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Schválen rozpočet Poličky pro rok 2014
Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání ve čtvrtek 20. února 2014 rozpočet města pro
rok 2014. Rozpočet činí ve výdajích 221,5 mil. Kč,
je vyvážený a nepočítá s žádným úvěrem. Město
Polička hospodaří bez úvěru již 12. rokem. Rozpočet počítá i s rezervou, která je ve výši 9 mil. Kč.
„Velice si vážím a mám velkou radost, že období
posledních let zcela jasně ukazuje, že není nutné
se lehkovážně zadlužovat. Konkrétním důkazem
jsou splacené dluhy (v roce 2002 přes 100 mil. Kč),
solidní rezerva 9 mil. Kč a dále již zaplacené a vykoupené pozemky v ceně 10 – 15 mil. Kč na rozvoj
bytové výstavby v krásné lokalitě a též i území pro
podporu rozvoje podnikatelských aktivit, které
přinášejí tolik potřebná pracovní místa. Hlavní
podmínkou tohoto obyčejného, ale efektivního

hospodaření je věcná a dělná atmosféra našeho
městského zastupitelstva, kde zájem o Poličku
dalece převyšuje falešná politická handrkování,“
komentuje hospodaření města starosta Jaroslav
Martinů.
Mezi největší investiční akce tohoto roku patří Realizace úspor energie Masarykovy ZŠ –
19 mil. Kč, rekonstrukce ulic Masarykova, Nová
a Růžová - 7 mil. Kč, opravy chodníků a komunikací – 6,1 mil. Kč, rekonstrukce kanalizace 3,1 mil. Kč,
rekonstrukce poličských hradeb 2,5 mil. Kč. Velká
finanční podpora jde i do sportu, kultury a jiných
aktivit, celková částka je ve výši cca 15 mil. Kč,
z toho si spolky, kluby a další zájmové neziskové
organizace rozdělí téměř 6 mil. Kč.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Velké stavby - velká omezení
Z důvodu dokončení opravy silnice od Lezníku
po kruhový objezd v Poličce, které zahrnuje i opravu mostu před železničním přejezdem na ulici
T. Novákové a rekonstrukci ulice Husova včetně
kanalizace a vodovodu, dojde k následujícím změnám a omezením:
Termín omezení pro nákladní a osobní automobily - 1. 4. – 15. 8. 2014.
Navržená objízdná trasa:
• pro nákladní automobily - Litomyšl – Svitavy
– Polička – 33 km
• pro osobní automobily - Polička – Střítež – Sebranice - 11 km
V Poličce je objížďka vedena od kruhového objezdu kolem rybníka, Vrchlického ulicí na Starohradskou a Střítežskou směrem na Střítež.
Změny v odjezdech autobusů
Uzavírka ulice Husova ovlivní všechny linky
jedoucí ze zastávky Polička aut. st. - Polička most.
Spoje dálkových linek - 178100, 680023,
680044, 700938, 820285, které nyní odjíždí
ze stanoviště č.1 budou odjíždět ze stanoviště
č.9. MHD zůstane na stanovišti č.1.
Pro směr Jedlová, Bystré, Bohuňov, Olešnice, Brno bude zastávka Polička most přemístěna
na ulici Čsl. armády. Linky: 680022, 680809,
680840, 680845, 680773.

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 17. dubna
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Pro směr Korouhev, Jimramov, Bystřice
n. Pern. nebude obsluhována zastávka Polička
most, ale bude nahrazena zastávkou Polička u divadla. Linky: 680020, 680035, 680832, 840101,
840901.
Pro směr Polička masokombinát, Střítež, Borová, Hradec Králové nebude obsloužena zastávka
Polička most, Polička u divadla. Linky: 620752,
680037, 680771, 680824, 680827, 680837.
Pro směr Svitavy pojedou autobusy po objízdné
trase, zastávky beze změny.
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Vedení města
na Svojanově
Hrad Svojanov navštívili zástupci vedení města
ve středu 5. března. Během návštěvy se seznámili
s novou provozovatelkou hradní restaurace paní
Světlanou Konečnou, která restauraci začala vést
1. března 2014. Za doprovodu kastelána hradu
Miloše Dempíra starosta Jaroslav Martinů i místostarostka Marie Kučerová vyzkoušeli zvon na
nové zvonici, která je umístěna na hradbách vnitřního hradu. Vedení města oceňuje práci kastelána
a jeho kolegů, jako majitelé hradu můžeme být na
hrad města Poličky pyšní.
V letech 2011 – 2013 probíhal rozsáhlý projekt
v rámci dotace EU „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ za
26,4 mil. Kč, podíl města Poličky činil 3,6 mil. Kč.
Další finanční částky vynakládá město Polička každoročně na provoz hradu a dílčí stavební úpravy.
Mimo projekt tak v loňském roce město poslalo na
hrad Svojanov další 2 mil. korun, z toho cca jeden
mil. korun na provoz hradu, další milion na stavební úpravy.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nová bezplatná
služba pro občany
Město Polička zpřístupnilo na svých webových
stránkách novou bezplatnou službu pro ty, kteří chtějí stavět, ale nejen pro ně. Služba E-utility
Report podává informaci o existenci sítí a umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření
k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným
správcům inženýrských sítí systém vygeneruje
žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky
odešle. Pro ostatní správce inženýrských sítí, kterým prozatím není umožněn příjem žádostí touto
formou, systém vygeneruje PDF soubory, které lze
vytisknout, vyplnit a svépomocí doručit. Žádosti
jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují
veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.
Využití a ovládání služby je snadné, doplněné
nápovědou pro jednotlivé kroky. Bezplatná služba
by měla usnadnit proceduru složitého vyřizování
dokumentů a měla by žadatelům umožnit rychlý
a bezplatný způsob, jak podat žádost o vyjádření
správcům inženýrských sítí tak, aby nikdo nebyl
opomenut a aby žádosti jednotlivým správcům
nebyly odesílány nadbytečně. Službu najdete na
www.policka.org v sekci Služby.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Nová základna
záchranky bude
Stavbu nové výjezdové základny pro záchranáře
v Poličce schválili krajští zastupitelé koncem února. Kraj získal na vybudování nové stanice peníze
z evropských fondů. V současné době je zpracována
projektová dokumentace a kraj vypsal výběrové řízení na firmu, která areál postaví. Začít stavět by se
mělo v letošním roce.
Město Polička vyšlo projektu vstříc již v minulém roce a připravilo podmínky pro jeho bezproblémovou realizaci. Zastupitelstvo města schválilo
na svém jednání v červnu loňského roku bezúplatný převod části pozemkové parcely o výměře cca
800 m2 v lokalitě Starohradská do majetku Pardubického kraje právě pro výstavbu nové výjezdové
základny Zdravotnické záchranné služby.
Naše město záměr kraje na vybudování stanice
záchranky velice vítá a podporuje, nové umístění
přímo u silnice I/34 umožní rychlejší výjezd a zásah záchranné služby.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Blahopřání pro Ing. Adolfa Kleina

Bonus pasy
Českomoravské pomezí (svazek měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké
Mýto) nabízí opět všem poskytovatelům služeb
působícím na území stejnojmenné turistické oblasti možnost zapojit se do slevového programu
Bonus pas.
Projekt, jehož cílem je podpora cestovního ruchu v regionu, nabízí návštěvníkům možnost využít zvýhodněných cen, zapojeným subjektům pak
předpoklad zvýšeného zájmu zákazníků o jejich
služby.
Pokud se chcete stát součástí projektu nebo
máte jakýkoliv dotaz, pište na e-mailovou adresu
bonus@ceskomoravskepomezi.cz.
Další informace a podmínky pro zapojení se do
projektu najdete na portálu
www.ceskomoravskepomezi.cz.

K významnému životnímu jubileu poblahopřál
inženýru Kleinovi starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou.
Pan Klein se narodil 2. března 1934 a patří mezi ty,
bez nichž si nelze představit kulturní život v Poličce. Jeho jméno a příspěvky se pravidelně objevují
na stránkách Jitřenky, je zároveň členem její redakční rady. Od roku 2003 je kronikářem města
Poličky. Pan Klein patří mezi poličské ochotníky,

je to velký hudebník, zejména jazzman, cestovatel,
fotograf. O své cestovatelské zážitky se podělil na
řadě zajímavých besed a setkání. První vystoupení pana Kleina bylo v Jiráskově Otci v roce 1952,
a to hned ve dvou rolích: Chalupník Jílek a pak
také klarinetista v kapele, která hrála při procesí.
V roce 2009 vyšla jeho kniha „190 let ochotnického divadla v Poličce“, je držitelem Zlatého odznaku
J. K. Tyla od Svazu českých divadelních ochotníků. Nelze též opomenout dlouholeté působení
pana Kleina ve skautu. Je držitelem Medaile díků
a vyznamenání Bronzové Syrinx od Svazu skautů
a skautek České republiky.
Vedení města velmi oceňuje celoživotní práci
pana inženýra Kleina pro město Poličku a vyjadřuje touto cestou velký dík a uznání. Přejeme
hodně zdraví a energie do dalších divadelních,
hudebních a cestovatelských zážitků! Hodně štěstí
a rodinné pohody.
N. Šauerová,
tisková mluvčí města
K blahopřání se připojuje
redakční rada Jitřenky

Den Země údržba naučné
stezky

Hrad Svojanov získal zlatou medaili

Občanské sdružení A21 Polička letos oslaví Den
Země obnovou naučné stezky v Liboháji a v dřívějším termínu - v sobotu 12. 4. Začneme v 9 hodin
u altánku a skončíme opečením něčeho dobrého
na ohníčku k obědu. Kdo se chce přidat a pomoct
s obnovou značení, tabulí, úklidem apod., tak ho
rádi uvítáme.
V plánu jsou i další aktivity s prezentací informací ohledně našeho místního životního prostředí
blíže ke skutečnému termínu Dne Země 22. 4.
V informačním centru a v restauraci u přehrady
jsou k dispozici brožurky k naučné stezce. Vloni
jsme ošetřili, opravili a zdokonalili zadní část
stezky za přehradami, letos opravíme Liboháj.
Doporučuji do těch míst zavítat, můžete i posedět
pod stříškou v bývalém lomu u stanoviště geologie.
René Habrman - A21 Polička

Děti přinesly
masopust
Již tradicí je masopustní návštěva dětí z MŠ Palackého nám. na poličské radnici. Tentokrát chodby úřadu rozveselili piráti, lodníci, mezi nimi pár
vodníků a další pohádkové bytosti. V roli lodníků
a pirátů byly i paní učitelky.
Všem z MŠ Palackého nám. děkujeme a těšíme
se zase za rok!
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Hrad Svojanov se stal o víkendu předmětem
kontroly památkového inspektora v rámci reportáže Televizních novin na Nově. Nová rubrika
„památkový inspektor“ byla poprvé odvysílána
v neděli 2. března a její první reportáž se odehrála právě na Svojanově. Cílem památkového
inspektora je ukázat divákům, která místa v naší
zemi stojí za vidění, a kterým se naopak raději
vyhnout. Hrad Svojanov v této zkoušce po všech
stránkách obstál a získal tak zlatou medaili. Inspektor a reportér v jedné osobě Jakub Bystrzycki
ocenil zejména rozmanitost nabídky hradu, velké
spektrum služeb pro turisty a také čistotu panující
v hradním areálu. Prvním místem kontroly bylo
sociální zařízení, zkouškou úspěšně prošla i hradní restaurace a pokoje penzionu. Hrad Svojanov
mimo prohlídkových okruhů nabízí rozsáhlé možnosti celodenního vyžití. Hradní areál je částečně
bezbariérový, vozíčkářům je uzpůsobeno i sociální zařízení. Prohlídkový okruh A je pro handicapované osoby dostupný za pomoci asistence, kterou
správa hradu nabízí. Atrakcí pro děti je například
stádo kamerunských koz nebo voliéry s dravými
ptáky, v prostorách odpočinkové zóny je situováno
mj. dětské hřiště. Raritou Svojanova je, že si jeho
vnější i vnitřní prostory mohou návštěvníci prohlédnout i se svými pejsky. Velkou výhodou pro
turisty je i parkoviště v areálu předhradí, v bezprostřední blízkosti samotného hradu.
Odvysílání reportáže se velmi pozitivně projevilo na sledovanosti internetových stránek hradu. V době po odvysílání reportáže, tedy v neděli
2. března cca kolem 20 hodin bylo na naše stránky
připojeno současně 1 015 lidí. Celkově si v neděli
stránky prohlédlo 1 609 lidí. Jedná se o sledovanost dlouhodobě rekordní.
Hrad Svojanov patří od roku 1910 městu Poličce.
V posledních letech město zrealizovalo rozsáhlou
rekonstrukci, což je na hradě vidět již „na první
pohled“. Od dubna je hrad otevřen denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
Rekordní zájem o prohlídku Svojanova
Ačkoliv byl hrad Svojanov otevřen teprve měsíc,
jeho prostory si prohlédlo již během prvních třech
víkendů na březen neuvěřitelných 2 000 návštěvníků. Velký zájem o prohlídku hradu byl hned
první, ale zejména pak druhý březnový víkend,
kdy hrad navštívilo 1001 osob. Mimořádný zájem
o prohlídku hradu je dán dokončením rekonstruk-
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ce hradního areálu, který si nyní návštěvníci mohou prohlédnout v plné kráse. Lákadlem pro návštěvníky jsou i nové expozice v interiérech. Hrad
Svojanov je jedním z mála památkových objektů,
na kterých jsou k dispozici návštěvníkům téměř

všechny prostory. Lidé oceňují i zázemí hradu,
restauraci, množství laviček v areálu nebo dětské
hřiště v prostorách odpočinkové zóny. Letos je
zvýšená poptávka i o rezervace ubytování v hradním penzionu.
Miloš Dempír

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat lékařům
MUDr. O. Pávkové, MUDr. K. Pávkovi a poličské
Charitě, obzvláště ošetřovatelkám, za nesmírně
obětavou péči a velice lidský a důstojný přístup
k nemocnému člověku, které věnovali našemu tatínkovi Vojtěchu Navrátilovi v posledních chvílích
jeho života.
Velice si toho vážíme a děkujeme.
Za rodinu Lenka Vondrová
***
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu primáři Provazníkovi, paní dr. Hrubé a všem sestřičkám
a ošetřovatelům z LDN odd. B2 za vzornou péči
a pěkný přístup k pacientům.
Děkuji moc
Marie Mašková

Na kole městem i za město
Jezdíte do centra na kole, ale nevyhledáváte
jízdu po hrbolatých kostkách? Pak zřejmě nebudete jásat, tři dny se radovat a volat sláva. Město
předláždí štípanou dlažbou další ulici, tentokrát
Masarykovu, tu která vede z náměstí ke kruhovému objezdu.
Ani tentokrát neuspěly námitky nás cyklistů,
kteří před „cyklo-drncáním“ dáváme přednost
„hladké“ jízdě. Cyklisté při obnově povrchů v centru bohužel nemají sluchu. A přitom by stačil
např. jenom úzký pruh dlažby řezané, místo štípané. Pruh by byl součástí komunikace pro auta
a neubral by ani šíři chodníku, ani šíři vozovky.
To samé by se pak dalo řešit v ulici Riegrova, o níž
se dnes mluví, že přijde na řadu v nejbližších letech. Argument poukazující na omezenou šíři ulice by byl v tomto případě lichý, zůstal by již jen
argument teoreticky estetický, tedy jak by pruh
řezané žulové dlažby ladil s žulovou dlažbou štípanou a v jakém místě komunikace by se nacházel. Určitě existují negativní názory posuzující
estetiku takového řešení, já jsem přesvědčen, že
při dobré vůli by to šlo udělat pěkně a větší roli,
než peníze, by zde hrál návrh architekta. Vždyť
se ta rekonstrukce povrchů dělá na celá desetiletí.
Dnes je vjezd cyklistům do centra umožněn
v hlavních ulicích v obou směrech. Doufejme, že
se toto desetiletími prověřené praktické opatření
udrží i v případě položení pouze štípané dlažby,
kdy kolařů v centru v důsledku zkrášlení zase
trochu ubude.
Naopak dobrá zpráva je pro pěší. Nové povrchy
chodníků v ulici Masarykova budou (oproti původnímu záměru) zhotoveny ze stejné betonové
dlažby, z níž jsou chodníky na náměstí.
Naděje na bezpečnější dopravu do zaměstnání
v budoucnu vzrostla zaměstnancům masokombinátu. V prosinci byla dokončena studie pro zamýšlenou cyklostezku od okraje Poličky k odbočce na Široký Důl u jejich závodu. Studie řeší šíři
komunikace cyklostezky a liniové zeleně a mapuje vlastnické vztahy. K vlastní realizaci však zbývá ještě mnoho kroků.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města
Vážený pane Matouši, milí spoluobčané,
tento příspěvek mě velice překvapil, a to hlavně z důvodu, že autorem je kolega z městské rady,
kde se celá problematika rekonstrukce náměstí,
ulic Komenského a Tyršova, prostranství u pošty
včetně letošní etapy, tj. ulic Nové, Růžové a Masarykovy mnohokráte diskutovala za zohlednění
všech nezbytných technických norem, které musí
být zapracovány v konečné realizační podobě.
Z důvodu celkové informovanosti připomínám,
že autorem návrhu řešení je architekt Mikuláš
Medlík, dále projektant Lubomír Klodner, kteří
mj. zapracovali standardní normy včetně nezbytného vyjádření dopravní policie. Pro zpracování
této odpovědi jsem si vyžádal stanoviska výše

jmenovaných odborníků, včetně názoru dopravní policie.
Je přirozené, že konečná podoba ulice Masarykovy vychází z velmi omezených prostorových
možností, kdy nejužší místo má šířku pouhých
6,95 m a také z hledání kompromisu protichůdných požadavků. Bylo nezbytné zharmonizovat
rozměr historický, architektonický, požadavky
obchodníků alespoň na zastavující pruh pro zásobování, dále bylo nutné v maximální míře pamatovat na chodce a též i na cyklisty.
Vyznačený jízdní pruh pro cyklisty se zde již
nevejde, není možné počítat s jízdním pruhem
pro cyklisty od okružní křižovatky směrem do
města jako s jednosměrným, který by měl šířku
1 m. V momentě, kdy by se to označilo jako jízdní pruh pro cyklisty, jezdilo by se zde na kolech
obousměrně, a to i ve směru od náměstí. To by již
vyžadovalo pruh šířky 2 m.
To vše by mělo velký dopad na chodníky, které
by bylo nezbytné zúžit a odstavné stání zrušit.
Domnívám se, že provoz cyklistů v centru je
nyní dostatečně podporován, není omezován
jejich výjezd a v jednosměrných ulicích je povolen i protisměrný provoz cyklistů. Do přilehlých
ulic se již nevrací původní hrubá dlažba, která je
pouze na objízdném okruhu kolem náměstí, ale
byla zvolena dlažba menšího rozměru 10 x 20 cm.
Jedná se o rozumný kompromis, který zohledňuje nejen rozměr architektonické krásy, ale též
odráží požadavky na všední každodenní provoz.
Velmi výrazným aspektem je fakt, že chodníky
v Masarykově ulici budou ze stejné dlažby, jako
chodníky na náměstí, které si občané velice pochvalují.
Jsem přesvědčen, že nová podoba této ulice
naváže na již úspěšně zrealizované minulé etapy,
tj. náměstí, ulice Komenského, Tyršova, Jordán
a prostranství u pošty a přispěje ke zkrášlení našeho historického centra a zároveň skloubí požadavky dnešní doby. Je přirozené, že se za období
750 let mnoho změnilo, nicméně rozměr ulic je
stále stejný a není vždy jednoduché vše optimálně zharmonizovat.
Nutno zmínit i další velmi důležitý aspekt, a to
aspekt zdravotní. Výměna asfaltového povrchu
za dlažbu, která dýchá se zemí, zlepší klima v ulicích, a to zejména v letních parních dnech.
Jsem také velice rád, že zastupitelé souhlasili
s vyčleněním nezbytné částky z rozpočtu města na letošní zásadní etapu v rozsahu ulic Nová,
Růžová a Masarykova. Zastávám názor, že je
nezbytné každoročně pokračovat v postupné
obnově našeho města včetně složité historické
části, a to nejen dlážděných povrchů ulic a chodníků, ale též i nezbytných sítí pod povrchem,
jako např. vodovod a kanalizace. Jen při tomto
přístupu předáme naše město dalším generacím
v pořádku.
Jaroslav Martinů, starosta

Jde jen o večírek?
Rádi bychom poděkovali kolektivu městské
knihovny a Divadelního klubu za příjemné zážitky na nekuřáckém večírku, který se pořádal
k oslavě měsíce čtenářství. Co je pozoruhodné?
Vše probíhalo v klubu a nejen v sále při koncertech, ale i v prostoru kolem baru a šatny se lidé
dohodli nekouřit!
Možná některým přijde divné vyzdvihovat
v jiných zemích tak samozřejmou věc. Pocit dýchatelna, nenačáchlých, ale i nepropálených šatů
je opravdu příjemný. Zvlášť když mnoho akcí
navštěvuje především mladá generace, která se
dokáže zhlédnout různých idolech dnešní doby.
O to sympatičtější bylo gesto zpívajícího Jaromíra Františka Palmeho, řečeného Fumase, který

z podia usměrňoval jednoho místního jásajícího
slovy, že jde o nekuřáckou akci.
A že je podivné (sobecké) chování některých
kuřáků možné regulovat, i, jak se říká, „z hora“,
je zřejmé. Město může zvažovat, kolik peněz a za
jakých podmínek komu přispěje. Je příjemné, že
mnozí z nás vědí, že o tom, jak bude Polička reprezentativní, rozhodují nejen historické památky, ale i to, jak se chovají místní, co předvedou
a dovolí dětem a mládeži. Tito lidé svými postoji
pomáhají nepřímo organizátorům podobných
akcí, výchovným pracovníkům a v neposlední
řadě rodičům, kteří svým dospívajícím ratolestem nemohou být pořád za zády.
STN
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Zalarmovali policii
Není nad dobré sousedské vztahy. Troufám si
říci, že díky všímavosti jedné sousedky se podařilo
zachránit život téměř 80leté seniorce.
V pondělí 10. března zavolala jedna paní na linku 158, že již pět dní neviděla svoji sousedku. To,
že by odcestovala za příbuznými, nepřicházelo
v úvahu, jelikož její zdravotní stav není nikterak
příznivý. Oznamovatelka nám sdělila své podezření, že s paní odvedle nemusí být něco v pořádku.
Údajně prý nereaguje na zvonění zvonku u dveří
bytu a její mobilní telefon je vypnutý.
Přítomní policisté tedy požádali dozorčí službu
OOP v Poličce o spolupráci. Jejím úkolem bylo prověřit, zda mohla být paní hospitalizována v některých ze zdravotnických zařízeních regionu. Hlídka
na místě pak vytěžila všechny sousedy a přitom
zjistila, že s ní někteří komunikovali zhruba před
třemi dny a že se paní zdála být v pořádku.
Jenže to bylo před třemi dny a za dveřmi bytu
bylo naprosté ticho. Věc již nesnesla odkladu. Bylo
nutné vstoupit do obydlí z důvodu ochrany života
nebo zdraví osoby a proto policisté v uniformách
využili svého práva vstoupit do bytu bez souhlasu
uživatele a to za přítomnosti zástupce města Poličky. Samotné otevření bytu provedl HZS Pardubického kraje.
Majitelka bytu ležela na zemi. Naštěstí s přítomnými osobami komunikovala, ale byla velmi
zmatená. Proto si ji do péče okamžitě převzali záchranáři a ženu převezli do nemocnice. Poškozený
zámek byl vyměněn, byt zapečetěn a klíče předány
zástupkyni města.
S podobnými případy se policisté při své každodenní praxi setkávají. Dá se říci, že dny, hodiny
i minuty hrají v podobných situacích významnou
roli.
Dnešní slova díků tak patří těm, kteří nebyli lhostejní k lidem v jejich blízkém okolí.
nprap. Anna Štegnerová,
tisková mluvčí

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, Orava a Turiec
Pro členy i nečleny oddílu
ve věku 9 – 18 let
2 890 Kč (dospělí 3 090 Kč)
Bližší info:
www.softer.cz/pionyr
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Toaleta není
odpadkový koš

Usnesení městské rady

„DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“. Pod
tímto názvem zahajuje u příležitosti nadcházejícího
Světového dne vody společnost ČEVAK a.s. vzdělávací program pro žáky středních a základních škol.
Každý rok zpracují čistírny odpadních vod v našem regionu 2 813 322 m3 odpadní vody. Bohužel,
v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často
končí předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže
poškozují kanalizační potrubí a další zařízení, ale
také zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Typické je to například pro tuky a oleje, které ve zvýšeném množství přitékají na čistírny o vánočních
svátcích. „S ochranou přírody a vody, která je její
nezbytnou součástí, musí začít každý sám u sebe.
Naším cílem je, aby projekt DOODPADU přispěl
alespoň pomyslnou kapkou k tomu, že nám nebude
tato problematika lhostejná.“ řekl Ing. Jan Šimon.
Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat, kterým se dlouhodobější vzdělávací
program „DOODPADU“ zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná.
Žáci prvního stupně základní škol (2. až 5. třída)
se na výukových hodinách interaktivní formou dozvědí, co se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět
do přírody a jak správně nakládat s odpadky. Pracovními listy je provede postavička kocoura AGIho,
který je zároveň symbolem celého projektu, jeho
podobu průvodce si vybraly samy děti.
Pro studenty středních škol je nachystána soutěž
na téma „Co do kanalizace nepatří, aneb To fakt
nevyčistíš“, kterou zahajujeme v těchto dnech. Jejich úkolem je seznámit vybranou cílovou skupinu
s tím, co nepatří do kanalizace. „Ztvárnění záleží
jen na jejich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet
reklamní spoty, plakáty, krátká videa či cokoli jiného. Autoři nejúspěšnějších prací získají finanční
příspěvek na maturitní ples,“ vedoucí marketingu
a komunikace Energie AG Bohemia Ivan Kafka.
-lk-

Husitské zbraně
ve Stříteži
Dovolujeme si vás pozvat do našeho klubu občanů
v bývalé škole ve Stříteži, kde je v současné době nainstalována sbírka husitských zbraní. V nebývalém
počtu, jaký by nám mohl závidět kdejaký hrad či muzeum, si u nás můžete prohlédnout zbraně, jako jsou
sudlice, palcát, halapartna, meče, samostříl, luk ve
skutečné velikosti tak, jak s nimi bojovali naši předci
na vozových hradbách.
Autorem všech prací je zbrojíř pan Miroslav Franke ze Stříteže a práce jsou skutečně obdivuhodné.
Klub je otevřen každý den od půl páté odpoledne,
vstupné je zcela zdarma a navíc si můžete dopřát
malé občerstvení.
V této jarní době je to pozvání k výletu na kole
nebo pěšky do nedaleké Stříteže.
jf
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Usnesení přijatá na 5. schůzi Rady města
Poličky konané dne 24. 2. 2014
RM schvaluje technické řešení opravy dna koupaliště v Poličce - variantu 2, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Rekonstrukce kanalizačního řadu ulice Husova, Polička
- Výměna vodovodního řadu ulice Husova, Polička“
firmu BS - IMEX, spol. s r. o., Brno, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Polička
ul. Janáčkova - rekonstrukce kanalizace - 2. etapa“
firmu T.M.V. spol., s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 13 ke Smlouvě
č. 38/2001/O o nakládání s komunálním odpadem
včetně separace a nebezpečného odpadu s firmou
LIKO SVITAVY, a. s., Svitavy, dle důvodové zprávy.
RM pověřuje starostu a místostarostku k uzavírání a podpisu kupních smluv, jejichž předmětem je
prodej dřeva vytěženého z lesních pozemků ve vlastnictví města Poličky, dle důvodové zprávy. Kupní
cena bude stanovena dohodou na základě aktuální
situace na trhu.
RM pověřuje starostu a místostarostku k uzavírání a podpisu smluv o spolupráci při údržbě mimolesních pozemků, jejichž předmětem je kácení

a výsadba dřevin na pozemcích města, včetně úklidu pozemků, dle důvodové zprávy. Úhradu ceny za
provedené práce je možné realizovat vedle finančního plnění také formou naturálního plnění v podobě
vytěženého dřeva (dle dohody s druhou smluvní
stranou).
RM pověřuje OLH k prodeji dřeva z lesních i mimolesních pozemků do objemu 30 m3 v rámci jednoho prodeje a zmocňuje vedoucího OLH k podpisu
kupních smluv k prodeji dřeva získaného samovýrobou, dle důvodové zprávy. RM zároveň pověřuje
OLH ke stanovení kupní ceny na základě aktuální
situace na trhu nebo formou naturálního plnění
v podobě vytěženého dřeva (dle dohody s kupujícím).
RM schvaluje vyřazení Dekantační odstředivky z čistírny odpadních vod v Poličce, typ DO 250
z dlouhodobého majetku města, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje návrh Kvalifikační dokumentace
pro výběr provozovatele kanalizace pro veřejnou
potřebu ve vlastnictví města Polička, zpracovaný firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Praha 5 - Smíchov, dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
sekretariátu starosty města.

