koncert se koná
ve čtvrtek 20. března od 17.30 hod. v Centru
Bohuslava Martinů v Poličce, vstupné 50 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC DUBEN
VELIKONOČNÍ TVOŘÍVÉ ODPOLEDNE
pro malé i velké
První část dílny bude zaměřena na zdobení
velikonočních kraslic různými technikami. Ve
druhé části dílny si větší děti a dospělí mohou
vyrobit velikonoční vazbu na stůl ze zelených ratolestí a květin. Dílnička se uskuteční na začátku
měsíce.

Kardiaci v březnu
Kardio klub Svitavy zve příznivce kondičních
vycházek v sobotu 15. března na pochod Kolem
rybníku Rosnička.
Sraz účastníků na vlakové zastávce Pražská ulice v 10.05 hod. Možno odjezd z hlavního nádraží
na zastávku v 10.02 hod.
Délka nenáročné vycházky 5 km. Vycházky pořádáme pro všechny, kteří chtějí pro své zdraví
něco udělat. Neseďte doma, příroda na nás čeká.
Účastníci z Poličky odjezd vlakem do zastávky
Svitavy v 9.30 hod.
Jan Pokorný

Pochvala
Chtěli bychom touto cestou ještě jednou poděkovat za velmi krásnou prohlídku ve vašem muzeu
- Památníku Bohuslava Martinů na téma od zimy
do jara. Dcerka už stačila povyprávět babičkám,
co vše krásného u vás viděla a slyšela.
Opravdu děkujeme za vlídné vyprávění. Určitě
se k vám ještě vrátíme. Děkujeme, návštěvníci
z Pardubic.
Petra Launová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Galerie KABINET
CHAOS Střítež
Štěpán Málek
GEOMETRIE – ARCHETYPY
Další setkání se současným uměním se uskuteční
1. 3. v sobotu v 16 hod. Štěpán Málek představí výběr
prací ze své aktuální tvorby. Jeho práce je ovlivněna
tím nejlepším z české geometrické abstrakce s přesahem ke konceptuální sochařské tvorbě a instalaci.
Jeho práce bude na poličsku k vidění poprvé, i když
on sám je zde velmi známý jako frontman punkové
hudební skupiny N.V.U., jejíž vystoupení jste mohli
vícekrát zhlédnout v Divadelním klubu a dalších
místních scénách a hudebních festivalech. Štěpán
Málek je bohatou renesanční osobností, která je
rozkročena od punkové hudby, kterou provozuje neskutečných 26 let, po mnohaleté pedagogické, básnické a výtvarné zkušenosti. Štěpán Málek je také
předsedou KK3 klubu konkretistů. Je otcem dvou
synů Jáchyma (9) a Vojty (10). Štěpán se narodil
v roce 1966 v Chlumci nad Cidlinou, v současnosti
žije a tvoří v Hradci Králové. Absolvoval Střední
kamenickou školu v Hořicích a později studoval
u třech významných českých sochařů a pedagogů:
Stanislava Kolíbala, Huga Demartiniho a Jindřicha
Zeithammla (1990-1996 na Akademii výtvarných
umění v Praze). V minulém roce se zúčastnil umělecko-eko-sociologického symposia Chaos Start 2013,
kde přednášel o historii punkového hnutí v Čechách.
Jeho tvorba zkoumá základní pra-principy a archetypy. Skrze řeč geometrických tvarů se pokouší
formulovat původ a zdroj světa, přírody a universa.
Pracuje s malbou, kresbou i sochou, s mediem papíru, kamene, kovu, zrcadla či dřeva. S tímto sofistikovaným uměleckým projevem se v Galerii KABINET
CHAOS Střítež setkáváme poprvé.
www.malek.maweb.eu
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová
a Štěpán Málek, zahrají Buterfly Killers.
Galerie KABINET CHAOS Střítež, Střítež 68,
Polička, 572 01. Otevřeno v neděli od 13 do 18 hod.
a po domluvě, e-mail verbrom@gmail.com, mobil:
602 315 215. Dobrovolné vstupné je vítáno. Aktuality sledujte na Facebooku - Galerie KABINET Střítež.

Půst není jen
odříkání
Naši předkové žili ve spojení s přírodou a podmínky, které měli, jim také umožnili udržet tělo
co nejdéle zdravé. Každé období roku bylo něčím
typické a přinášelo určité chování. V období Masopustu, které začíná Třemi králi 6. ledna a končí
Popeleční středou, je obdobím přátelských a sousedských setkání, zabijaček, hodů a karnevalů vrcholící v masopustní úterý. Tento den bylo ve zvyku nejvíce hodovat a neomezovat se v jídle ani pití,
právě jako „příprava“ na dlouhý šestitýdenní půst.
Popeleční středou začíná postní období, které
trvá 40 dnů. Toto období končí Velikonocemi. Počty jsou trochu složitější. Půst je sice 40denní, ale
podle tradice se za postní den nepokládá neděle,
kterých je v tomto období šest. Právě neděle je
dnem, kdy po šesti očistných dnech není špatné
posedět s rodinou u bohatší tabule, kde si každý dá,
co má rád. A je pravda, že výživový poradce by zajásal, pokud bychom právě toto období využili na
vyčištění organismu a zároveň se dokázali zastavit
a hledat i důležité mezníky našeho života. Nejprve
můžeme změnit životní styl a poté obohatit život
svůj i ostatních. V roce 2014 připadá Popeleční
středa na 5. března. Tak nepropásněte příležitost
využít postní dobu pro sebe a své nejbližší, pro
svůj další duchovní i osobní růst. Získaný klid potřebujeme v dnešní moderní době všichni.
Ing. Anna Navrátilová
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Festival ProTibet
Festival ProTibet organizuje společnost MOST
od roku 2002. Prezentuje mizející kulturu Tibetu
a Himálají, věnuje se otázce lidských práv, migrace
a propaguje také rozvojové a humanitární projekty. Součástí festivalu jsou koncerty, výstavy, přednášky a diskuze či promítání filmů. Díky zapojení
dobrovolníků se v roce 2013 festival konal ve 25
městech, např. v Praze, Brně, Olomouci, Českých
Budějovicích či v Ostravě. V rámci festivalu spolupracuje MOST s řadou institucí, univerzit a organizací. Výtěžek vždy věnuje na pomoc tibetským
uprchlíkům.
Divadelní klub – filmy
Čtvrtek 13. 3. od 20.00 hod.
Letní pastviny/The Grassland
Lynn True, Nelson Walker/USA/2010/
85 min.
Civilizace tibetských nomádů je v posledních
desetiletích vystavena sílícím vnějším tlakům. Mnozí z kočovníků věří, že pro jejich
národ nastala dlouho ohlašovaná doba temna. Film je kronikou zachycující několik měsíců života mladé tibetské rodiny na tradičních
letních pastvinách.
Poselství Tibeťanů II. – Tantrismus/The
Message of the Tibetans: Second Part,
Tantrism
Arnaud Desjardins/Francie/1967/60 min.
Tento film patří mezi vůbec první filmové dokumenty o tibetském buddhismu, poskytuje
unikátní pohled na nejvýznamnější mistry
tibetského buddhismu krátce po jejich odchodu do exilu v Indii. Roku 1963 se režisér
setkal s Dalajlamou a získal jeho podporu pro
natáčení dokumentu o stále živoucím odkazu Tibeťanů i v období po čínském převratu.
V tomto dokumentu jsou zachyceny vůbec
poprvé některé významné rituály tantrického buddhismu, jako jsou např. rituál zasvěcování mandaly, obřad Čod nebo tance v obřadních maskách. V dokumentárním snímku
se opět můžete setkat s největšími mistry té
doby, jako je 14. dalajlama, Dilgo Kjence Rinpočhe, 16. Gjalwa Karmapa, Dugpa Tupse
Rinpočhe a další.
Více o festivalu naleznete zde: www.protibet.cz
Regionálním organizátorem festivalu je Pontopolis ve spolupráci s Divadelním klubem
Vstupné 70 Kč/50 KčS

JEDEN SVĚT - festival dokumentárních filmů
o lidských právech
Úterý 18. 3.
17.00 hod. MaTami, Centrum Bohuslava Martinů
Projekt příroda (David Bond, 78 min., USA)
Britský filmař David Bond se nedokáže smířit
s tím, že jeho děti milují televizi a tablety více
než procházky lesem a venkovní hry. Podobně jako jiní vrstevníci se štítí bláta a bojí se
lézt po stromech. David se proto rozhodne
pomocí propracované reklamní kampaně
změnit zažité stereotypy u dětí i přístup jejich
rodičů. Do stále probíhající kampaně se lze
zapojit na www.projectwildthing.com.
Ve spolupráci s MaTami

Čtvrtek 20. 3., Divadelní klub
18.00 hod.
Ukrajina není bordel (Kitty Green, 80 min., Australia)
Obrázky z protestních akcí ukrajinské skupiny Femen obletěly svět. Kdo ale ve skutečnosti
jsou tyto mladé ženy, které si píšou slogany na
obnažená prsa? Co pro ně znamená označení
feministka a proč se rozhodly pro radikální
formu aktivismu?
- po filmu debata s hostem
20.00 hod.
O trhu s orgány (Ric Esther Bienstock, 82 min.,
Canada)
Stovky tisíc lidí ročně umírají na selhání ledvin. Mnozí z nich se v přísně regulovaných
zdravotnických systémech zkrátka nedočkají
dárce. Poptávka vysoce převyšuje nabídku,
a tak se zoufalí pacienti obracejí na černý trh,
kde prodávají své orgány ti nejchudší z rozvojových zemí.
Pátek 21. 3., Centrum Bohuslava
Martinů
18.00 hod.
Otázky pana Lásky (Dagmar Smržová, 73 min.,
Česká republika)
Třicetiletý Jiří Láska žije v podhorské vsi Batňovice u Trutnova spolu s babičkou, která ho
odmalička vychovávala. Oba jeho rodiče totiž
trpí schizofrenií. Stejnou nemoc má i on sám.
Jiří se však neuzavírá do sebe, pomocí internetu komunikuje čile s okolím – spravuje
vlastní webové stránky a natáčí videa, ve kterých originálním způsobem reflektuje všední
situace svého života.
- po filmu debata s hostem
20.00 hod.
Kauza Cervanová (Robert Kirchhoff, 100 min.,
Slovensko, Česká republika)
Dlouhých osm let pátral slovenský režisér
Robert Kirchhoff po pravdě v mediálně známé kauze unesené a zavražděné medičky
Ľudmily Cervanové. Soud, bez důvěryhodných důkazů a svědectví, udělil v roce 1976
za zločin sedmi mužům tresty v celkové délce 108 let. Údajní pachatelé, kteří se dostali
po sametové revoluci díky hromadné amnestii na svobodu, dnes svou vinu popírají
a usilují o znovuobnovení procesu.
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Sobota 22. 3., Divadelní klub
18.00 hod.
Pirátské sítě (David Čálek, Jakub Zahradníček,
85 min., Česká republika)
Co se stane, když se štáb filmařů vydá do
východní Afriky natočit dokument o fenoménu pirátství, které se od roku 1995 rozmáhá
v mořích u somálských břehů? Místo rozhovoru se skutečnými piráty se dokumentaristé
zaplétají do lží a klamů, které pro ně přichystali místní zahraničními novináři „osvědčení“ informátoři. Při svém africkém putování
nakonec poodhalí, že z prodeje pirátských
příběhů se stal pro některé Somálce úspěšný obchod. Film o tak trochu jiném pirátství
podkresluje originální hudba skupiny Midi
Lidi.
20.00 hod.
Mých posledních 150 tisíc cigaret (Ivo Bystřičan,
52 min., Česká republika)
Režisér Ivo Bystřičan se na prahu třicítky rozhodne přestat kouřit. Silná závislost ho svazuje a navíc je vyděšen lékařskou zprávou, která
konstatuje, že jeho spermie ani plíce nejsou
po zhruba 150 000 vykouřených cigaretách
tak úplně v kondici. V osobních deníkových
záznamech se rozhodne zachytit na kameru
svůj náročný boj s abstinenčními příznaky
a v rámci odvykací kúry se rovněž vydá pátrat
po tom, jak funguje politické a ekonomické
pozadí nejrozšířenější závislosti v Česku.
- po filmu debata s hostem

22.00 hod.
Láska na smetišti (Hanna Pollak, 8 min., Russia)
Podle odhadů žije v Rusku na pět milionů
bezdomovců a zhruba milion z nich tvoří
děti. Tyto počty navíc stále stoupají. Režisérka filmu Hanna Polak se vydala na obří
skládku na předměstí Moskvy, kterou obývá
přes tisíc lidí bez domova. V dokumentu se
soustředila na osudy jejich dětských obyvatel, kteří i v podmínkách, jaké si my jen těžko
dokážeme představit, nepřestávají snít o lepší
budoucnosti daleko od nekonečných hor odpadků.
Více o festivalu naleznete na www.pontopolis.cz
Pořádá Pontopolis ve spolupráci se společností
Člověk v tísni.
Podporují nás: Česká rozvojová agentura, město Polička, Centrum Bohuslava Martinů a Divadelní klub Polička.

