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Jarní novinky z oblasti investic
Řadu investičních akcí má pro letošní rok v plánu město Polička. Co probíhá v Poličce nyní? Začátkem měsíce dubna dokončilo město opravy
chodníků na ulici Hegerova a u gymnázia. Letošní
práce navázaly na rok loňský, kdy byly rekonstrukce chodníků spojeny s generální opravou silnice
I/34. Původní, již nekvalitní asfaltový povrch
chodníků byl nahrazen zámkovou dlažbou, samozřejmostí jsou nájezdy pro vozíčkáře. Náklady na
nový chodník u gymnázia jsou ve výši 351 000 Kč
bez DPH, na ulici Hegerova je to 1 260 000 Kč bez
DPH.

tovně zprůjezdněna ulice Husova. V ulici Husova
probíhá výměna vodovodu a kanalizace, oprava
navazuje na celkovou opravu krajské komunikace
od zahrádkářské kolonie Višňovka včetně stavby nového mostu před železničním přejezdem na
ulici T. Novákové. Předpokládaný termín úplného
dokončení je polovina srpna 2014.
Odstartovány byly práce na poličském koupališti, na jehož dně bude zhotovena nová železobetonová deska. Předpokládaný konec prací je stanoven tak, aby bylo koupaliště připraveno na letní
sezónu, tj. do půlky června 2014. Na základě vý-

sledku výběrového řízení provede stavbu společnost PP-GROUP.cz, s. r. o. Proseč, předpokládané
náklady jsou ve výši 2 498 000 Kč vč. DPH.
Zároveň se projektuje oprava kotelny na poličském bazénu a také vybudování 4 nových parkovišť. Stavební práce by měly být odstartovány
v létě.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Další akce jsou ve fázi přípravy projektu nebo
přípravy výběrového řízení. Probíhá výběrové
řízení na opravu ulic Masarykova, Nová a Růžová, jedná se o významnou rekonstrukci ulic přímo v historickém centru města. Vítězná firma by
měla začít s pracemi v červenci letošního roku,
a to ulicí Novou a Růžovou. Práce na ulici Masarykova budou zahájeny až po skončení letního
festivalu Polička 555 a zároveň poté, co bude opě-

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. května
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Pozor na žluté
čáry
V poslední době se v Poličce řidiči stále častěji
setkávají se žlutými čarami, vyznačenými většinou na obrubnících chodníků přilehlých k vozovkám místních komunikací nebo k silnicím. Jak se
však ukazuje, většina řidičů neví, co takováto žlutá
čára vlastně znamená. Někteří držitelé řidičského
oprávnění ani netuší, že se jedná o vodorovné dopravní značení V12c Zákaz zastavení (žlutá čára
souvislá) a V12d Zákaz stání (žlutá čára přerušovaná). Tímto vodorovným dopravním značením se
vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je zakázáno zastavení či stání, přičemž ji lze užít samostatně nebo ve spojení se značkou svislou.
V případě Poličky se s ní mohou řidiči setkat
většinou na místech, kde je třeba zdůraznit zákaz stání a zastavení plynoucí již z obecné úpravy
pravidel provozu, tj. na křižovatkách, u přechodů
pro chodce apod., nebo v místech, kde by umístění
klasické svislé značky neumožňovaly závazné normy nebo by jejich umístění bylo jinak nevhodné či
nemožné. Na ostatních místech je toto značení vyznačováno v úsecích pozemních (pokr. na str. 1)
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Opravy na
Masarykově ZŠ
Začátkem dubna se naplno rozběhly práce v rámci největší investiční akce města Poličky roku 2014,
kterou je již několikrát avizovaný projekt „Realizace úspor energie – Masarykova základní škola
Polička“. Práce odstartovaly v budově pavilonu,
a to výměnou oken. Z pavilonu se řemeslníci přesunují do hlavní budovy školy, i zde probíhá výměna
a úprava oken. Termín dokončení je konec června.
Až do konce prázdnin budou probíhat i další
práce, zejména zateplení obou budov, úprava ang-