Informace z IC Polička
Před začátkem letní turistické sezóny se informační centrum připojilo do nové celostátní soutěže „Značkománie.cz“. Jedná se o soutěž pro lidi,
kteří rádi cestují, fotí se, soutěží a vyhrávají. Na
věku nezáleží.
Oč se vlastně jedná, vám teď stručně přiblížíme: Ti, kdo se na stránkách www.znackomanie.cz
zaregistrují, se při svých výletech následně vyfotí
u dopravních značek označujících vjezd do obce či
města. Fotku pak musí nahrát na web a zúčastnit
se tak soutěže. Cílem je udělat a předat co nejvíce fotek. V současné době je „ve hře“ téměř 6300
měst a obcí. A Polička je samozřejmě mezi nimi!
Ceny budou i za menší počet navštívených obcí.
Bude také možné vyhrávat v týdenních hrách. Ve
vybraných infocentrech (samozřejmě i u nás v IC
Polička) si za 5 Kč můžete koupit do alba samolepku vyobrazující značku na vjezdu do obce. A samozřejmě vám také poskytneme další informace.
Odměny budou virtuální i reálné. Každopádně se
občané dostanou do míst se zajímavým názvem.
Příkladem je Šišma, Mrlínek, Felbabka, Řitka či
Onen svět. Přejeme všem „značkomaniakům“ štěstí a hlavně hodně zážitků na cestě po naší krásné
České republice. Soutěž začíná 1. dubna 2014!
V informačním centru si můžete vybrat prázdninový pobyt z katalogu „Chaty a chalupy v kraji Vysočina“. Oblast je velice vhodná nejen k odpočinku
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u vody (např. Velké Dářko, Pilská nádrž a celá řada
dalších), ale také pro turistiku a cyklistiku. Katalogy budou k dispozici také v CK KO-TOUR. Přijďte si vybrat dovolenou!
Další informace a služby:
• Ještě máme volná místa v jednodenním zájezdu nejen pro zahrádkáře na Floru Olomouc +
hrad Bouzov + muzeum syrečků Loštice (možnost výhodného nákupu), v sobotu 26. dubna.
• Ve „směnárně bez poplatků“ vám zajistíme
všechny obvyklé měny, za výhodnější kurz.
Otevřeno i v sobotu!
• Stále u nás můžete koupit dobíjecí karty IREDO na vlakové i autobusové linky v Pardubickém kraji. O rozšíření na Moravu se v současné době jedná.
• Na oslavu Velikonoc si k nám přijďte zakoupit
lahodnou „Medovinu z Vysočiny“, případně
kvalitní „víno z Poličky“.
• Před letní sezónou pro vás máme dostatek dálničních známek – ČR, Slovensko, Rakousko.
Přejeme vám veselé Velikonoce a bohatou pomlázku!
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326

Zprávy z České inspirace
Putovní výstava České
• Kutná Hora
16. – 30. června
inspirace s názvem Uvnitř
• Třeboň
8. července – 3. srpna
krajin
• Cheb
6. – 31. srpna
Svazek obcí Česká inspirace
• Hradec Králové
5. září – 15. listopadu
již mnoho let organizuje putovní
výstavy, které během jednoho roku navštíví všech
Soutěž „Česká inspirace – města plná
osm členských měst. Cílem je inspirovat - což může
života!“ jde do dalšího kola
znamenat mnohé - třeba i vybočovat, vzbuzovat
„Česká inspirace - města plná života“ - takový je
otázky, být čímkoli zajímavý nebo třeba i příkladem
název soutěže, jehož další kolo vyhlašuje sdružepro ostatní.
ní Česká inspirace právě v těchto dnech. Vítězové
Věříme, že dílo Ladislava Kukly inspirativní
předchozího kola byli oznámeni na veletrhu Holije. Na výstavě Uvnitř krajin se setkáte s malbou, day World 2014, zároveň zde bylo odstartováno dalvýtvarnými objekty i fotografiemi tohoto umělce. ší kolo této soutěže.
Kuklova malba prezentuje pokračování jednoho
Právě vyhlášené kolo potrvá až do 31. května
z proudů českého umění vznikajícího z přírodní
a v souladu s Rokem české hudby je ve znamení
inspirace, v linii duchovně-smyslového pojetí pří- festivalů. Podmínky účasti v soutěži jsou opět velrody. Před skoro čtyřiceti lety napsal J. Valoch, že
mi jednoduché. Stačí do 31. května 2014 zodpověKuklovy miniatury patří k závažné části jeho tvorby. dět jednoduchou kvízovou otázku umístěnou na
V kanadském Québecu na Biennale Internationale
webových stránkách www.ceskainspirace.cz a pak
d´Art Miniature 2012 obdržel při výběrové účasti
při troše štěstí čekat na některou z výher a prožít
231 současných vizuálních umělců z 24 zemí světa
spoustu zajímavých chvil ve městech České inspiI. cenu za malbu. Je to potvrzení kvality jeho více
race.
než padesátileté práce. Zároveň šlo i o jakousi poPokud vás vylosujeme, budete se moci vypravit
myslnou rehabilitaci za dlouhá léta zákazu činnosti
na víkendový pobyt do Chebu, užít si Kutnohora nucené práce v továrně. V mládí se setkával s ma- ský varhanní festival, Mezinárodní operní festival
lířem Janem Zrzavým, který Kuklu nasměroval
Smetanova Litomyšl, představení Nabucco na III.
také k poezii a hudbě. V dobách socialismu se při- nádvoří Státního hradu a zámku Jindřichův Hraklonil ke křesťanství, na cestu, kterou šel J. Zrza- dec, festival Okolo Třeboně, Prázdniny v Telči, Mevý, B. Rynek, V. Boštík - umělci, kterých si hluboce
zinárodní festival Jazz Goes to Town v Hradci Krávážil.
lové nebo navštívit hrad Svojanov nedaleko Poličky.
Výstava zahajuje svoje putování 12. dubna 2014
Bojíte se, že na vás budou otázky těžké? Žádné
v Telči, v dubnu se zároveň s dílem Ladislava Kuk- strachy, tentokrát je vše ještě mnohem jednodušší.
ly seznámí v Jindřichově Hradci. Vernisáž výstavy
Pomáhat vám totiž budou fotografie z jednotlivých
v Poličce bude v polovině května a to v rámci festi- festivalů. A do jakých měst vás chceme prostřednicvalu Martinů Fest. V Litomyšli bude výstava zařa- tvím festivalů nalákat? Jsme přesvědčeni o tom, že
zena do jubilejního 10. ročníku festivalu Smetanova
v Telči, Kutné Hoře, Litomyšli, Jindřichově Hradci,
výtvarná Litomyšl. Menší výstava bude k vidění
Třeboni, Poličce, Hradci Králové či Chebu bude kulv červnu také v Kutné Hoře. Třeboňští pištci zahájí
turní zážitek ještě umocněn historickými kulisami
začátkem července výstavu v třeboňském divadle
měst a zanechá ve vás nezapomenutelné vzpomínky.
J. K. Tyla. Koncem léta se výstava přestěhuje do
Předání cen proběhne v rámci jubilejního X. ročChebu a své putování zakončí v září ve Filharmonii
níku evropského filmového festivalu o umění ArtHradec Králové. V sídle svazku obcí České inspira- s&film v Telči, který se koná od 12. do 14. června.
ce bude výstava k vidění až do poloviny listopadu
Výherci budou informováni o své výhře předem e2014.
-mailem tak, aby se mohli slavnostního předání cen
Přesný harmonogram:
osobně zúčastnit.
• Telč
12. dubna – 7. června
Ing. Michaela Severová
• Jindřichův Hradec
15. – 30. dubna
manažerka svazku obcí Česká inspirace
• Polička
16. – 31. května
www.ceskainspirace.cz,
• Litomyšl
13. června – 6. července
775 653 311, 461 653 311

Královská věnná města byla vidět!
Královská věnná města se ve třech po sobě následujících dnech prezentovala na dvou velmi významných akcích a setkáních.
Ve čtvrtek 13. března jsme se jako nový přidružený člen Asociace českých cestovních kanceláří
a agentur představili účastníkům Setkání incomingové sekce AČCKA, které se uskutečnilo v Žižkovské věži Tower Park Prague. Účastníky setkání přivítal viceprezident a předseda sekce Tomio
Okamura. Mezi hosty byl i nový náměstek ministryně pro místní rozvoj Ing. Jiří Houdek.

Další prezentace našeho svazku proběhla v pátek a v sobotu – 14. - 15. března, kdy se v královehradeckém Aldisu uskutečnil 15. ročník veletrhu
cestovního ruchu Infotour. 9 stánků Královských
věnných měst nemohli návštěvníci minout, nutno
podotknout, že u stánků bylo velmi živo a zájem
o naše města byl velký. Jednotlivá města se prezentovala nejen propagačními materiály, ale i zajímavými osobnostmi a postavami, krajovými specialitami a dobrotami. U našich stánků zároveň
probíhalo focení krásných slečen a dam, které se
zúčastnily soutěže o volbu královny Královských
věnných měst 2014. Hlas své favoritce můžete dát
na webu vennamesta.cz. Vítězka, která získá nejvíce hlasů, bude odměněna víkendem v jednom
z vybraných královských měst.
„Chtěla bych touto cestou poděkovat za vynikající prezentaci našeho města pracovnicím poličského muzea - paní Janě Šimkové, Iloně Moravcové
a Jitce Maškové. Dámy převlečené v kostýmech
velice poutavě, zajímavě, aktivně a s velkou energií představovaly na našem stánku zajímavosti
města. Jejich milá pozvání zcela jistě přilákají do
Poličky mnoho turistů.“
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

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

Masarykova ZŠ
upozorňuje
Tímto se obracíme na zákonné zástupce našich
žáků s upozorněním, že 1. dubna bude zahájena
realizace projektu „Realizace úspor energie“, což
bude představovat největší zásah do historických
budov Masarykovy základní školy v celé její historii. Realizace projektu bude ukončena v podzimních měsících letošního roku. Na hlavní budově
bude dokončena výměna oken, u již vyměněných
oken bude provedeno přesklení, bude provedeno

zateplení suterénních prostor a přízemí vnějšího
pláště. Aby nebyla dotčena krásná podoba školy
s lícovým zdivem, tak v prvním a druhém patře
bude provedeno dílčí zateplení z vnitřní strany
v části chodeb a některých místností. Rozsáhlých
úprav se dočká i půdní prostor, který bude zateplen silnou vrstvou minerální izolace. V rámci tohoto projektu se provede izolace suterénních prostor
proti vlhkosti a budou odstraněny již delší dobu
nefunkční anglické dvorky. Na vedlejším školním
pavilonu bude provedena výměna oken a budova
po zateplení dostane nový kabát. Vzhledem k objemu prací budou probíhat stavební práce již od
1. dubna za provozu školy, byť s maximální snahou o co nejmenší narušení výuky a soustředěním
náročnějších prací do volných dnů či odpoledních
hodin.
Upozorňujeme na možnost úrazu při porušení
zákazu vstupu do prostor probíhajících stavebních prací. Upozorňujeme, že od 1. dubna bude
uzavřen průchod z nábřeží za hlavní budovu školy
na levé straně, neboť tam bude zařízení staveniště
dodavatele stavby. Upozorňujeme na zákaz lezení
po lešení. Upozorňujeme na uzavření školního
pavilonu v době od 7. do 20. dubna z důvodu výměny oken, výuka žáků 1. a 2. tříd bude přesunuta
na hlavní budovu. Současně se na vás obracíme
s prosbou, abyste byli naší škole nápomocni při
zajištění bezpečnosti našich žáků i v době mimo
vyučování. Dovolujeme si vám předem za pomoc
a pochopení poděkovat.
za vedení školy Mgr. J. Kacálek
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Jízda po cestě je radostí – ale...
1. 3. byla ve Stříteži veřejná schůze osadního
výboru. Ve svém příspěvku k rekonstrukci cesty
před mým domem jsem se snažil upozornit na
nejasnosti při stavbě a přejímání stavby úředníky
města. Nemám pocit, že jsem byl částí přítomných
pochopen a tak bych rád na stránkách Jitřenky vysvětlil, v čem vidím velký problém těch, kteří nevěnovali dostatečnou pozornost mé snaze na schůzi,
ale i těch, kteří tam nebyli, a zajímá je v tomto případě moje zkušenost.
Je chvályhodné, že se našly prostředky na opravu cesty za podpory fondu MAS. Jízda po cestě je
dnes radostí – ale...
Pozemek jsem městu zapůjčil s podmínkou, že
nebude výš než cesta původní, kvůli povodňové
vodě. Za mých 14 let ve Stříteži nás tu 2x zaskočila.
Tomu duchu odpovídá i projekt, kde je popsáno,
jak se v problémových místech vozovka odebere a vystaví nová včetně základových vrstev tak,
aby výška vozovky byla zachována. Při jednáních
s lidmi připravujícími stavbu – projekt, smlouvy
s vlastníky… - jsem nabyl dojmu, že moje obavy
z povodně jsou chápány a že bude při samotné
stavbě možné dohodnout výšku vozovky tak, aby
nebezpečí povodně bylo navždy odstraněno. Že je
to jednou z priorit při opravě cesty.
Ačkoliv jsem byl denním pozorovatelem stavby
a několikrát upozorňoval stavbyvedoucího, že jsou
moc vysoko, byl jsem odbýván.
Výsledek je, že úroveň vozovky je výš. Tak vysoko, že se musely uřezávat vrata do stodoly. Vím,
jako denní účastník stavby, že žádné základní
vrstvy dělány nebyly. Chápu i zdůvodnění, proč se
běžně základ znova nedělá, pokud to není nutné,
ale tady to z důvodu zachování výšky vozovky nutné bylo.
Dobře – máme cestu, sice ne podle očekávání
a slibů, můžeme po ní jezdit ale:
Jak je možné, že nebylo dodrženo zadání. Jak je
možné, že ačkoli byl projekt správně a byly tedy na
něj uvolněny peníze z dotace, výsledek je špatně?
A hlavně, jak je možné, že zodpovědní úředníci převezmou stavbu, ačkoli je navýšení asfaltu
zcela evidentní, výjezdy ze stodoly nejsou plynule
napojeny a vrata nejdou otvírat? Četli vůbec projekt? Když popírají tento zcela evidentní fakt, dá
se jim vůbec cokoli jiného věřit? Jak to, že za to
nikdo nevzal zodpovědnost? Proč se mnozí tváří,
že je všechno pořádku? Nebyl jsem jedním z přejímajícím úředníkem připuštěn, abych se vyjádřil
do zápisu o převzetí stavby, bylo mi ale tím samým
úředníkem doporučeno, abych podal písemnou reklamaci. Není to bláznivé?
Proč nebyl dodržen projekt a jestliže byl změněn,
jak je možné, že se o tom nejednalo se všemi zúčastněnými?
Doposud nemám jiné vysvětlení, než že je v tom
něčí osobní zájem.
Denně slyšíme v médiích, jak se zneužívají prostředky z různých fondů. Domnívám se, že tady
máme jeden příklad. A pokud o tom nebudeme
mluvit, nebudeme vyžadovat vysvětlení, nic se nezmění. Doplácíme na to my všichni.
Ivan Šrek, Střítež
Vážený pane Šreku,
ano, i já jsem byl účasten veřejné schůze Osadního výboru ve Stříteži, na které jste vystoupil se
svoji kritikou rekonstrukce cesty před Vaším domem.
Ve vší úctě k Vám nevidím celou záležitost tak
kriticky, jak uvádíte. Především chci velmi zdůraznit, že za poslední roky došlo a stále dochází
i v našich částech města Střítež, Lezník a Modřec
k velkým proměnám. Jenom ve Stříteži, kde bydlíte, bylo za posledních pár let zrealizováno několik
etap rekonstrukce místních komunikací včetně
velkého úseku cesty, která vede kolem Vašeho obydlí.
Tato etapa v hodnotě cca 1 mil. Kč řešila i riziko
povodňové vody, která čas od času zazlobí a z toho-
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Ještě v ten den jsem k Vám poslal řemeslníka, který tuto drobnou závadu vzápětí odstranil. Musím
podotknout, že oprava stála „pakatel“ a byla uhrazena realizační firmou.
Milý příteli, velice mě mrzí Vaše prezentace velké a úspěšné akce, kdy čtenář, občan našeho města, musí nabýt dojmu, že se na poličské radnici dějí
hrozné věci. Pravda je úplně jiná, v části města
Střítež se podařilo úspěšně opravit další významný úsek místní komunikace, na kterou čekaly celé
generace zde žijících obyvatel.
Myslím, že nejlépe to na veřejné schůzi osadního výboru ve Stříteži vystihnul pan Boštík, který ve svém krátkém, ale výstižném vystoupení
ocenil výsledky posledních let a konstatoval, že
se nikdy v minulosti nedokázalo to, co nyní, a to
vše za všeobecného souhlasu všech přítomných
cca 60 lidí.
Vážení čtenáři, občané, pokud by se někdo chtěl
na vlastní oči přesvědčit o skutečné podobě celé
akce, tak se jedná o úsek cesty začínající u bývalého koupaliště až po autobusovou zastávku pod
bývalou školou.
S pozdravem
Jaroslav Martinů, starosta

to důvodu byl osazen do cesty nad Vaším domem
příčný odvodňovací žlab, který odvádí značnou
část vody z cesty. Dále řešila i úpravu napojení
k Vašemu domu, což na jiných akcích nebylo vždy
možné a lidé si to museli doplácet sami.
Celá věc byla náležitě vyprojektována a dále poctivě vysoutěžena, zakázku získala firma s nejnižší
nabídnutou cenou 758 557 Kč, nejvyšší cena byla
933 322 Kč.
Je přirozené, že celkové řešení vycházelo ze skutečnosti, že zde již historicky po celá desetiletí cesta byla a že zde existoval jistý zpevněný podklad,
který nebylo nutné provádět celý znovu a bylo tedy
možné postupovat hospodárně a dosáhnout nižší
ceny, což se i stalo. Toto je běžný postup na mnoha
jiných stavbách, a to ke všeobecné spokojenosti.
Nechci a ani není mým posláním technicky hodnotit malou dílčí část celé stavby v podobě napojení výjezdu z Vaší stodoly. Považuji však za zcela
zásadní skutečnost, že když jsem se od Vás osobně
dozvěděl o obavách, že v zimě nepůjdou otvírat
vrata stodoly, okamžitě jsem Vám garantoval, a to
i písemně, pomoc a nápravu případných potíží.
Ano, skutečně jste někdy přibližně na konci zimy
volal a informoval mě o potížích s otvíráním vrat.

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Sebranice
Obec Sebranice leží na pokraji
Českomoravské vrchoviny v nadmořské výšce 482 metrů. Sebranice jsou tvořeny dvěma místními
částmi – Sebranice a Vysoký Les. V současnosti žije
v Sebranicích 986 obyvatel, z toho 11 na Vysokém
Lese. Průměrný věk obyvatel je 37,3 let.
Název Sebranice je odvozen od slovesa sebrat
a označoval lid sebraný z celého okolí. Obec vznikla
sloučením tří samostatných obcí – Sebranic, Pohory a Kaliště a dvou osad - Třemošná a Vysoký Les.
První zmínka o Sebranicích je zapsána v berní rule
v zemském archivu: „1347 villae Kalis, Trzemosna et
Zebranicz episcopo…“
V obci se nachází několik památek a zajímavostí,
ke kterým patří kostel sv. Mikuláše, kaple sv. Mikuláše, kaple Nejsvětější Trojice, kaple sv. Jana
Nepomuckého a kaple sv. Anny na Vysokém Lese,
dále Boží muka a křížky. Dalšími zajímavostmi jsou
Toulovcova kašna, nejkratší železniční trať v České
republice a kamenný kříž na Karlově.
V Sebranicích působí několik místních organizací a spolků, které se podílí na společenském životě
obce a také nabízí volnočasové aktivity občanům.
Mezi tyto patří Salesiánské středisko, kde mohou
děti navštěvovat výtvarný a taneční kroužek. Dále
Sbor dobrovolných hasičů, který vč. zastoupení
družstev žen a mužů vede kroužek malých hasičů.
TJ Sokol Sebranice zaštiťuje pravidelné fotbalové
tréninky, zápasy a turnaje ve všech věkových kategoriích. Praktickému přiblížení historie, jak té
nejstarší, tak i té nedávno minulé, se věnuje Spolek
archaických nadšenců. Zabývá se tavbami železné
rudy, pálením dřevěného uhlí v milířích, pečením
chleba ve venkovních pecích, pěstováním přadného
lnu a jeho ručním zpracováním až po výrobu plátna.
Několikrát ročně pořádá kurzy pro veřejnost, např.
řezbářství, výroba postaviček z kukuřičného šustí.
Hraje divadelní představení Járy Cimrmana. Také
jejich zásluhou a láskou k práci našich předků můžeme v současné době na Vysokém Lese navštěvovat
dvě ze tří zaniklých kaplí, které byly v loňském roce
obnoveny a vysvěceny. Aktivně se na životě v obci
podílí místní organizace Českého svazu zahrádkářů
a jimi každoročně zajištěné moštování sezónního
ovoce, myslivecké sdružení Sebranice -Lezník, včelaři a místní organizace KDU-ČSL.
Společenský život je v naší obci opravdu bohatý.
Mezi pravidelně se konající kulturní a společen-

ské akce patří: plesy (Farní, Fotbalový a Hasičský),
Masopustní průvod, dětský karneval, zábavy (Velikonoční, Kateřinská), oslava svátku Dne matek,
Podzimní výstava, keltský svátek Samhain, Rozsvěcení vánočního stromu, Předsilvestrovské posezení
aj. Každých 5 let se společně s oslavou výročí založení hasičského spolku koná Setkání rodáků, které se
nyní uskuteční 31. 5. 2014.

28. 9. 2008 byla slavnostně otevřena poznávací
stezka „Sebranice v historii a současnosti“, která obsahuje 12 stanovišť a v celkové délce 8,5 km vás provede zajímavými místy obce. V obci se také protínají
3 směry cyklotras.
Pro sportovní vyžití v obci slouží areál koupaliště – bazén o délce 50 m a malý vyhřívaný bazén pro
děti, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a dvě
hřiště na plážový volejbal. Dále dětské hřiště Sluníčko a fotbalové hřiště, kde se konají vzájemné zápasy
s týmy z blízkého i vzdáleného okolí (muži hrají v poslední době stabilně I. B třídu).
V Sebranicích se nachází pošta, MŠ, I. stupeň ZŠ,
pobočka ZUŠ, ordinace dětského a praktického lékaře, pohostinství a sezónní pohostinství na koupališti,
prodejna smíšeného zboží, prodejna masa a uzenin,
prodejna textilu Lamido, prodejna a opravna malé
zemědělské a zahradní techniky, kadeřnictví a další.
Bydlení nabízí obec v bytových domech a vlastní stavební parcely k výstavbě rodinných domů.
Největším zaměstnavatelem v Sebranicích je
Agro družstvo Sebranice, dále firma Bohemiatex,
s.r.o., Lamido, a.s., 2S Trade, s. r. o., SKH Sebranice,
s. r. o. Vale-Bohemia, s.r.o., samostatně hospodařící
zemědělci a drobní řemeslníci.
Více informací naleznete na www.sebranice.cz.

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

Kalendář akcí
duben 2014

Tylův dům
Čtvrtek 3. dubna od 9.00 do 15.00 h.
Vaření bez hranic
Mezinárodní gastronomická soutěž a setkání mládeže v Poličce konané ve spolupráci se SOŠ a SOU Polička. Akce je součástí
Dnů slovenské kultury v Tylově domě.
Sobota 5. dubna v 19.00 h.
Ander z Košíc
Zábavný program laskavého lidového humoru ve specifické podobě východoslovenského dialektu. Akce je součástí Dnů slovenské kultury v Tylově domě.
Vstupné: 130 Kč
Úterý 8. dubna v 19.00 h.
Věra Martinová & Jamie Marshall a spol.
Koncert k 25. výročí samostatné sólové dráhy Věry Martinové.
Vstupné: 150, 190, 210 Kč
Čtvrtek 10. dubna v 19.00 h.
Jitka Hosprová (viola) & Jitka Čechová
(klavír)
V programu zazní skladby Clara Schumanna, Johannese Brahmse a Paula Hindemitha.
Koncert je zařazen do sezóny KPH
2013/2014
Vstupné: 110 Kč
Sobota 12. dubna od 14.00 do 18.00 h.
Odpoledne s dechovkou
K tanci i poslechu hraje Kapesní kapela
KAPKA.
Vstupné: 50 Kč
Neděle 13. dubna od 13.00 do 17.00 h.
Velikonoční inspirace
Přijďte se nechat jarně naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce a možná si i zakoupit
nějaký velikonoční dárek.