JEDEN SVĚT PRO ŠKOLY 2014

Projekce dokumentárních filmů o lidských právech s debatou
pro základní a střední školy
17. - 21. 3. v Centru Bohuslava Martinů a v Divadelním klubu
Kontakt: jspolicka@seznam.cz
T: 721 470 471 (Eliška Doubková)

Zprávy ze ZUŠky
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Jitřenky jsem
vás zvala na koncert k 10. výročí založení Žesťového kvinteta – dnes zvaného Small Band.
Toto uskupení oslavilo své narozeniny vskutku důstojně a já
bych ráda poděkovala za skvělou organizaci celé
akce, ale především za nádherné, citlivě a velmi
profesionálně vytvořené a na koncertě odehrané
aranže známých skladeb. Dík patří p. učiteli Mi-

roslavu Jindrovi - tomu, kdo za celým desetiletím
naplněným obětavou prací stojí, který se věnoval
„svým klukům“ a dal si velkou práci, aby jejich hře
položil základy dobré techniky a vypěstoval v nich
lásku k jazzu. Ono takové jazzové frázování nebo
správná jazzová artikulace - to je v základním
uměleckém školství věc téměř nedotčená. A vskutku málokdo má odvahu vrhnout se do tajů tohoto jinak samozřejmě skvělého žánru s žáky, kteří
sotva zahrají pár tónů. Mirek tu odvahu měl, a tak
se v roce 2003/2004, spolu s několika statečnými,
pustil do práce v duchu muziky, kterou má tak
rád. Výsledek, kterého dosáhli, je opravdu na výborné úrovni a gratulace patří nejen panu učiteli,
ale také jeho svěřencům, kteří s ním tuto činnost
provozují stále. Gratuluji a děkuji tedy pánům,
kteří stáli u zrodu této formace a tvoří ji dodnes.

Vzpomínáme
Jsou to: Petr Sejkora, Vlastimil Zrůst, Jan Škrabal
a Metoděj Dvořák. Neméně velké díky patří také
hostům, kteří se na koncertě postarali o pěvecké
party – Petře Boštíkové a panu Oldřichu Růžičkovi. Hru na klávesy obstaral pan Vratislav Jindra
a smyčcové oddělení naší školy, které připravila p. uč. Alena Kincová, přijely podpořit žákyně
smyčcového oddělení ZUŠ B. Smetany v Litomyšli pod vedením p. učitelky Laďky Blajdové. Díky
všem zúčastněným a věřím, že nejen pro naši školu byl tento koncert příjemným zážitkem.
Nyní ještě krátce k březnovým akcím.
Výtvarný obor se v průběhu března bude prezentovat svými díly v městské knihovně, kde nám byl
panem ředitelem Juklem opět propůjčen prostor
v 1. patře - v dětském oddělení. Tentokráte na téma
Pocta Zdeňku Burianovi. Děkujeme za tuto možnost a srdečně zveme!
Naše žáky i v letošním školním roce čeká soutěžní klání. To bylo zahájeno již v průběhu února
uspořádáním školních kol celostátní soutěže. Tentokrát soutěží klavíristé, houslisté, kytaristé, výtvarníci a také žáci literárně dramatického oboru.
Naše škola je v letošním roce pořadatelem okresního kola soutěže ve hře na klavír, které proběhne 4. března. V tento den z organizačních důvodů
neprobíhá výuka hudebního oboru (ve třídách se
budou rozehrávat žáci škol z celého svitavského
okresu). V ostatních oborech probíhá výuka beze
změn.
Dále organizujeme již tradiční Jarní koncert –
s podtitulem Hraje celá rodina. Večer, kdy pozveme na pódium Divadelního klubu naše žáky spolu
s jejich sourozenci, rodiči nebo i prarodiči proběhne 19. 3. v 17.00 hod.
Závěr března bude patřit učitelům naší školy,
kteří 28. března v 17.00 hod. oslaví svátek učitelů
spoustou příjemné muziky a dalšího umění, protože nejen učením živ je kantor na ZUŠce! Tak
přijďte – tentokrát do velkého sálu Tylova domu
– připraven je vskutku pestrý program.
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

LEGO Mindstorms v kostele
u evangelíků
Technické a přírodovědné vzdělávání v našem
školství značně „pokulhává“ za současnými možnostmi a trendy. Již mnoho let je školství u nás
kritizováno za malou podporu nových trendů
v přírodních vědách a technických oborech. Pomalu se to sice mění, ale rychlost je hlemýždí.
Přitom je to velká škoda, protože dnešní prostředky mohou přinést do výuky zcela nové prvky, které dětem doslova „učarují“.
Proto jsme se v místní Farním sboru Českobratrské církve evangelické rozhodli vstoupit na
„pole neorané“ formou zájmového vzdělávacího
kroužku pro děti. Využijeme naše dobré prostorové i technické zázemí ke zpřístupnění zajímavých technologií všem zájemcům z řad dětí ve
věku 8–12 let. Cílem není jen „hrát si s legem“.
Jde o podstatně širší tematiku, která všeobecně
rozvíjí logické myšlení, podporuje systematický
přístup i technické dovednosti a vede k týmové spolupráci při řešení konkrétních problémů.
Vzhledem k tomu, že se roboti staví ze stavebnice,
budeme procvičovat nejen jemnou motoriku, ale
také trpělivost, prostorovou představivost a práci s různými návody (porozumění textu, obrázkům, grafům atd.). Samozřejmě se budeme stále
„skrytě“ věnovat i matematice a fyzice (případně
ostatním přírodním vědám). V neposlední řadě
pak děti získají konkrétní představu o programování.

Náš ucelený vzdělávací program je navíc zarámován sci-fi příběhem z daleké budoucnosti. Děti se po celou dobu budou snažit pomáhat
svým vrstevníkům z budoucnosti při řešení
úkolů a nelehkých situací, do kterých se v příběhu dostanou. První kapitolu si můžete stáhnout
z webu http://policka.evangnet.cz/udalost/roboti.
Jistým omezením je počet dětí, kterým jsem
v současné chvíli schopni poskytnout stavebnici.
Jak už to u lega bývá, nejsou stavebnice zrovna
levnou záležitostí. Nejdříve bychom tedy také
touto cestou chtěli zjistit zájem mezi rodiči a teprve poté případně získat finance na pořízení odpovídajícího počtu stavebnic pro ty, kteří si nemohou stavebnici dovolit z vlastního rodinného
rozpočtu. Počítáme s tím, že vstupné na kroužek
bude dobrovolné.
Kroužek je otevřený všem zájemcům bez ohledu na to, zda se hlásí k evangelíkům, katolíkům,
či někomu úplně jinému, případně k nikomu.
Pokud vás předchozí řádky zaujaly a máte chuť
dozvědět se více, přijďte na nezávazné setkání
rodičů dětí se zájmem o avizovaný kroužek. Proběhne v neděli 9. 3. v 10.15 hod. v evangelickém
kostele v Poličce.
Těšíme se na setkání s vámi!
Tomáš Feltl
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Dne 3. 2. uplynuly dva roky
od úmrtí paní Marie Novákové. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.
Rodina

Dne 1. 3. si připomeneme
20. výročí úmrtí pana Vlastimila Nováka. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Rodina

Dne 7. března uplyne 10 let
od úmrtí mého manžela Václava Erbese. Ten, kdo v srdci žije,
nikdy není zapomenut.
Manželka, syn Václav
a dcera Irena s rodinami
Dne 12. 3. by se dožila šedesáti let paní Dana Ditrtrichová.
Vzpomínají manžel
a synové a s rodinami.

Dne 13. 3. 2014 uplynou dva
roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Zdeněk Přiklopil. Říká se, že čas vše zhojí,
však pravda to není, stále to
bolí. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně s námi.
Manželka Irena, děti Zdeněk a Kateřina s rodinou
Dne 15. 3. 2014 připomeneme 25. výročí úmrtí pana Josefa Drahoše.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn
s rodinami.
Čas plyne jako voda. Dne
16. 3. 2014 to bude už 20 let
od smrti pana Ladislava Diviše. Kdo ho znal, ať vzpomene
s námi.
Rodina Divišova
a Novotná
Čas léčí bolest a rány, naučí nás žít bez toho, koho jsme
milovali.
Dne 19. března to bude 14
let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček, pan Josef Fajmon. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka
Zdena a celá rodina.
Dne 26. března vzpomeneme nedožitých 100 let našeho
tatínka a dědečka, pana Antonína Baizy. Dne 30. dubna
vzpomeneme 25 let od jeho
úmrtí. Stále vzpomínají
Marie, Milada a Antonín
s rodinami
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Ohlédnutí za životem a dílem akademického
sochaře Josefa Kadlece
V letošním roce uplynulo 120 let od narození
akademického sochaře Josefa Kadlece (21. 1. 1894)
a 55 let od jeho úmrtí (28. 3. 1959).
Josef Kadlec se narodil v Borové v rodině rolníka. Do vínku mu byla dána zručnost, šikovnost
a talent pro ztvárnění hmoty. Tento talent u něho
rozpoznal jeho učitel modelování na Měšťanské
škole v Poličce Karel Stárka a na jeho doporučení
odešel mladý student na sochařsko-kamenickou
školu v Hořicích. Po jejím absolvování odešel do
Prahy pokračovat ve studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Po vypuknutí I. světové války
musel přerušit studia a narukovat přímo na frontu.
Po skončení válečných útrap se vrátil zpět do
školy a pokračoval ve studiu u profesora Bohuslava Kafky. Ještě během studií na sebe upozornil realizací několika samostatných děl, mezi něž
patří především pamětní deska Svatopluka Čecha
v Ostředku, busta Jaroslava Vrchlického v Lounech a soška „Zabíjačka“ pro jídelnu T. G. Masaryka.
Svá sedmiletá studia ukončil v roce 1924 a zůstal v Praze a dočasně pracoval v ateliéru profesora
Kafky, s nímž se podílel na výzdobě banky Riunione Adriatica di Siccurta (plastický orloj ve vestibulu, krb uvnitř budovy a čtyři sochy na její fasádě). Dále již tvořil samostatně. V této době vznikla
socha Merkura pro filatelistickou výstavu v Brně,
socha ministra financí Aloise Rašína v nadživotní
velikosti, několik plaket a medailí, z nichž některé zakoupilo město Praha, Česká akademie věd
a umění, ministerstvo školství a jiné instituce.
Tehdy měl Josef Kadlec před sebou otevřenou
cestu ke skvělé kariéře a příležitost stát se známým umělcem, avšak potíže se získáním vlastního

atelieru a především touha po milované Vysočině
ho přiměly vrátit se do své rodné Borové. Protože
byl člověk velmi skromný, netoužící po slávě, volil
tuto cestu, i když zůstal stranou oficiálních uměleckých kruhů.
Toto jeho rozhodnutí žít a tvořit mimo velká
kulturní střediska však neznamenalo útlum jeho
tvůrčí činnosti, naopak, v tomto období vytvořil
nejvíce pozoruhodných děl. Vytvářel sochy, pomníky, plakety (nejvýznamnější je portrét hudebního skladatele J. B. Foerstera), svými plastikami
zdobil veřejné budovy. Přímo v poličském parku se
můžeme setkat s jeho pískovcovou sochou, ztvárňující mladou ženu s dítětem, marně čekající na
návrat svého muže z války. Na kostele sv. Jakuba
v Poličce je umístěna pamětní deska Bohuslava
Martinů, na budově poličských bývalých lázní
v Liboháji je mramorová deska spisovatele Zákrejse, jejíž bronzová varianta je na Vyšehradském
hřbitově v Praze.
Pro různé obce v okolí Poličky vytvořil Josef Kadlec památníky padlým v I. světové válce (Sádek,
Široký Důl, Spělkov a další). V budově Sokolovny
v Bystřici nad Pernštejnem je umístěna pamětní
deska sokolům, kteří byli umučeni v Osvětimi,
mezi nimi byl i bratr Josefa Kadlece, František. Na
budově Obecního úřadu v Borové je plastika Padlý
legionář, na evangelickém kostele je reliéf kalichu
a bible, na bývalé orlovně v Oldříši je Svatý Václav,
na hradě Svojanově znak města Poličky, provedený v červeném mramoru.
Česká akademie věd a umění udělila Josefu Kadlecovi v roce 1941 výtvarnou cenu za práce medailérské a v roce 1942 mu spolek Svatobor, spolu
s Českou akademií věd, a umění udělily poctu za
celoživotní dílo.