lických dvorků atd. Zaměstnanci, žáci i ostatní osoby navštěvující školu jsou průběžně informováni
o případných omezeních, kterým se u tak rozsáhlého projektu není možné vyhnout. Začátek nového
školního roku by neměl být stavbou ohrožen, harmonogram prací je nastaven tak, aby mohly probíhat za provozu školy. V září by již měly převažovat
úpravy venkovní.
Celkové investiční náklady pro tento rok jsou
ve výši 19 mil. Kč, na projekt město čerpá dotaci
ze Státního fondu ŽP ČR 6,7 mil. Kč, zbytek jde
z rozpočtu města Poličky. Stavbu realizuje na základě výsledku výběrového řízení firma Stavointerier, s. r. o. Havlíčkův Brod.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Vzpomínka na
květen 1945
Vážení spoluobčané Poličky a okolí. Ještě před 69
lety řádila v Evropě, v Čechách i v Poličce fašistická
německá vojska. Dnes všichni rádi vzpomínáme na
slavné květnové dny, kdy Rudá armáda, partyzáni
z mnoha zemí a na západě Čech americká armáda
osvobodili naše města a v Československu zavládl
mír a nastalo budování svobodné země v centru Evropy. Každý rok si tradičně tyto slavné májové dny
připomínáme. Nebude tomu jinak i letos. Zveme
vás, poličská veřejnosti, na pietní vzpomínkovou
akci, která se bude konat na Centrálním hřbitově
v Poličce dne 8. května od 13.30 hodin. Společně se
pokloníme hrobům bojovníků a našich osvoboditelů a položíme tam malé kytičky vděčnosti. Na tuto
pietu vás zvou organizátoři.
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Pozor na žluté
čáry

Pracovní návštěva z Ministerstva práce
a sociálních věcí v Poličce

(pokr. ze str. 2) komunikací, kde je třeba, aby
byla vždy zachována průjezdnost např. pro vozidla
komunálních služeb nebo integrovaného záchranného systému. Po zkušenostech se jeví užití tohoto
značení jako žádoucí a vhodné. Vzhledem k tomu
je pravděpodobné, že se výskyt vodorovných značek bude ve městě zvyšovat. Doporučujeme proto
řidičům, aby příkazy z vodorovných značek plynoucí respektovali neméně intenzivně, neboť před
zákonem má v těchto případech vodorovné i svislé
značení stejnou váhu. Lze tudíž očekávat i stejný postih za nedodržení příkazu, ať už se jedná
o značku svislou nebo vodorovnou.
Najdete je v těchto ulicích města Poličky - Eimova (2x), Na Bídě, Tyršova, M. Bureše, Starohradská
a Švermova.
Odbor dopravy, MěÚ Polička

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí
v čele s Mgr. Janou Hanzlíkovou, která vykonává
funkci náměstkyně ministryně práce a sociálních
věcí pro ochranu práv a dětí a sociálního začleňování, zástupci Pardubického kraje v čele s Ing. Pavlem Šotolou, radním pro sociální věci a neziskový

sektor, zástupci vedení města Poličky v čele s místostarostkou Marií Kučerovou a samozřejmě odbornice z oblasti sociální, ti všichni se sešli v pátek dopoledne v Poličce. Hostitelem se stal Odbor
sociálních věcí a zdravotnictví. Mgr. Jana Hanzlíková ve své nové funkci objíždí všechny kraje ČR,
Pardubický kraj je její druhou zastávkou a pro svoji návštěvu si v kraji vybrala právě Poličku.
Důvodem návštěvy bylo pracovní setkání a diskuse k problematice sociálně právní ochrany dětí
a transformace systému péče o ohrožené děti. Pracovníci ministerstva chtěli vědět, s jakými problémy se sociální pracovnice potýkají přímo v terénu. Zároveň zodpovídali dotazy, které připravila
na základě reálných zkušeností vedoucí odboru
Bc. Martina Černíková. Došlo též na problémy týkající se sociálního bydlení nebo azylových domů.
Po tomto setkání navštívili zástupci ministerstva
i kraje poličskou Charitu.
N. Šauerová,
tisková mluvčí města

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU „PENZION” POLIČKA

Projekt Podpory standardizace OSPOD
města Poličky byl spuštěn

Nabídka volného pracovního místa
Domovník - údržbář

Dne 3. 2. město Polička odstartovalo projekt
z OP LZZ na podporu standardizace orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD). Prostřednictvím klíčových aktivit projektu dojde k naplnění hlavního cíle, který směřuje ke zlepšení kvality
výkonu sociálně právní ochrany na OSPOD MěÚ
Polička podporou implementace a naplňování
standardů kvality SPOD.
Tímto krokem OSPOD Polička reaguje na novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, kdy
dle příslušných ustanovení zákona jsou orgány sociálně-právní ochrany a další právnické a fyzické
osoby při výkonu své působnosti povinny řídit se
standardy kvality sociálně-právní ochrany, které
jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.
V průběhu měsíce února a března začaly pracovnice OSPOD naplňovat jednotlivé klíčové aktivity
projektu. Počet zaměstnanců byl navýšen o sociální pracovnici pro výkon agendy sociálně-právní