Úterý 22. dubna v 19.00 h.
Polička Jazz festival 2014
Simulante Bande (taneční inscenace)
Vstupné: 150 Kč
(předprodej 120 Kč, studenti 50 Kč)
Středa 23. dubna v 19.00 h.
Manželské štěstí
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela
Dolinová, David Suchařípa. Představení je
součástí divadelní abonentní sezóny jaro
2014.
Vstupné: 240, 270, 300 Kč
Čtvrtek 24. dubna v 16.30 h.
Zasedání Městského zastupitelstva
Pátek 25. dubna od 19.30 h.
Polička Jazz festival 2014
Vstupné: sezení… 260 Kč
(předprodej 220 Kč),
stání… 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Sobota 26. dubna od 19.30 h.
Polička Jazz festival 2014
Vstupné: sezení… 260 Kč
(předprodej 220 Kč),
stání… 200 Kč
(předprodej 160 Kč)
Pondělí 28. dubna v 8.15 a 10.00 h.
Pat a Mat jedou na dovolenou
Divadelní představení nápaditě spojuje animovaný loutkový film a hraný projev živých
herců.
Pořad je školním představením, které může
navštívit i široká veřejnost.
Vstupné: 45 Kč

Středa 16. dubna v 19.00 h.
Taneční hodiny pro starší a pokročilé
Pábitelský taneční mistr vás dostane svou
lehkostí humoru, kterou je Hrabalovo dílo
pověstné.
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Markéta
Hrubešová… Představení je součástí divadelní abonentní sezóny jaro 2014.
Vstupné: 240, 270, 300 Kč

Veselá pomlázka
v Síni řemesel
19. 4. od 13 hod. na bílou sobotu se sejdeme opět
po roce, abychom přivítali jaro a jarní velikonoční
svátky. Můžete si přijít vyrobit velikonoční kraslice různými technikami (vrtáním, škrabáním,
malováním voskem...), můžete si uplést pomlázku,
podívat se pod šikovné ruce dalších řemeslníků,
kteří přijdou ukázat své umění a výrobky. Budou
se podávat nezbytné oblíbené řepánky, jidáše, boží
milosti, také i něco teplého na zapití. Přijďte se
s námi veselit, radovat ze sluníčka (které doufám
nezklame) i něco hezkého si zhotovit svýma šikovnýma ručkama.
Všichni jsou srdečně zváni. Těšíme se na vás
J. Jonáková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kino Polička
Pátek 4. dubna v 19.00 h.
Všechny moje děti
Dokument/drama, Slovensko, 90 minut, slovensky, přístupný od 12 let, vstupné 90 Kč
Časosběrný dokument z nejchudších východoslovenských romských osad. Film je zařazen do Dnů slovenské kultury v Tylově domě.
Neděle 6. dubna v 19.00 h.
Nový život
Dokument, SR, 77 minut, přístupný, vstupné
90 Kč
Otec Adama Oĺhy, známý slovenský pedagog
a filmař, se po letech společného života rozhodl opustit svou ženu a šest dětí a začít znova. Film je zařazen do Dnů slovenské kultury
v Tylově domě.
Pondělí 7. dubna v 18.00 h.
Zvonilka a piráti
3D animovaný/fantasy, USA, 78 minut, dabing, přístupný, vstupné 155 Kč
Ze světa Petra Pana přichází do kina velkolepé dobrodružství o víle Zarině, která je ohromena neuvěřitelnými možnostmi modrého
kouzelného prášku.
Středa 9. dubna v 19.00 h.
10 pravidel jak sbalit holku
komedie, ČR, 100 minut, přístupný, vstupné
120 Kč
Můžete pomocí nějakých pravidel okouzlit
i tu nejkrásnější dívku?
Pondělí 14. dubna v 19.00 h.
Justin Bieber’s Believe
hudební dokument, USA, 92 minut, přístupný, vstupné 120 Kč
Na prknech slávy, v záři reflektorů je ukryt
skutečný příběh.
Sobota 19. dubna v 15.00 h.
Rio 2
animovaný/dobrodružný, USA, dabing, přístupný, vstupné 125 Kč
Vzácní modří papoušci Blu, Perla a jejich tři
děti se ocitnou v džungli, když se odvážili
opustit své kouzelné město Rio…
Sobota 19. dubna v 17.00 h.
Rio 2
3D animovaný/dobrodružný, USA, dabing,
přístupný, vstupné 150 Kč
Romanticko-hudební rodinná komedie.
Sobota 19. dubna v 19.00 h.
Trabantem až na konec světa
dokument, ČR, 98 minut, pův. znění+české
titulky, přístupný, vstupné 80 Kč
Unikátní snímek z dobrodružné cesty přes
Jižní Ameriku.
Pondělí 28. dubna v 19.00 h.
Pojedeme k moři
Komedie, ČR, 90 minut, přístupný, vstupné
110 Kč
Rodinné filmy vždycky patřily mezi špičku
české kinematografie.
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

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

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
11. – 25. 4. – Královehradecký
majáles - studentský týden
ulice města

PÁTEK 4. 4. v 18.00 hod.
Soukromá akce

CHEB
12. - 13. 4. - Chebský hrad - Slavnostní zahájení
nové hradní sezóny
JINDŘICHŮV HRADEC
15. - 30. 4. – putovní výstava České inspirace –
Ladislav Kukla – uvnitř krajin
Muzeum fotografie a moderních obrazových
médií
KUTNÁ HORA
26. 4. – Probouzení Kutné Hory - tentokrát po
stopách kutnohorských zvonařů a zvoníků
Začínáme od 15.00 hod. v kině Modrý kříž. Od
17.30 hod. následuje koncert unikátní Pražské
mobilní zvonohry v zahradách Jezuitské koleje
(GASK). Na program navazuje charitativní koncert v chrámu sv. Barbory a videomapping na průčelí chrámu uskupení The Macula.
LITOMYŠL
24. – 27. 4. - Zahájení 3. litomyšlské lázeňské
sezóny
Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu
a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za
místo, kde můžete obnovit své síly duševní. Opět
po roce ožije lázeňská promenáda slavnostním
průvodem, hudební i divadelní produkcí.
TELČ
12. 4. - Zahájení jarní sezóny v Telči
Vítání svátků jara a stavění máje s folklorním
souborem Podjavořičan Telč a tradičním předváděním řemesel.
Zahájení výstavy v Městské galerii Hasičský
dům Uvnitř krajin/Inside Landscapes malíře Ladislava Kukly. Malba, objekty. Putovní výstava
České inspirace potrvá do 7. 6.

SOBOTA 5. 4. v 19.00 hod.
VI. večer akustické hudby
Tanya & Band (SK), Modrej stejšn, StopTime
Vstupné 100 Kč
NEDĚLE 6. 4. v 15.00 hod.
Klub před klubem
Gramofony před klubem, v případě deště
v hospodě nebo na sále. Hudba elektronická
i živá, od 30. let po současnost. V pokročilých hodinách dojde uvnitř klubu i na dnb
a psytrance. Spousta podivných zvuků
a ještě divnější muziky. DJs: Preedaam,
Nasypoo, Vindaam, Nandaam, Van Damn.
Vstup zdarma
ČTVRTEK 10. 4. v 19.00 hod.
Casino Royale
James Bond, jak ho určitě neznáte! Jako
odpověď na úspěšnou sérii se Seanem
Connerym přišla roku 1967 tato crazy komedie, která si z celého bondovského fenoménu nepokrytě tropí žerty. V hlavních
úlohách se představí komediální hvězdy
své doby (David Niven, Peter Sellers, Woody Allen), role ústředního padoucha se ujal
Orson Welles a možná dorazí i Jean-Paul
Belmondo.
Vstupné 20 Kč

ČTVRTEK 17. 4. ve 19.00 hod.
All That Jazz
Vrcholné dílo Boba Fosseho, ohromující
po stránce myšlenkové i choreografické,
hudební a taneční, je tragikomickou autobiografií, podanou formou neobyčejného
muzikálu. Snímek získal 4 Oscary a dodnes je považován za jedno z vrcholných
děl žánru.
Vstupné 20 Kč
PÁTEK 18. 4. ve 20.00 hod.
Uncle Trance Make It Spirit PSYCHEDELIC ADVENTURE
Magický psychedelický večer, provázený
psytrancovými beaty a vesmírnými zvuky.
Prostor divadelního klubu ozdobí skupina
dekoratérů WizArts, soustředící se na prostorové a plošné dekorace. Svými výtvory
nás zavedou do magického světa skřítků,
trolů, elfů a víl. DJ’s: Jonah Moses (GOA),
Mr. Gorby (Night Psytrance, Dark), Vashiva
(Progressive, Shivatrance, Darkpsy)
Vstupné 60 Kč/80 Kč
SOBOTA 19. 4. v 18.00 hod.
Polička punk 5
Mentálně narušená Moucha, Cacophonia,
Vision Days, Likvidace firmy, Inseminační
stanice, Todleto Rebels. Klasicistická poličská pogovačka
Vstupné 90 Kč

TŘEBOŇ
25. 4. - Velikonoční mystérium
kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny, od 19.30
- koncert souboru dobových nástrojů Karmína

SOBOTA 12. 4. ve 12.00 hod.
Monfish cup
Doprovodný program k muškařským závodům Monfish cup. Do 20.30 hod. soukromé.

ČTVRTEK 24. 4. ve 20.00 hod.
Kolem půlnoci
Hudební snímek, jehož děj je situován do
Paříže konce 50. let, je věnován památce
Lestera Younga (1909 - 1959) a Buda Powella (1924 - 1966), jenž hrával na počátku
60. let v pařížském klubu Blue Note s tenorsaxofonistou Dexterem Gordonem, který
v tomto filmu vytvořil hlavní roli. Kolem
půlnoci je dílo plné jazzové hudby, kterou
složil legendární Herbie Hancock. Snímek
je promítán v rámci Polička Jazz Festivalu
2014.
Vstupné zdarma

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

NEDĚLE 13. 4. v 16.00 hod.
Pantomima - Vlado Kulíšek pro děti
Známý slovenský mim Vlado Kulíšek se
svým programem pro děti.
Vstupné 50 Kč/25 KčD

Blahopřejeme

Základní kurz tance
a společenské výchovy

ÚTERÝ 15. 4. v 17.30 hod.
Přednáška Evy Motyčkové
Energie života - paralelní světy, energie
v auře, program duše, sebeléčení a ochrana,
řízená léčivá meditace.
Vstupné 80 Kč

Základní kurz tance a společenské výchovy bude probíhat od
září do prosince vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém
sále Tylova domu v Poličce. Kurz je určen pro chlapce a dívky od 16
let. Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.

STŘEDA 16. 4. ve 18.00 hod.
Večer s ombudsmanem
„Večer s ombudsmanem“ je mezinárodní
projekt, který posiluje právní povědomí
občanů a otevírá diskuzi nad konkrétními
situacemi porušení jejich základních práv.
Komponovaný večer by měl oslovit přibližně 50 účastníků a bude se skládat z krátkého filmu, který představí jedno z častých
témat porušování základních práv, dále
z interaktivního divadelního představení,
kde budou diváci hledat možnosti řešení,
jak aktivně hájit svá práva. Na závěr večera
proběhne diskuze s právníky z Kanceláře
veřejného ochránce práv (ombudsmana)
nad možnostmi, jak jako občané můžeme
aktivně hájit naše práva.

podzim 2014

Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova domu v Poličce
nebo v Informačním centru Polička a Bystré a ke stažení na webových stránkách Tylova domu od 12. května.
Podání přihlášky a platba: od 2. do 12. června
Podrobnější informace naleznete v květnovém čísle Jitřenky
a na webových stránkách Tylova domu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz
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PÁTEK 11. 4. ve 20.00 hod.
Spring Carousel Tour
D.O.P. (trash metal Žďár n. S.), Extinction
(metalcore Polička), Bad Victim (death-soul
Velké Meziříčí), Absolute Zero (nu-metal
HB) + host Mordotua (progressive death
HK)
Vstupné 100 Kč/80 KčS

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

Dne 11. 4. 2014 oslaví své
85. narozeniny naše drahá
maminka, babička, prababička a teta, paní Blažena
Navrátilová. Přejeme jí hlavně pevné zdraví, hodně štěstí
a pohody.
Dne 28. 4. 2014 oslaví své
75. narozeniny manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Škorpík z Poličky.
Vše nejlepší do dalších let
a hlavně pevné zdraví mu ze
srdce přeje
manželka a synové
s rodinami.
Dne 30. 4. 2014 oslaví
80. narozeniny paní Věra Luňáčková.
S přáním dobrého zdraví
a životní pohody přeje
celá rodina.

Program RC MaTami
Velikonoce se kvapem blíží,
přijďte si proto vyrobit jarní dekoraci na dveře. V rámci Drobků
můžete navštívit novou tréninkovou aktivitu. Zároveň zveme
všechny členy RC MaTami na valnou hromadu,
která se uskuteční v pátek 4. 4. od 16.00 hod.
v prostorách RC MaTami. Těšíme se na vás!
Pravidelný program
• Čtení v knihovně (pro rodiče s dětmi od 1 do
4 let)
každé pondělí od 9.30 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
• Tvořivé odpoledne - „Dekorace
na dveře“
7. 4. (pondělí) od 16.00 hod.
Připravili jsme pro vás dveřní dekorace (věnečky) s jarní a velikonoční tématikou. Přihlašuj-

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
3. dubna od 10.00 hodin v THT kde budeme plánovat další naše akce, především však zájezdy, jarní vycházky, návštěvu divadla a náš další cyklovýlet.
Tak pěkně postupně: 1. dubna v 8.00 hodin od
gymnázia odjíždí autobus na náš první tajný výlet.
Přihlášení účastníci již informace mají. Tento výlet
je již vyprodán. Dále 9. dubna jsme připravili náš
další cyklovýlet do Borovnice. Sraz účastníků se svými koly je pod Tylákem na parkovišti 9. 4. v 9.00 hodin. Akci řídí člen výboru Jirka Krejza. Dále jsme
na 15. dubna připravili atraktivní zájezd do Dolního
Újezdu, kde navštívíme Muzeum vesnice, navštívíme i poličský zemědělský statek a samozřejmě na
závěr i občerstvení v jedné krásné restauraci, kde se
konečně budeme učit naší píseň – Píseň poličských
důchodců. Hned druhý den, 16. dubna společně navštívíme poličské divadlo, kam přijedou vystupovat
pražští herci v čele s Pepíčkem Dvořákem. Lístky na
divadlo mají pro vás vlaštovky podle vašeho přání.
A v závěru měsíce 26. dubna, podle vašeho zájmu
pojedeme svými osobními auty do Korouhve, kde je
plánováno setkání harmonikářů. Osvědčená a tradiční akce se nám všem jistě bude líbit.
Máme k vám, naší členové jednu prosbu. Buďte
více aktivní ve spojení s námi s vlaštovkami i s výborem MO SDCR. Nečekejte až za vámi sami přijdeme a pokuste se alespoň 1x za měsíc se s námi spojit
a zjistit novinky, přihlásit se na plánované akce a pomoct nám je organizovat. Nenechávejte vše na nás
až vás vyhledáme. Děkujeme. Těšíme se na vás při
našich akcích. Za výbor MO SDCR jeho předseda,
RSDr. Ivan Chudý

te se přes e-mail: prihlasse.matami@seznam.
cz. Kapacita omezena. Cena 60 Kč (50 Kč pro
členy).
Povede: Lenka Kunčíková a Lída Burešová

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Bystré
5. 4. – Lucerna aneb kněžna se
Klub pro těhotné
vrací - ztřeštěná komedie v ne• Těhulky
obvyklé úpravě dle divadelní hry
8. a 22. 4. (úterý) od 17.00 hod.
Aloise Jiráska Lucerna. OchotnicProbereme témata tykající se těhotenství, poký spolek Prut z Korouhve. Od 18.00 hod. v divadelrodu a šestinedělí. Společně se protáhneme
ním sále Sokolovny.
a zrelaxujeme.
10. 4. – „Kam zmizel zlatý poklad republiky“ –
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
přednáška se Stanislavem Motlem, od 18.00 hod.
• Poradna pro těhotné
v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
15. a 29. 4. (úterý) od 17.00 hod.
13. 4. – Jarní trhy - od 9.00 hod. na zahradě za
Individuální poradna pro těhotné a jejich partnery spojená s profylaktickou přípravou. S se- Hasičskou zbrojnicí. Těšit se můžete na výrobky
s jarní a velikonoční tématikou, zajištěno bude i obbou si vezměte prázdný diář, propisku. Pokud
se budete chtít zapojit do pohybových aktivit, čerstvení.
je nutné potvrzení od lékaře, že můžete cvičit.
27. 4. – VIII. ročník přehlídky vodních mlýnPovede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní asis- ků – tradiční přehlídka vodních mlýnků se uskutentka svitavské nemocnice)
teční na potůčku pod Sokolovnou. Program: 13.00
• Problémy při výchově dětí – tréninková akti- – 14.00 hod. prezence, 14.00 – 15.00 h. přehlídka.
vita v rámci klubu rodičů (drobků)
Občerstvení zajištěno.
8. 4. (úterý) od 10.00 hod.
Tréninkové aktivity jsou souborem prakticDolní Újezd
kých dovednostních a znalostí, jež mají rozvíjet
13. 4. - Velikonoční jarmark - v sokolovně od 9 do
rodičovské schopnosti a dovednosti, posilovat 16 hod.
rodinné vazby a podporovat pozitivní vztah
13. 4. – 18. 5. - Velikonoční výstava, otevřeno jen
mezi rodiči a dětmi.
v neděli od 14 do 17 hod., 13. 4. jsou připraveny ukázky střihání ovcí, práce řezbářů, uměleckého kováře.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová
13. 4. – 18. 4. - Výstava fotografií Jarmily Boštíkové a Josefa Sotony, otevřeno každou neděli od 14
• Montessori dílna (pro děti od 2 do 8 let)
do 17 hod.
11. 4. (pátek) od 16.00 do 17.30 hod.
26. 4. - Stavění Máje - od 17 hod. průvod od Koruny
Vítáme jaro! Procvičíme jemnou motoriku při
zdobení kraslic a setí semínek. Oživíme si ná- do středu obce, hraje Dolnovanka. Večerní program:
Soutěž o nejlepšího sedláka a nejlepší selku. Hraje
zvosloví hospodářských mláďat. Přihlašujte se
skupina REFLEX a skupina Lukáše Rothscheina
na prihlasse.matami@seznam.cz.
Povede: Mgr. Anna Hebronová, Mgr. Hana DaLitomyšl
líková
10. 4. , 20.00 hod. - Music Club Kotelna, Litomyšl - Harlej - Limited Unplugged Tour 2014
• Zdravé vaření pro celou rodinu
Koncert české rockové skupiny.
25. 4. (pátek) od 16.00 hod.
12. 4. od 10.00 hod. - Restaurace a Minipivovar
Chtěli byste umět připravit a ochutnat něco
rychlého, dobrého a zdravého, ale nedostává Veselka, Litomyšl - Malá pivní slavnost
Pivní gastronomie, různé druhy točených piv, burse vám inspirace? Pojďte se společně naučit
za pivních suvenýrů, setkání domovarníků, ukázky
pár nových kuchařských triků! Předáme vám
vaření piva.
znalosti a zkušenosti získané během několika
24. 4. 9.00 – 17.00 hod. - Jarmark ke Dni Země,
let v oblasti zdravé výživy pro děti a dospělé.
Smetanovo náměstí, Litomyšl
Přijďte i s dětmi!
40 prodejních stánků s řemeslnými výrobky, ekoPovede: Mgr. Dana Matejsková
logickými produkty, rostlinami. Ukázky řemesel.
28.–30. 4. - Majáles litomyšlských studentů - stu• Beseda - agresivita a šikana v dětském
dentské slavnosti
kolektivu
28. 4. (pondělí) od 17.00 hod.
Oldřiš
Varovné signály a změny chování u dětí, stádia
5. 4. od 18.00 hod v Orlovně v Oldřiši - Divadela projevy šikany, první pomoc pro rodiče dětí,
ní představení „Hříčky o královnách„
kterých se šikana týká, strategie vyšetřování
Divadelní soubor VICENA Ústí nad Orlicí, vstupa spolupráce se školou a odbornými institucené dobrovolné.
mi.
13. 4. - Předvelikonoční sváteční odpoledne
Povede: Lenka Kunčíková (vychovatelka v DD
v Oldřiši, v Orlovně od 14.00 - 19.00 hod.
v Poličce s dlouholetou praxí, působí zde jako
výstava výrobků, možnost uplést si zde vlastní popreventista sociálně - patologických jevů)
mlázku, ukázka tradičních řemesel a rukodělných
Změna programu vyhrazena, pro aktuální infor- dovedností s možností zakoupení výrobků, děti si
budou moci vyrobit jarní dekorace v dílničce, drámace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
tenická škola p. Aleše Kulhánka z Pardubic. V 15.00
hod. Česká beseda - taneční vystoupení tanečního
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
kroužku z Kamence u Poličky. Vstupné dobrovolné.
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Polička
• Montessori dílna:
22. - 26. 4. - Polička Jazz 2014
			
60 Kč (cena pro členy 50 Kč)
Velký sál Tylova domu v Poličce
• Herna pro děti: 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
AMC Trio + Mark Whitfielde, Viktor Bürklad Trio
• Zdravé vaření: 50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
(Informace o členství získáte od lektorek akti- feat, Thea Soti, Šavle Meče Orchestra, Miroslav
Hloucal Quartet, Marian Varga a Moyzesovo kvartevit.)
to, Dasha & Jan Smigmator + Swinging Quartet
Více informací o nás, našich aktivitách
16. 4. 2014 - Taneční hodiny pro starší a pokročilé,
a členství najdete na webových stránkách
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
www.matami. webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

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

Pomezí
26. 4. - pouťová zábava
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Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽE:
BEST OF „KULTURA
A CIVILIZACE“
- výběr nejlepších dětských
výtvarných prací za školní rok
2013/2014 a výběr prací současných i bývalých pedagogů ZUŠ
B. Martinů Polička
12. dubna - 8. května
Dětské výtvarné práce reagující na podněty výtvarné kultury od počátků lidstva přes starověk po
nejvýraznější středověké památky světa. V letošním
školním roce škola slaví 65. výročí svého založení,
proto byli k účasti na výstavě přizváni nejen současní, ale také bývalí pedagogové výtvarného oboru,
aby spolu s námi oslavili toto významné jubileum.“
Výstavy budou zahájeny společnou vernisáží, která se uskuteční v sobotu 12. dubna
v 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Zpestřením bude i krátký
program žáků hudebního oboru školy.
JIŘÍ TRNKA – TAJEMNÝ SVĚT
POHÁDEK
- výstava, která vás zavede do kresleného světa Jiřího Trnky
26. dubna – 31. srpna – výstavní sály Městské
galerie, Palackého náměstí
Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje na předešlé výstavy Adolfa Borna a Jiřího

Šalamouna. Letos se ve výstavních sálech galerie
představí tvorba českého ilustrátora a tvůrce Jiřího
Trnky, autora 7 kreslených a 20 loutkových filmů.
Pod citlivými doteky jeho ruky prožívají nehybné
figurky své osudy, lidská dramata, příběhy o lásce.
Jeho filmy vyvolávaly polemiky na domácí scéně
i na zahraničních filmových festivalech, odnášely
si však mnohá ocenění a uznání. Jako grafik a ilustrátor doprovodil svými obrázky více než sto knih.
Kdo by neznal Hrubínův Špalíček veršů a pohádek, Andersenovy Pohádky, Werichovo Fimfárum,
Karafiátovy Broučky či Trnkovu Zahradu? Vedle
českých i světových pohádek ilustracemi doplnil
poetičnost básnických děl Františka Hrubína (Špalíček), Vítězslava Nezvala (Věci, květiny, zvířátka
a lidé pro děti) či Jaroslava Seiferta (Maminka), se
kterými ho spojovala osobní přátelství. Jejich verše vyvolávaly v mysli malíře vzpomínky na vlastní
prožité dětství. Kompoziční mnohotvárností vytvářel svět ze zážitků a tvůrčí fantazie, skutečnosti
a snu; citlivým a působivým vyjádřením charakterizoval postavy a atmosféru děje. Jeho osobitý styl
je naplněný poetičností výrazu, kterým nahlédl do
křehkého světa dětské fantazie. Přijměte pozvání
a nahlédněte nejen do tajemného světa pohádek
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plných pěkných obrázků v podání světově uznávaného umělce Jiřího Trnky.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 26. dubna ve 14.00 hod. ve výstavních sálech Městské galerie na Palackého náměstí.