Josef Kadlec se každoročně zúčastňoval svými pracemi Východočeských uměleckých salonů
v Poličce. V Městském muzeu v Poličce jsou uložena některá jeho díla, fotografie a korespondence.
V expozici uměleckých děl v radnici je jeho lyrická
soška Vzpomínka. Je to něžná sedící dívenka s kytičkou v ruce.
Borovský pobyt ukončil v roce 1945 a na popud
Syndikátu výtvarných umělců se přestěhoval s rodinou do Svitav, aby byl nápomocen jejich rozvoji.
Zde začal pracovat na vytvoření monumentální
sochy Vítězství, která byla odhalena v roce 1948 za
účasti mnoha význačných osobností. Kromě této
sochy je v dolní části svitavského náměstí busta
A. V. Suvorova na domě, kde tento generál v roce
1800 přenocoval.
V padesátých letech poklesl zájem o vytváření
uměleckých děl. Rodina Josefa Kadlece se dostala do existenčních potíží, a aby uživil rodinu, byl
nucen zanechat uměleckou tvorbu a nastoupit do
n. p. Vigona jako kulturní pracovník.
Po odchodu do důchodu se značně zhoršil jeho
zdravotní stav, přesto však vytvořil plaketu Bohuslava Martinů a ještě své poslední dílo - pamětní
desku věhlasnému houslistovi Antonínu Bennewitzovi, pro jeho rodný dům v Přívratu u České
Třebové. Tato deska byla odhalena až po umělcově
smrti v roce 1959.
Akademický sochař Josef Kadlec byl skromný
umělec. I když vytvořil značné množství děl vysoké umělecké hodnoty, nikdy svá díla neprosazoval
a spokojil se s vědomím dobře vykonaného díla,
což je znakem opravdového umělce.
Akademický sochař Josef Kadlec je pohřben na
svitavském hřbitově.
Milena Filipi, roz. Kadlecová

Rok české hudby 2014 v Poličce

Postní duchovní obnova
V sobotu 5. dubna od 10.00 hod. bude na římskokatolické faře v Poličce Postní duchovní obnova. Přijede P. Karel Moravec z Králík. Součástí obnovy budou přednášky, společný oběd a zakončení
bude mší svatou. Podobnější informace naleznete
na www.farnostpolicka.cz.
Za římskokatolickou farnost Polička
Ing. Anna Navrátilová
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Co se obvykle vybaví komukoli za hranicemi
naše domácího rybníčku, když se řekne Česko? Je
to pivo? Hokej? Švejk? Nebo snad kosmický maskot Krteček? Věřte nebo ne, pro mnohé je tradiční
českou značkou naše hudba. Právě díky českým
muzikantům velká část kulturního světa alespoň
tuší, že Česká republika vůbec existuje. A v letošním roce se nabízí více příležitostí než kdy jindy se
o tom přesvědčit. Jak?
Česká hudební historie je tak trochu záhadná.
Letopočty končící čtyřkou v sobě totiž skrývají
mnoho hudebních výročí, které se týkají skladatelů, interpretů a hudebních institucí z oblasti
klasické i populární hudby. Tato podivná náhoda
dala vzniknout tradici Roků české hudby jako příležitosti k intenzivní propagaci české hudby doma
i v zahraničí. Protože k této dlouhé řadě osobností s alespoň půlkulatým výročím patří i Bohuslav
Martinů (55 let od úmrtí), je přirozené, že se do
bohatého programu zaštítěného Ministerstvem
kultury ČR zapojilo i jeho rodné město.
Podtitulem letošního čtyřkového roku je „tvořivost a spolupráce“, což jsou dvě mota, která udala
směr i následujícímu celoročnímu počínání v Poličce. Tvořivá a nápaditá by měla být především
dramaturgie kulturního programu tak, aby kromě
tradičních akcí nabídla i něco, co tu běžně nevídáme. Anebo taky to, co už dlouho plánujeme, ale potřebovali jsme konečný impulz k tomu, abychom to
uskutečnili. Vzájemná spolupráce se pak promítá
jak do koordinace termínů, tak do společné propagace všech akcí. Do projektu se zapojily například
tyto organizace: Městská knihovna Polička, Městské muzeum a galerie Polička, ZUŠ B. Martinů
Polička, Tylův dům, poličská pobočka Společnosti
B. Martinů, o. s. Náš Martinů nebo Divadelní klub.
Rok české hudby v Poličce startuje z mnoha důvo-
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dů až v dubnu, nicméně věříme, že o to lepší program nabídne. V příštím čísle Jitřenky bude zveřejněn podrobný program na duben až červen. Už
teď ale uveďme alespoň malou ochutnávku toho,
na co se můžeme těšit.
Víte, kde se vzalo přísloví „Co Čech, to muzikant“? Na to odpoví stejnojmenná výstava
v muzeu, kde se na čas zabydlí řada známých
skladatelů napříč staletími od renesance po současnost. K tradici lidového muzicírování se bude
vázat několik doprovodných akcí pro malé i velké.
Díky spolupráci různých poličských institucí se
můžeme těšit na pestrou sérii hudebních pořadů,
přednášek, besed i koncertů věnovaných slavným
martinůovským interpretům, kteří letos také slaví
nějaké výročí, jako je Rudolf Firkušný, Rafael Kubelík, Josef Páleníček, Václav Kaprál a další. Ani
milovníci populární hudby a jazzu však nepřijdou
zkrátka. Mezi hudebními jubilanty totiž najdeme
i Karla Kryla, Zuzanu Navarovou, Karla Velebného nebo Jiřího Šlitra, které nám ve svých skvělých
besedách přiblíží hudební publicista Jiří Černý.
K Roku české hudby se budou tematicky vztahovat
i některé tradiční akce, jako je Čas pro neobyčejné
zážitky, Martinů fest, hudební přehlídka ZUŠ Mládí a Bohuslav Martinů, hudebně laděné Poličské
kulturní léto nebo oblíbené zájezdy Společnosti
B. Martinů.
Jakýmsi předskokanem celého programu je už
březnový koncert, který pořádá o. s. Náš Martinů.
Duo Brikcius a nevšední lahodný souzvuk dvou
violoncell nás 20. 3. jistě příjemně naladí na poctivou porci české hudby, která nás nejen ten večer,
ale i v příštích měsících čeká.
Za tým organizátorů
Lucie Jirglová

Obchod Fimfárum děkuje, nabízí a poptává
Terapeutický obchod Fimfárum Oblastní charity Polička už
šestým rokem žije a prosperuje
díky blahosklonnosti vás – dárců z řad veřejnosti. Vaše přízeň
nás nepřestává překvapovat.
Věcné dary, jako jsou oblečení, obuv, domácí potřeby, bytové doplňky, nádobí, elektronika, knihy, CD/ DVD, hračky i nářadí,
tvoří hlavní „obrat“ obchodu. Výtěžek darovaného
zboží rok od roku stoupá a my vám ze srdce děkujeme, že nám tak pomáháte!
Sortiment Fimfára ale čítá mnohem širší spektrum zboží. V obchodě je možné zakoupit rozličné
výrobky lidí s duševním onemocněním a mentálním postižením z chráněných a sociálně-terapeutických dílen, jako je např. Fokus Havlíčkův Brod,
Fokus Tábor, CEDR Pardubice, Domov na zámku
Bystré, Perchar s. r. o. Oblastní charity Nové Hrady, MOMO Chrudim, Charita Strážnice, Oblastní
charita Červený Kostelec – Žireč, Ponny Dekor
Česká Třebová a samozřejmě střediska poličské
Charity - AC dílny, Denní stacionář a Otevřené
dveře.
Důležitou součástí prodejní nabídky jsou devocionálie, náboženská literatura, mešní vína apod.
Fimfárum může kapacitně pojmout jen nepatrnou část širokého sortimentu Karmelitánského
nakladatelství (www.kna.cz), které nabízíme.
Pokud u nás náhodou neobjevíte přesně to, co
hledáte, nezoufejte! Obraťte se se svým požadavkem na pracovníka obchodu! Kompletní produkci

nakladatelství rovněž naleznete na www.ikarmel.
cz. I zde si můžete vybrat zboží, o něž máte zájem,
a pracovník vám zajistí jeho objednání.
Nabídka obchodu je skutečně široká. „Přijďte
sami posoudit, že Fimfárum je obchod nepřeberných možností. Poklad zde čeká snad na každého.
Jedním z „trháků“ loňského roku byl např. funkční
rotoped“, přibližuje pestrost zboží vedoucí obchodu Jana Poliačiková.
S blížícím se jarem se bude měnit poptávka zákazníků po sezónním zboží. Až se budete s letošní
netypickou zimou loučit při jarním úklidu, vzpomeňte si na nás, než funkční, ale pro vás již nepotřebné, věci odnesete do nejbližšího kontejneru.
Kola, tříkolky, odrážedla, dětské kočárky, hračky,
jarní bundy a další použitelné věci od vás ve Fimfáru rádi převezmeme. Věnováním věcného daru
do obchodu pomáháte hned několikrát. Opětovným využitím darované věci zamezujete zbytečnému plýtvání a potěšíte zákazníka, který u nás
levně nakoupí. Zisk z prodeje umožňuje fungování
obchodu jako terapeutické dílny pro klienty s duševním onemocněním či mentálním postižením,
kteří zde rozvíjí své sociální a pracovní dovednosti,
a představuje podporu i pro všechny další sociální
a zdravotní služby Charity.
Zachovejte nám i nadále přízeň (ať už jako dárci,
zákazníci nebo dobrovolníci) a pomozte nám pomáhat druhým. Jsme vám za to nevýslovně vděčni,
protože víme, že bez vás by to nešlo!
Jana Dobrovolná