Náplň práce: provádění různorodých řemeslných prací
spojených s opravami a údržbou objektu, včetně okolního prostranství, rozvoz obědů a přeprava seniorů
Požadujeme:
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
- praxi v různých řemeslných činnostech (zámečnické,
zednické, elektrikářské, zahradnické, apod.)
- zodpovědnost, důslednost, obětavost, laskavý přístup
k seniorům
- zdravotní průkaz, odpovídající zdravotní stav k pracovní
náplni
- bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží se před
podpisem pracovní smlouvy)
Nabízíme: stabilní kolektiv, po zapracování pracovní poměr
na dobu neurčitou
Pracovní doba: plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz,
po. – pá. 7.00 - 15.30 hod. (víkendová pohotovost)
Vzdělání: střední odborné (vyučení), nejlépe v řemeslném
oboru zámečník, elektrikář, apod.
Platové zařazení: 4. – 5. platová třída (rozpětí 9 000 –
14 000 Kč)

Druhá etapa rozeznění zvonů

Podání přihlášek: nejpozději do 14. 5. 2014, nejlépe osobně
s předáním strukturovaného životopisu, ukončení výběru do
28. 5. 2014
Požadovaný nástup: od 1. 8. 2014
Nabídky přijímá a informace podává:
ředitel Mgr. Pavel Brandejs (461 753 121,
email: reditel@dpspolicka.cz)
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička,
Družstevní 970, 572 01 Polička tel.: 461 753 111

Poděkování
Chtěla bych poděkovat sestřičkám Domácí zdravotní péče Pavlíně Telecké a Libuši Sionové za
vzornou péči a příjemný přístup k pacientům.
Marie Mašková
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ochrany dětí od 3. 2. , pracovnice bude monitorovat inovativní přístupy a postupy, bude též koordinovat činnosti subjektů se vztahem k ochraně práv
dítěte z pozice OSPOD.
Zároveň v rámci projetu probíhá i profesní
vzdělávání a supervize všech pracovnic OSPOD.
V březnu absolvovaly kurz zaměřený na zvláštní
řízení soudní podle zákona o zvláštních řízeních
soudních a občanského soudního řádu v působnosti OSPOD, soudy a vzájemnou spolupráci mezi
zainteresovanými subjekty.
Pracovnice OSPODu také prošly první individuální supervizi pod vedením psycholožky
PhDr. Jany Mervartové.
V budově MěÚ Polička se budou v rámci projektu upravovat prostory pro práci nové pracovnice
a nově zřizovat klientská místnost, která bude
vhodná pro práci s klienty, zejména pro komunikaci s ohroženými dětmi a rodinami. Na návrzích
a výběrových řízeních se intenzivně pracuje.
OSVZ MěÚ Polička