S průvodkyněmi muzea a dalšími lektorkami vyzkoušíte tradiční i novodobé techniky zdobení kraslic, např. malování barevnými vosky, vrtání, ubrouskovou techniku nebo nalepování papírových kytiček.
Cena 40 Kč/osoba

Pod vedením paní Jitky Vápeníkové z firmy Jitky
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
– Kytky si větší děti a dospělí mohou vyrobit veliko6. dubna - 30. dubna
noční aranžmá na stůl ze zelených větviček a živých
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé
květů chryzantém, doplněné stuhami a jinými ozdoumělecké sbírky, jejichž odborné zpracování a vy- bami. Do vazby pak můžete vložit také zápich s vlaststavování má na starosti kurátor, který buduje most
noručně ozdobenou kraslicí.
mezi uměleckým dílem a veřejností.
Cena 70 Kč/1 ks aranžmá, další ozdoby bude
Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu by
možno dokoupit.
asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na několik
Předvelikonoční tvořivé odpoledne pro
poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se
malé i velké se bude konat v sobotu 5. dubna
doposud měsíčně obměňovala „Stěna pro jedno dílo“, od 13.00 do 15.00 hod. v Centru Bohuslava Marbude během roku 2014 vystaveno vždy měsíc jedno
tinů. V cenách je zahrnutý veškerý materiál i prodílo dle výběru našich „nových kurátorů“.
hlídka jarní výstavy „Lidové veselí od zimy do jara,
aneb od Masopustu k Velikonocům“.
V  dubnu představí student a hudebník
ROK ČESKÉ HUDBY V POLIČCE 2014
Petr Erbes jako „nový kurátor“ dílo neznáBEST OF MARTINŮ
mého malíře PORTRÉT CÍSAŘE LEOPOLKomponovaný pořad k zahájení Roku české hudby
DA II. Komorní vernisáž proběhne v neděli
6. dubna v 18.00 hodin v Centru Bohuslava
2014 v Poličce. K příjemně strávenému večeru plnéMartinů.
mu krásné hudby, zajímavostí i překvapení společně
zvou tyto organizace: CBM, Gymnázium Polička, o. s.
Náš Martinů, Tylův dům a ZUŠ B. Martinů Polička.
VÝSTAVY:
SLAVNÉ VILY PARDUBICKÉHO KRAJE
Akce se koná 15. dubna od 19.00 hod. v Cen- výstava o slavných i veřejností opomenutých vitru Bohuslava Martinů. Vstupné 20 Kč.
lách v téměř třiceti městech a obcích našeho kraje
25. ledna - 6. dubna
Zveme k cestě dějinami architektury rodinného
PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:
bydlení Pardubického kraje. Četná díla zde zanechali významní architekti jako např. Jan Kotěra
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY 2014
a v jeho stopách jdoucí Josef Gočár a další špičkoví
15. ročník noční prohlídky města Poličky
tvůrci. K vidění jsou slavné i veřejností opomenuté
vily v téměř třiceti městech a obcích kraje, jejich dáv- je naplánován na sobotu 7. června (19 - 24 hod.)
Jako každý rok je hlavním organizátorem a garanné i současné fotografie, plány… Poličku zastupuje
tem večerní akce Městské muzeum a galerie Polička,
funkcionalistická Šmídova vila. Putovní výstava je
rozšířena o další zajímavé vily z Poličky, o dokumen- jehož hlavním úkolem je koordinovat připravené aktaci zachycující postup výstavby domu a o tvůrčí pra- tivity a zajistit kompletní propagaci akce a distribuci
plakátů a letáků s programem a přehlednou mapkou
coviště pro návštěvníky.
všem zúčastněným i široké veřejnosti.
Základní koncepce večerního putování
LIDOVÉ VESELÍ OD ZIMY DO JARA,
městem: Každá instituce, skupina či jednotlivec
ANEB OD MASOPUSTU K VELIKONOCŮM
- výstava se zimní a jarní tematikou tentokrát za- si připraví program - hudební, taneční, divadelní
vystoupení, výstavu výtvarných prací či jinou preměřená na lidové zábavy našich předků v období od
zentaci své organizace, které mohou být inspirované
Masopustu do Velikonoc…
naším městem, a které představí v průběhu večera
7. února – 21. dubna
ve vlastních nebo vypůjčených prostorách. Pro příPrvní výstavou ve třídě B. Martinů si v letošním
roce připomeneme lidové zábavy a zvyky, který- pad deštivého počasí je nutné zajistit náhradní místo,
na kterém by se program mohl uskutečnit. Náklady
mi naši předkové překonávali dlouhé období zimy
na realizaci programu si hradí každý účastník sám.
a chladný začátek jara. Od masopustního průvodu
maškar, vynášení smrti, přinášení nového léta, obPokud máte zájem prezentovat své aktivity v průchůzky s Jidášem až k velikonočnímu koledování. běhu večera, zašlete vyplněný formulář poštou, prostřednictvím e-mailu nebo doručte osobně nejpozDozvíte se, jaké pradávné zvyky sloužily k zajištění
dobré úrody a proč se lidé během průvodů přestro- ději do 31. března koordinátorovi akce, kontakt:
jují do postav někoho jiného, např. medvěda, žida, Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bokominíka, kobyly. Obdivovat budete moci krásu
huslava Martinů, Alena Jandlová, tel.: 461 723 864,
masopustních masek a některé si i vyzkoušet. K zá- jandlova@muzeum.policka.org. Formulář naleznete
bavám, dodnes oblíbeným, patřily plesy, tancovačky, na www.cbmpolicka.cz v odkazu Formuláře > Akce
a výstavy > Čas pro neobyčejné zážitky 2014. Děkukarnevaly či svatby. Naopak ve všedním životě lidé
jeme za včasné přihlášení.
užívají svá jména a vy se v rámci výstavy dozvíte, co
přesně křestní jména znamenají, jaký je jejich původ
a jaké mají svaté patrony. Zajímavostí budou biblické
postavy, které o Velikonocích vystupují vedle Ježíše
Krista, a světci, kteří se objevují v jarních pranostikách.
Výstavy jsou v dubnu k vidění denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
AKCE:
KDYŽ HŘEJE SLUNÍČKO….
aneb velikonoční tvoření pro malé i velké
První část dílny bude zaměřena na zdobení velikonočních kraslic, ve druhé části dílny můžete vyrobit velikonoční vazbu na stůl ze zelených ratolestí
a květin.

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

Poličský masopust 2014
V sobotu 1. března proběhla pravá masopustní
taškařice muzejníků společně s ochotníky
Divadelního spolku Tyl. Počasí nám dopřálo nejenom slunce, ale i pořádné teplo v tom letošním
prapodivném zimním čase.
Vše začalo symbolickým předáním zlatého klíče
z rukou paní místostarostky Kučerové do rukou
masopustního falešného starosty a nás všech,
kteří jsme převzali odpovědnost za lidové veselí
a pobavení Poličáků. Mohli jsme si tak dovolit obvinit a nakonec odsoudit nebohé krkaté a flekaté
zvíře jménem Žiraf, co se do Poličky zatoulalo až
z daleké Afriky spolu se svým tureckým průvodcem, který u radnice předváděl zázračnost tohoto
exotického zvířete. Viděli jsme, co jsme ještě neviděli. Však považte, například červené jablko, které
se proměnilo v červené víno, nebo mouka, která
se proměnila v plnohodnotné tříprocentní buřty.
Poličský soudce po právu a v zájmu ochrany všech
přítomných před nákazou zákeřné africké nemoci
zvané Zhirafus Dalmathinus Orangus nechal zvíře zajmout policajty a navíc nám všem přítomným
vysvětlil pravou příčinu, proč doposud v královském věnném městě Polička pořádně nesněžilo
a kdo nám také špiónoval díky svému dlouhému
krku i za zdí dvorku pana starosty…
Při fašankovém průvodu masek po náměstí
jste měli možnost si zatančit nejenom s roztomilým medvědem Honzou, ale třeba i se smrťáčkem,
s krásnou cikánkou, s kominíkem, s klapačkou
nebo s židem. Občané nemuseli mít žádné obavy
ze smrťáčka, neboť si již na zádech nesl nebožtíka
a ani on to prý ve svátek s prací nepřehání. Protože
medvědáři v Poličce zřejmě vymřeli, musel hlídat
medvěda nám dobře známý ras, který ho nakonec
dobře uhlídal. Nedošlo k pokousání ani k roztrhání obyvatel, což vysvětluje fakt, proč jsme se
neobjevili v hlavních večerních zpravodajstvích
jednotlivých televizí. Jak je patrné nejen čerta, ale
i medvěda spolehlivě uhlídá jedině ženská. Vůbec
vše to dopadlo náramně. Chvála Bohu.
Po celé odpoledne byla možnost navštívit prostory stálých expozic muzea, které byly oživeny
o tradiční řemesla. Mohli jste tak vidět při práci
nejenom čtyři šikovné řezbáře, ale také předení na
kolovratu, háčkování kraslic a jiné. O pravé masopustní občerstvení se postaralo Odborné učiliště
„Zouvák“, jejichž řezníci připravili klasické masopustní hody. Myslím, že dobré jitrničky, tlačenky,
prejt či teplá prdelačka chutnaly každému. Pro mlsouny zde byly k ochutnání nejrůznější staročeské
dobroty od místních cukrářek. Zřejmě proto jsem
úplně pohořel při „prodeji“ škeblí, ryb a raků.
Všichni řemeslníci i muzejníci byli v tradičních
kostýmech. Děti provázely soutěžemi pohádkové bytosti. Kdy jindy než právě při masopustu
by byla možnost si nachytat v rybníčku vzácné
rybičky jitrničky, zaházet si jelitem či si složit
vepříka, beránka nebo kravičku? Muzeum dětem
dalo možnost si vyzkoušet své dovednosti a zručnost. Sladké odměny za splněné úkoly darovala

Tábor v evangelickém
kostele
Po řadě „Táborů s Američany“ v poličském evangelickém kostele naši američtí přátelé letos zůstávají doma a chystají se na příjezd v příštím roce.
Chceme však v osvědčeném projektu pokračovat
vlastními silami. Proto se letos uskuteční „Tábor
bez Američanů“. Evangelický sbor v Poličce spolu s okruhem dobrovolníků zve dřívější účastníky i nové zájemce na příměstský dětský tábor ve
dnech 28. 7. - 1. 8. 2014. Přihlášky získáte v informačním centru na náměstí, podrobnosti na www.
policka.evangnet.cz.
Jiří Tengler, farář

firma Mocca z Liberce. Každý příchozí návštěvník
v masce získal jeden z výborných tvarohových koláčků, které napekla kolegyně Ila se svojí maminkou z Moravy.
Muzeem za odpoledne prošlo odhadem nebývalých tisíc návštěvníků, kdy například pohádka pro
děti O zlaté rybce v podání dramatického kroužku
pod vedením paní Hrčkové při ZUŠ se musela hrát
pro příliš velký počet dětí nakonec dvakrát, neboť
se všichni najednou nevešli do společenského sálu.
Taneční kroužek seniorů Beseda pod vedením
paní Jonákové nám v krojích zatančil a předvedl
něco ze svého umění. Uvědomil jsem si v tu chvíli,
jak je důležité, když nám senioři ještě přirozeně
ukazují něco, co pro mnohé může být za pár let již
zapomenuté.
A jak to nakonec dopadlo s Žirafem? Od půl páté
se všichni na dvorku dozvěděli rozuzlení. Basa
hudebníků náhle oněměla, umřela a smutečním
průvodem za hlasitých vzlyků byla odnesena na
Šibeniční vrch k pohřbení, kde všichni přítomní
vyznali svou lásku k base, k Poličskému masopustu. A kdo že za to vše mohl? Soudce města Polička
měl připraveny jasné a pádné důkazy proti Žirafovi. Ač mnozí protestovali, hlavně všechny děti,
byl Žiraf odsouzen ke smrti oběšením na šibenici. Drábové vykonali rychle a chladnokrevně svůj
úkol a i když nebohé zvíře bylo vyšší než šibenice,
zvládli to i bez židličky na podseknutí. Muzejníci
si toto na svém výsostném území nenechali líbit
a při rvačce pobili všechny vykonavatele nespravedlivého soudu na hromadu. Žiraf v poslední vteřině dostal napít pravé živé vody jménem slivovice
a vzápětí se našli i jiní z řad ochotníků, kteří chtěli
také obživnout. Kolegyně Jana se obratně chopila služby muzejního záchranáře první pomoci při
oslavě Mezinárodního dne žiraf, kdy si zajisté celý
svět uvědomuje krásu a velikost tohoto ohroženého savce. Reputace muzea v mezinárodním hledisku byla nakonec zachráněna.
Však už toho bylo za těch pár hodin na Poličku
až příliš, proto falešný starosta byl nakonec dobrovolně přinucen vrátit klíč od vlády nad městem
do správy těch lepších a dozajista spravedlivých
rukou paní místostarostky Kučerové. Rozloučili jsme se všichni zpěvem mé oblíbené písně Šly
panenky silnicí, kdy nálada a spontánnost davu
mírně upravila v aktuálnosti text na…potkaly je
žirafa. Jak stačí málo ke štěstí. Na úsměvech mnohých bylo dobře patrné, že se spolu s námi pěkně
pobavili.
Na závěr bych proto chtěl poděkovat nejenom
svým kolegům z muzea, ale všem, kteří do této
taškařice šli ochotně se mnou, v duchu „Poličáci
Poličákům“. Chtěl bych poděkovat předně Petru
Erbesovi, který mou hozenou rukavici sebral se ctí
jemu vrozenou a přinesl do historie Poličky nový
příběh o masopustním Žirafovi. Možná si někteří řekli: Proč zrovna netradiční africká žirafa?
V souhře ne-náhod jsme nalezli historický záznam
v Jitřence z roku 1895, kdy vrcholem masopustu
byl nebezpečný tygr a dva vlci s africkými jmény, o čemž Petr nevěděl, jako i my to, že 1. březen
je opravdu Mezinárodním dnem žiraf (zkráceně MDž). Chtěl bych poděkovat za ochotu všem
ochotníkům z Divadelního spolku Tyl, i malým
budoucím divadelníkům z dramatického kroužku
při ZUŠce a Honzovi Juklovi za nepřekonatelnou
úlohu v medvědím kožichu, ve kterém bylo jistě
pořádné teplo nejen pro nastanuvší teplé počasí, ale především díky tradici, kdy si s medvědem
chtěla zatančit kdejaká dívka. Dále děkuji i panu
Tůmovi z firmy Rek-lama za vyslyšení a sponzorování čtyřmetrového banneru, který visel v rohu
náměstí a který nešel přehlédnout, ale také paní
Báčové z Tylova domu za zapůjčení prakťáků k výstavbě pódií, které nám ochotně za úsměv přivezl
autodopravce pan Zrůst, ale hlavně vám všem, co
jste přišli a byli jste po deseti letech u toho spolu
s námi. Věřím, že to celé stálo za to.
Václav Frömmel

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

Městská knihovna
Výstava fotografií
Vladimíra Hlacha:
Fribourg – Můj nový
domov
2. 4. – 2. 5. 2014 ve vestibulu knihovny
Dubnová výstava v knihovně představí fotografickou tvorbu Vladimíra Hlacha, rodáka z Písku, který roku 1968 odešel do
Švýcarska. Černobílými snímky představí svůj
nový domov - město Fribourg, jeho obyvatele, tradice a zvyky. Ve středu 2. dubna v 18 hodin zveme
na vernisáž s osobní účastí Vladimíra Hlacha.
Večer s ombudsmanem, středa
16. 4. v 19.00 hodin, Divadelní klub
„Večer s ombudsmanem“ je mezinárodní projekt,
který posiluje právní povědomí občanů a otevírá
diskuzi nad konkrétními situacemi porušení jejich základních práv. Komponovaný večer se bude
skládat z krátkého filmu, který představí jedno
z častých témat porušování základních práv, dále
z interaktivního divadelního představení, kde
budou diváci hledat možnosti řešení, jak aktivně
hájit svá práva. Na závěr večera proběhne diskuze
s právníky z Kanceláře veřejného ochránce práv
(ombudsmana) nad možnostmi, jak jako občané
můžeme aktivně hájit naše práva.
TÉMA: Sociální péče o stárnoucí rodiče + diskriminace ze strany zaměstnavatele
Příběh se skládá z reálných podnětů, jak přišly k Ombudsmanovi. Týká se 55leté ženy, která
se musí starat o svou nemocnou matku. Při snaze zařídit si příspěvek na péči a zkrácený úvazek
u zaměstnavatele narazí na situace, kde dochází
k liknavosti úřadů a diskriminaci na pracovišti.
Jonášova velikonoční diashow Souostroví Maskarény, Komorské
ostrovy – Mayor, neděle 20. dubna
19.00, Divadelní klub, vstupné 40 Kč
Maskarény jsou ostrovy v Indickém oceánu východně od ostrova Madagaskar. Dva nejznámější
z nich, Mauritius a Reunion, představí v obrázcích
a příhodách ze své letošní cesty přední poličský
entomolog Pavel Joneš.
A Komorské ostrovy? Nechte se překvapit.
Dubnový tematický koutek – Magnesia
Litera
V dubnovém tematickém koutku najdete knihy
nominované na literární ocenění pro rok 2014
a knihy oceněné v minulých letech. Literární koutek najdete u výpůjčního pultu, hnedle vedle novinek na oddělení pro dospělé. A opět platí: čím
dříve přijdete, tím lepší výběr bude! S Magnesií
ochutnáte kvalitu literatury!

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

5.–6. 4.
12.–13. 4.
19.–20. 4.
21. 4.

26.–27. 4.
1. 5.

MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
kpt. Jaroše 404, 461 612 733
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Kreslíme s Matýskem a Ájou
- pro děti od 5 let
- nakreslíme si krásný obrázek, který nás naučí známá kreslená postavička s malou pomocnicí, Matýsek
a Jája. Budeme kreslit u malířských
stojánků.
Termín: 4. 4.
Čas:
16.30 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč, s členskou kartou 15 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihláška: 4. 4.
S sebou: láhev s pitím, malou svačinu
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Jarní floristika
- tvorba aranžmá s jarní či velikonoční tématikou Aranžování nádoby
s řezanými květy, 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
Velikonoční tvoření pro malá stvoření
Určeno pro nejmenší umělce s rodiči.
Termín: čtvrtek 10. 4.
Čas:
16.00 - 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, s členskou kartou 25 Kč
Lektorka: Irena Chroustovská
Přihláška: do 7. 4.
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352
Běh pro Světlušku
Výtěžek bude předán nadaci „Světluška“. Nasaďme si čelovku a společně
vyběhněme do noční Poličky
Termín: pátek 11. 4.
Čas:
18.00 – 21.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Startovné: jednotlivci 50 Kč
rodina 150 Kč
S sebou: čelovka
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Program: 18.00 hod. – uvítání, seznámení
s trasou
18.15 - vystoupení dětí ze zájmového
kroužku „Karate“
18.30 – vystoupení hudební kapely
Bum-Bác - ZUŠ
19.00 – vystoupení kapely „Cestárium“
Občerstvení zajištěno.
Hurá za poklady – obnovujeme
kroužek geocaching!
Termín: 12. 4.
Pojeďte s námi hledat poklady, které vychází z celosvětové hry geocaching. Což je hledání schránek - kešek pomocí GPS navigací. Užijeme
si krásný den v přírodě v okolí Ústí
nad Orlicí - Andrlův Chlum. Je zde
možnost odlovit až 8 kešek. Ujdeme
trasu do 5 km. V trase výletu je roz-
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hledna Adrlův Chlum vysoká 50 m a další zajímavosti.
Více informací
na www.mozaika-policka.cz
Flora Olomouc + hrad Bouzov
a muzeum s prodejnou tvarůžků Loštice
Termín: sobota 26. 4.
Cena:
270 Kč (zahrnuje dopravu busem)
Vstupné Flora (orientačně): dospělí
100 Kč, důchodci, studenti 80 Kč,
rodinné (2 dospělí + 1 dítě) 210 Kč
Vstupné hrad Bouzov: dospělí 150 Kč,
důchodci od 65 let,
studenti, děti 6-15 let, TP 100 Kč
Vstupné „Loštice“: dospělí 30 Kč, důchodci od 65 let 20 Kč, studenti,
děti 6-15 let 15 Kč
Nástupní místa: Sádek, Oldřiš, Borová, Lubná, Sebranice, Polička (v 07.40 hod.), Svitavy…
(trasa směr Olomouc). Ostatní místa po
dohodě.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352, CK KO-TOUR Polička: Riegrova 52, 461 723 740,
461 724 662, policka@kotour.cz; www.
kotour.cz
Velikonoční prázdniny 17. 4. – 18. 4.
Jarní konvička
- dílna pro děti od 1. třídy a rodiče s dětmi
- namalujeme si a ozdobíme ubrouskovou technikou plechovou konvičku a zároveň si ji jarně naaranžujeme
Termín: středa 16. 4.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
Obřadní síň Borová
Cena:
95 Kč, s členskou kartou 90 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Hravý prázdninový den s pohybem
a muzikoterapií
- pro děti 1. - 4. třídy. Dopoledne si zaskáčeme a pohrajeme na trampolínách.
Po obědě se vrátíme do Mozaiky, kde budeme bubnovat na bubny djembe a potom si vybarvíme mandalu.
Termín: čtvrtek 17. 4.
Čas:
9.00 – 14.00 hod.
Cena:
150 Kč (oběd v ceně)
Lektorka: Blanka Faltýnková
S sebou: kraťasy, tričko, čistou obuv na trampolíny, pití, svačinu, dobrou náladu
Info:
Blanka Faltýnková, tel: 461 725 352,
736 761 281
Pohádkové staré hrady (hrad a zámek),
celodenní výlet
- pro děti od 1 tř. a děti s rodiči
- pojeďte s námi do pohádek čaroděje Archibalda I.
- projdeme zámecké pohádkové sklepení
a dračí královskou komnatu, uvidíme
živá zvířátka, havěť a potvůrky čarodějnic
Termín: čtvrtek 17. 4.
Odjezd: 8.00 hod. z parkoviště pod Tylovým domem
Cena:
500 Kč (zahrnuje doprava, vstupné,
oběd)
Lektorka: Alena Hejduková
Přihláška: do 11. 4.

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

S sebou:
Info:

malou svačinu na cestu, láhev s pitím,
drobné na útratu
Alena Hejduková, 461 725 352

Velikonoce v dílně
- dílna se dřevem pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 17. 4.
Čas:
9.00-12.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 14. 4.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Smaltované šperky
- výroba smaltovaných šperků pro
děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 17. 4.
Čas:
13.00-16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
80 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihláška: do 14. 4.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Velikonoční košíček
- dílna pro děti od 3. třídy
- upleteme si a nazdobíme velikonoční košík
Termín: pátek 18. 4.
Čas:
9.00-12.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
65 Kč, s členskou kartou 60 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 14. 4.
S sebou: 2 vyfouknutá vajíčka
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Velikonoční pomlázka
- dílna pro kluky a taťky
Termín: pátek 18. 4.
Čas:
13.30-15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 14. 4.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Bezva hrátky se zířátky
- prázdninový pobyt u koní pro holky
od 1. třídy v JK Vraník Stašov
Termín: středa 16. 4.–18. 4.
Čas:
středa 16.00 hod. příjezd do Stašova,
odjezd pátek 16.00 hod.
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
500 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování
a stravování)
S sebou: spacák, polštářek, přezůvky, oblečení do přírody - teplé, boty i náhradní!
Přihlášky: do 11. 4.
Info:
Irena Chroustovská 605 431 034
Malý závodní
Určeno pro nejmenší závodníky s rodiči. Dovádění pro děti na dopravním
hřišti.
Termín: čtvrtek 24. 4.
Čas:
16.00 - 17.30 hod.
Místo:
dopravní hřiště
Cena:
20 Kč
Lektorka: Irena Chroustovská
Přihláška: do 20. 4.
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

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

6. 4.

7. 4.
8. 4.

9. 4.
10. 4.

11. 4.

12. 4.

13. 4.
14. 4.
15. 4.

16. 4.

17. 4.

#

18. 4.

Čas
13.30
13.30
18.00
16.30
18.00
10.00
13.00
19.00
19.00
15.00
18.00
19.00
16.00
18.00
10.00
17.00
19.00
14.00
19.00
16.00
17.30
19.00
19.00
16.00
18.00
20.00
12.00
14.00
16.00
0.00
13.00
16.00
19.00
17.00
17.30
19.00
13.30
18.00
19.00
19.00
8.00
9.00
9.00
17.00
19.00
9.00
13.30
20.00

Název akce - popis
Šikovné ručičky
Šikovné ručičky
Vernisáž výstavy fotografií Vladimíra Hlacha: Fribourg - Můj nový domov
Kreslíme s Matýskem a Ájou
Soukromá akce
Postní duchovní obnova
Když hřeje sluníčko... aneb velikonoční tvoření pro malé i velké
VI. večer akustické hudby
Ander z Košíc - v rámci Dnů slovenské kultury
Klub před klubem
Vernisáž: Stěna pro „nového kurátora“
Nový život - v rámci Dnů slovenské kultury
Tvořivá dílna- Dekorace na dveře
Zvonilka a piráti 3D
Problémy při výchově dětí - tréninková aktivita
Klub pro těhotné
Věra Martinová & Jamie Marshall a spol.
Kavárnička
10 pravidel jak sbalit holku
Velikonoční tvoření pro malá stvoření
Jarní floristika
Casino Royale
Jitka Hosprová (viola) & Jitka Čechová (klavír)
Montessori dílna
Běh pro světlušku
Spring Carousel Tour
Monfish cup
Odpoledne s dechovkou - Kapesní kapela Kapka
Best of ZUŠ B. Martinů „Kultura a civilizace“
Hurá za poklady
Velikonoční inspirace
Pantomima Vlado Kulíšek pro děti
Justin Bieber‘s Believe
Klub pro těhotné
Přednáška Evy Motyčkové
Best of Martinů aneb Rok české hudby 2014 v Poličce
Malujeme mandaly
Večer s obudsmanem
Večer s ombudsmanem
Taneční hodiny pro starší a pokročilé - divadelní představení
Pohádkové staré hrady - ( hrad a zámek), celodenní výlet
Hravý prázdninový den s pohybem a muzikoterií
Velikonoce v dílně
Smaltované šperky
All That Jazz
Velikonoční košíček
Velikonoční pomlázka
Uncle Trance Make It Spirit - PSYCHEDELIC ADVENTURE

Místo konání
DPS Penzion - pracovní místnost
DPS Penzion - pracovní místnost
Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
Římskokatolická fara Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
Divadelní klub
Divadelní klub
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Římskokatolická fara Polička
www.farnostpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...
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Čas
19. 4. 15.00
17.00
18.00
19.00
20. 4. 19.00
22. 4. 17.00
19.00
23. 4. 19.00
24. 4. 14.00
16.00
16.30
20.00
25. 4. 16.00
19.30
26. 4. 7.40
14.00
19.30
28. 4. 8.15
10.00
17.00
19.00
29. 4. 17.00
30. 4. 13.30
16.00

Název akce - popis
Rio 2
Rio 2 ve 3D
Polička punk 5
Trabantem až na konec světa
Jonášova velikonoční diashow
Klub pro těhotné
Polička Jazz festival 2014
Manželské štěstí - divadelní představení
Narozeninové zpívání
Malý závodník
Zasedání Městského zastupistelstva
Kolem půlnoci
Zdravé vaření pro celou rodinu
Polička Jazz festival 2014
Flora Olomouc
Vernisáž: Jiří Trnka – Tajemný svět pohádek
Polička Jazz festival 2014
Pat a Mat jedou na dovolenou
Pat a Mat jedou na dovolenou
Beseda - Agresivita a šikana v dětském kolektivu
Pojedeme k moři
Klub pro těhotné
Keramická dílna
Čarodějnický rej

Místo konání
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
Fotbalový stadion

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
TD a DS Tyl
www.jazz.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Město Polička
www.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
TD a DS Tyl
www.jazz.policka.org
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
TD a DS Tyl
www.jazz.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

		
2. 4. - 2. 5. 		
16. 4. - 18. 4. 		
14. 4. - 11. 5. 		

Název akce - popis
Výstava fotografií Vladimíra Hlacha: Fribourg - Můj nový domov
Bezva hrátky se zvířátky - prázdninový pobyt u koní
JAZZ WORLD PHOTO - výstava fotografií v rámci Polička Jazz festival

Místo konání
Městská knihovna
JK Vraník Stašov
přísálí Tylova domu

Pořadatel akce
Městská knihovna
SVČ Mozaika Polička
TD a DS Tyl

Kontakt, informace, rezervace
www.knihovna.policka.org
www.mozaika-policka.cz
www.jazz.policka.org

TYLŮV DŮM V POLIČCE
vás srdečně zve na tradiční jarní akci

VELIKONOČNÍ
INSPIRACE,
která se bude konat v neděli 13. dubna
od 13.00 do 17.00 hodin.
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně
se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce a možná si zakoupit i nějaký velikonoční dárek pro své
blízké nebo jen tak – sobě pro radost.
Budete-li se chtít této akce zúčastnit jako prodejce řemeslného zboží s velikonoční a jarní tématikou, přihlaste se na níže uvedené adrese.