Děti a výživa, co z toho vyplývá?
Ve druhém pololetí si školní jídelna ZŠ Na
Lukách připravila novou službu pro děti, jejich
rodiče a personál školy. Jde o přípravu svačinek,
které jsou vydávány o velké přestávce a spolu s pitným režimem zajišťují správnou funkci
všech buněk a orgánů potřebných pro podávání
kvalitních školních výkonů. Každý z nás si ze
školy pamatuje něco jiného. I obědy a svačinky
jsou jedním ze zážitků, které v nás formovaly náhled na svět.
Po novém roce skončila činnost místního kiosku. O tom, kdo bude ony diskutované služby
za čas nahrazovat, jsme ve škole mluvili nejen
na pedagogických radách. Zřejmou snahou postoupit v tomto tématu o krok dále byl již jednou
organizovaný konkurz na provozování kiosku se
zdravou výživou.
Protože je těžké skloubit vhodnou výživu s cenami potravin a služeb, tak je namístě poděkovat
vedení školy a hlavně školní jídelně, která se tohoto úkolu zhostila příkladným způsobem.
Sortiment svačinek v ceně 18 Kč za kus je toho
důkazem.
Pro představu uvádíme jídelníček z období
3. – 21. února:
• PONDĚLÍ: Multicereální bageta, pomazánkové máslo, šunka, plátek rajčete, ledový salát, čaj
• ÚTERÝ: Ovocný salát, cereální rohlík, čaj
• STŘEDA: Slunečnicový chléb s máslem a vajíčkem, mandarinka, čaj
• ČTVRTEK: Kaiserka se lněným semínkem,
tvarohová pomazánka, salátová okurka, čaj
• PÁTEK: Bílý jogurt s musli a ovocem, celozrnná mini bulka, čaj
• PONDÉLÍ: Zeleninový salát se sýrem, grahamový rohlík, čaj
• ÚTERÝ: Palačinky s ovesnými vločkami,
marmeláda, jogurt, 1/2 pomeranče, čaj
• STŘEDA: Tmavý chléb moskva, luštěninová
pomazánka, mrkev, kapie, čaj
• ČTVRTEK: Triangl Fitness (vícezrnné pečivo), banán, mléko

• PÁTEK: Cereální chléb s medovým máslem,
posypané špetkou skořice se slunečnicovými
semínky, jablko, čaj (uvedeno na stránkách
školy-www.zsnalukach.cz).
To je pro tělo něco jiného než chipsy, lízátko
a kofola. Navíc nabídka pravidelných svačinek
směřuje k ulehčení při každodenním rozhodování každého rodiče či prarodiče, co že dnes „Pepíčkovi“ připravíme do školy?
Spolupráce jídelny, pedagogů 1. a 2. stupně
byla podtrhnuta už 17. ledna při zápisu do prvních tříd. Že je stravování důležité, měla u budoucích prvňáčků připomínat jednak ochutnávka svačinek připravených školní jídelnou, ale
také názorná foto-prezentace zdravých svačinek
s písemnou dokumentací pro rodiče. Zároveň
probíhaly ankety o nejpřitažlivější zeleninový
a ovocný salát. Se slovy: „I oči by jedly“ si děti
mohly prohlédnout a semínkem předložené luštěniny obodovat nejpřitažlivější salát. Příprava
výše uvedených aktivit byla náročná. Pohled na
rodiče s dětmi, kteří živě hodnotili, ochutnávali
a se zaujetím bodovali vzhled salátů, stál za to.
Nejen my si myslíme, že tento způsob činnosti
školy přispěje ke zklidnění výuky, snížení nemocnosti a k lepším stravovacím návykům našich dětí.
Je i vědecky dokázané, že sladkosti v podobě
jednoduchých cukrů, kofein či taurin, aromata,
konzervanty a jiné chemikálie přispívají k nesoustředěnosti především u dětí se specifickými
poruchami učení, apod. Navíc tyto látky způsobují zdravotní problémy jako jsou alergie, astma, snížení imunity, nadváhu, a jiné civilizační
neduhy. Mnohdy stojí i za zvýšenou agresivitou,
která může vyústit v sociální problémy a šikanu.
Vzhledem k těmto skutečnostem věříme, že
nově zavedené svačinky budou platným přínosem pro žáky, rodiče, ale i pedagogický sbor naší
školy.

Z činnosti DPS
Penzion
V zimních měsících senioři rádi pracují s vlnou.
Je pro ně hřejivá na ruce a barevnost klubíček je
příjemná pro oči, protože v tomto období kolem
sebe vidíme barev opravdu málo. Šikovné ručičky
tedy tkaly koberečky a vyráběly bambule. I v roce
2014 pokračujeme v DPS Penzion v pořádání Hrá-

tek s pamětí. Nesoutěžní, hravou formou senioři
trénují svoji paměť. V únoru jsme se věnovali
skládání slov z písmen. Na začátku senioři vybrali vždy jednoho z účastníků a potom pomoci písmen obsažených v jeho vlastním jméně a příjmení
skládali co nejvíce dalších slov. Také se v Penzionu
slavilo. Na narozeninovém zpívání si senioři spolu
s Poupaty, panem Hladíkem a panem Čermákem
zazpívali známé písničky a lednovým oslavencům
se hrálo na přání.

Pozvání DPS
Penzion
4. 3. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
5. 3. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
12. 3. Trénování paměti - akce se koná v rámci Národního týdne trénování paměti. Přednáší
PhDr. Dana Klevetová. Začínáme v 14.00 hod.
v jídelně.
18. 3. Jarní probuzení – pořad, který vás naladí
na přicházející jaro. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
19. 3. Jeden svět - v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět budeme
v DPS Penzion promítat film Raduga (slavnost
duhy) od Zdeňka N. Bričkovského. Začínáme ve
14.00 hod. v jídelně.
27. 3. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

S. Nožka, ZŠ Na Lukách Polička
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Ze 64 polí

O Pohár města
Poličky
Společný tým SK Polička/Sokol Pomezí uspořádal
15. 2. opravdu povedený turnaj fotbalový turnaj dorostu U 19 v hale ZŠ Na Lukách.
Turnaj pěti týmů zahájila zástupkyně starosty
města Poličky p. Marie Kučerová. Celý turnaj se odehrával v duchu fair play. V 15 odehraných zápasech
nebyl důvod ošetřovat jediného hráče! Rozhodčí
J. Scheib, T. Sauer a A. Mach si vedli skvěle. Stejně
skvěle odehrál turnaj domácí tým a zaslouženě vyhrál. Postupně porazil Horní Újezd 1:0, Olešnici 6:3,
remizoval s Prosečí 2:2 a porazil Bystré 3:0. V semifinále zdolal Olešnici 5:0 a ve finále Horní Újezd 1:0.
Konečné pořadí turnaje: 1. SK Polička/Sokol Pomezí, 2. Horní Újezd, 3. Proseč, 4. Olešnice, 5. Bystré.
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jakub
Sedlák z Bystrého. Nejlepší brankář byl Jan Lánský
z domácího týmu a nejlepší střelec Ondřej Hromádka z Proseče.
Sestava vítězného týmu:
J. Lánský, J. Harašta, P. Kubát, P. Harašta, D. Stodola, A. Andrle, D. Ptáček, J. Svoboda, L. Sláma,
F. Vojta, J. Kučera, T. Voráč. Trenér J. Andrle, asistenti J. Fajmon, M. Sláma
Poděkování patří sponzorům, MěÚ Polička a OFS
Svitavy.
Jen škoda, že fotbaloví fanoušci navštěvují pouze
zápasy dospělých a na mládežnický fotbal si čas neudělají!
Jarmil Andrle

Sportovní lezení
V letošním netradičním lednovém počasí se v pátek 17. ledna konal tradiční okresní závod ve sportovním lezení dětí základních škol. Účast byla letos
opravdu hojná. Na závody zavítaly jak obě poličské
základní školy a gymnázium, tak školy z Jevíčka
a Moravské Třebové. Celkem se závodu zúčastnilo
52 dětí, s nimiž bylo odjištěno přes 220 lezeckých
pokusů.
Drobnou převahu měli žáci a žákyně Moravské
Třebové, jinak byly síly poměrně vyrovnané. Všichni
zúčastnění šli do závodu s plným nasazením, a tak
byly k vidění opravdu pozoruhodné výkony. Souboj
s gravitací nakonec nikdo nevyhrál, avšak heslo co tě
nezabije, to tě posílí, platí v tomto sportu dvojnásob.
O postavení závodních cest se postaral Jan Chvála,
Petr Klíma, Petr Hartmann, Standa Nožka a hlavně Vladimír Střílek. Poděkování také patří jističům,
rozhodčím a v neposlední řadě městu Poličce a sponzorům – především Prima-sport, Kniha Petrová, Papírnictví Kořínková, Pekárna Borová, Hračky Vrabcová, Elektro Kelvin, Zámečnictví Bulva, Reklama
Bartoš a další. I jejich podpora tomuto každoročnímu lezeckému klání přidává na vážnosti.
A ještě je potřeba poděkovat ZŠ Na Lukách za
možnost využívání horolezecké stěny a učiteli, skejtborďákovi, lezci, atletovi… Stanislavu Nožkovi, který
má na konání těchto závodů největší zásluhu.
Za HK Polička Michal Štěpánek
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Úspěchy v KP jednotlivců mládeže
Krajský přebor mládeže Pardubického šachového svazu se hraje systémem 4 jednodenních kvalifikačních turnajů, ve kterých děti v kategoriích do
10, 12, 14 a 16 let získávají body za konečné umístění
v každém z turnajů. Součet těchto bodů po 4. turnaji rozhoduje o případné další účasti ve finále KP
mládeže, kam se kvalifikuje 8 nejlepších z každé kategorie. Vítěz kvalifikačního turnaje si automaticky
zajistil pozvánku do finále krajského přeboru a dalších kvalifikací se nemusí účastnit. Finálový turnaj
se hraje s delším časem na rozmyšlenou (zhruba 2
x 1 hodina) a děti v něm bojují o postup na podzimní

jednoho sudokopytníka za lidových 20 „káčé“. Vraťme se však k turnaji. Po 5 letech vystoupal poličský
šachista na nejvyšší stupínek. Byl jím kandidát
mistra Jaromír Paščenko, který ve slušně obsazeném turnaji neprohrál a s výsledkem 7,5/9 zvítězil. Ani mnozí naši další hráči nebyli v Krouně do
počtu a dosáhli slušných výsledků, o čemž se můžete přesvědčit z následujícího výčtu: 7. David Sion,
8. Tomáš Pokorný, 22. Oldřich Lorenc, 28. David
Schaffer, 29. Jan Smejkal, 34. Jan Tulis, 39. Ladislav Navrátil, 42. Miloš Jerman, 47. Jakub Stodola,
48. Adam Sodomka, 59. Jakub Simon, 61. František Houška, 63. Michal Simon72. Monika Ryšavá
a 76. Michal Martínek. Celkem se zúčastnilo 77 šachistek a šachistů.
Soutěžní diagram
Únorový diagram je opět z Krajského přeboru
družstev žáků, který je spon s účastí našeho mládežnického B týmu. V ukázce má bílý aktivnějšího
krále, což je v koncovkách, a zejména pěšcových,
jeden z důležitých faktorů, které mohou vést k výhře. Poličský mladík bohužel cestu k výhře nenašel
a remizoval. Dokážete zvítězit vy? Pokud se chcete
zúčastnit soutěže o místo v simultánce s poličským
mistrem FIDE Petrem Červeným, posílejte odpovědi na DSchaffer@email.cz.