V loňském roce proběhla úspěšně první etapa zprovoznění zvonů ve věži kostela sv. Jakuba
v Poličce. Dle doporučení kampanologa Mgr. Petra Váchy byla ve spodním patře zhotovena nová
dubová zvonová stolice a na ní zavěšen největší
poličský zvon „Českých patronů a ochránců“
o hmotnosti 1540 kg a průměru věnce 1280 mm.
Tím se po letech uskutečnil původní záměr projektanta Ant. Wacha a stavitele Fr. Schmoranze,
kteří navrhovali umístění zvonů do dvou pater.
Zvon byl slavnostně požehnán a rozezněn 13. října 2013.
V letošním roce probíhá druhá etapa oprav
zvonů a zvonových stolic. Práce byly započaty
zhotovením a hrubým sestrojením nové dubové
dvoupatrové zvonové stolice o dvou polích v garáži fary. Ve věži kostela byla kompletně demontována novodobá ocelová zvonová konstrukce.
Speciální jeřáb zajistil snesení nepotřebného materiálu z věže dolů a následné vyzvednutí
dřevěných prvků nové zvonové stolice do horního zvonového patra, kde proběhla její konečná
montáž.
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Zvony jsou svěšeny na podlaze horního patra
a jsou připraveny pro restaurování, zhotovení nových dubových hlav, nových srdcí a nutných kovářských prvků. Nyní se budou provádět značně složité kovářské práce v časově náročnějším období.
V horním zvonovém patře budou zavěšeny na
dvoupatrové stolici o dvou polích čtyři zvony - historický zvon,Medián“ a tři novodobé zvony z roku
1982. Poškozený zvon z roku 1511,Medián“ o hmotnosti 670 kg, na který se bude o slavnostních příležitostech zvonit ručně, bude zavěšen v dolním patře
západního pole. Nad ním je navrženo umístění zvonu,Umíráček“ o hmotnosti 150 kg. Ve východním
poli směrem k lodi bude zavěšen zvon „Mariánský“
o hmotnosti 300 kg a nad ním zvon „Svatých andělů a archandělů“ s hmotností 200 kg.
Zavěšení zvonů s osazením lineárních elektromotorů se předpokládá v měsících srpnu a září.
Pokud bude pro závěrečnou kompletaci zvonů
dostatek finančních prostředků, chtěli bychom
je všechny slavnostně rozeznít na svátek patrona
Země české, svatého Václava, dne 28. září 2014.
P. Miloslav Brhel, Ing. Petr Šafář

Evropská unie a dotace (nejen) do Poličky
Více než 58 milionů Kč, které byly v Poličce investovány do různých projektů, nám zaplatili ze svých
daní Němci, Francouzi, Italové, Britové, Nizozemci
a lidé dalších šesti států Evropské unie, které jsou
čistými plátci do společného rozpočtu Evropské unie
(EU). Překvapivá zpráva? Jak se to vezme…
Za roky 2004 - 2012 zaplatila Česká republika
do rozpočtu EU 301,2 mld. korun a přijala z něj
551,2 mld. korun. Za toto období tak ČR získala
v čistém 250 miliard korun. Město Polička v uplynulých cca 7 letech získalo prostřednictvím evropských
dotací částku přesahující 150 mil. Kč (za spoluúčasti
státu ve výši 15 %), a pokud si porovnáme příjmy ČR
s příjmy Poličky po odečtení státní dotace, dojdeme
k výše uvedenému výsledku více než 58 mil. Kč.
Finanční prostředky z dotací byly v Poličce využity na rozmanité smysluplné cíle: vytvoření expozic
muzea, zpřístupnění průmyslové zóny, kanalizaci,
předláždění Palackého náměstí, rekonstrukci sběrného dvora, renovaci hradu Svojanov, zateplení mateřských školek a Základní školy Na Lukách, opravu
chodníků a řadu dalších investic. Podobné výsledky
ale uvidíme i v jiných městech a obcích. Stačí si jen
povšimnout, jak i v malých obcích na kulturních domech, hřištích pro děti, u silnic a komunikací či na
veřejných prostranstvích je umístěna tabule, že to
či ono spolufinancovala Evropská unie. Jenom v Poličce by trvalo desetiletí, kdybychom měli všechny

uskutečněné investice hradit bez dotací pouze z prostředků města.
A jaký vztah k Evropské unii mají lidé u nás a jak
ji vykreslují média? Kupodivu málo uznání, a nezřídka slyšíme a čteme nářky a stížnosti na to či ono
z Evropské unie. Když se však zamyslíme nad tím,
jak náš život leckterá mediálně propíraná norma
omezuje, zjistíme, že jsou to prkotiny, zvláště v porovnání s tím, co běžný život přináší a co nám EU
umožňuje, tedy volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. V horším případě zjistíme, že to či ono EU po
nás vůbec nechce, ale s výmluvou na EU to do našich
norem prosadí dobře zalobovaní politici a úředníci
(viz např. někdejší bezdotykové baterie v restauracích). Zrcadlem obecných postojů obyvatel pak může
být i zpráva z letošního dubna o tom, že Češi Evropské unii moc nevěří, i když jedním dechem přiznávají, že ve valné většině nemají ani orientační přehled
o tom, jak EU funguje, jaké pravomoci mají národní
vlády a jaké unijní orgány.
Jakým směrem se bude Evropa ubírat, může svým
hlasem ovlivňovat každý z nás. Je na nás, jestli dáme
přednost skuhrání, rozumu, citu, pragmatičnosti,
nebo respektu a vzájemné úctě, anebo něčemu úplně
jinému. Nejbližší příležitost je za humny a momentálně záleží na tom, zda-li si najdeme to zanedbatelné
množství času jít 23. - 24. května k volbám.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