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

#

Bližší informace: Marie Hrstková
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz

SVČ Mozaika
Čarodějnický rej
- zábavná akce pro širokou veřejnost
- hry pro děti – čarodějnická
- večerní pálení ohně a opékání špekáčků
(možnost jejich zakoupení na místě)
- vítány jsou děti v převlecích čarodějnic
a čarodějů!
- možnost občerstvení v místním kiosku
Termín: středa 30. 4.
Čas:
16.00 – 19.00 hodin
Místo:
fotbalový stadion
Cena:
dobrovolné
Lektorka: Alena Hejduková

S sebou:

oblečení na hry nebo převleky, láhev s pitím, popř. malou svačinku
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Skřítek

- keramická dílna pro děti od 1. třídy
- vymodelujeme si keramického skřítka,
který bude zkrášlovat zahrádku
Termín: čtvrtek 8. 5. , 12. 5. (od 16. oo hodin)
Čas:
9.00 – 12.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
95 Kč, s členskou kartou 90 Kč (v ceně je
zahrnutá ker. hlína, občerstvení).
Přihlášky: do 5. 5.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352

Přijmeme externí pracovníky
pro zájmové kroužky

Cvičení pro zdraví - pronájem
Cvičení proti bolesti zad pomocí SM Systému podle MUDr. Smíška.
Termín: čtvrtek (první schůzka 10. 4. )
Čas:
10.00-11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
80 Kč/hodina
Lektorka: Mgr. Olga Kotvová
Informace a přihlášky: tel. 732 803 803

Pracovní místo na dohodu o provedení práce
s nástupem od října 2014 do května 2015.
• pracujete rádi s dětmi či dospělými?
• máte zajímavé nápady?
• podělte se o ně a přijďte něco naučit i ostatní.
• uvítáme nové trendy a rádi přijmeme esteticky,
sportovně, přírodovědně či jinak zaměřené lidi,
kteří mají co nabídnout.
• potřebujete – li se ve své činnosti zdokonalit,
nebo nějakou zajímavou činnost naučit, rádi
vám po dohodě zprostředkujeme vzdělávací
kurz.

Májová vycházka přírodou na osadu Jelínek
- pro děti 1 st. ZŠ
Projdeme se Libohájem přes sjezdovku,
Šibeniční vrch až na osadu Jelínek, kde
si opečeme buřty a zahrajeme hry v přírodě.
- 25 dětí
S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení dle počasí,
pláštěnku, dobrou náladu.
Termín: pátek 9. 5.
Čas:
9.00-14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč (buřty, chleba, čaj v ceně)
Lektorka: Blanka Faltýnková, Alena Hejduková
Info: Blanka Faltýnková, Alena Hejduková tel:
736 761 281, 461 725 352

Hledáme vedoucí těchto zájmových kroužků:
Kendó, Futsal, Capuera, Airsoft klub, Film, fotografování, práce s fotografií a filmem
Požadujeme:
• dobré organizační a komunikační schopnosti
• zodpovědnost, spolehlivost a samostatnost
• předložení návrhu plánu (vaší činnosti) na pololetí školního roku
Žádost se strukturovaným životopisem posílejte nejpozději do 31. 5. 2014.
Informace:
Blanka Faltýnková, tel: 461 725 352,
mobil: 736 761 281,
e-mail: faltynkova@mozaika-policka.cz

Falun Gong - pronájem
Přijďte si s námi zacvičit tradiční čínské
meditační cvičení Falun Gong, které
je snadno naučitelné, odstraňuje stres

Nová výstava v knihovně
Vladimír Hlach - fotografie: FRIBOURG MŮJ NOVÝ DOMOV
Další fotografická výstava v prostorách knihovny v Poličce přináší zajímavé a velice osobní vyznání. Její autor Vladimír Hlach, rodák z Písku,
představuje město, které se stalo jeho novým
domovem, když z důvodů politické perzekuce
své rodiny odešel v roce 1968 do Švýcarska. Souborem černobílých fotografií, které, jak autor
rád uvádí, jsou dělány ještě postaru, klasickou

technikou (barevných fotografií má dnes každý
v telefonu dost, a také černá a bílá jsou také erbovními barvami kantonu Fribourg), se snaží
přiblížit město, jeho lidi, tradice a zvyky. Město
i krajinu svého nového života nepředstavuje jako
národopisec nebo folklorista. Na jeho snímcích
se můžeme setkat se švýcarským hodinářem ze
zapadlé uličky ve starém městě, s učitelkou hudby, se členy tradiční švýcarské gardy ale i členkou
jednotek KFOR, nahlédnout do uliček města nebo
na tradiční sportovní zápolení vesničanů. Všechny fotografie mají půvab pohledu zevnitř, neoslňují formálními triky, ale jsou svým neokázalým
přístupem skromným vyznáním obdivu k městu
a jeho lidem.
Autor ke svým fotografiím skromně poznamenal: „Potěšilo by mne, kdybyste po prohlídce
výstavy věděli o Fribourgu jenom o trochu více
než já, když jsem do něj, podivnou hrou osudu
14. září 1968 s malou taškou přijel a nevěděl
o něm vůbec nic.“
Výstava bude v prostorách knihovny v Poličce zahájena za přítomnosti autora ve středu
2. 4. v 18 hodin. Výstava bude přístupná v době
otevření knihovny až do 2. 5.
-pv-

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

a přináší energii. Falun Gong cvičí lidé
každého věku po celém světě.
Termín: každou středu od 16.45 hod.
Místo: SVČ Mozaika
Lektorka: Jana Coufalová
Info: Jana Coufalová, tel.: 774 961 815
Poslední volná místa v letních
prázdninových táborech
Letní tábor Maděra
Termín: 24. 7.–30. 7.
Putovní vodácký tábor
Termín: 26. 7.–2. 8.

Vzpomínáme
V minulých dnech uplynulo dvacet pět let, co nás navždy opustila naše milovaná,
laskavá a obětavá manželka,
maminka a babička paní
Irena Vrabcová. Nikdy na
ni nezapomeneme, protože
v našich srdcích žije stále.
Manžel Ladislav a dcery
Vlaďka a Ivana s rodinami
Dne 13. 3. uplynul rok od
chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka,
paní Anna Findejsová.
S úctou a láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
Dne 1. dubna si připomeneme 4. výročí úmrtí paní Milady Janhubové.
Kdo jste ji znali a měli, rádi
vzpomeňte s námi.
Manžel a děti s rodinami
Dne 5. 4. uplyne 20 let, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel a tatínek, pan
Josef Hudec. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají
manželka Marie a synové
Ladislav a Josef s rodinou.
Dne 13. dubna vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička, prababička, paní Vlasta Ježková.
Stále, vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 23. dubna si připomeneme 10. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana
Gustava Nunváře z Kamence.
Kdo ho znal, ať vzpomene
s námi.
Rodina
Dne 27. 4. by se dožila
85 let naše obětavá maminka,
babička a prababička paní
Marie Klozová. 6. 12. uplyne
5 let, co nás navždy opustila.
Stále vzpomínají
dcery Marie a Hana
s manželem a vnoučata
s rodinami.
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Ukázali, co dokáží!

Galerie Kabinet
Jan Pražan 5. 4. 2014 sobota 16 h.
A kolik je stále opakování…

Středisko volného času Mozaika působí v Poličce již mnoho let a přijít do užšího kontaktu s jeho
činností není pro poličské a okolní obyvatele nijak
výjimečnou záležitostí. Rodičům těch nejmenších
i téměř dospělých dětí jistě nemusím Mozaiku více
představovat. Kromě pestré nabídky zájmových
kroužků realizuje SVČ také mnoho akcí a volnočasových příležitostí pro dospělé a obecně pro veřejnost.
Sám jsem s Mozaikou blíže spjat jakožto vedoucí

Jan Pražan představí malby a objekty z posledního roku. Jeho slovy: „V dobrovolném exilu malého
ateliéru ve vesnici za Brnem se aktuálně definuje
jejich obsah. Jedna část z vystavených prací se úzce
dotýká námětů krajin, zahrady a často až pouze výseku viděného, který se stává nositelem a zjevovatelem vnitřní energie. Energie, jež bez omezení minulosti, budoucnosti, pulsuje primárně v přítomném
bytí.“
V druhé části výstavy představí komorní cyklus
obrazů malých formátů „Dědicové“. Jeho slovy:
„Vzniká soubor imaginárních portrétů, možná předků, možná „spolupachatelů“ současnosti. Obrazy,
jsou kombinací malby a kresby na papíře, kdy tvář
„portrétovaných“ je pouhou projekcí autora či sama
sebe. Těžko mohu tento vztah popsat neb je mi doposud záhadou. Je mi ctí vystavovat na Chaosu a pozvat návštěvníky na výstavu…“
Jan Pražan, rodák z Hradce Králové se dostal
do Brna, kde studoval FaVU přes kamenickou školu v Hořicích a studium dějin umění v Olomouci.
V Hradci Králové ho nasměrovalo setkání s osobností básníka, popartisty a konceptuálního umělce
skupinky mladých modelářů. Následující řádky můMilana Langera. Doposud jsou spojeni spoluprací
žete brát s rezervou a přijde-li vám můj pohled zaujas kolektivem Victorynox, který Milan Langer zašti- tý, nemohu to mít nikomu za zlé. Přesto bych se rád
ťuje svou duchovní aureolou. Během studií pro něj
podělil o svůj divácký, snad i objektivní dojem z nebylo určující setkání s jeho profesorem Martinem
dávné veřejné prezentace zájmových útvarů - První
Mainerem, (ve Stříteži již vystavoval). Mainer ho
akademie SVČ Mozaika „Ukážeme, co dokážeme“,
jasně nasměroval na zájem o otázky za a nad běžnou
jež proběhla ve čtvrtek 13. března v Tylově domě.
realitu. Ty se dle něj velmi vtipně vyjevují i v přibližI náš kroužek dostal v programu akademie svůj
ně dvouleté spolupráci ve střižně s režisérem Igorem
prostor, což mi umožnilo být u příprav celé akce. MuChaunem, při práci na pořadech pro Českou televizi. sím se přiznat, po první schůzce a představení celého
Jan je střihač samouk, ačkoliv nyní pracuje v nakla- záměru, jsem byl poněkud skeptický. Úkolem vedoudatelství. Od roku 2009 je otcem, jeho ženě Evě se
cích bylo připravit se svojí skupinou krátké pódiové
narodila Ema a v roce 2012 Stela. S rodinou žijí za
vystoupení. Následně měla být vystoupení seřazena
Brnem v domku, který svými silami opravují, v zimě
do zhruba dvouhodinového programu a po jediné
dokončil svůj ateliér. Rád si užívá krajiny, zahrady
plánované generální zkoušce předvedena publiku
a vůbec. Dcery a život řadí k věcem, které ho nejvíce
naostro v poličském divadle. Během studentských
těší.
let jsem se podílel na několika obdobných akcích
K jeho úspěchům v malířství patří výběr v sou- právě v Tylově domě a popravdě skloubení tolika
těžích Arskontaktu v roce 2009 a 2010. Soutěžemi
vystoupení, mnohdy náročných na rekvizity a s nese však příliš nezabýval. Od roku 2012 je členem
malým počtem účinkujících, jsem si nedovedl jednov umělecké skupině TUBA spolu se Samuelem Pau- duše představit. Cílem byl totiž spádný program, bez
čem a Lyubenem Petrovem, kteří jsou také Mainero- velkých prodlev, a příležitostí pro divákovo zahálení.
vi studenti. Absolvoval stáž ve Španělsku a vystavuje
Jedna věc byla naprosto zjevná a nanejvýš pozitivní
hojně v Čechách a na Moravě.
- všichni zapojení přistupovali ke svým dílčím úkohttp://janprazan.blogspot.com
lům velmi zodpovědně a odhodlaně.
Celoroční program Galerie KABINET CHAOS
Součástí akademie byla výstava prací výtvarných
Střítež je částečně podpořen granty na kulturu
kroužků v přísálí Tylova domu. Před zahájením si
MKČR a v minulých letech také kulturními granty
mohli diváci prohlédnout projekci fotografií z činměsta Poličky.
nosti většiny zájmových útvarů. Když pak krátce
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová
po 17. hodině pan Jaroslav Novotný, vedoucí kytaa Jan Pražan.
rového kroužku a pověřený moderátor večera, přeGalerie KABINET CHAOS Střítež 68, 572 01, Po- dem omlouval případné chybičky a upozorňoval na
lička. Mimo vernisáže otevřeno v neděli 13-18 hod.
nebo po domluvě. Kontakt: e-mail: verbrom@gmail.
com, mobil: 602 315 215.

pochopitelnou, možnou trému aktérů následujících
vystoupení, nikdo v sále netušil, jak výtečně celá věc
klapne. Přehlídku zahájil právě jeho zájmový útvar
a následovaly další. Program se rozběhl a roztomilá vystoupení nejmenších dětí od flétniček po různé
pohybové aktivity střídala představení sportovních
kroužků, mažoretek, jezdeckého kroužku a dalších.
Příjemný kontrast k ostatním, poměrně akčním vystoupením, zajistila skupinka cvičenců jógy a tai-chi.
Se zaujetím jsem sledoval každé další dění na jevišti.
Až při premiéře jsem měl možnost pozorovat, jak
jednoduše tým Mozaiky celý program pospojoval
- žádné složité operace s výměnou rekvizit, zatahováním opony atd. Nic z toho, co se původně rozsáhle diskutovalo a čeho se všichni trochu obávali.
Rozhodně jsem neměl ani na moment pocit nudy,
či narušení celku. Vše šlo ráz na ráz, bez známek
zaškobrtnutí. Každý přesně věděl, co má dělat. Při
jediné generální zkoušce je to bezpochybně skvělý
výkon! Zkoordinovat 27 vystoupení není jen tak.
Program mě naprosto vtáhl a musím se přiznat, že
při nástupu malých fotbalistů za velmi trefného hudebního doprovodu mi běhal mráz po zádech.
Tady jsem si začal uvědomovat jak velká věc se
právě před mýma očima děje. Došlo mi, že nesleduji
nějakou tuctovou “besídku z nutnosti”. Přede mnou
se odehrávalo naprosto upřímné a bezprostřední představení lidské touhy bavit se, něco poznat
a něco dokázat, což bylo nejvíc patrné z tvářiček těch
nejmenších účinkujících. Přestože “holky z Mozaiky” i všichni zúčastnění vedoucí, předvedli parádní
výkon, schopnost organizace a kreativitu, těmi největšími hvězdami večera byly bezpochybně ti malí
i starší členové prezentovaných zájmových skupin.
Tento večer nebyl pouhým představením portfolia
zájmových aktivit SVČ Mozaika. Tento večer jasně
dokázal, že má smysl věnovat se volnočasové výchově dětí od útlého věku, neboť děti to především baví.
Děti chtějí zkoušet nové věci, poznávat nové kamarády a jsou připraveny dělat to naplno! Stačí je v tom
podpořit a případně i vhodně namotivovat. Mozaika
svojí akademií předvedla, že disponuje schopnostmi
i prostředky pro pobavení nejen dětí, ale i dospělých,
že se zde všichni její klienti baví rádi a s jistou zdravou dávkou pyšnosti na výsledky takového konání.
Nerad bych působil jakkoliv sebechvalně. V Mozaice figuruji jako externista a na přípravě akademie
jsem se podílel naprosto minimálně. Náš kroužek se
neprezentoval pódiovým vystoupením, ale krátkým
videem. Veškerý úspěch je dílem pracovnic SVČ
Mozaika, ostatních účinkujících kolegů vedoucích
a jejich odhodlaných svěřenců. Celého večera jsem
se účastnil pouze jako kterýkoliv jiný divák a z této
pozice si dovoluji tvrdit: První akademie SVČ Mozaika se velmi zdařila a nasadila vysokou laťku všem
následujícím podobným počinům!
Jiří Neudert

Jak se vaří bez hranic?

Kardiaci v dubnu
Sobota 5. dubna - Jarní kondiční vycházka
Trasa: Borová, Hatě, Cerkytly, Sv. Kateřina, Borová. Délka nenáročné vycházky 5 – 7 km. Vedoucí
vycházky Pavel Brokl a Marcela Pokorná.
Odjezd ze Svitav vlakového nádraží do Borové
v 8.02 hod., z Poličky v 8.30 hod.
Úterý 22. dubna - členská schůze v kulturním
centru „FABRIKA“ začátek 15.00 hod.
Sobota 26. dubna - Brány památek dokořán.
Slavnostní otevření Památníku včelích matek. Na
akci jsme pozvali děti z dětského domova z Poličky.
Pořadatelé akce Lesy ČR a město Svitavy. Členové
naší organizace Kardio se k akci připojí.
Neseďte doma, jarní příroda na nás čeká.
Jan Pokorný
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Polička vás 3. dubna srdečně zve do Tylova domu
na gastronomickou soutěžní slavnost. Škola ve spolupráci s Tylovým domem, Asociací kuchařů a cukrářů ČR a za podpory první náměstkyně hejtmana
Pardubického kraje Jany Pernicové pořádá mezinárodní studentskou soutěž Vaření bez hranic.
Od 9 do 15 hodin budete moci zhlédnout nejen
prezentace škol z Lotyšska, Ukrajiny, Slovenska,
Polska a Česka, ale také soutěžní klání, v němž studenti gastronomických oborů všech zúčastněných
škol budou v padesátiminutovém limitu připravovat
4 porce moderního pokrmu. Soutěž bude probíhat
po celý den na hlavním pódiu Tylova domu, v přísálí
si pak budete moci prohlédnout vlastní prezentace
regionů, kterými se budou zúčastněné školy na soutěži představovat. Ve foyer Tylova domu se představí
naše škola. „Chceme ukázat, co se naši studenti na-

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

učili v carvingu a také v barmanském umění. Návštěvníci budou moci obdivovat slavnostní tabuli
i ukázky výrobků studené kuchyně. Protože jsme
v domácím prostředí, chceme se samozřejmě blýsknout“ říká s úsměvem Mgr. Lubor Havlík, vedoucí
odborného výcviku na SOŠ a SOU Polička.
Soutěž Vaření bez hranic má již desetiletou tradici. „Když jsme ji před lety v poličském Tylově domě
hostili poprvé, netušili jsme, že bude mít takový
úspěch a tak dlouhé trvání. Jsme rádi, že se k nám
opět vrací, neboť je to pro nás a hlavně pro naše studenty velká mezinárodní výzva,“ říká ředitel školy
Mgr. Boris Preissler.
Srdečně vás tedy zveme 3. dubna od 9 hodin do
Tylova domu. Přijďte se podívat, jak se vaří bez hranic! Občerstvení je, jak jinak, zajištěno.
M. Šplíchalová,
učitelka SOŠ a SOU Polička

Na skok do cvičné kuchyně
Oblastní charita Polička připravuje nový projekt. Rozhodla se
pro své klienty z AC dílen, Denního stacionáře a Otevřených dveří
vybudovat cvičnou kuchyň. Za
účelem získat základní kapitál na
tuto novinku už uspořádala jednu benefiční akci – Dětský karneval V oblacích. Ta
vynesla, po započtení všech nákladů a sponzorských
darů, 54 436 korun. Na další díl prostředků, zejména na vybavení, bude použita část Tříkrálové sbírky.
„Jsme si vědomi, že naše klienty učíme spoustě
bohulibých věcí. Například, jak z keramické hlíny vyrobit misku, jak si ušít plátěnou tašku nebo
ohoblovat prkýnko ke stoličce. Ve Fimfáru dokonce
zkouší obchodovat. Ale takovou základní věc, jako
je dovednost samostatně si připravit něco k jídlu, tu
jsme opomíjeli,“ zamýšlí se ředitelka Charity Markéta Šafářová
Vedoucí tří zmíněných středisek po kuchyni volali
již několik let. Zdá se, že v letošním roce nazrál čas.
A nebude to využití jen tak někdy. Vždyť AC dílny,
Denní stacionář a Otevřené dveře poskytují sociální
služby 64 klientům. Ne všichni budou mít pochopitelně touhu učit se připravit guláš, brambory na
loupačku, řízek nebo zeleninový salát, ale polovina
z nich to určitě ráda zkusí, a jak naše klienty známe,
většina také vytrvá. Pokusy naučit některé uživatele
služeb připravit jednoduché jídlo totiž v Charitě byly,
ale ztroskotaly na limitech kuchyně v budově Denního stacionáře. Za denního provozu je totiž jen velmi

úzký časoprostor pro její jiné využití, a místa je v ní
tak na tři lidi.
Kuchyňka se rodí. Je příznačné, že s jejím příchodem na svět pomáhají především lékaři. To oni
primárně pochopili, jak prospěšné je snížit závislost
handicapovaných osob na druhých lidech při sebeobsluze ve stravování. Jejich příspěvky a příspěvky
dalších lidí, kteří se k nim připojili, vytvořily ten obdivuhodný výsledek karnevalové benefice.
Dovolte mi, vážení čtenáři, abych vás s těmito
dobrodinci seznámila. Jsou to: MUDr. Dobiášová
Eva, Černá Hana, MUDr. Haman Jaroslav, MUDr.
Jílek Lubomír, MUDr. Jílková Danuše, MUDr. Kadidlová Ivana, MUDr. Koza Emil, JUDr. Köck Jan,
MUDr. Kösslerová Jitka, MUDr. Kučerová Marta,
MUDr. Novotná Jarmila, MUDr. Pávková Olga, Spálenková Jitka – Rehabilitace, Stavební sdružení Popelka, MUDr. Stodolová Magda a MUDr. Štětka Václav. Upřímně děkujeme všem, včetně návštěvníků
karnevalu. Za tyto peníze bychom mohli zvládnout
některé nutné úpravy pronajatých prostor.
Myšlenka se nám sice rýsuje, ale jsme limitováni
právě těmi prostorami. Hledáme proto pronájem
v nemovitostech poblíž centra města Poličky, aby
do kuchyňky mohli klienti sami docházet. Podle
požadavků hygieny bychom potřebovali místnost
pro samotnou kuchyňku, malý sklad potravin, místo
pro šatnu a od provozu oddělené WC. Ozve se nám
někdo, kdo by podobným volným prostorem disponoval? Ozvěte se prosím! Pomůžete nám.
Štěpánka Dvořáková

ZUŠ dubnová
Nejdříve bychom se s vámi
chtěli podělit především o skvělé
zprávy ze soutěžního klání, ve
kterém se v tomto roce našim
žáků daří velmi dobře – posuďte
sami...
V celostátní soutěži Základních uměleckých škol vyhlašovanou Ministerstvem
školství se v nejmladších kategoriích úspěšně probojovali do krajských kol kytarista Martin Andrle
(pedagogické vedení František Tóth) a houslistka
Lada Kincová (pedagogické vedení Mgr. Alena Kincová). V krajském kole ve Vysokém Mýtě získala v kategorii hra na klavír čestné uznání Natálie Hegrová
(pedagogické vedení Iva Komárková), 2. místa Aneta
Mlynářová (pedagogické vedení Kateřina Grubhofferová), dále Michaela Cihlářová a Vendula Grubhofferová (pedagogické vedení MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová). Zatím největším úspěchem je vítězství
klavíristky Terezie Preclíkové, která se probojovala
pod vedením MgA. Gabriely Vraspírové Vorbové do
celostátního kola soutěže, které proběhne 1.- 4. 5.
2014 v Praze. Literárně dramatický obor se zúčast-

ní 10. dubna krajského klání v Chrudimi a výtvarný
obor od 28. dubna do 2. května v Moravské Třebové.
Velká gratulace všem soutěžícím a také pedagogům,
kteří žáky připravují a motivují. Všem postupujícím
držíme palce!
V měsíci dubnu se konají přijímací zkoušky na příští školní rok. Termíny jsou následující: 14., 15. dubna a dále 19., 20. května. V hudebním a výtvarném
oboru proběhnou v hlavní budově (Čsl. armády 347)
vždy v době mezi 13.00 a 17.30 hodin. V literárně
dramatickém oboru budou probíhat přijímací zkoušky v Divadelním klubu vždy od 14.00 do 16.00 hodin. Taneční obor bude organizován takto: v pondělí
14. 4. v 16.00 hodin, 19. 5. v 16.00 a 18.00 a v úterý
15. 4. a 20. 5. ve 14.00 hodin v tanečních sálech ZŠ
Na Lukách.
Bližší informace naleznete na vývěskách školy
a na webu www.zusbmpolicka.cz. Dovolte mi co nejsrdečněji pozvat vás a především vaše děti mezi nás!
Umění vždy patřilo k všeobecnému vzdělání, tak
proč našim dětem nedopřát kvalitní výuku uměleckých oborů, která má v našem vzdělávacím systému
svoji dlouholetou tradici a ve světovém měřítku stále
patří mezi nejpropracovanější vzdělávací systémy?
Přijďte se přesvědčit, že umění nám všem nabízí
spoustu dobrého pro naši duši a výsledkem je často
veliká radost pro naše okolí…
V úterý 15. dubna v 19 hodin pořádáme v CBM společně s dalšími kulturně činnými organizacemi ve
městě komponovaný večer s názvem Best of Martinů
aneb Rok české hudby 2014 v Poličce, kterým bude
zahájena série akcí u příležitosti této události. Dále
bychom vás rádi pozvali na 1. absolventský koncert,
který se koná 28. 4. v 19 hodin v sále školy.
Na závěr mi dovolte pozvání na výstavu žáků
i pedagogů výtvarného oboru s názvem „Best Of –
Kultury a civilizace“, která bude dalším dárkem k letošnímu 65. výročí založení školy. Výstava se koná
ve spolupráci s CBM a účast na pedagogické části
výstavy potvrdili i bývalí pedagogové – výtvarníci.
Vernisáž proběhne v sobotu 12. dubna v 16.00 hod.
Přijďte si užít sobotní odpoledne s výtvarnou tvorbou a především se ZUŠkou!
Jitka Nacková, zástupkyně ředitelky ZUŠ
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Z činnosti DPS
Penzion
Stalo se již tradicí, že v únoru je v DPS Penzion
uspořádán maškarní bál. I letos se senioři pečlivě připravovali na tuto událost a masky, které
si připravili, opět hýřily skvělými nápady a vtipem. Opravdu to byla krásná podívaná. Tančilo
se, soutěžilo, zpívalo, bylo veselo. K poslechu
i tanci hráli pánové Hladík a Otepka, zpívala paní
Andrlíková.