Mistrovství Čech mládeže.
V letošní sezóně byly sehrány již 3 kvalifikační
turnaje v každé kategorii a poličským mládežníkům
se podařilo zvítězit v kvalifikacích kategorií HD 10
(Adam Švanda), HD 12 (Lukáš Pavlíček) a HD 14
(Ondřej Švanda). V průběžném pořadí kategorie HD
12 je na 12. místě Daniel Brokl, který se na posledním „klání“ v Hlinsku jistě pokusí promluvit do boje
o postupovou osmičku. Kvalifikační vítězství jsme
si zatím nepřipsali pouze v nejstarší kategorii do 16
let, kde však mezi nejlepšími deseti naleznete hned
4 Poličáky! A to v pořadí: 3. Jakub Nešpor, 6. Patrik
Feltl, 7. Jan Tulis a 10. Jakub Simon.
Prozíravého čtenáře může v těchto chvílích „hlodat“ i následující otázka: Výsledky jsou to pěkné, ale
kolik dětí se může účastnit takového krajského šachového turnaje? Rád odpovím: HD 10 - 50 dětí, HD
12 - 68 dětí, HD 14 - 121 dětí a HD 16 - 33 dětí.
Začátkem ledna se konal 2. sraz krajského přeboru družstev žáků. Náš B tým si připsal jedno vítězství v konkurenčním derby utkání se Svitavami
A (5,5:0,5) a prohru s Lanškrounem B (1,5:4,5). V tabulce naši starší žáci drží pěkné 3. místo z 8 účastníků soutěže.
Pokračovala také 1. liga družstev dorostu, ve které se našemu týmu letos nadmíru daří. Po 6 kolech
měli poličští hráči na svém kontě 18 bodů a pro další 3 body zajížděli koncem ledna na “půdu“ Lanškrouna. V utkání přesvědčivě zvítězili poměrem 5:1
a i nadále si v tabulce udržují 2 bodový náskok na
celkově druhé “klokany“ z Bohemians Praha B.
Petr Červený krajským přeborníkem!
I soutěže dospělých mají svůj krajský přebor. Ten
je již několik let součástí litomyšlských Českých
šachových Vánoc, které letos proběhly od 26. 12.
2013 do 2. 1. 2014. Turnaje se zúčastnilo 86 šachistů a šachistek z osmi evropských zemí. Roli nejvýše
nasazeného potvrdil velmistr Alexey Kislinsky, který uhrál 7,5 bodu z 9 partií. Výše zmíněný poličský
reprezentant v turnaji prohrál jen jednu partii a s bilancí 6/9 bral 9. místo a titul přeborníka Pardubického kraje. Umístění v 1. polovině konečného pořadí
dosáhl ještě Bronislav Houška, jenž skončil 38.
Z jednodenních turnajů, které proběhly o svátcích, bych nerad opomněl Memoriál Jirky Pavliše,
který se již podeváté hrál v Krouně. Někteří hráči
volí tento turnaj hlavně z hlediska úspory času
v tomto vánočním období, jiní neodolají výborným
domácím klobásám a na šachových turnajích nepřekonatelnému guláši, ke kterému by bylo hříchem si
nedat správně vychlazenou jedenáctku pod značkou

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

Michal Simon (Polička B) – Jakub Dvořík
(Svitavy)
Bílý na tahu zvítězí! Pište prosím celou variantu
až do rozhodující materiální převahy.

Odpověď na diagram z lednového vydání: 1. Vg4+
Kh2 2. Vg2+ Kh3 (nebo 2... Kh1 3. Dh4#) 3. Dg4#
DS

Florbal

Volejbalové zprávy

Turnaj Dona Boska
Ve dnech 31. ledna a 1. února se v Lubné uskutečnil již 11. ročník florbalového turnaje Dona Boska,
konaný pod záštitou prvního náměstka hejtmana
Pardubického kraje Romana Línka.
Tradičně je turnaj pořádaný v období jarních
prázdnin, ale kvůli narůstajícímu zájmu o účast
týmů z jiných okresů byl přesunut na prodloužený víkend o pololetních prázdninách. Tato změna
se v nejmenším neprojevila na typické gradující
atmosféře i množství diváků a fanoušků při rozhodujících zápasech.
Při slavnostním zahájení prvního hracího dne
účastníky přivítali a namotivovali k férové hře
starosta obce Josef Chadima, předseda TJ Lubná
Jaroslav Flídr, ředitelka ZŠ Lubná Mgr. Jirka Kučerová a místostarosta města Litomyšle a člen zastupitelstva Pardubického kraje Radomil Kašpar.
K nabuzení příjemné atmosféry přispěla vlídná
slova otce P. Hertla ze salesiánského střediska
mládeže Sebranice.
První část turnaje v pátek se zúčastnilo 5 týmů
mladších žáků a 10 týmů starších žáků. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo FBK Hradec
Králové. Nejcennější kov za starší žáky si odvezl
tým Peaksport Litomyšl.
V sobotu se proti sobě utkala družstva mužů.
O bronzovou medaili se utkalo domácí družstvo
Bratři Sokolové proti poličským Warriors. Po velice vyrovnaném zápase plném zvratů ve skóre
se z třetího místa nakonec radoval tým Warriors.
O zlatý kov se bojovalo mezi FBC Oujeee a Pošťák
tým. Po napínavém zápase si titul vítěze odvezl
tým FBC Oujeee, který přepsal historické tabulky
tím, když dokázal obhájit prvenství ve dvou ročnících po sobě.
Turnaj Dona Boska, to je pořádná porce kvalitního, dvoudenního florbalu s každoroční účastí
přibližně tří stovek hráčů, kde se sehraje téměř
sedmdesát dramatických, komentovaných utkání.
Turnaj by se neuskutečnil bez obětavé práce všech
pořadatelů a nestranného rozhodování profesionálních rozhodčích. Zápasy mají tradičně skvělou
diváckou kulisu a atmosféru, na kterou se mohou
hráči těšit i příští rok opět v Lubné.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese http://
www.florbaldb.cz
Tereza Košňarová
Derby ve výborné kulise skončilo
smírně
Hala poličského gymnázia hostila další turnaj
3. ligy mužů ve florbale. Poličským soupeřem byl
dlouholetý účastník ligy z Vrchlabí a v oblastním
derby zápase vedoucí celek tabulky hráči TJ Lubná.
SK 1. FBC Polička – Špind Ubals Vrchlabí
4:4 (1:0, 1:0, 2:4)
Branky: M. Pazdera 2, A. Pazdera, Češka
Začátek utkání byl z obou stran velice opatrný
a žádný celek nechtěl udělat chybu. Až ke konci
třetiny se prosadil pěknou střelou M. Pazdera
a vstřelil tak důležitý gól do šatny.
Do druhé třetiny vstoupil lépe domácí celek,
když soupeře zatlačil a vynutil si spoustu brankových příležitostí. Ty ovšem zůstaly nevyužity, a tak
musel být na pozoru i domácí gólman, který musel řešit spoustu brejkových šancí soupeře. Po dvě
třetiny dokázal držet čisté konto a když těsně před
pauzou navýšil skóre opět M. Pazdera, vypadalo to
s poličskými do závěrečné třetiny nadějně.
Poslední třetina to už byla pravá florbalová přestřelka. Hostům se nejprve podařilo vstřelit kontaktní branku, ale poličští opět reagovali. Nejprve
pohotově Češka - 3:1 a hned vzápětí A. Pazdera
po samostatné akci. Dokázali tak soupeři odskočit
na rozdíl třech branek a zdálo se být utkání rozhodnuto. V této pasáži hry ukázal celek Vrchlabí
svoji kvalitu, když dokázal postupně zkorigovat
výsledek až na remízu, nutno ovšem říct, že domácí mu to svojí pasivitou a strachem o výsledek
usnadnili. Byla to zbytečná ztráta 3 bodů, protože

za první dvě třetiny by si poličský 1. FBC zvítězit
zasloužil.
TJ Lubná – SK 1. FBC Polička 3:3 (2:2, 0:1, 1:0)
Branky: Kohl, Blažejovský, J. Beneš
Na toto atraktivní oblastní derby se do haly poličského gymnázia přišla podívat velice slušná návštěva, hrálo se tedy ve velmi bouřlivé kulise. Před
zápasem dělilo oba celky v tabulce propastných 16
bodů, na palubovce to ovšem nebylo vůbec znát.
Nebyla to žádná vyčkávaná, oba celky na sebe
vlétly hned od úvodní minuty. Začátek vyšel náramně poličským, nejprve si našel míček ve středu
hřiště Kohl a parádně zakončil. Za chvíli na to dokázal pohotově poslat do branky odražený míček
od mantinelu Blažejovský a Lubná se zdála být
dost zaskočená. Utkání bylo v tu chvíli vyrovnané
s šancemi na obou stranách a dominovali hlavně
oba gólmani. I přesilovou hru lubenských, přečkali poličští bez uhony. Za nedlouho po tom se Lubné
podařilo snížit, když využili důrazu v brankovišti.
Pak byla hra na obou stranách dost nervózní a při
hře 4 na 4 se jim dokonce podařilo vyrovnat.
Další dvě třetiny to už byla krásná reklama na
florbal. Hralo se nahoru dolů, oba dva brankáři
drželi své týmy do posledních chvil, až ten lubenský nedokázal reagovat na nechytatelnou bombu
J. Beneše, který tak poslal Poličku do jednobrankového vedení. To ovšem vydrželo jen do půlky poslední třetiny, kdy Lubná opět prokázala, že není
v tabulce první náhodou a vyrovnala na 3:3. Ani
jedno mužstvo nechtělo prohrát, a tak se o vítězství bojovalo do posledních vteřin. Blízko k němu
měly oba týmy, ale remíza se zdála být nakonec
spravedlivá. Tomuto nádhernému derby zápasu
nechybělo opravdu vůbec nic, což jasně dokazuje závěrečná společná děkovačka obou mužstev
skvělým divákům.
Poličský 1. FBC má skvělou bilanci. Ze šesti zápasů prohrál pouze jediný, což ho tabulkou posouvá do klidných vod zaručujících záchranu v soutěži.
To ovšem k setrvání v ní nestačí. Od příští sezóny
musí mít každé družstvo, alespoň jeden mládežnický celek. Nezbývá tak doufat ,že se poličským
podaří mládež založit, a že budou svitavský okres
v této soutěži i nadále úspěšně reprezentovat .
Sestava:
Hameder, Šlosr – Švanda, Češka, Hermany,
Bouška – J. Beneš, O. Beneš, Blažejovský, A. Pazdera, M. Pazdera, Schauer, Kohl, Poslušný, Řezanina, Pavliš
Milan Češka
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Mladší žákyně
Mladší žákyně mají za sebou další turnaj na domácí půdě, uhájily skupinu B, 22. 2. se střetnou
opět s družstvy Litomyšle a Chocně. Naděje na postup mezi nejlepší čtyři týmy tu stále je.
Starší žákyně
Ty jsou v plně rozjeté sezóně, a to jak v soutěžním krajském přeboru, tak v Českém poháru. V tabulce jsme se díky výhrám nad Svitavami posunuly na 5. místo.
Všechna děvčata odjížděla na 3. kolo Stříbrné vločky, tentokráte do Prahy. Během dvou dnů
předvedla velmi kvalitní výkony. Neprohrály jsme
ani jeden zápas, našemu umu se muselo sklonit
Uherské Hradiště, České Budějovice, Most, Svitavy i Moravská Třebová. I když jsme v sobotu hrály
o poznání lépe, nemusíme se vůbec za svůj předvedený výkon stydět. Pouze jediný set byl poznamenán naší slabší hrou, ale i ten jsme dotáhly do
vítězného konce.
Bojovnost, přehled na hřišti, zdařilé herní kombinace, vykrývání hřiště, razance podání se dařily
základní šestce téměř 100 %. Ale ani náhradnice
nezklamaly. Nervozita a nesehranost byla vidět
pouze na trojlístku věkově ještě mladších žákyň.
Poslední kolo se hraje v Táboře první březnový
víkend, zde je velká naděje na vylepšení umístění.
Večerní procházka Prahou a především návštěva McDonaldu byla zlatou tečkou tohoto turnaje.