Kraj Smetany a Martinů se představuje
Městys Svojanov
Svojanov leží na pomezí Čech
a Moravy v malebném údolí říčky
Křetínky. Tvoří jej šest místních
časti – Svojanov s osadou Korýtka, Starý Svojanov, Předměstí, Hutě, Studenec
a Dolní Lhota, ve kterých žije 360 obyvatel. Svojanov
je vyhledávanou turistickou oblastí se sportovním,
ubytovacím i informačním zázemím. Působí zde několik místních organizací a spolků, především Sborů
dobrovolných hasičů, které se podílejí na společenském životě a také nabízí řadu volnočasových aktivit
občanům a turistům. Samozřejmostí městyse je turistické informační centrum, mateřská škola, zdravotní středisko, pošta, rybník na sportovní rybolov
i několik sportovišť. Svojanov je protkán naučnými
stezkami, které prochází Přírodním parkem řeky
Křetínky s řadou vzácných rostlin a nerostů.
První zmínka o Svojanově se objevila v roce 1287
ve Zbraslavské kronice. Již od 16. století je zmiňován
titul městys, který Svojanov znovu obdržel v roce
2007. Význam Svojanova v rámci českého království

dokládá i stříbrný český lev ve znaku městyse. Tento
znak má Svojanov od roku 1538.
Historie Svojanova je úzce spjata s královským
hradem Svojanov, který nechal vystavět jako obranný hrad významné obchodní stezky Přemysl Otakar II. Stal se královským věnným hradem a kromě
královny Kunhuty tu pobýval i Záviš z Falkenštejna
se svou manželkou princeznou Alžbětou Uherskou.
K nejvýznamnějším turistickým atraktivitám
kromě samotného hradu patří především kostel
sv. Mikuláše ve Starém Svojanově, který pochází
z poloviny 13. století. Úrovní své výzdoby výrazně
přesahuje regionální stavby. V roce 2003 byl znovu
otevřen po náročné rekonstrukci a dnes je celoročně
zpřístupněn nejen věřícím, ale také turistům. Rozsáhlost a hlavně jedinečnost výmalby kostela, která
se objevuje spíše v oblastech jižní Evropy, mohou
návštěvníci ocenit při prohlídce s podrobným výkladem (objednat lze na tel. 605 471 759 u p. Kopecké).
Další významnou památkou je kaple sv. Máří Magdalény, stojící na poutním místě zvaném „Majdalenka“. Právo pořádat tu výroční trhy na svátek
sv. Magdalény potvrdil Svojanovu v roce 1842 císař
Ferdinand I. V archivu Svojanova je uložen originál
listiny s dochovanou královskou pečetí.
Vlastnímu Svojanovu dominují tři zrekonstruované stavby stojící téměř v přímé ose s hradem: Fara,
kde sídlí farní úřad, „Radnice“ s úřadem městyse, knihovnou, turistickým informačním centrem
a společenskými prostorami a kostel sv. Petra a Pavla. Kolem kostela byla vybudována turistická stezka,
která nejen dotváří okolí stavby, ale stala se i vyhledávanou vyhlídkou do údolí. Na návrší nad kostelem
se připravuje i obnova arboreta. To původní vzniklo
na začátku 20. století. Stezka začíná u kaple sv. Jana
Nepomuckého. Samotná socha a vybavení kaple jsou
zapsány v seznamu kulturních památek.
Také většina zástavby Svojanova si buď zachovala původní ráz nebo je rekonstruována do původní
podoby a tak turista přijíždí do údolí s roubenými
chalupami, plného zeleně.
Díky historickému významu a přírodnímu bohatství je Svojanov vyhledávanou rekreační oblastí. Pro
návštěvníky je kromě turistického vyžití připravován i celoroční kulturní a sportovní program. Proto
neváhejte a přijeďte nás navštívit. Více informací
naleznete na www.mestyssvojanov.cz.
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Senior přišel
o celoživotní úspory
Během dopoledne zazvonil na zvonek bytu v panelovém domě ve Svitavách cizí muž, který nabízel
k prodeji deky. Senior – 88letý muž - mu otevřel.
Ačkoli původně koupit žádnou deku nehodlal, patrně po sdělení, že ji bude mít levněji, změnil názor.
Neznámého nechal stát na prahu bytu a šel pro hotovost, kterou měl uloženou v trezorku. Jenže za
zády se mu najednou objevil onen neznámý prodejce dek. Jakmile spatřil trezorek s lákavým obnosem, požádal majitele bytu o sklenici vody. Než
však stačil pan domácí hosta obsloužit, chopil se
neznámý trezorku s více jak půl milionem korun
a z bytu utekl. S sebou si vzal ještě seniorovu zdravotní hůl.
VAROVÁNÍ!
Varujeme všechny seniory! Neotvírejte prosím
cizím lidem a nic od nich nekupujte! Neukazujte
jim, kde máte ukryté úspory!
nprap. Anna Štegnerová, Policie ČR