V rámci Národního týdne trénování paměti
se v DPS Penzion uskutečnila přednáška PhDr.
Dany Klevetové, která seniorům povídala o paměti, o životním stylu ve vyšším věku a také ukázala účastníkům přednášky některé cviky na procvičení paměti.
Senioři v DPS Penzion také hráli člověče nezlob
se, vyráběli keramická sluníčka a pěvecký soubor Poupata zazpíval při narozeninovém zpívání
oslavencům.
Jaro se nezadržitelně blížilo, příroda se začala
probouzet a tak nastal čas na jarní probuzení těla.
Senioři si při čaji z mladých kopřiv pomocí videa
přiblížili jarní přírodu a také si vyzkoušeli pár
cviků, které dodají energii a dobrou náladu. Nezapomněli jsme ani na procvičení paměti. Závěr
patřil relaxaci.
Festival Jeden svět neprobíhal v DPS Penzion
poprvé a i tentokrát se promítání seniorům moc
líbilo.
Film Raduga, který přijel osobně představit
sám pan režisér Zdeněk N. Bričkovský, upoutal
seniory přírodou, stylem života lidí na Sibiři, ale
také duchovní stránkou tohoto příběhu. Chtěli
bychom poděkovat občanskému sdružení Pontopolis za to, že seniorům umožní shlédnout v rámci projektu Jeden svět film, který je vždy nějakým
způsobem osloví a že jim také umožní setkání
s tvůrcem filmu, který odpoví na jejich otázky,
které vždy po skončení promítání nastanou. Děkujeme.

Pozvánka DPS
Penzion
1. 4. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
2. 4. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
9. 4. Kavárnička – tentokrát věnovaná svatbám.
Budeme si povídat o tom, co vše tento významný
den obnáší o svatebních zvycích i o tom, jak svatby probíhaly dříve a nyní. Můžete si sebou přinést
svoji vlastní svatební fotografii. Začátek ve 14.00
hod. ve společenské místnosti.
16. 4. Malujeme mandaly od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
24. 4. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
30. 4. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
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18. ročník festivalu Polička Jazz 2014 (program)
Úterý 22. 4. , Tylův dům od 19.00 h
SIMULANTE BANDE (CZ)
www.vertedance.org
V taneční inscenaci Simulante Bande zkoumá
skupina VerTeDance neotřelé možnosti pohybového vyjádření zdravého a fyzicky handicapovaného
člověka, relativnost pojmu handicap i křehký kosmos mezilidských vztahů. Jedinečný kvartet interpretů tvoří profesionálové a dvě handicapované
amatérky. Své často neviditelné limity přetavily
„netanečnice“ Alena Jančíková a Zuzana Pitterová
do neuvěřitelných výkonů, ve kterých jim „asistují“ profesionální tanečníci Helena Arenbergerová
a Petr Opavský.
Choreografie: Veronika Kotlíková a Tereza Ondrová, dramaturgie: Lukáš Jiřička, scéna a kostýmy: Masha Černíková, světelný design: Pavel
Kotlík, hudba: Dva
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč), studenti
50 Kč
Předprodej: Informační centrum Polička (tel.
461 724 326), CK Ko-Tour Polička (tel. 461 723 740)
a Informační centrum Bystré (tel. 468 008 161),
on-line rezervace www.tyluvdum.cz
Čtvrtek 24. 4. , Divadelní klub od 20.00 h
JAZZOVÉ KINO: KOLEM PŮLNOCI
USA/Francie, 1986, režie: Bertrand Tavernier
Úspěšný oscarový snímek s jedinečnou atmosférou Paříže 50. let, s řadou výborných muzikantů
a jazzových melodií.
(vstup volný)
Pátek 25. 4. , Tylův dům od 19.30 h
AMC TRIO & MARK WHITFIELD
(SK/USA)
www.amctrio.sk www.markwhitfield.com
Stanislav Cvanciger (bicí), Peter Adamkovič (piano), Martin Marinčák (kontrabas), Mark Whitfield (kytara)
AMC trio je vynikající slovenská kapela, která
svou kvalitou již dávno přesáhla hranice středoevropského regionu. Interpretuje výlučně autorskou hudbu podepsanou všemi členy skupiny. Ve
svých kompozicích nejednou překračuje rámec
obvyklých jazzových postupů, hledá mimojazzové
hudební zdroje (klasická hudba, rock, pop, etno)
a klade důraz na melodičnost skladeb. Úspěšně
koncertuje a nahrává doma i v zahraničí, jejich
alba jsou ceněna posluchači i hudebními odborníky. Skupina spolupracuje s předními jazzovými
hudebníky, jakými jsou legendární Ulf Wakenius,
čtyřnásobný držitel Grammy Randy Brecker nebo
Mark Whitfield, se kterým trio přijíždí na náš festival.
VIKTOR BŮRKLAND TRIO & THEA
SOTI (D/H)
http://theasoti.com/viktor-burkland-trio
Viktor Bürkland (piano), Sebastian Bauer (kontrabas), Andi Schulz (bicí), Thea Soti (zpěv)
Pianista Viktor Bürklad, původem z Estonska, je
vůdčí osobností mladé jazzové generace v Hannoveru. Ve své hudbě kombinuje jazzové skladby se
severskými melodiemi jeho původního domova.
Absolvent hudebních akademií v Helsinkách a Hannoveru má za sebou řadu ocenění a úspěšných
festivalových i klubových vystoupení v mnoha zemích. Spolupráce jeho tria s maďarskou jazzovou
zpěvačkou Theou Soti (*1985) přinesla jeho hudbě
nový rozměr: její krásný hlas plný vášnivé energie
a spontánnosti s výrazně osobním charakterem
posluchače doslova uhranuly. Thea se proslavila
skladbami, jež jsou mixem moderního jazzu, soulu
a východoevropského folklóru, má vlastní kapelu
složenou z maďarských hudebníků. Vedle spolupráce s Viktorem Bürkladem se podílí na řadě
dalších úspěšných hudebních projektů především
v Německu, kde v současnosti žije.
ŠAVLE MEČE BIG BAND (CZ)
Radek Němec (trubka, křídlovka, zpěv), Jan Šatra (trombon, perkuse, zpěv), Marek Buble (saxofo-

ny, flétna), Jakub Doležal nebo Petr Kalfus (saxo- úspěšných angažmá nejen jako zpěvačka, ale i jako
fony), Milan Potoček nebo Štěpán Eliáš (klávesy), muzikálová herečka. Za ztvárnění Máří Magdaleny
Jiří Milota (kytara), Filip Spálený (basová kytara), v Jesus Christ Superstar obdržela v roce 2010 Cenu
Thálie.
Martin Streško (zpěv), Jiří Hála (saxofon, flétna)
Jan Smigmator (*1986) je jazzový a swingový
Šavle Meče je svérázné rock jazz-blues-funky
uskupení předních jazzových, rockových a stu- zpěvák, který s noblesou ztělesňuje odkaz swingových králů. Jeho styl, frázování, láska k jazzu
diových hudebníků. Tento patrně nejoriginálnější
a swingu ho dnes řadí mezi přední interprety tohočeský big band byl sestaven před dvaceti lety Jiřím
Hálou, členy Kontrabandu Milana Svobody a dal- to žánru nejen u nás. Spolupracuje s předními big
bandy naší hudební scény.
šími hudebníky. Z počátku ryze instrumentální
V doprovodu Swinging Quartetu zazpívají Dasha
skupina byla výrazně ovlivněna zvukem kapel, jakými jsou Brecker Brothers či Tower of Power. Or- a Jan Smigmator nejen slavné jazzové a swingové evergreeny. Vedle hudební spolupráce uvádějí
chestr úspěšně vystupuje především v pražských
klubech a jazzových festivalech u nás i v zahraničí. Dasha a Jan Smigmator každou sobotu populární
Hudební smršť v podání orchestru Šavle Meče ne- Klub Evergreen na vlnách Dvojky Českého rozhlasu.
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč), stánechává nikoho v klidu a umí si získat posluchače
ní 200 Kč (předprodej 160 Kč)
napříč hudebními žánry.
Předprodej: Informační centrum Polička (tel.
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
461 724 326), CK Ko-Tour Polička (tel. 461 723 740)
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Předprodej: Informační centrum Polička (tel. a Informační centrum Bystré (tel. 468 008 161), on461 724 326), CK Ko-Tour Polička (tel. 461 723 740) -line rezervace www.tyluvdum.cz
a Informační centrum Bystré (tel. 468 008 161),
on-line rezervace www.tyluvdum.cz
Sobota 26. 4. , Tylův dům od 19.30 h.
MIROSLAV HLOUCAL QUARTET
(CZ/SK)
Miroslav Hloucal (trubka, křídlovka), Luboš
Šrámek (piano), Josef Fečo (kontrabas), Marián
Ševčík (bicí)
Přední český jazzový trumpetista Miroslav
Hloucal (*1984) má za sebou úspěšnou spolupráci s mnoha významnými muzikanty i big bandy,
je nositelem řady ocenění z mezinárodních jazzových soutěží a přehlídek. Do Poličky přijíždí
s projektem Miroslav Hloucal Quartet, ke kterému
si tento „český Miles Davis“ přizval vynikající české a slovenské jazzové hudebníky. Quartet hraje
převážně autorskou muziku Miroslava Hloucala
i ostatních členů. Kapela se repertoárem vrací
k jazzové tradici, žánrově jde o moderní mainstreamový jazz amerického typu s prvky inspirovanými českou a slovenskou lidovou hudbou. Začátkem
tohoto roku nahrála kapela své debutové album.
MARIAN VARGA & MOYZESOVO
KVARTETO (SK)
Marian Varga (piano, varhany), Stanislav Mucha (1. housle), František Török (2. housle), Alexander Lakatoš (viola), Ján Slávik (violoncello)
Legendární klávesový hráč a hudební mág Marián Varga (*1947) fascinuje posluchače svými experimenty, fúzí rocku a klasické hudby i strhujícími
improvizacemi. Téměř vše, na co Varga sáhl, vstoupilo v Česku i na Slovensku do hudebních dějin. Ať
už se jednalo o alba jeho nezapomenutelné kapely
Collegium Musicum nebo spolupráci se skupinou
Prúdy, kde hrál po boku Pavla Hammela. Vedle
řady alb napsal hudbu pro desítky inscenací a filmů.
Jeho koncerty stále elektrizují nadšené publikum.
Marian hraje svěže, nově, ale nezapomíná přitom
na své nejslavnější melodie.
Moyzesovo kvarteto je špičkové slovenské komorní těleso působící na hudební scéně téměř čtyři
desítky let. Během své existence uskutečnilo v rámci svých koncertních turné na dva tisíce koncertů
po celém světě v nejvýznamnějších koncertních
síních. Členové kvarteta se systematicky věnují
interpretaci slovenských skladatelů všech generací,
nahráli hudbu k řadě úspěšných slovenských filmů.
DASHA & JAN
SMIGMATOR & SWINGING QUARTET
(CZ)
http://dasha-sobkova.cz http://www.smigmator.
com
Dasha (zpěv), Jan Smigmator (zpěv), Vladimír
Strnad (piano), Jan Greifoner (kontrabas), Branko
Križek (bicí), Markéta Smejkalová (saxofony, flétna,
klarinet)
Dasha (*1981), vlastním jménem Dagmar Sobková, je nepochybně jedna z nejtalentovanějších
českých zpěvaček současnosti. Má za sebou řadu
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Výstava fotografií
JAZZ WORLD PHOTO
Unikátní společná výstava 44 fotografů z různých
koutů světa, jejichž tématem je jazz. Autor projektu,
fotograf Patrick Marek, oslovil autory z celého světa, aby poskytli pro tuto výstavu po jedné své fotografii. K vidění je mimo jiné i vítězný snímek Jazz
Awards 2012 - Chick Corea ruského fotografa Pavla
Korbuta i další fotografické lahůdky. Výstava měla
premiéru na loňském festivalu Jazzinec v Trutnově
a poté se stala ozdobou dalších jazzových festivalů.
Tylův dům 1. 4. – 11. 5.
Více o festivalu: www.jazz.policka.org a www.
tyluvdum.cz

DON QUIJOTE de la mANCHA
Srdečně zveme v sobotu 12. dubna do Korouhve na jedno
z nejhranějších evropských představení, didaktickou klaunikyádu
inspirovanou románem Miguela de Cervantese v podání Divadla
klauniky Brno. V hlavní roli se představí přední světový chůdoherec Lenoire Montaine.
Představení Don Quijote de la mAncha začíná v 18 h. v Kulturním domě v Korouhvi. Všichni jste srdečně zváni.
Za kulturní komisi obce Korouhev
Mgr. Veronika Jílková

19

20

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

Vize se stala skutečností
Uplynuly již téměř 3 roky od vize a prvních jasných myšlenek, které se nám koncem loňského
roku podařilo uskutečnit. „Zahrada u Mlýna“ v Alšově ulici (dříve také lidovecká zahrada nebo Getsemanda) se k 1. 4. 2014 otevře veřejnosti.
Naším cílem bylo využití potenciálu areálu, který se k tomuto účelu perfektně nabízel. Zejména to,
že se nachází nedaleko centra, v klidné části města,
poblíž cyklostezky a je oplocen, což brání volnému
pobíhání zvířat a zajišťuje větší bezpečnost dětí,
jsou aspekty, které nás vedly k realizaci zamýšleného projektu. Areál bude v současné době sloužit
především malým dětem v doprovodu rodičů a seniorům. Ti budou moci využívat nově vybudované

dětské hřiště a Seniorfitplace (venkovní protahovací prvky nejen pro seniory). Návštěvníci zahrady
se mohou prostřednictvím naučných cedulí dovědět několik málo informací o mlýnech a mlýncích,
obilninách, produktech z obilí, i jakým způsobem
se obilí zpracovává. Nejen ti nejmenší si formou
kvízu mohou prověřit své znalosti, zda dokáží rozpoznat klasy běžných obilovin.
Areál bude veřejnosti přístupný od dubna do
října v průběhu celého dne (výjimkou budou dny,
kdy budou v areálu organizovány dohodnuté akce
našich partnerských organizací). Informace o provozu areálu vč. návštěvního řádu a kontaktu na
provozovatele jsou vyvěšeny u vstupní brány. Prosíme, tyto informace neopomíjejte, jsou pro vaše
zdraví a bezpečnost velmi důležité.
Těšíme se tak na vaši návštěvu a pěvně věříme,
že se vám bude v nově zrevitalizovaném areálu
„Zahrada u Mlýna“ líbit a poskytne vám nové prostory a cíle ke zpestření svého volného času.
Jménem spolku SJ bychom chtěli poděkovat organizaci MAS Poličsko se sídlem v Bystrém, přes
kterou bylo žádáno o finanční pomoc a dále i městu Polička a jeho zastupitelům, kteří také náš projekt z části finančně podpořili. Ne malé poděkování patří partnerským organizacím a všem členům
a příznivcům spolku SJ, kteří přiložili ruku k dílu
a svou prací přispěli ke zdárné realizaci.
Výbor spolku SJ

Ohlédnutí za adventním bazarem
Sbor českobratrské církve evangelické v Poličce
je od roku 2001 zapojen do programu Adopce na
dálku, který díky dárcům z celé České republiky pomáhá ve vzdělávání deseti tisíců nejchudších dětí
z rozvojových zemí. Naše podpora směřuje přes
Charitu Hradec Králové do Indie a přes Arcidiecézní charitu Praha do Konga. V každé zemi finančně
podporujeme vzdělání jednoho dítěte. Na oplátku
nás vždy potěší, když od dětí dostáváme dopisy
s vyprávěním o jejich životě a rodině. Přiloží i svoji
fotografii a my tak můžeme sledovat, jak děti prospívají a teď už i dospívají.
Prvních pět let jsme sponzorovali malého indického chlapce Jayavantha M. Kelgeheri. Když se Jayavanth v deseti letech odstěhoval z dosahu projektu, přesunuly se naše příspěvky na podporu chlapce
Bala Swamy, též z Indie. Po dvou letech se i on odstěhoval a tak od roku 2009 přispíváme mladé indické slečně Manjule Nagarel, která v dubnu oslaví
své 14 narozeniny. Ročně posíláme pro Manjulu

6 000 Kč. V roce 2010 jsme se společně rozhodli, že
budeme sponzorovat děti dvě a tak jsme „adoptovali“ ještě jednu dívku, tentokrát z Konga. Jmenuje se
Anita Mbombo Kayembe, narodila se v roce 1994
a pro její vzdělání zasíláme ročně 7 000 Kč.
Abychom finance na podporu získali, pořádáme každoročně v adventní době dobročinný bazar
v předsálí našeho kostela. Prodáváme zde ruční
výrobky dětí i dospělých, drobné dárky od různých
dárců, ideální vánoční dárečky. Je připravena i kasička na přímé finanční dary.
Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na organizaci bazaru a na dosažení potřebných finančních
prostředků pilnými nákupy podíleli, vloni i v předchozích letech. A v předstihu také zveme ostatní,
aby přispěli jak věcmi k prodeji, tak i vlastním nákupem. Bazar bývá v adventu otevřen každou neděli před bohoslužbou a po ní.
Jiřina Kryštůfková Hlaváčová,
sbor ČCE v Poličce

Velikonoce
Velikonoce se pro mnohé z nás zúžily na pondělí,
o kterém chodí děti a muži s pomlázkami a dům od
domu koledují zdobené kraslice. Tento den je završením celého cyklu. Víme, že děti mají velikonoční
prázdniny a já bych vám ráda připomněla, co vlastně
slavíme. Chci vám přiblížit, co znamenají pojmy Svatý týden, Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek,
Bílá sobota, Hod Boží velikonoční (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně). Svatý týden je období právě od
Květné neděle do Hodu Božího velikonočního, kdy
si křesťané připomínají poslední dny Ježíše Krista.
Nejprve na Květnou neděli Ježíšův slavný vjezd
do Jeruzaléma, kde ho jeho stoupenci vítali, jako
osvoboditele, zachránce, novou naději pro izraelský
národ. Ti, co se tolik neprojevovali, už hledali cestu,
jak se tohoto nepohodlného člověka zbavit.
Na Zelený čtvrtek si připomínáme, jak se Ježíš
sešel se svými učedníky na oslavě židovských velikonoc. Nejprve jim ukázal, jak On jejich Mistr a Pán
chce být jejich služebníkem (umyl všem nohy, to byla
podřadná práce sluhy). Při společné večeři proměnil
chleba a víno ve své tělo a krev. Připomínkou a zpřítomněním této proměny je mše svatá. Už věděl, kdo
jej zradí (Jidáš) a odchází se modlit se svými učedníky do Getsemanské zahrady. Zde je Ježíš zatčen
a předveden před soud.
Velký pátek je dnem, kdy si připomínáme poslední hodiny Ježíšova života, kde svůj život obětoval za
nás, za naše vysvobození. Ježíš je po svém utrpení
uložen do hrobu a na jeho učedníky padá velká tíseň
a strach.
Na Bílou sobotu se k jeho hrobu chodí modlit věřící. Večer po západu slunce slavíme velikonoční vigilii,
kdy slavíme velké Kristovo zmrtvýchvstání (ženy
našly hrob prázdný a anděl jim oznámil, že Ježíš žije).
Věřící obnovují své křestní vyznání a právě tento ten
bývají nejčastěji křtiny dospělých.
V den slavnosti zmrtvýchvstání Páně přinášíme
do kostela velikonoční pokrmy (chléb, mazance,
vejce) ty kněz požehná a celé společenství se raduje
z velkého Kristova vzkříšení.
Velikonoční doba touto nedělí nekončí, následuje
pondělí velikonoční, které je vám všem známé. Muži
a děti navštěvují své známé, kde koledují a opět posilují své vzájemné vztahy a vazby. Pro mnohé z vás
bude i novinkou, že doba velikonoční trvá ještě
následujících 50 dní až do Slavnosti seslání Ducha
svatého, kdy si připomínáme apoštoly, kteří se působením Ducha svatého změnili v nebojácné stoupence
a šiřitele Božího slova na Zemi. Velikonoce jsou pro
obec věřících nejdůležitějšími svátky v roce.
Ing. Anna Navrátilová

Pardubicko atraktivní pro investory
Nejlepší ve východní Evropě, region budoucnosti
2014/2015. Certifikát s tímto označením Pardubického kraje jako nejatraktivějšího regionu pro investory předal dnes hejtmanovi Martinu Netolickému
ředitel pardubické pobočky CzechInvestu Michal
Svoboda v sále Rady Pardubického kraje. Přidal
k němu i diplom za třetí místo v kategorii Strategie
podpory přímých zahraničních investic. Zástupci CzechInvestu přebírali ocenění minulý týden
v Cannes od odborného časopisu fDi Magazine z mediální skupiny Financial Times.
Pardubický kraj se prosadil v žebříčku Evropská
města a regiony budoucnosti 2014/2015 (European
Cities & Regions of the Future 2014/2015) v konkurenci 468 lokalit. V kategorii východoevropských regionů předstihl Plzeňský kraj a hlavní město Praha.
„Dostali jsme se na úroveň takových průmyslových
regionů jako je Skotsko nebo Severní Porýní-Vestfálsko, které zvítězily mezi západoevropskými, respektive severoevropskými oblastmi. Pro Pardubic-

ký kraj je to výzva a neopakovatelná příležitost pro
příliv nových investorů,“ neskrýval radost z ocenění
hejtman Martin Netolický.
„Časopis fDi Magazine provádí srovnání měst
a regionů Evropy každé dva roky. V minulém žebříčku 2012/2013 skončil Pardubický kraj pátý. Je to
výrazný skok a zároveň závazek,“ komentovala ocenění krajská radní pro investice a majetek Ludmila
Navrátilová.
Čím kraj zaujal
„Pardubický kraj určitě zaujal významnými projekty z poslední doby, jako je dobudování kampusu
a celkový rozvoj Univerzity Pardubice či napojení
krajského města čtyřproudou rychlostní komunikací na dálnici D11, ale i nabídkou průmyslových
zón. Významnou roli sehrála dostupnost služeb poskytovaných naší agenturou investorům v regionu
a možnost získání investičních pobídek,“ vyjmenoval přednosti kraje pro investice ředitel pardubické
pobočky agentury CzechInvest Michal Svoboda.
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Klub zdraví zve na dubnovou přednášku

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.
•
Nabízím stavební pozemky zasíťované, 750 m2, lokalita Mánesova - Polička. Tel.
604 796 811.
•
Koupím větší byt v Poličce (nejl. 4+1) v OV
nebo menší dům v Kamenci, Sádku. Děkuji za nabídky. Tel: 605 908 148.
•
Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 s balkonem v panelovém domě – 2. poschodí bez výtahu na sídlišti M. Bureše (částečně vybavený). Tel.:
723 894 447.
•
Pronajmu nebytové prostory na ulici
Masarykova 192, Polička. Vhodné na kanceláře
I. a II. patro. Tel. 608 919 152, 603 281 813.
•
Pronájem nebytových prostor. Vhodné pro
provoz kanceláře nebo obchodu, 25 m2, ulice Nová.
Info tel. 604 953 267, 731 585 698.
•
Přijmu pracovníka nebo brigádníka na
dohodu od května. Kontakt 731 506 249, kafkabox@cbox.cz
•
Travičská aféra v Komárově u Holic (1885
a 1898), vražda dědice v Pusté Rybné (1898) a požár usedlosti v Limberku (1903), to je malý výčet
soudniček od c. k. krajského soudu v Chrudimi
v knize Jos. Němečka „Jedno stavení, dva vrazi,
deset obětí“. Prodej v knihkupectví – antikvariát
Martina Dolejše v Poličce.
•
Dobré divadlo přijme: tiskovou mluvčí, ředitele hudebního, divadelního nebo řemeslného
festivalu, vedoucího marketingu, herce/rytíře,
lepiče plakátů, pořadatele pohádek, koncertů
a divadel. Nabízíme odměnu na DPP, mladý tým
a benefity. Pošlete životopis na info@dobredivadlo.cz