Juniorky
Po sérii vítězství přichází hořké ligové zklamání.
Ve vzájemném zápase s Novým Jičínem jsme sice
vybojovaly jeden vítězný zápas – tiebreak 3:2, ale
ve druhém zápase jsme jasně podlehly 1:3. Následující dvě dvojutkání se Zlínem a Ostravou se nám
vůbec nepovedla, dva uhrané sety jsou žalostně
malou náplastí. Posledním naším představením
bude utkání na půdě Nového Jičína. Družstvu chybí bojovnost, kompaktnost a alespoň trocha pokory.
Současná bilance 6 vyhraných a 12 prohraných
zápasů a pouhých 16 bodů, nás staví na 6. místo
ve skupině P.
-har-
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Úspěšný rybářský
rok 2013

Nožková, Jirásek, Martinů a další veslaři
V období od 1. září do 31. prosince 2013 padaly
ve fitcentru na plaveckém bazénu další zajímavé
rekordy. Počet soutěžících ve veslování na kladce
se 40 kg závažím k 31. 12. 2013 byl 227 cvičenců,
z toho 35 žen a 192 mužů. Průměrný výkon trénované ženy v soutěži je 40 opakování, průměrný
výkon trénovaného muže je 120 opakování.
Úvodem pouze stručně, ve výše zmíněném
období byly nejhodnotnější výkony následující:
Alena Hégrová – 11. místo za 52 opakování, Jana
Divoká – 10. místo za 52 opakování, Lucie Míčková – 8. místo za 59 opakování, Lenka Poulová –

V sobotu 25. ledna se v Tylově domě konala
výroční schůze členů Rybářského sdružení Vysočina Polička. Účastníci se na ní zamýšleli nad
výsledky svého hospodaření v roce 2013 a nad
hlavními úkoly v tomto roce. Po zahájení a uctění
památky zemřelých členů se slova ujal hospodář
Jaroslav Martinů. Ve své zprávě konstatoval, že
loňský rok lze opět hodnotit jako úspěšný, což je
za současné situace doma i ve světě velmi potěšující zjištění. Znovu se potvrdilo, že se nevyplácí
žít dlouhodobě na dluh a že k úspěchu vede jen
poctivá, svědomitá, cílevědomá práce.
V minulém roce sdružení pokračovalo v bohatém zarybňování sportovních revírů, do nichž
vysadilo 70 000 ryb o váze 660 metráků. Nejvíce
(465 q) bylo kaprů a amurů, pak 124 q pstruhů
duhových. Zbytek tvořili siveni, štiky, okouni, líni
a cejni. Předpokládá se, že rybáři z toho množství
ulovili kolem 600 q (konečné číslo ještě nebylo
v době schůze známo). Cena zarybnění činila
5 milionů korun. Uvážíme-li, že se za povolenky
utržilo kolem 3,5 milionu, je nasnadě, že vyrovnání schodku bylo možné jen dalšími aktivitami.
(Není od věci připomenout, že do roku 1990 činilo zarybnění 20 q, jiný mimopstruhový revír než
Peklo zdejší rybáři neměli. Nyní má sdružení 15
rybníků, z nichž některé obnovilo nebo vybudovalo, jiné koupilo či pronajalo.)
V další části schůze byla oceněna práce desítek
nejaktivnějších členů sdružení, která je základem
dobrých výsledků. Zazněla jména těch, kteří vzali
na svá bedra tíhu dopravy ryb, krmení, vypouštění rybníků, výlovy. Organizaci závodů pro dospělé i děti a elektronické zpracování výsledků,
fotodokumentaci a zpravodajství, přípravu rybářského plesu, výzdobu sálu a zajištění kuchyně,
prodej povolenek a zpracování výsledků. Orga- 7. místo za 66 opakování, Jana Nyklová – 6. místo
za 73 opakování, Petra Neumeisterová – 5. místo
nizaci brigád a vedení evidence odpracovaných
hodin. Údržbu rybníků v Kamenici, Rohozné, za 81 opakování, Miroslav Bureš – 68. místo za
154 opakování, Pavel Andrle – 66. místo za 154
Pomezí a Nového, celoroční provoz auta. Dále
opakování, Marian Jančár – 65. místo za 156 opasponzorské počiny některých členů k podpoře
kování, Tomáš Sudlík – 54. místo za 167 opakočinnosti sdružení. K nejvýznamnějším akcím, co
vání, David Kilian – 51. místo za 173 opakování,
do finančního efektu a náročnosti, patří prodej
Luděk Oplištil – 46. místo za 194 opakování, Vlasvánočních kaprů v Poličce, Svitavách, Vysokém
Mýtě, Moravské Třebové, Bystřici nad Pernštej- tík Kalášek – 29. místo za 259 opakování, Franta
Zink – 27. místo za 266 opakování, Láďa Pavelka
nem a Vendolí.
Nutno zdůraznit, že všechny tyto práce jsou – 23. místo za 293 opakování.
Čtyři nejlepší výkony v tomto období podali
zabezpečeny brigádnicky, bez placení stálých
pracovních sil či všelijakých odborných poradců, Ludmila Nožková, Jaroslav Jirásek, Marie Martijak je v ČR zvykem, čímž sdružení šetří miliony. nů a Hana Javůrková.
Jednoznačně největším výkonem měsíce října
Rozsah činnosti sdružení je obrovský a rybáři
bylo premiérových, obdivuhodných 135 opakovájdou vlastně z akce do akce. Mnozí to dělají na
ní Hany Javůrkové z Krásného. Žena s postavou
úkor svého volného času a rodiny. Proto je velmi
důležité poděkovat každému za dobré slovo, mo- atletky – vrhačky, doslova šokovala 9. října přítomné cvičence svým, hned v úvodu stříbrným
rální podporu, účast na závodech a na plese, za
dobré chování a dodržování pravidel. Zaznělo – železným pokusem. Kromě posilování Hana
pravidelně trénuje v kopcích Žďárských vrchů
také postesknutí, že již po mnoho let se projevuje
crossovou chůzi a běh s holemi. Nebojí se tvrdé
úbytek zájmu mládeže o rybařinu, což je důsledek
chlapské práce, jako je například řezání, sekání,
současného falešného životního stylu. S trochou
štípání a nošení dřeva.
hořkého humoru bylo konstatováno, že to začalo
Z druhého na třetí místo odsunula Hanu Jaúbytkem mladých pytláků. Za normální se považuje, že mládež sedí doma u počítače nebo na opě- vůrkovou 31. 12. 2013 Marie Martinů. Majka si
stříbro vybojovala zaslouženě, velkým zlepšením
radle lavičky v parku, kde noblesně kouří.
Potěšitelné je, že přes všechny náklady vyna- po kvalitní veslařské přípravě. Majka je zkušená sportovkyně, její bilance je 3 roky sportovní
ložené na zarybňování, opravy a rekonstrukce
gymnastiky, 6 let závodně házené, 8 let cyklistiky
rybníků aj. mělo sdružení k 31. 12. 2013 na svém
kontě čistý zůstatek 360 000 Kč a je bez dluhů. a 12 let posilování ve fitcentru. Její stříbrná pozice v soutěži veslařek má hodnotu železných 154
Za dobu své téměř čtvrt stoleté existence bylo
okolnostmi donuceno vzít si jen dvě půjčky, kte- opakování.
Středa 11. prosince byla šťastným dnem pro
ré zakrátko do koruny splatilo. Skromným odtéměř dvoumetrového a stokilového Jaroslava Jihadem vybudovalo od roku 1990 dílo za 60 až
ráska. Veslováni je pro něho trvalou součástí tré70 milionů korun.
ninku a prostředkem pro velké zlepšení kondice
Pokud jde o hlavní úkoly pro rok 2014, je to
a odstranění dřívějších bolestí zad. Jarda se zleppředevším, jako vždy, úspěšné zarybnění revírů
na úrovni 700 q, odbahnění rybníka v Lačnově, šil z velmi pěkného 13. na krásné 3. místo. Jeho
železný výkon má hodnotu 672 opakování. Bronz
jeho napuštění a zarybnění. V neposlední řadě
nezapadnout do dluhů a udržet dobré kamarád- mu sluší, Jarda Jirásek je poctivý dříč a férový
chlap, který si tento úspěch rozhodně zaslouží!
ské vztahy.
-vra- Chybělo mu pouhých 28 opakování do zisku oce-
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lové kondice a 30 opakování k tomu, aby porazil
stříbrného veslaře – úspěšného finalistu soutěže
Doformy s Muscle&Fitness Tomáše Lněničku.
A jak se říká, to nejlepší na konec. Krásného
veslařského Silvestra oslavila nejen Majka Martinů, ale i Lída Nožková. Dlouhodobá šampionka
kategorie žen Lída zazářila právě v tento den. Po
absolvování svého veleúspěšného rekordu má
další premiéru. Jako první žena v historii soutěže
překonala před rokem stovku a nyní dvoustovku.
Díky skvělému novému rekordu 229 opakování
se probojovala jako první žena do elitní skupiny

soutěžících i v rámci hodnocení kategorie mužů.
Upevnění pozice šampiónky a zlepšení ze 160
na 229 opakování znamená zisk ocelové kondice.
Tímto skvělým výkonem porazila 155 ze 192 mužů.
To vše se stejným závažím na kladce – 40 kg a navíc při tělesné hmotnosti pouhých 55 kg.
Mnoho lidí se mě již ptalo, jak je to možné? Vždy
odpovídám stejně, Lída má sice nízkou tělesnou
hmotnost, ovšem je perfektně stavěná, štíhlá
a zároveň velmi svalnatá, její tělo obsahuje jen
minimum tuku, správně se stravuje, má dobrý
pitný režim, nekouří, má skvělou tréninkovou
morálku, je ambiciózní, nesmíří se s neúspěchem.
Několikrát se musela v tréninku poprat se stagnací a také s roztrženými mozoly ve dlaních až do
krve. Nečekala, až se zcela zahojí, přelepila si je
náplastmi a veslovala tak tvrdě, až přestala vnímat bolest. Při tréninku často používá pozitivní
vizualizaci, ve své mysli umí proměnit touhu do
kladných obrazů, které následně použije při reálných, velmi nadprůměrných výkonech. Důležitý
je i prožitek po výkonu díky endorfinům, opravdová radost, kterou si Lída umí užít také velmi intenzivně a ta se stává hnacím motorem pro další zlepšování. Její entuziasmus je nevšední. Lídě také
značně pomáhá, že ji velmi baví, dá se říct, přímo
těší, porážet muže. Je to pro ni velká pomůcka,
se kterou se dá ohromně pracovat. To je tedy moje
odpověď i pro další spoluobčany na otázku, proč
je ta Nožková tak dobrá, proč je nejlepší?
Je jisté, že Lída má za sebou dvě velmi kvalitní soupeřky s obrovským potenciálem. I kdyby ji
ale v budoucnu nějaká žena porazila, nebo kdyby
přestala sama zítra veslovat, což si jistě nepřejeme, tak jméno Lída Nožková, či šampiónka Liduš,
nebo ocelová Liduš se již nyní stalo pojmem, její
tablo má stálé místo na stěně v našem fitcentru,
byla u mnoha důležitých událostí a ocenění v soutěži jako první, vryla se již nyní nesmazatelným
písmem do historie naší náročné soutěže. Testování, ve kterém si musíte sáhnout až úplně na dno,
když chcete uspět.
Ano, účelem této soutěže není extrémní nárůst
svalové hmoty, ale prověření silově – vytrvalostní
kondice a pevné vůle jedince. Díky pravidelnému
tréninku veslování lze získat i značné navýšení
nejen sportovní, ale i pracovní výkonnosti.
Závěrem gratuluji Lídě, Jardovi, Majce, Haně
i všem dalším výše zmíněným veslařkám a veslařům k jejich úspěšným rekordům.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Zprávy oddílu ledního hokeje
Čt. 16. 1. POLIČKA – SVĚTLÁ n/S. 4:2
(3:0,1:2,0:0)
Branky: Jan 2, Krajíček, Szilva
Spartak šokoval jak favorita ze Světlé, tak své domácí fanoušky. Do boje se pustil s velkým elánem
a soupeř se nestačil divit. V první třetině ve svých
čtyřech přesilovkách skóroval a další přesilovku
využil na začátku prostřední části. Hosté přece jen
do poloviny utkání začínali přesvědčovat o tom, že
nejsou pro nic za nic na druhém místě tabulky a těsně před druhou sirénou snížili již na 4:2. V závěrečné třetině jsme dočkali jejich mohutného náporu.
Jenomže domácí Spartak byl odhodlaný své vedení
uhájit a to se povedlo. Co nezastavila obětavá obrana,
pochytal vynikající Šauer. Stínem celého střetnutí
byla závěrečná rvačka, která vypukla na ledě po
ukončení zápasu.
Ne 19. 1. Č. Třebová – Polička 6:2
(1:1,2:1,3:0)
Branky: Szilva, Fúzik
Spartak začal utkání „kdo s koho“ o poznání lépe,
v úvodní třetině dominoval kombinací, pohybem
a důrazem. Z mnoha šancí však skóroval pouze
v 16. minutě. Třebová naopak vytěžila z minima
a ještě do konce první části vyrovnala. Na začátku
druhé třetiny šli domácí do vedení, ale stále aktivnější Spartak Fúzikem vyrovnal. Zřejmě zlomový
moment přišel 24 vteřin před koncem druhé sirény,
kdy Třebová zvýšila na 3:2 a nešťastně sražený puk
do vlastní sítě Robina Šauera již na 4:2 ve třetí třetině. Tato smutná branka srazila Poličku do kolen
úplně. Nezbylo než otevřít hru, ale k obratu nedošlo.
Utkání ukončilo základní část v níž se Spartak Polička umístil na 9. místě s 29 body.
V dalším pokračování soutěže bude hrát o Pohár
Vladimíra Martince, kde nastupuje proti svým soupeřům z 1. místa. Další účastníci: Hlinsko, Skuteč,
Lanškroun, Ledeč n/S..
V následném průběhu všem zůstávají body ze vzájemných zápasů v základní části.
Ne 26. 1. POLIČKA – HLINSKO 2:3 SN
(1:1,1:1.0:0 – 0:0)
Branky: Szilva 2
Utkání začalo opatrně z obou stran, ale aktivnější
Spartak šel Szilvou do vedení. Nevyužití přesilovek
domácích potrestal soupeř vyrovnáním a ve druhé
části hry již vedl 1:2. To však netrvalo dlouho a střelec první branky Szilva vyrovnal. Do poslední třetiny vstoupili domácí opět s větším ofenzivním úsilím,
které se však minulo efektem. Prodloužení rozuzlení
nepřineslo a na řadu přišla trestná střílení. V této lo-
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terii bylo šťastnější Hlinsko a odvezlo si tak z Poličky
bod navíc.
St. 29. 1. SKUTEČ – POLIČKA 5:7
(1:4,3:2,1:1)
Branky: Fúzik 3, Klíma, Jindra, Jan, Szilva
K celému utkání lze jen říci, že Spartak „povinné“
body přivezl, ale výkonem moc neoslnil. Zhruba do
poloviny zápasu to ještě šlo, ale přístup některých
hráčů v následných minutách hry byl žalostný.
Ne 2. 2. POLIČKA – LANŠKROUN 7:3
(3:1,2:0,2:2)
Branky: Szilva 2, Fúzik 2, Škarýd, Boháček, Tobiáš
Spartak podal dobrý výkon a v 9. minutě se ujal
vedení. Když na začátku druhé třetiny vedl již 5:1
bylo prakticky o utkání rozhodnuto. V závěrečné třetině si sice vybral slabší chvilku, ale nakonec zvítězil
vysoko 7:3.
St. 5. 2. LEDEČ n/S – POLIČKA 3:6 (
0:1,0:4,3:1)
Branky: Šedý 2, Mahel, Škarýd, Szilva, Hejtmánek
Spartak splnil další bodovou „povinnost“. Po dvou
třetinách vedl již 0:5 a bylo prakticky rozhodnuto.
Závěrečná část přinesla zlepšení hlavně v řadách
soupeře, který i přes tento nepříznivý vývoj v utkání
dokázal zkorigovat závěrečný výsledek.
Junioři:
Polička – Litomyšl
Světlá n/S. – Polička
Polička – Chotěboř
Polička – Litomyšl
Litomyšl – Polička
Polička – Litomyšl