Asi to každý z vás zažil, slyšel nebo dokonce řekl.
Slova se závažnými důsledky pro obě strany. Něco
jako: „Už s tebou do smrti nepromluvím ani slovo. Už tě nikdy nechci ani vidět. S tebou končím.“
A tak podobně. Většinou to říkáme v situaci, kterou
nemáme plně pod kontrolou, kdy emoce převyšují
schopnost klidně a s rozvahou zvážit slova, která
tak lehkovážně opouštějí naše ústa. Ale opouštějí
skutečně i naši mysl, naše srdce? Když emoce tohoto typu převládnou, nastává cosi jako přetlak v naší
tělesné soustavě, někdy opravdu i stoupne krevní
tlak, tvář zrudne, pěsti se zatnou, někdy následuje
(nejen) slovní přestřelka, jejíž oběť mnohdy do té
chvíle netušila, co se v naší hlavě odehrává za zápas.
Pak hlavy vychladnou a nastává fáze pochybností,
která v tom lepším případě vyústí v omluvu, nebo
o její pokus, v horším případě následuje zabouchnutí dveří, někdy navždycky.
Nechceme vás tentokrát v Klubu zdraví učit konstruktivním hádkám ani asertivnímu chování, ale
když jedna strana řekne „promiň“, druhá by měla
umět říct „je ti odpuštěno“. Ale i tady někdy může
dojít k zadrhnutí. A právě „O odpouštění jako uzdravujícím procesu“ bude další z přednášek Čestmíra
Šťovíčka dne 9. dubna 2014 od 18 hodin v horní
místnosti SVČ Mozaika. Je určena všem, kteří chtě-

jí udělat podobný zásadní krok, k němuž nemají dostatek odvahy. Zveme všechny, kteří odpustit chtějí
i po odpuštění touží. Navíc můžete obohatit svůj
velikonoční jídelníček podle naší ochutnávky.
Budeme si připomínat Velikonoce, které jsou největšími svátky křesťanské části světa a také velmi
úzce souvisejí s naším tématem odpouštění. Odpustit někomu něco není tak snadné, jako odpustit
vodu, i když to má podobné příjemné důsledky. Je
příjemné se napít chladivé vody, když vás sužuje velká žízeň. Stejně tak je příjemné spláchnou pomyslně
hořkost, kterou na duši vyvolává pocit provinění
nebo naopak uraženosti. A Kniha knih nabízí vhodná slova i tentokrát: „Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh
v Kristu odpustil vám“ (Efezským 4, 32). Když totiž
odpustíme, stojíme na startovní čáře nového začátku, něco jako úplná amnestie... Zkuste to a uvidíte!
Přejeme vám, abyste i v tomto čase kvapně se
probouzejících zahrádek, cyklostezek a k pěším výletům lákajících jarním sluncem prozářených scenérií zdejší krásné krajiny našli chvilku na společné setkání v našem i vašem Klubu zdraví. A buďte
zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Lezník – překvapení ze stavební historie
(dokončení článku z Jitřenky 02/14)
Výsledný poznatek o původu domu, umožněný
Datování dřevěných konstrukcí domu usedlosti
kombinací písemných pramenů, poznatků ze stavby
čp. 22 v Lezníku provedl ing. Tomáš Kyncl metodou
a dendrochronologie, je následující: zachovaný dům
tzv. dendrochronologie – tedy určením doby kácení
je z větší části postaven z materiálu, který předtím
stromů, použitých do stavby. Výsledky těchto odbě- fungoval v domě, postaveném pro rozdělení starší
rů jsou pozoruhodné z několika hledisek. Především
větší usedlosti v roce 1685. Kdy byl dům přestavěn
se tu ukázal zřejmý vztah k datu minule zmiňované- do dnešní podoby (a jak můžeme vysvětlit další
ho rozdělení někdejší větší usedlosti na dvě menší
fáze jeho složitého vývoje) napovídají další zjištěná
v roce 1685, protože většina odebraných vzorků po- dendrochronologická data. Třeba na vstupní stěně
chází z kmenů, kácených v zimním období 1681-82.
domu, kterou vidíme na fotografii, ukázal datovací
Rozbor situace datovaných prvků ve stavbě (tedy
rozbor u dvou trámů ve spodní části stěny kácení
část činnosti, kterou označujeme jako stavebně his- v zimním období 1787-88. Za normálních okolností
torický průzkum) ale ukazuje skutečnost podstatně
se při podobně mladším původu spodních stěnokomplikovanější. Pomůže nám ji pochopit přiložená
vých trámů v roubených vesnických stavbách jedná
fotografie, která zachycuje vstupní stranu domu, ob- spíše o jejich běžné mladší výměny, ale vzhledem ke
rácenou do malého dvora, vytvořeného třemi křídly
zmíněným nelogičnostem ve stavbě se v tomto příhospodářských objektů. Na snímku je před námi ot- padě jednalo spíše o novou výstavbu, provedenou
vor vstupu do síně a vlevo světnice se svým bočním
převážně z materiálu staršího domu.
oknem. Vpravo ode dveří naznačují vystupující čela
Stavební vývoj domu ale v závěru 18. století ještě
trámů příčné stěny předěl mezi vstupní síní a komo- zdaleka neskončil. Pokud zde vstoupíme do dvourou vpravo. Za těmito čely ale žádná příčná stěna
podlažní zadní komorové části, zarazí nás v horní
není – síň dnešního domu je podstatně větší. Přitom
komoře výrazný rozdíl mezi trámy ve spodní a horjedno z trámových čel neexistující stěny právě tak
ní části stěn, resp. stropu tohoto prostoru. Zatímco
jako prahový trám skutečné stěny mezi síní a komo- zjevně starší, zčernalé spodní trámy ukázaly opět
rou poskytly stejná data kácení 1681-82. Podobné
datum kácení 1681-82, čisté mladší dřevo nahoře
je to u stropu světnice, který náleží k archaickému
pochází ze stromů kácených až v zimě mezi roky
typu s podélnými povaly (tj. nehraněnými kuláči), 1828 a 1829. Stejné datování ukázal i jeden z masivpodepřenými jedním příčným hraněným trámem. ních dřevěných sloupů regionálně typické podstáv„Normové“ tesařské detaily na tomto trámu (okosení
ky, podpírající při obou bočních stěnách domu horní
spodních hran, jeho výběhy a jejich vzdálenost od
část stavby – stropnice horní komory a vazné trámy
stěn) však ukazují, že se stropem se něco odehrá- krovu. Teprve v této době tedy dům získal dodnes
lo – přesněji že původně náležel k prostoru o něco
zachovaný objem své horní části s konstrukcí krovu.
většímu, než je světnice dnešního domu. Podobně
Její typ – hambalkový systém se stojatými stolicemi
nelogických situací je na objektu více.
– tomuto období zcela odpovídá. Ještě později byla
stavěna zděná a klenutá černá kuchyně, pro jejíž komín se musela proříznout jedna z krovových stolic,
a nakonec byl dům vzadu prodloužen v 2. polovině
19. století v souvislosti s přestavbou přiléhajícího
kolmého hospodářského křídla se zděnými chlévy,
vybavenými plackovými klenbami.
Případ tohoto domu nepochybně ukazuje, jak bohatá stavební historie se může ukrývat v napohled
obyčejném objektu. Takto starých a pozoruhodných
staveb existuje v našem okolí celá řada a je škoda,
když při jejich úpravách mizí definitivně i informace,
které je možné získat poměrně jednoduchým způsobem.
Jiří Škabrada
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Právní vědomí žáků
V letošním roce dostala naše škola nabídku zapojit
se do projektu „Balíček k rozvoji právního vědomí
dětí 2014.“ Nabídka vypadala zajímavě, proto jsme
neváhali a ihned se přihlásili. Přestože vzdělávací
program ještě probíhá, můžeme již nyní říci, že jsme
udělali správné rozhodnutí jej absolvovat.
Tuto aktivitu zaměřenou na zvýšení právního vědomí dětí připravila Komise pro prevenci kriminality při MěÚ Polička (MěÚ, Městská policie Polička,
Policie ČR, OSPOD, pracovníci prevence poličských
škol) společně se Střediskem volného času Mozaika.
Žáci 4. - 9. tříd se postupně účastní různých besed
a exkurzí.
4. třídy navštívily Městskou policii v Poličce. Páťáci zavítali na poličské oddělení Policie ČR. Přímo
v budově naší školy probíhají pro žáky 6. – 8. ročníků tyto besedy:
6. třídy: Odbor sociálních věcí (právo o rodině, sociálně právní ochrana dětí, …)
7. třídy: Mediační a probační služba
8. třídy: Státní zastupitelství
Deváťáci dostali díky projektu možnost osobně
se zúčastnit soudního líčení u Okresního soudu ve
Svitavách. Jelikož je tato část závislá na programu
a typu soudního jednání, okresní soud zatím navštívila 9. B. Žáci 9. A a 9. C se na tuto exkurzi teprve
chystají.
Návštěva 9. B u Okresního soudu
ve Svitavách
17. 1. se naše třída vydala na exkurzi k Okresnímu
soudu ve Svitavách.
V budově soudu nás očekávali půl hodiny před
soudním přelíčením, protože jsme se museli podrobit bezpečnostní kontrole. Při vstupu do budovy měli

někteří z nás stísněné pocity, protože se obávali již
zmíněné kontroly. Všichni jsme povinně odložili batohy a kabelky na pás. Poté si je justiční stráž prosvítila, aby zjistila, zda tam nemáme něco nebezpečného. Zároveň jsme jednotlivě procházeli rámem, který
reaguje na kovové předměty.
Po prohlídce nás usadili do zadních lavic soudní
síně. Ihned se nás ujal státní zástupce Mgr. Jiří Horníček, který nás seznámil s případem a s tím, jak
bude celý proces probíhat. Pár minut před devátou
hodinou vstoupil do místnosti pan soudce, usedl
na své křeslo a také si s námi povídal o plánovaném
přelíčení.
Konečně jsme se dočkali. Vězeňská stráž přivedla v poutech obžalovaného. Soud mohl začít. Celá
naše třída ani nedutala, všichni s napětím sledovali
přelíčení. Po ukončení soudu byl obviněný odveden
do cely, kde čekal na odvoz do věznice. Pan soudce
nás pochválil za to, že jsme byli v klidu, a rozloučil se
s námi. My ovšem v soudní síni zůstali. Opět se nám
věnoval státní zástupce. Dovolil nám vyzkoušet si lavici obžalovaných a křesla advokátů. Pouze na soudcovské křeslo nás nepustil. Ještě skoro hodinu jsme
se státním zástupcem diskutovali o právě proběhlém
jednání, ale řeč přišla i na otázky týkající se soudů,
právní oblasti a profese státního zástupce.
Panu státnímu zástupci patří veliké díky. Byl velice sympatický a ochotně zodpověděl všechny naše
dotazy. Exkurze byla poučná pro všechny. Vidět
soudní proces na vlastní oči je něco úplně jiného než
vše sledovat v televizi. Všem se návštěva soudu moc
líbila. Každý si odnesl nové informace a třeba si i někteří díky tomuto procesu uvědomili, jak snadno se
člověk může dostat do problémů se zákonem.
Mgr. Marcela Štursová a žáci 9. B

34 dálkoplazů
oslavilo jaro
Tři minuty po nástupu astronomického jara vyběhli přátelé aktivního pohybu od dolní cedule ve
Stříteži, aby si poměřili kvalitu zimní přípravy na
hlavní běžeckou sezónu.
Opravdové jarní počasí umožnilo každému
předvést objektivní výkon. Nejrychlejší byli tradičně ti
nejlepší. Mezi dívkami obhájila své zimní vítězství Katka Švecová ze Svitav, před domácími
velmi mladými Zuzkou Šafářovou a Adélkou Bartoňovou. V široké konkurenci mužů a chlapců využil zranění osminásobného vítěze Ondřeje Kličky
Honza Kubíček z Litomyšle, který přespurtoval
v cílové rovince domácího Petra Klímu. Rovněž
třetí místo putuje do Poličky zásluhou Tomáše Lorence. Všichni účastníci si otestovali rychlost před
náročnějšími akcemi. Rozdíly byly tentokrát velmi
malé.
Na závěr proběhla skoro již tradiční tombola,
odměna všem pamětním listem, občerstvení a vyhlášení nejlepších, kde nechyběly tolik oblíbené
obálky. Abychom z toho nezpychli.
Podrobnosti zájemci naleznou na stránkách
Míle – www.stritezskamile.wgz.cz.
Osmnáctý běh bude odstartován v sobotu
21. červa 2014 v 18 hod. Již dnes na něj zve
Miloslav Červ a přátelé

Den Pardubického kraje
v Pardubicích

Novinky v obchodce
Druhá návštěva předního stylisty ve SŠ
Obchodní a služeb Sčmsd Polička
Dne 7. února se v salonu praktického vyučování
konal již podruhé workshop předního českého kadeřníka, stylisty a vizážisty Pavla Filandra.
Tohoto workshopu se zúčastnily studentky kadeřnického oboru Střední školy obchodní a služeb,
SČMSD Polička, s.r.o.
Náplní workshopu byly letité praktické i teoretické zkušenosti Pavla Filandra, které mají za úkol
povzbudit studentky a dodat jim nejen sebevědomí, ale rovněž chuť k práci v tomto kreativním
oboru.
Pan Filandr studentkám nejen osvěžil teorii
a navodil motivaci, ale rovněž ukázal několik kroků, které vedou k propracované a nápadité tvorbě,
na kterou by mohla být nejedna kadeřnice hrdá.
Pan Filandr se snaží o výchovu profesionálních
kadeřnic, a to prostřednictvím Akademie Step by
step. Společně se svým manažerem vytvořili koncepci, která ve svých třech krocích nabízí budoucím kadeřnicím velmi zajímavou a kreativní formu
školení nejen po obsahové stránce.
Pavel Filandr: „Oceňuji snahu a aktivitu, která
je na dívkách čitelná. Vzhledem k dnešní době je
právě iniciativa a cílevědomost hybnou silou pro
mladé lidi, kteří se chtějí tímto oborem živit. Pevně věřím, že se za pár let s některým ze studentů
školy v Poličce setkám v profesionálním životě
a budu moci říci, že je skutečně jedničkou ve svém
oboru.“
Jakub Syllte, manažer workshopu a Pavla Filandra: „Celý workshop Step by step je provázen
teorií a praxí, která má studentům především nabídnout I jiné formy a způsoby tvorby, které dívky a chlapci ještě neznají. Je na studentech, co si
chtějí odnést a co je pro ně know how. Mě osobně
velmi nadchl přístup studentů, který mně přišel
až neobvyklý ve srovnání s úrovněmi jiných škol.
Pevně věřím, že právě tato vlastnost bude pro

všechny budoucí kadeřníky a kadeřnice ze školy
v Poličce enormním přínosem. Již teď se těším na
praktickou část, ve které nám předvedou studenti
své schopnosti a odhalí svou, možná skrytou, kreativitu.“
Jakub Syllte, Martina Jurášová vedoucí
učitelka praktického vyučování
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička,
s.r.o., na mezinárodní soutěži CALIBR
CUP v Lanškrouně
Již potřinácté se naše žákyně zúčastnily mezinárodní soutěže středních škol a středních odborných učilišť KALIBR CUP 2014 konané 6. února
v Lanškrouně. Soutěže se zúčastnilo 32 škol nejen
z České republiky, ale také ze Slovenska a z Polska.
V letošním 14. ročníku tvořili účastníci účesy,
upravovali nehty a líčili na téma „Znamení zvěrokruhu.“ V tomto duchu se nesla i soutěž naší
školy, ze které postoupily žákyně 3. ročníku Adéla
Huňáčková a Iva Hofmanová z oboru Kosmetické
služby a také žákyně 2. ročníku oboru Kadeřník
Nela Nechvílová. Nela vytvořila na hlavě své modelky lví hřívu v kategorii Účesová tvorba. Adéla
zvolila pro soutěžní klání znamení býka v kategorii Make-up a Iva nazdobila v kategorii Nail art
nehty své modelky ve stylu štíra. Během soutěže
byly sledovány nejen odbornou porotou, ale také
spolužáky, kteří neváhali přijet a podpořit v tělocvičně pořadatelské školy své spolužačky. Celodenní soutěžení doprovázel bohatý program.
I když jsme se neumístili na stupních vítězů,
naši žáci předvedli vynikající výkony a přivezli si
spoustu cenných zkušeností a inspirace do dalších
soutěží.
V dubnu se další studentky chystají zúčastnit
soutěže Šarm 2014 ve Znojmě, tentokrát na téma
Krásy přírody.
Učitelky odborného výcviku Olina Fučíková,
Renata Lapáčková
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16. dubna 2014, 10 – 18 hodin
Komenského náměstí, Krajská knihovna, Zámek
Krajský úřad občanům
komentované prohlídky úřadu
(v 9, 11, 14 a v 16 hodin)
ČAJ O PÁTÉ s radními Pardubického kraje
v bývalé reálce (17 – 18 hodin)
promítání v kraji natáčeného filmu OBCHODNÍCI
v sále Jana Kašpara (10 a 12 hodin)
Komenského náměstí
ochutnávky potravin – MLSů Pardubického kraje
BESIP: zdolání trati v „opilých brýlích“
pokoření nejvyšší hory kraje a soutěž
o nejvtipnější fotografii z výstupu
ukázky záchranářů
Krajská knihovna
den otevřených dveří a komentované prohlídky
(10, 14, 16 hodin),
čtení pro děti a výtvarná dílna (15-17 hodin)
Východočeské muzeum
kaple Tří králů a protiatomový kryt v zámeckých
valech
Východočeská galerie
pocta Malichovi
Slavnostní předání ocenění kraje na Zámku
Pardubice
předání tří cen Za zásluhy o Pardubický kraj
předání Ceny Michala Rabase za záchranu
předání medaile hejtmana
předání Ceny médií
Vstup volný
Mediální partneři
Deník Východní Čechy, Východočeská televize V1,
Český rozhlas Pardubice
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Zprávy oddílu ledního hokeje

Finale zimní ligy
v atletice
Po dvou závodech nejmladšího a třech závodech
mladšího žactva proběhlo v neděli 9. března v Pardubicích finále této soutěže smíšených družstev.
Utkalo se šest, resp. osm, nejlepších týmů.
Svěřenci Marty Schauerové brali tato střetnutí
hlavně jako zpestření zimní přípravy. První úspěch

byl postup obou družstev do finále, ti první ze třetího místa, ti druzí se protlačili na osmou postupovou příčku. Druhým kladem se jeví závodní zodpovědnost téměř všech členů družstev.
Finálové boje nakonec i po sportovní stránce
přinesly Poličským odměnu. Mladší žactvo (Míša
Srnská, Zuzka Šafářová, Ríša Vrátný, David Zahradník, Kuba Macháček, Martin Procházka a Tadeáš Dospíšil) nezkazilo žádnou ze sedmi disciplín
a postupové umístění si vylepšilo hned o tři příčky.
V konečném součtu jmenovaní skončili pátí.
Ti nejmenší se v šesti disciplínách protlačili i na
stupně vítězů mezi jednotlivci, což znamenalo velké
bodové zisky a nakonec nečekané, ale přesvědčivé
celkové vítězství. O ně se zasloužili Matouš Budig,
Vojta Nunvář, Eliška Červená, Adéla Bartoňová,
Jan Jelínek, Martin Sauer, Honza Král a Tomáš
Jílek.
Miloslav Červ

Nejšikovnější
výškaři
Závěrečného závodu ve skoku vysokém o titul
„Nejšikovnější výškař“ ZŠ Na Lukách OPEN se sice
zúčastnilo o jednoho závodníka méně než v kolech
předešlých, ale sportovní hodnotu seriálu na závěr
svými výkony zúčastnění „vyšperkovali“. Ve sledovaných žebříčcích vylepšili maxima jednadvacetkrát.
Sára Jadrná, Katka Němcová, Kristýna Šafářová
a Matouš Budig čtyřikrát, Natálie Šafářová a Honza Halva dvakrát. Poslední změnu zápisu podmínil
David Zahradník.
Všech závodů se v pěti měsících zúčastnila tři
děvčata a pět kluků. Podmínky v závěrečném součtu splnilo z 56 startujících deset dívek a dvanáct
kluků.
Ti nejšikovnější byli i v absolutním pořadí nejlepší. Z loňských držitelů pohárů se na stupních vítězů
objevila pouze vítězka nejstarší kategorie Kristýna
Šafářová.
Na závěr všichni startující obdrželi pamětní diplom se svými výkony a pořadím, první tři medaile
a v hlavním relativním hodnocení první tři poháry.
Ceny předával jeden z účastníků soutěže David Šafář, jehož dcera lepším výkonem odsunula ke dřezu.
Poděkování za zdárné ukončení soutěže patří ZŠ
Na Lukách, za technickou pomoc Standovi Nožkovi
a za rozhodcovskou práci Martě Schauerové.
Podrobné výsledky tradičně zájemci naleznou na
www.atletikapolicka.wgz.cz.
Miloslav Červ
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Čt. 13. 2. HLINSKO – POLIČKA 1:2 SN
(0:0, 1:1, 00:1- 0:0, 0:1)
Branky: J. Tobiáš, nájezd Pospíšil
Spartak podruhé v této sezoně zvítězil na hlineckém ledě. Tentokrát to bylo po nájezdové loterii
a tento výsledek znamenal, že pokud v posledních
třech zápasech úplně nezkolabuje, tak do play-off
půjde z nejvýhodnějšího prvního místa tabulky.
Ne 16. 2. POLIČKA – Skuteč 7:4
(2:2, 2:2, 3:0)
Branky: Szilva 5, Fúzik, Krajíček
Toto utkání bylo nejhorší, co domácí Spartak na
svém ledě předvedl. Až na hrstku hráčů v čele se
Szilvou, který vstřelil pět branek a na jednu přihrál
se ostatní postavili k utkání jako k „veřejnému bruslení“. Hosté byli až do konce druhé třetiny stále ve
vedení, nejdříve 0:2, 2:3 a 3:4. Teprve v posledních
dvaceti minutách si domácí uvědomili o co a s kým
se hraje a strhli vítězství na svoji stranu. Konečný
výsledek, ale vůbec neodpovídal obrazu hry.
Čt 20. 2. LANŠKROUN – POLIČKA 5:6 PP
(1:3, 2:0, 2:2 – 0:1)
Branky: Fúzik 2, Cik 2, Vacek, Krajíček
Spartak předvedl o poznání lepší výkon než
doma se Skutčí a po první třetině vedl o dvě branky. Při nástupu do poslední třetiny to však bylo již
3:3. Opět se dostal do vedení, ale domácí před koncem základní hrací doby vyrovnali. O výhře Poličky
rozhodl ve čtvrté minutě prodloužení při vlastním
oslabení Cik.
Ne 23. 2. POLIČKA + LEDEČ n/S. 8:2
(6:1, 1:1, 1:0)
Branky: Fúzik 4, Šedý, Pospíšil, Tobiáš V., Mahel
Ať by toto utkání dopadlo jakkoliv pro pořadí v tabulce již nic neřešilo (Polička 1. místo –
Ledeč poslední 5. místo). Domácí Spartak si tedy
mohl v klidu zahrát a pojmout tento zápas
Jako přípravu na semifinále. To se také stalo a po
první třetině bylo rozhodnuto (6:1).
V další části však domácí hráči polevili a závěr
tohoto střetnutí se už jen dohrával.
Čt 27. 2. POLIČKA – SKUTEČ 4:3 PP
(3:0, 0:2, 0:1 – 1:0)
Branky: Tobiáš V., Szilva, Pospíšil, Fúzik
V prvním semifinálovém utkání Spartak svoji
úlohu zvítězit splnil, ale hrou neoslnil. Po vyhrané
první třetině 3:0 se zdálo, že v další části hry v pohodě zvítězí. Opak byl však pravdou a když Skuteč
v 58. min. zápasu vyrovnala, bylo drama na světě.
Vítězství na stranu domácích strhl Fúzik, který ve
3. min. prodloužení proměnil trestné střílení.
Ne 2. 3. SKUTEČ – POLIČKA 1:2
(0:0, 0:2, 1:0)
Branky: Szilva, Fúzik
Spartak si výhrou ve Skutči v odvetném semifinálovém utkání zajistil postup do finále v Poháru
Vladimíra Martince. Na začátku tohoto střetnutí
bylo jasné, že soupeř nedá svoji kůži zadarmo. Sešel
se snad poprvé v sezóně v nejsilnější sestavě a zejména v úvodní třetině dominoval. Spartak zlepšil
svůj herní projev zvláště ve druhé dvacetiminutovce a během jediné minuty se ujal vedení 0:2. Ve 43
min. Skuteč snížila na 1:2, ale výborně chytající
junior Vašátko, který dostal přednost před zkušeným Šauerem, nepřipustil vyrovnání a významnou
měrou se zasloužil o těsné vítězství.
Ne 9. 3. POLIČKA – HLINSKO 6:1
(2:0, 2:1, 2:0)
Branky: Boháček 2, Škarýd 2, Szilva, Havlíček
V prvním finálovém střetnutí Poháru Vladimíra
Martince nedal Spartak soupeři nejmenší naději
a porazil ho nečekaně výrazným rozdílem.
Na vedoucí trefu se čekalo do 10. minuty a padla poněkud kuriózním způsobem. Boháček tečoval
prudký kotouč, ten se asi odrazil zevnitř branky
zpět do pole. Rozhodčí nechali nejprve pokračovat
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ve hře, ale při dalším přerušení gól po vzájemné
konzultaci zpětně uznali.
Na začátku druhé části vedl Spartak již 2:0, ale
Hlinsko přidalo na obrátkách a snížilo na 2:1. Tato
branka nesrazila domácí do kolen, ale naopak. Havlíček a Škarýd navýšili skóre před poslední dvacetiminutovkou na 4:1. V závěrečné třetině a nejen
v ní měli hráči Poličky kus hokejového štěstí, když
se kotouč pohyboval za brankářem Šauerem na
brankové čáře, ale za ní se nedostal. A tak v 53. min.
se v koncovce prosadil podruhé v zápase Boháček
a to už bylo jasné, že první úspěch v sérii se připíše
Spartak. Tečku za jeho povedeným vystoupením
napsal Škarýd a upravil tak konečné skóre na 6:1.
St. 12. 3. HLINSKO – POLIČKA 6:2
(2:1, 4:0, 0:1)
Branky: Cik, Fúzik
Plán Spartaku potvrdit výhru z domácího ledu
a zajistit si cennou trofej nevyšel. Na první branku
Hlinska ve druhé minutě přišla ještě odpověď, když
Cik vyrovnal. Jenže domácí v přesilové hře necelé
čtyři minuty před první sirénou šli opět do vedení
2:1. Druhá část však Spartaku vůbec nevyšla a po
jejím konci za stavu 6:1 pro domácí bylo jasné, že se
bude hrát ještě jednou v Poličce. V závěrečné třetině Fúzik upravil na konečných 6:2.
Ne 16. 3. POLIČKA – HLINSKO 3:4
(1:2, 2:1, 0:1)
Branky: Fúzik 3
Spartak v rozhodujícím finálovém utkání začal
dobře. Fúzik v 5 min. otevřel skóre, ale radost domácích netrvala dlouho a bylo vyrovnáno. V dalším
průběhu první třetiny měla Polička velkou šanci
získat ztracený náskok, ale nevyužila čtyřminutové
přesilovky a ihned po vyrovnání sil na ledě přišel
trest v podobě druhé branky. Ve druhé části hry to
byl naopak soupeř, který se dopustil několika faulů
a střelec prvního gólu Fúzik ve dvojnásobné přesilovce vyrovnal. Čistý hattrick završil Fúza v polovině utkání, když zvýšil na 3:2, ale stejně tak jako
v první třetině radost netrvala dlouho a bylo vyrovnáno. V závěrečné části se předpokládalo, že kdo dá
gól tak vyhraje. To se také stalo, ale k naší škodě to
byl soupeř, který po celkovém vítězství na zápasy
2:1 získal pohár Vladimíra Martince.
Junioři:
Chrudim - Polička
Polička – Chrudim
Polička – Chotěboř
Chotěboř - Polička
Dorost:
Polička – Skuteč
Skuteč – Polička
Polička-Choceň
Choceň – Polička
St-žáci:
Polička – Havl. Brod
Choceň – Polička
Hlinsko – Polička
Jihlava – Polička
Lanškroun – Polička
Polička – Žďár n/S.
Ml. žáci:
Polička – Havl. Brod
Choceň – Polička
Hlinsko – Polička
Jihlava – Polička
Lanškroun – Polička
Polička – Žďár n/S.
Přípravka:
Polička – Pardubice 2
Polička – Chrudim
Polička – M. Třebová
Lanškroun – Polička
Polička – Hlinsko
Polička – Chrudim

8:0
1:5
2:5
3:4
10:1
2:3
3:5
5:2
10:1
5:5
5:3
6:6
2:7
7:2
10:1
8:3
4:3
9:2
5:2
5:5
1:10
6:5
2:8
8:1
4: 9
6:3
Výbor oddílu LH

Zimní atletická hala
Letošní halová sezóna poličské atletiky byla
velmi úspěšná, což dokazují kvalitní sportovní výkony, tituly krajských přeborníků i medaile z mistrovství republiky. Smíšené družstvo nejmladšího
žactva v Zimní atletické lize Pardubického kraje
dokázalo ve finále zvítězit a i jednotlivci se šestkrát
umístili na stupních pro vítěze v individuálních
disciplínách. Starší žactvo se zapojilo do halových
závodů v Olomouci, do Mistrovství Moravy a Slezska a úspěšně i do krajských přeborů v jablonecké

hale. Byť Polička nemá atletickou halu a ani jinde
dostupný tunel, tak po svém vystoupení si nepočetná skupina poličských atletů odvezla několik cenných medailí a pro letní sezónu nadějná umístění.
Lada Vondrová překvapivě dokonce po probdělé
noci vybojovala titul krajské přebornice na 300
m a stejně tak Kristýna Šafářová na 60 m překážek
mezi dorostenkami.
V následujících třech únorových víkendech se
konala tři mistrovství republiky nejprve ve více-

bojích, následně mužů a žen a celý seriál ukončil
šampionát dorostu a juniorů a juniorek. Ve vícebojích měla Polička dvojnásobné zastoupení a nebýt
nemoci Kristiny Dvořákové, tak dokonce trojnásobné. Ve své premiéře v mistrovském závodě se
v plném lesku předvedla Kristýna Šafářová, když
si ve čtyřech disciplínách z pěti vytvořila osobní
rekord a konečné 10. místo mezi dorostenkami
bylo pro tuto sympatickou slečnu nesporným úspěchem. Kdyby se ovšem lépe srovnala s 3 kg koulí,

Tenis
22. 2. turnaj mladších žákyň v Pardubicích. Se
snahou o získání dalších bodů vyrazila Kačka Kotvová na další turnaj. Bohužel výhry se přes velkou
snahu nedočkala.
22. 2. se v Letohradu konaly Východočeské přebory v kategorii minitenis. Z našich nadějí startovala pouze Verča Uhlířová, která dvakrát dokázala
vyhrát a v celkovém pořadí jí patřilo 12. místo.
22. 2. turnaj starších žáků v Hradci Králové.
Adam Jelínek opět zaznamenal výborné výsledky
jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře. V obou disciplínách získal 2. místo.
22. 2. se v Poličce konalo Mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných hráčů.
Osm zúčastněných dvojic bylo rozděleno do
dvou skupin po čtyřech. Všichni postoupili do
čtvrtfinále. Turnaj ovládla dvojice Martin Kubát Pavel Souček, která jako obvykle ve skupině nijak
zvlášť nezáří, ale ve vyřazovacích bojích nemá se
soupeři slitování.
Konečné pořadí mistrovství:
1. Kubát Martin - Souček Pavel
2. Beneš Martin - Šlór Mirek
3. Střílek Jirka - Jílek Zdeněk
		 a Janecký Tomáš - Němec Mirek
5. Čermákovi František a Ivo
6. Kadlec Jiří - Krupička Martin
7. Souček Tomáš - Pugzík Jan
8. Bartoš Jan - Pelikán Tomáš
1. 3. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
S další snahou o získání první výhry mezi mladšími žákyněmi se vydala na turnaj Šárka Uhlířová. A tato snaha byla konečně úspěšná a Šárka si
za odměnu může připsat první body do žebříčku
a další turnaje může hrát už o něco klidněji.
1. 3. turnaj mladších žáků a starších žákyň v Poličce. Mezi 19 chlapci zaznamenal jednu výhru
Dan Fučík, který po velkém boji porazil dalšího
našeho borce Jirku Tomana. Dan ještě obsadil
3. místo ve čtyřhře.
Mezi 11 děvčaty startovala Bára Quittová a obsadila 3. místo ve čtyřhře.
8. 3. minitenisový turnaj v Poličce. Turnaje se
zúčastnilo sedm děvčat a šestnáct chlapců. Mezi
děvčaty se z našich nejvíce dařilo Verče Uhlířové,
která obsadila 3. místo a získala tak svůj první
pohár. Verča dokázala využít toho, že má nahráno
o něco více zápasů než naše další hráčky, protože se účastní také turnajů, které se hrají v jiných
městech. Další naše hráčky obsadily 5., 6. a 7. mís-

to v pořadí Žanda Navrátilová, Kája Klodnerová
a Anetka Kvapilová.
Mezi chlapci je to bohužel velice podobné. Nejlepší z našich byl Samík Šafář na 3. místě. Dále
hráli Adam Novák 14. místo, Páťa Slezák 15. místo
a Míša Žahour 16. místo.

15. 3. turnaj mladších žákyň v Brně. Kačka Kotvová zaznamenala jednu výhru ve dvouhře a ve
čtyřhře získala své 1. místo v této kategorii.
15. 3. babytenisový turnaj v Poličce. Turnaj byl
rozdělen na dvě části. V první dopolední hrálo čtrnáct dětí a mezi nimi statečně bojovali Ondra Baláš - 11. místo, Důša Zahradníček - 13. místo a na
prvním turnaji byl Honzík Sedlatý - 14. místo.
Ve druhé odpolední části hrálo dvanáct dětí,
mezi kterými byla naše velká naděje na úspěch
Simča Válková, která opět nezklamala a opět vybojovala 1. místo.

Do provozu byly uvedeny internetové stránky
www.tenis-policka.cz.
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tak mohla pomýšlet na umístění mezi elitní šesticí. V kategorii juniorek se představila již ostřílená
Tereza Vytlačilová, ale vzhledem k prodělanému
onemocnění infekční mononukleózou bylo její vystoupení velikým otazníkem, ovšem její nasazení
bylo excelentní a po dramatickém boji, když před
poslední osmistovkou měla před druhou Míšou
Broumovou náskok pouhých tří bodů, nakonec po
zásluze zvítězila. Kvalitu jejího výkonu dokazuje
skutečnost, že mezi ženami by jí patřil stříbrný
stupínek. O týden později již osamocená ještě ve
stavu únavy se představila na 60 m překážek a ve
vrhu koulí mezi naši ženskou elitou. V posledním
díle šampionátů po dobrodružném týdnu sice nenaplnila očekávané cíle, ale vzhledem k okolnostem byla stříbrná medaile ve vrhu koulí nesporně
úspěchem a podobně účast ve finále na 60 m překážek. Škoda, bylo to její poslední vrcholné halové

vystoupení mezi juniorkami. O čtyři dny později již
v pohodě úspěšně reprezentovala na Mezinárodním mítinku v halovém trojboji, kde podlehla po
velmi slušných výkonech jen mistryni Rakouska.
Díky podpoře města Poličky, které se dostává
poličské atletice, mohou se zástupci oddílu věnovat
atletice i přes nevyhovující podmínky a bojovat se
soupeři, kteří mají pro přípravu téměř ideální podmínky a studují s podporou státu ve sportovních
školách. Děkujeme vedení města i sportovní komisi.
-JarKa-
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VPS Novabrik vicemistři ČR

Fan club Sparta
Polička v zimě
Prosinec a leden jsou měsíce, kdy má Gambrinus
liga pauzu a je relativní fotbalový klid. Ten ovšem
neměla naše pobočka, jelikož i v zimních měsících
vykazovala aktivitu a organizovala zajímavé akce.
Jednou z nich bylo hokejové utkání proti spřátelené pobočce FCS Trstěnice, které se odehrálo na ZS
v Poličce 29. 12. Zápas měl dobrou úroveň i hlasitou
kulisu díky početnému obecenstvu, které se skvěle

bavilo a až v poslední minutě se dočkalo rozuzlení,
když domácí FCS Polička otočila výsledek ve svůj
prospěch na konečných 4:3. Akce se nesla v duchu
oslav 120. let ACS a 110. let naší hokejové sestry HCS
a byla všemi aktéry hodnocena jako podařená a na
konec zimy je naplánovaná odveta.
Dále stojí za zmínku Výroční členská schůze našeho Fan clubu, která se konala v prostorách SOŠ
a SOU Polička v sobotu 18. 1. Příjemné setkání, kterého se zúčastnilo cca 40 členů našeho FCS zahájil
náš předseda Leoš Kubát hodnotící zprávou uplynulého roku, poté následovala plodná diskuze s připomínkami a náměty. V dobré společnosti čas rychle
utíkal, pivo teklo proudem a všichni si pochvalovali
výborný guláš a obložené mísy. Atmosféru vylepšil
zpěv chorálů a dobrým nápadem byla instalace projektoru, na kterém jsme shlédli historické i současné
záběry naší Sparty. Celou akci organizačně zvládl na
jedničku člen výboru Michal Kozel, za což mu patří velké díky. Po pátečních přípravách, sobotní akci
a nedělním úklidu byli někteří členové rádi, že náročný víkend končí a žádali své zaměstnavatele o dovolenou na pondělí, aby si odpočali :-)
I když se tentokrát nejelo na žádný zápas, tak jsme
díky naší společné lásce ke Spartě zažili další skvělý
víkend a doufáme, že na jaře jak ACS tak HCS dotáhnou do úspěšného konce dobře rozjeté sezony a noví
mistři ČR budou sídlit na Letné a v Holešovicích.
Za FCS Polička - Stanislav Bartoš, jednatel

i s odstupem času hodnotíme celé naše vystoupení
v celostátní lize. Velký dík patří všem hráčům, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Svojí bojovností
a touhou po vítězství sklidili velké uznání všech
zúčastněných a příkladně tak reprezentovali město Poličku.
Velké poděkování také patří našim sponzorům,
především firmě Novabrik Polička, a všem ostatním, kteří nám pomáhají a bez kterých bychom
nikdy nedosáhli takových úspěchů.

Horní řada zleva: F. Švec, M. Vondra, T. Jílek, R. Netolický, T. Švec, M. Kovář st.,
dolní řada zleva: M. Kovář ml., V. Král, J. Dittrich, P. Navrátil, J. Mužík.
Na fotografii chybí: Z. Červený, O. Kučera a O. Slaný
finále nás čekal jeden z favoritů soutěže – Gioia
Brno. Hrálo se na dvě vítězná utkání, a jelikož stav
po odehraných zápasech byl nerozhodný, muselo
se prodlužovat a následně kopat i pokutové kopy.
V nich se štěstí přiklonilo na naši stranu a nám
se tak otevřela cesta do vysněného finále. V něm
na nás čekal obhájce titulu a dlouhodobě nejlepší
celek soutěže Chemcomex Praha. Byla to repríza
loňského finále a i letos byl pražský celek nad naše
síly. Porážka sice mrzí, ale před sezónou by každý z nás druhé místo bral jako velký úspěch a tak

Čtvrtfinále
Polička - Zlín
1-0
Zlín - Polička
3-1
Polička - Zlín
3-2
Semifinále
Brno - Polička
4-0
Polička - Brno
2-1
Brno - Polička
0-0 (3-4 penalty)
Finále
Chemcomex Praha - Novabrik Polička
3-1
František Švec

Domácí turnaj – 1. a 6. místo

Finálové zápasy
KAHL
V sobotu 15. března na poličském zimním stadionu proběhla závěrečná utkání Křesťanské amatérské
hokejové ligy (KAHL). Mužstvo ŘKF Polička postoupilo do závěrečných bojů a vybojovalo si účast
ve finálovém zápase o Biskupský pohár. Střetlo se
s mužstvem Piksla Pardubice. Dlouho vypadalo, že
vítězství zůstane doma, ale v závěrečném tlaku Piksla vyrovnala a nakonec vstřelila vítězný gól několik
vteřin před koncem na konečných 2:3. Chtěla bych
poděkovat našim farníkům a přátelům za dobrou
reprezentaci a všem, kdo nějakým dílem přispěli ke
zdárnému průběhu celé ligy. Nemohu opomenout
výbornou atmosféru, kterou vytvořili fanoušci a příznivci všech týmů. Pokud se chcete dozvědět více,
tak můžete navštívit stránky farnosti www.farnostpolicka.cz, nebo přímo www.kahl.cz.
Za římskokatolickou farnost Polička – Ing. Anna
Navrátilová
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Vynikajícího úspěchu dosáhli sáloví fotbalisté
týmu VPS Novabrik Polička. Na finálovém turnaji, který se letos konal v Luhačovicích, skončili
na druhém místě a tím obhájili stříbro z loňského
ročníku.
Po základní části extraligy nám patřilo třetí místo a naším čtvrtfinálovým soupeřem bylo
mužstvo Zlína. Velmi vyrovnanou sérii se nám
podařilo vyhrát až v rozhodujícím třetím zápase
a tím se kvalifikovat na závěrečný turnaj. V semi-

V sobotu a v neděli jsme pořádali halový turnaj fotbalových přípravek, v sobotu nastoupila starší přípravka, do turnaje bylo přihlášeno 10 týmu, rozhodli
jsme se poskládat dva týmy, abychom dali příležitost všem hráčům a zahráli si opravdu všichni. Tým
v černých dresech byl složený z ročníku 2004 a kluci
předvedli všem přítomným, jak se bojuje o medaile, hráli výborný fotbal, kterému tleskala celá hala.
Zcela zaslouženě celý turnaj vyhráli a finále rozhodli
v penaltách. Druhý tým také odehrál dobrý turnaj,
ale tady se ukázalo, že někteří hráči musí ještě poctivě pracovat a trénovat, ale rozhodně se neztratili
a určitě nezklamali, obsadili celkově 6. Místo.
Obrovské poděkování patří všem sponzorům turnaje, protože bez nich bychom nic podobného dělat
nemohli.
Dále děkujeme rozhodčím za oba dva dny, všem
pořadatelům a především trenérům mladší přípravky za hladký průběh turnaje a perfektní organizaci.
Výsledky:
Polička bílá
Radiměř 1:1 B: Horníček

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

Nedvědice
Vrchovina
Bystřice
Svratka

1:1 B: Horníček
2:5 B: Horníček, Doležal
0:0
0:1

Polička černá
Bystré
0:0
Skuteč
0:1
Svratka
2:0 B: Valouch, Pham
Lanškroun 2:0 B: Valouch, Zahradníček
Bystřice
3:0 B: Hejduk, Pham, Mach
Finále
Polička – Vrchovina
2:1p.
Pham – rozhodující penalta Spálenka
Sestavy: Bílá – Hegrová, Bednář, Doležal, Myška,
Horníček, Karlík, Novotný, Adamec
Černá – Spálenka, Pham, Bulva, Zahradníček,
Krejčí, Mach, Valouch, Martinů, Hejduk
Trenéři: Lajžner Roman, Karlík Jan
-jk-

Ze 64 polí
Bronz z KP družstev ml. žáků
1. března hostila Polička Krajský přeboru družstev ml. žáků. V jídelně ZŠ Na Lukách se sešlo 15
týmů, které bojovaly o 3 postupová místa na Mistrovství České republiky. Náš A tým v turnaji obhajoval vítězství z minulé sezóny, kdy poté zazářil
i na MČR v Táboře a získal bronzové medaile. Obhajoba se letos bohužel nepovedla, jelikož jsme ve
4. kole podlehli Hlinsku vysoko 0,5:5,5 a o kolo později remizovali s pardubickým 2222 ŠK Polabiny
3:3. Ostatní zápasy jsme však přesvědčivě vyhráli
a v konečném pořadí figurovali o skóre na 3. místě,
které splnilo alespoň základní cíl – postup na MČR.
Vrcholovou mistrovskou soutěží jednotlivců
je každý rok MČR mládeže. Březnové Kouty nad
Desnou letos vítaly téměř 200 mladých šachistů

rozdělených do 8 kategorií. Náš oddíl zde reprezentovali bratři Švandovi. Lépe se dařilo Ondrovi,
který po 2/3 turnaje bojoval i o titul přebornický.
Nevydařený závěr (0/3) ho bohužel stál i umístění
v první desítce (11. místo) kategorie chlapců do 12
let. Adam Švanda v kategorii H 10 uhrál 2 body
a skončil na 24. místě.
Královská hra + královské město =
královský zájem
Trenéři TJ Štefanydes Polička na začátku školního roku prezentovali šachy na 1. stupních obou
základních škol v našem městě, což se projevilo
v historickém nárůstu počtu dětí v kroužcích SVČ
Mozaika Polička, se kterým už dlouhodobě a nadmíru úspěšně spolupracujeme. Šachy posilují do-

Skromný a hodný kluk boduje
Vicemistr Evropy v naturální kulturistice Jaroslav Petr (na fotografii se zlatou veslařkou a hlavní
rozhodčí Jardova rekordu Ludmilou Nožkovou)
se po delší době, 24. 1. 2014, vrátil z 8. na krásné
2. místo v soutěži veslařů na spodní kladce se 40
kg závažím ve fitcentru na plaveckém bazénu.

Stříbro Jarda získal v současné konkurenci 215
mužů. Novodobý Gustav Frištenský se po další
poctivé a dlouhé přípravě zlepšil o 307 opakování,
z 539 na 846 opakování, čímž si zajistil hodnocení
výkonu – ocelová kondice!
Člen Rybářského sdružení Vysočina Polička
a zaměstnanec Měšťanského pivovaru Polička,
tedy jeden z těch, kteří se podílí na produkci místního kvalitního a oblíbeného zlatého moku, pracuje poctivě na své postavě a kondici již téměř 20 let.
Kdo tedy vlastně je Jarda Petr? Nabízí se mi určitá trojkombinace. Postava – titul vicemistra Evropy, takže super, síla – veliká, benchpress – 175
kg, dřep s činkou – 230 kg x 6 opakování, nadhoz
– 120 kg x 2 opakování, to je podruhé super a vytrvalostní síla – také veliká, veslování se 40 kg x 846
opakování, čili potřetí super!
Kombinace jistě zajímavá, ale ke komplexní
charakterizaci „celého“ Jardy jistě nedostačující.
Mám-li být úplný, musím přidat zcela jistě tyto
atributy: skromný a hodný kluk, který nemá potřebu se projevovat jako haur, protože za něho
hovoří jeho činy, schopnosti, výkony, výsledky
a úspěchy. Jarda Petr má talent od Boha, tento dar

vlastním úsilím poctivě a vytrvale rozvíjí. Má dostatek pokory a sebereflexe. Díky výše zmíněným
vlastnostem si počíná skvěle v naší náročné veslařské soutěži, která prověřuje nejen tělesnou kondici,
ale velmi i psychickou odolnost, není to rozhodně
záležitost pro slabé povahy. Při testování maxima

se dostáváte až na dno svých sil, přičemž čím více
opakování zvládáte, tím více narůstá velikost fyzické výkonnosti, ale zároveň i nutnosti dostatku
psychické odolnosti, z důvodu dlouhodobého setrvání ve stavu extrémní fyzické, pálivé, pumpující
bolesti. Čím více se blížíte ke dnu svých sil, tím
více narůstá ona bolest a nastupuje napumpování
celého těla a pocit, že vám brzy přetlakem prasknou obě předloktí.
Není proto jistě náhodou, že mezi prvními TOP
6 závodníky veslovací soutěže, je 5 úspěšných
sportovců. Do této špičkové sestavy patří plným
právem i stříbrný veslař, vicemistr Evropy v naturální kulturistice a velký sympaťák Jarda Petr.
Když zmiňuji TOP – šestku, neznamená to, že
jiní nemají šanci. I ti, kteří trénují veslování pravidelně a přitom dosahují pouze průměrných, ale
i podprůměrných výkonů, shodují se na jednom,
pozitivní vliv veslařského tréninku v podobě
podstatného zlepšení kondice a zpevnění těla cítí
všichni. Vy ostatní, přijďte mezi nás a vyzkoušejte.
Jednoznačně doporučuji!
Jiří Štěpánek,
kondiční trenér

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

vednosti potřebné při řešení problémů, zvyšují jazykové, matematické, paměťové schopnosti, učí, jak
myslet logicky a efektivně atd. Telefony zvoní a maily s přihláškami chodí i v novém roce, a tak ani vy
neváhejte a přihlaste dítě do kroužku, začátečníky
přijímáme neustále!
Kontakt naleznete mj. na domovských stránkách Štefanydes Polička: http://policka.chesspce.
cz/. Některé začátečníky hra a turnajové prostředí
natolik motivuje, že nám dle tvrzení maminek u šachovnic večer i usínají. :) Co by zato nejeden poličský trenér dal.
Vývoj soutěží družstev dospělých nad
očekávání
Jak jsem se již zmínil v jednom z předešlých vydání Jitřenky, poličská družstva v loňské sezóně
zvítězila na všech úrovních krajských soutěží družstev dospělých. Bylo nám tedy před sezónou více
než jasné, že letos nás čekají „tvrdé záchranářské
práce.“ O to příjemnější je fakt, že kromě druholigového A týmu jsou 3 kola před koncem soutěží
všechny ostatní poličské týmy zachráněny a béčko
dokonce usiluje o postup do 2. ligy! Svůj podíl na
úspěšné sezóně má i mimořádný prostor, který se
dává našim mladým hráčům v sestavách soutěží
dospělých. Šachy jsou totiž jedním z mála sportů,
kde věk nehraje až tak podstatnou roli.
Hráči druholigového áčka mají před sebou již jen
dvě kola a k jistotě udržení soutěže i pro nadcházející sezónu jim v nejbližším střetnutí stačí porazit
regionálního rivala z Ústí nad Orlicí.
Jak již bylo zmíněno v úvodu, B tým letos překvapuje! Po 9 kolech vede KP s dvoubodovým náskokem a je rozhodně největším překvapením soutěže!
Na jeho postavení v tabulce se výrazně podílejí naši
junioři, z nichž nejlepší výkon drží sedmnáctiletý
David Sion, který ještě neprohrál a s výsledkem 8
bodů z 9 partií se drží na 2. místě hodnocení jednotlivců soutěže.
Céčko a déčko se po 9 kolech nacházejí shodně
na 6. místě. Pěknými výkony se zatím prezentují 11
letý Ondřej Švanda (5,5/8) a 13 letý Jan Tulis (rovněž 5,5/8).
O třetím březnovém víkendu skončila Krajská
soutěž - jih, které se účastnilo naše éčko. Z 10 účastníků si jeho hráči vybojovali pěkné 4. místo. Nejlepší výsledek zaznamenal na 5. šachovnici hrající třináctiletý Jakub Simon, který z 9 partií bral 6 bodů.
Soutěžní diagram
Dubnový diagram pochází z Mistrovství ČR mládeže 2014. V ukázce bílý dobral na g2 dámou, což
byla rozhodující chyba vedoucí k materiální ztrátě.
Naleznete ji stejně jako poličský reprezentant? Pokud se chcete zúčastnit soutěže o místo v simultánce s poličským mistrem FIDE Petrem Červeným,
pošlete odpověď na DSchaffer@email.cz.
Lukáš Dolanský (ŠACHklub Tábor) – Ondřej
Švanda (TJ Štefanydes Polička)
Černý na tahu zvítězí! Pište prosím celou variantu až do rozhodující materiální převahy.

Odpověď na diagram z březnového vydání: 1. a6
f4 (1... Kc7 2. Kxd5 f4 3. gxf4 gxf4 4.Ke4) 2. gxf4
gxf4 3. b6 f3 4. Ke3 axb6 5. a7 1-0
DS
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Plavecký bazén
1. úterý
2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý
16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa
1. 5. čtvrtek

Turisté v březnu

6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy,
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 14.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy,
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
zavřeno
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30,, 14.30-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy,
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
svátek 14.00-20.00

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.
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 270C.
PROVOZ SAUNY
muži:
středa a pátek od 16.00-19.30 h.
ženy:
čtvrtek od 16.00-19.30 h.
sobota od 14.30-16.55 h.
společná:
sobota od 17.00 do 20. 00.
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..
KOUPALIŠTĚ
NABÍDKA: sezona 2014
V areálu koupaliště nabízíme k pronájmu prostory za účelem podnikání v oblasti občerstvení.
Popřípadě brigádníky.
ZIMNÍ STADION:
Provoz IN-Line zahájen v květnu.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Turnaj v Bystřici n. P.

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 návštěvníci, v měsíci dubnu zahájíme
předpokládonou výměnu oken na „Balatonu“. Výměna by neměla mít vliv na víkendové akce, dle
vašeho zájmu nás kontaktujete na tel. č. bazén
Polička 461 725 631 nebo 737 867 342 na možnost
objednávky. Děkujeme za pochopení.
Jitka Kmošková, vedoucí

V neděli 2. 3. se starší přípravka zúčastnila posledního halového turnaje. Laxním přístupem a neproměňováním šancí jsme první zápas prohráli. V druhém zápase se naše hra nezlepšila a to vedlo k další
prohře. Po mírné bouřce v kabině jsme do dalších zápasů nastoupili z části jako vyměnění. Herní projev
se zlepšil o 100 %, ale neproměňování šancí nám vydrželo až do konce turnaje. Hořkost z předposledního 9. místa jsme po turnaji spláchli ve vodách bazénu
a domů jsme nakonec odjížděli docela spokojení.
Bystřice n. P. – Polička
2:1, b. Spálenka
Vrchovina – Polička
3:0
Svratka Brno – Polička
3:0
FC Ivančice – Polička
3:2. b. Valouch,
			
Mach
O 9. místo
Řečkovice - Polička
1:1 b. Horníček
Penalty 1:2 b. Pham, Horníček
Sestava: Spálenka, Bednář, Zahradníček, Pham,
Valouch, Mach, Horníček, Krejčí, Karlík
Trenéři: Lajžner, Mach
-jk-

Čtvrtek 3. dubna - Odpolední
vycházka v délce 10 km. Bližší
informace ve vývěsce
Pátek 11. dubna - Den Země.
Jako každoročně se vydáme na
úklid kolem naučné stezky v Poličce. Sraz účastníků v 15.30 pod
Tylovým domem. Vedoucí akce: Vladimír Uhlíř
Sobota 12. dubna - Vandr skrz Maló Hanó. Na
druhý letošní na již 47. ročník turistického pochodu se vydáme osobními auty do Moravské Třebové.
Jsou připraveny pěší trasy 6 - 42 km a cyklotrasa
50 km. Informace podá ing Karel Müller.
Čtvrtek 17. dubna - Odpolední vycházka v délce
10 km. Bližší informace ve vývěsce
Pondělí 21. dubna - Velikonoční vycházka. Odjezd objednaným autobusem v 8,30 hod od nádraží do Fryšavy. Odtud značenými tur. trasami
kolem Medlova, Tří Studní a Studnicí do N. Města.
Z Nového Města linkovým autobusem do Poličky.
Trasy 12 až 20 km. Vycházku vede Vilma Červená
Sobota 26. dubna - Letovice – Trpín. Na tradiční
jarní vycházku letos pojedeme do Letovic a odtud
půjdeme pěšky do Trpína. Návrat do Poličky linkovým autobusem. Sraz účastníků v 7.15 hod. na
nádraží, odjezd v 7.30 hod. Vycházku vede Pavel
Leinveber
Čtvrtek 1. května – Cyklovýlet. Výlet připraví
Míla Štefka v délce do 80 km
Sobota 3. května Jarní vycházka. Na první
májovou vycházku se vypravíme k říčce Krounka,
Vycházka je vhodná pro rodiny s dětmi. Bližší informace budou zveřejněny později. Vycházku vede
Vlad. Uhlíř
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

AVL Polička
V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
27. 2. LachSoda - Hrošíci 0:2
ASPV - LachSoda
2:0
ASPV - Hrošíci
2:0
6. 3.
K6 - Jaruni 1:1, K6 - Jaruni 1:1,
Bystré - ASPV 0:2
13. 3. THT - LachSoda 2:0, THT - Hrošíci 2:0
Jaruni - Hrošíci 2:0
20. 3. K6 - Pajdáci 0:2, Bystré - Pajdáci 0:2,
Bystré - LachSoda 2:0
Rozpis zápasů:
3. 4.
THT - Hrošíci, LachSoda - Hrošíci
10. 4. Jaruni - Hrošíci, Jaruni - LachSoda
ASPV - Hrošíci
17. 4. K6 - LachSoda, K6 - Hrošíci,
Bystré - Hrošíci
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák
TJ Spartak Polička - ASPV

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

28

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