5:3
1:4
2:7
1:6
2:3 P
6:2

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

6:1
2:5
1:2
3:4 SN
8:3
2:6
4:3

St. žáci:
Polička – Hlinsko
Polička- Jihlava
Polička – Lanškroun
Žďár n/S – Polička
Ledeč n/S – Polička

3:1
7:1
9:1
4:6
4:1

Ml. žáci:
Polička – Hlinsko
Polička – Jihlava
Polička – Lanškroun
Žďár n/S – Polička
Ledeč n/S – Polička

5:3
9:6
2:5
11:4
0:3

Přípravka:
Lanškroun – Polička
Chrudim – Polička
Polička – Hlinsko
Skuteč – Polička
Lanškroun – Polička
Polička – M. Třebová
Pardubice – Polička
Chrudim – Polička
Choceň – Polička

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. Hrály se dvě soutěžní
úrovně. První pro hráče hrající maximálně okresní přebor a druhou, které se mohli zúčastnit hráči
až do 3. ligy. Kromě soutěží jednotlivců se na závěr
hrála soutěž dvoučlenných družstev.
Z výsledkové listiny
Jednotlivci do OP (celkem 28 hráčů)
1. Čípa Luboš, Polička (viz. foto)
2. Smolík Milan, Bystřice
3. Baláš Josef, Polička
4. Hertl Jiří, Rovečné
5. Andrlík Jindřich, Polička
6. Kössler Pavel, Polička
7. Ševčík Leoš, Polička
8. Smolík Tomáš, Bystřice

Jednotlivci do 3. ligy (celkem 26 hráčů)
1. Charous Jan, Rovečné
2. Pros René, Tišnov
3. Hubinka Jiří, Vidlatá Seč
4. Moravec Zdeněk, Rovečné
5. Češka Roman, Borová
6. Hertl Jiří, Rovečné
7. Ševčík Leoš, Polička
8. Fendrych Jiří, Polička
Družstva (celkem 11 dvojic)
1. Pros R. – Charous J.
2. Moravec Z. – Smolík M.
3. - 4. Češka R. – Lacina M.
3. - 4. Hubinka J. – Osecký Lukáš
Za oddíl E. Střílek

10:2
5:1
1:11
8:3
9:1
3:6
8:2
7:2
7:15
Výbor oddílu LH

Pyžamový turnaj
Volejbalový oddíl Polička vás srdečně zve na Pyžamový turnaj
• KDY? Sobota 29. března 2014, v 14:30hod
prezentace, v 15:00hod začátek turnaje
• KDE? Sokolovna Polička
• STRAVNÉ? Co dům dá a peněženka dovolí,
občerstvení zajištěno.
• NOCLEŽNÉ? 50 Kč/osoba
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Fotbalová přípravka
Starší přípravka 2004 stříbrná
V sobotu 25. 1. jsme jeli na turnaj do Libchav
s ročníkem 2004. Podle slov pořadatelů jsme
předváděli nejpohlednější fotbal a musíme uznat,
že měli pravdu. Prohráli jsme jedno jediné utkání a to tak smolným způsobem, že jsme soupeře
pustili asi 2x na naši polovinu a navíc jsme si dali
vlastní gól. Celý turnaj jsme odehráli ve velké pohodě a s velmi vysokým nasazením.
Poděkování patří všem a hlavně rodičům za
ochotu při dopravě na turnaj.
VÝSLEDKY:
Polička – Ústí n. Orlicí
2:1
		 B: Bauer, Valouch
Polička – Libchavy
0:1
Polička – Letohrad
1:0
		 B: Mach
Polička – Řetová
7:0
		 B: Bauer 4x, Bulva, Mach, Martinů
SESTAVA :
Hegrová, Myška, Bulva, Zahradníček, Bauer,
Martinů, Mach, Valouch
TRENÉŘI: Karlík Jan, Mach Sergio

25. 1. východočeské přebory starších žáků
v Pardubicích. Těchto přeborů pro 24 hráčů se
zúčastnili naši borci Adam Jelínek a Zdenda Jílek. Zdenda obsadil 3. místo ve čtyřhře se spoluhráčem z Chocně.
25. 1. se konal turnaj ve čtyřhře Medium.
Sedm dvojic hrálo v tabulce na jeden set, každý
s každým. Každá dvojice alespoň jednou vyhrála i prohrála, takže závěrečné počítání výsledků
bylo zajímavé.
Konečné pořadí domácích:
3. Scheib Láďa - Hrubý Zdeněk
5. Teplý Ivo - Sedláček Milan
1. 2. turnaj babytenis v Poličce. Za účasti 24
dětí hráli odděleně chlapci a děvčata. Mezi děvčaty jsme opět měli horkou kandidátku na titul, Simču Válkovou. Bohužel titul to nebyl, ale
3. místo je také výborné. Mezi chlapci bojovali
Kuba Čerbák 6. místo, Ondra Baláš 9. místo
a Důša Zahradníček přes velkou snahu a bojovnost 11. místo.
8. 2. v sobotu se konal turnaj ve čtyřhře hráčů nad 45 let v Poličce. Nečekaná účast 10 dvojic byla zárukou pěkného a dlouhého turnaje. Ve
dvou skupinách se bojovalo o nasazení do čtvrtfinálových bojů. Poražení z těchto zápasů a dva
nepostupující, vytvořili pavouka útěchy. V té se
nejvíce dařilo dvojici Kašpar - Jirásko. Nejvíce sil
prokázala domácí dvojice Scheib - Hrubý, která
dokázala ve finále oplatit porážku ze skupiny věčně mladé dvojici Bonaventura - Filip.

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Pronajmu nebytové prostory na ulici Masarykova 192, Polička. I. a II. patro, vhodné na kanceláře. Tel. 608 919 152, 603 281 813.
•
Učitel českého a anglického jazyka nabízí doučování pro základní a střední školy. tel.
777 112 174.
•
Nabízím dlouhodobé efektivní hubnutí se 100% výsledky a garancí vrácení peněz. tel.
773 213 735.
•
Divadlo hledá nadšené lidi na pořádání pohádek, koncertů a komedií. Práce na DPP, info@
dobredivadlo.cz, 777 637 888.
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Konečné pořadí domácích:
1. Scheib Láďa - Hrubý Zdeněk
7. Hegr Petr - Teplý Ivo
8. 2. turnaj mladších žákyň v Žamberku. Na
tomto turnaji startovala a vedla si velice dobře
Kačka Kotvová. Ve dvouhře zaznamenala jednu
výhru ve dvouhře a ve čtyřhře získala 3. místo se
spoluhráčkou z Pardubic.
15. 2. Východočeský přebor dorostenek v Poličce. Po roce jsme opět dostali příležitost uspořádat tuto významnou akci. Přebor je pořádán pro
24 hráček, mezi kterými byla také Lucka Jílková, která po veliké bitvě vyhrála jeden zápas ve
dvouhře.
15. 2. turnaj starších žáků v Pardubicích. Na
tomto turnaji získal Adam Jelínek 2. místo ve
čtyřhře se spoluhráčem z Kvasin.
16. 2. Východočeský přebor babytenistek ve
Svitavách. Na tomto přeboru startovala v současnosti naše nejlepší hráčka Simča Válková. I když
Simča patřila do úzkého kruhu favoritek na titul
přebornice kraje, nebylo dopředu vůbec jisté, na
kterém místě se nakonec umístí. Konkurence
byla silná. Simča to přes velkou bojovnost, ale
dokázala a porazila všechny soupeřky, které na
cestě k titulu potkala. Velká pochvala.
Výroční členská schůze se koná v pátek
28. 3. v 18.00 hod. v budově TO.
-zj-

PŘÍPRAVKA

ŽÁCI

DOROST

MUŽI „B“

MUŽI „A“

Rozlosování - jaro 2014
Den

Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

NE

16. 3.

17

15:00

Sokol MORAVANY

SK POLIČKA

NE

23. 3.

18

15:00

SK POLIČKA

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

NE

30. 3.

19

15:00

HEŘMANŮV MĚSTEC

SK POLIČKA

NE

6. 4.

20

16:30

SK POLIČKA

Jiskra LITOMYŠL

NE

13. 4.

21

16:30

FC HLINSKO

SK POLIČKA

NE

20. 4.

22

17:00

SK POLIČKA

Sokol DOLNÍ ÚJEZD

NE

27. 4.

23

17:00

SK PARDUBIČKY

SK POLIČKA

SO

3. 5.

24

17:00

SK POLIČKA

TJ LANŠKROUN

NE

11. 5.

25

17:00

TJ SVITAVY „B“

SK POLIČKA

SO

17. 5.

26

17:00

SK POLIČKA

FK Agria CHOCEŇ

NE

25. 5.

27

10:15

FK OEZ LETOHRAD „B“

SK POLIČKA

NE

1. 6.

28

17:00

SK POLIČKA

1. FC ŽAMBERK

NE

8. 6.

29

10:15

MFK CHRUDIM „B“

SK POLIČKA

SO

14. 6.

30

17:00

SK POLIČKA

SK HOLICE
SK POLIČKA

SO

21. 6.

16

17:00

ŽSK TŘEMOŠNICE

Den

Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

SO

29. 3.

15

15:00

SK POLIČKA „B“

Sokol LIBCHAVY

SO

5. 4.

16

16:00

Sokol ŘETOVÁ

SK POLIČKA „B“

SO

12. 4.

17

16:30

SK POLIČKA „B“

Slavoj CEREKVICE N/L.

SO

19. 4.

18

17:00

FK Sokol SEBRANICE

SK POLIČKA „B“

SO

26. 4.

19

17:00

SK POLIČKA „B“

Sokol KAMENNÁ HORKA

NE

4. 5.

20

17:00

TJ LANŠKROUN „B“

SK POLIČKA „B“

SO

10. 5.

21

17:00

SK POLIČKA „B“

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

NE

18. 5.

22

17:00

Jiskra ÚSTÍ NAD ORLICÍ „B“

SK POLIČKA „B“

SO

24. 5.

23

17:00

SK POLIČKA „B“

Sokol VERMĚŘOVICE

SO

31. 5.

24

17:00

Slovan MORAVSKÁ TŘEBOVÁ „B“

SK POLIČKA „B“

SO

7. 6.

25

17:00

SK POLIČKA B“

Sokol JANOV

SO

14. 6.

26

17:00

Sokol ČISTÁ

SK POLIČKA „B“

SO

21. 6.

14

17:00

Sokol KUNČINA

SK POLIČKA „B“

Den

Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

SO

5. 4.

12

13:45

Sokol KUNČINA

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

SO

12. 4.

13

14:15

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

Sokol LIBCHAVY

SO

19. 4.

14

15:00

Sokol ŘETOVÁ / ÚSTÍ N. ORL. „B“

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

NE

27. 4.

15

14:45

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

MORAŠICE / CEREKVICE
Sokol HORNÍ ÚJEZD

SO

3. 5.

16

14:45

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

SO

10. 5.

17

14:45

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

FK PROSEČ

NE

18. 5.

18

15:00

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

NE

25. 5.

19

14:45

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

JEHNĚDÍ / SLOUPNICE

SO

31. 5.

20

14:45

TJ ŽICHLÍNEK

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

NE

15. 6.

22

14:00

Sokol RADIMĚŘ

SK POLIČKA / Sokol POMEZÍ

Den

Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

SO

19. 4.

12

09:30 11:15

SK POLIČKA

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

NE

27. 4.

13

09:30 11:15

DOLNÍ ÚJEZD

SK POLIČKA

SO

3. 5.

14

09:30 11:15

SK POLIČKA

FC JISKRA 2008

SO

10. 5.

15

09:30 11:15

LIBCHAVY

SK POLIČKA

NE

25. 5.

17

09:00 10:45

JABLONNÉ NAD ORLICÍ

SK POLIČKA

SO

31. 5.

18

09:30 11:15

SK POLIČKA

DOLNÍ ÚJEZD

SO

7. 6.

19

12:00 13:45

FC JISKRA 2008

SK POLIČKA
LIBCHAVY

SO

14. 6.

20

09:30 11:15

SK POLIČKA

Den

Datum

Kolo

Čas

Domácí

Hosté

NE

13. 4.

8

9:00

ČESKÁ TŘEBOVÁ B

POLIČKA, M. Třebová, Svitavy

NE

20. 4.

9

9:00

LITOMYŠL

POLIČKA, Č. Třebová B, Jablonné n. O.

NE

27. 4.

10

9:00

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

POLIČKA, Libchavy, Litomyšl

SO

3. 5.

11

9:00

LANŠKROUN

POLIČKA, Svitavy, Litomyšl

SO

10. 5.

12

9:00

POLIČKA

Č. Třebová B, Lanškroun, Libchavy

SO

17. 5.

13

9:00

POLIČKA

M. Třebová, Jablonné, Lanškroun

NE

25. 5.

14

9:00

LIBCHAVY

POLIČKA, Svitavy, Jablonné

Poličští sportovci
opět mezi
nejlepšími
Slavnostní večer vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska roku 2013“ se
uskutečnil v úterý 21. ledna v Tylově domě v Poličce. Na stupních vítězů mezi nejlepšími nechyběli,
stejně jako každý rok, sportovci z Poličky. Kdo byl
tedy vyhlášen jako Sportovec roku 2013 z našeho
města?
Kolektivy dorost
HC SPARTAK POLIČKA (lední hokej dorost).
Postarali se o největší úspěch mládežnického
hokeje v regionu v uplynulé sezoně, když po dramatických bojích v play off vyhráli krajskou ligu
dorostenců.
Kolektivy žáci
SK KOMETA POLIČKA (hokejbal mladší žáci).
Zvítězili v silné konkurenci na finálovém turnaji
mistrovství ČR a stali se tak českými šampióny ve
své věkové kategorii.
Jednotlivci dorost
1. Tereza Vytlačilová (atletika, Atletika Polička).
Atletická královna pokračovala i v roce 2013 v medailové sklizni. Titul juniorské mistryně republiky
získala v hodu oštěpem, ve vrhu koulí a jako členka juniorského družstva. Juniorskou vicemistryní
se stala v halovém víceboji a ve vrhu koulí v hale.
Úspěchy sbírala také mezi dospělými. V kategorii do 23 let byla druhá na mistrovství ČR v hodu
oštěpem, mezi ženami byla členkou stříbrného
družstva na mistrovství ČR a ve finále extraligy
žen vyhrála soutěž oštěpařek. Druhá místa v oštěpu a kouli získala na mezistátním utkání juniorů,
v průběhu atletické sezony vyhrála řadu mítinků
po celé republice.
2. Petr Matouš (skate slalom, OS SK8 Slalom Polička). Absolutní světová jednička skate slalomu ve
své kategorii. Vyhrál celkové hodnocení českého
poháru a pět jeho dílčích závodů, mistrovství ČR,
mistrovství Itálie v Miláně, mistrovství Evropy
v Londýně i mistrovství světa v americkém Houstonu. Není tedy žádného divu, že mu i ve světovém
žebříčku patří první místo.
3. Jaroslav Knettig (skate slalom, OS SK8 Slalom Polička). Byť teprve sedmnáctiletý, ovládl celkové hodnocení českého poháru ve skate slalomu
v kategorii mužů. Rovněž se stal mistrem republiky, dovezl si čtvrté místo z italského mistrovství
v Miláně a ve světovém žebříčku mu pro rok 2013
patří šestá příčka.
Jednotlivci žáci
1. Lucie Ambrožová (šachy, TJ Štefanydes Polička). Nebylo v roce 2013 v České republice lepší
šachistky v kategorii dívek do 12 let, neboť tato
mladá hráčka vyhrála mistrovství ČR této kategorie. Kromě toho se podílela na zisku bronzové
medaile z mistrovství ČR družstev mladších žáků
pro poličský klub. Díky svým výkonům byla nominována do reprezentace České republiky a startovala na prosincovém mistrovství světa mládeže ve
Spojených arabských emirátech.
3. Petr Martinů (skate slalom, OS SK8 Slalom
Polička). Bronzový medailista z mistrovství ČR
ve skate slalomu, druhé místo obsadil v celkovém
hodnocení českého poháru, kde v jednom závodu
zvítězil, třikrát skončil druhý a dvakrát třetí.
Masters
Petr Gregor (kickbox, Arena Vysočina Polička). V americkém Orlandu dosáhl svého životního úspěchu, když se tam stal vicemistrem světa
v kickboxu v boji v plném kontaktu v kategorii 35
– 40 let ve váze nad 85 kilogramů. Neméně úspěšný
byl také na světovém šampionátu v Řecku, kde vybojoval druhé místo v disciplíně čínský box koshiki.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. sobota
2. neděle
3. pondělí

14.00-20.00
zavřeno		
6.00-8.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
4. úterý
6.00-7.30, 10.00-16.00, 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, 12.00-15.00, 17.00-20.00,
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 6.00-10.00, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
11. úterý
6.00-7.30, 9.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
12. středa 6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquaerobic
13. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
14. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle zavřeno
17. pondělí 6.00-10.00, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
18. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 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, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 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 6.00-7.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
25. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 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, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
28. pátek
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
29. sobota 14.00-20.00
30. neděle zavřeno

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
UPOZORNĚNÍ: Vážení zákazníci, v měsíci
březnu 2014 pokračuje na chatce „Balaton“ rekonstrukce. Z tohoto důvodu až do odvolání chatku
nepronajímáme. V případě vašeho zájmu nás kontaktujete na tel. bazén Polička 461 725 631 nebo
737 867 342 na možnost objednávky po termínu
odstávky. Děkujeme za pochopení.
Jitka Kmošková, vedoucí

Turisté v březnu
31. pondělí 6.00-7.30, 11.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
INFORMACE: Na kurz AQUAGRAVIDIBIC
cvičení a plavání pro těhotné se informujte na
Plavecký bazén: Jitka Kmošková tel. 737 867 342,
Zdena Mihulková tel. 461 725 631, Plavecká škola:
Jolana Kozlová 731 020 030 nebo bazen@tespolicka.cz, plbazen@tespolicka.cz, plaveckaskola@
tespolicka.cz
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!
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 270 C.
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:
v březnu PROVOZ DO 16. 3. 2014 včetně!
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

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. V případě nedostatku sněhu se zájezd nekoná.
Vedoucí zájezdu: Josef Brokl
Sobota 15. března - Jarní přírodou
Na 37. ročník turistického pochodu se vydáme za našimi kamarády do Jaroměřic. Připraveny jsou pěší trasy od 7 do 38 km.
Informace podá: Ing. Karel Müller, doprava
osobními auty.
Neděle 30. března - Zahájení jarní turistické
sezony
V letošním roce byl zahájením sezony pověřen odbor KČT Česká Třebová. Slavnostní zahájení proběhne v kulturním domě Národní
dům. V průběhu kulturního programu bude
předán štafetový klíč odboru KČT Polička,
který je pověřen u příležitosti oslav 750 let
založení města Poličky pořádat v příštím
roce „Zahájení jarní turistické sezony“ v Poličce.
Po slavnostním zahájení je připravena možnost prohlídky pamětihodností města Č. Třebové a pěší vycházky do okolí (Hory, Kozlov).
Sraz účastníků v 7.15 hod. na nádraží ČD
a společný odjezd vlakem v 7.30 hod.
Vedoucí akce: Josef Brokl.
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.

AVL Polička

6. 2.
20. 2.

V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
23. 1. K6 - Bystré
2:0
K6 - THT
0:2
30. 1. Bystré - Jaruni
0:2
Jaruni - Pajdáci
2:0
Pajdáci - LachSoda
2:0
Bystré - LachSoda
2:0
Bystré - Pajdáci
1:1
Bystré - Jaruni
0:2
Bystré - ASPV		
0:2
THT - ASPV		
2:0

Rozpis zápasů:
6. 3.
K6 - Jaruni, K6 - Jaruni,
Bystré - ASPV
13. 3. THT - LachSoda, THT - Hrošíci,
Jaruni - Hrošíci
20. 3. K6 - Pajdáci, Bystré - Pajdáci,
Bystré - LachSoda
27. 3. Bystré - Hrošíci, K6 - Hrošíci,
ASPV - Pajdáci
3. 4.
THT - Hrošíci, LachSoda - Hrošíci
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák
TJ Spartak Polička - ASPV
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