Stali jste se obětí
trestného činu?
Při středisku Probační a mediační služby ČR
ve Svitavách, v rámci projektu „Proč zrovna já?“,
nabízí své služby občanům, kteří se stali obětí
trestné činnosti, Poradna pro oběti trestných činů.
Pracovníci Poradny se zaměřují zejména na:
• provázení oběti při vyrovnání se s dopady
trestného činu,
• poradenství a pomoc při orientaci v trestním
řízení,
• pomoc při sepisování dokumentů a doprovod
na jednání s orgány činnými v trestním řízení
či jinými institucemi
• poradenství o možnostech náhrady škody.
Oběti nebo jejich rodinní příslušníci mohou
pracovníky Poradny kontaktovat osobně na
středisku Probační a mediační služby ve Svitavách, Lanškrounská 2, nebo telefonicky či e-mailem: Mgr. Václav Paar – tel. 461 616 952, e-mail:
vpaar@pms.justice.cz; Mgr. Zdeňka Hejdová
tel: 734 362 972, e-mail: zhejdova@pms.justice.cz.
Veškeré služby Poradny jsou poskytovány bezplatně a diskrétně, oběti mohou vystupovat anonymně.
Jaroslava Šabrňáková
vedoucí střediska Probační a mediační služby

Zápis dětí do poličských
mateřských škol
pro školní rok 2014/2015 se bude konat 13. 5. 2014
v době od 8 do 16 hod.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možno podat pouze
v jedné MŠ. Děti jsou přijímány na základě kriterií, které určují
ředitelky jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
1. zákonný zástupce si vyzvedne přihlášku v MŠ
2. přihlášku vyplní
3. nechá potvrdit dětským lékařem
4. odevzdá v uvedeném termínu zpět do MŠ
Poličské mateřské školy:
Mateřská škola Rozmarýnek Polička, ul. Riegrova 7
Mateřská škola Polička, Hegerova 427
Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
Mateřská škola Čtyřlístek Polička, ul. E. Beneše 627
Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394
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Usnesení městské rady a zastupitelstva
Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne
27. března 2014
ZM schvaluje použití druhé části státní finanční
podpory z Programu regenerace Městské památkové rezervace a Městské památkové zóny v Poličce pro rok 2014 na akci „Restaurování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“ - odstranění
havarijního stavu - etapa roku 2014 a přiznává
povinný finanční podíl města na obnově kulturní
památky, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje:
a) výkup části pozemku p. č. 1161/3 označeného dle
GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela
č. 1161/5 v k. ú. Polička o výměře 1625 m2
b) výkup pozemkové parcely č. 1161/2 v k. ú. Polička o výměře 3033 m2
c) výkup pozemkové parcely č. 1153/3 v k. ú. Polička o výměře 3441 m2
d) výkup pozemkové parcely č. 1113/3 v k. ú. Polička o výměře 2018 m2
e) výkup části pozemku p. č. 1099 označeného dle
GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela
č. 1099/2 v k. ú. Polička o výměře 1730 m2
f) výkup části pozemku p. č. 1109/5 označeného
dle GP č. 2200-45/2014 jako pozemková parcela č. 1109/6 v k. ú. Polička o výměře 1145 m2,
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemkové
parcely č. 819/2 v k. ú. Polička o výměře 3266 m2,
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 1113/4 o výměře 1133 m2 za část pozemku p. č. 1210/28 ozna-

Běh naděje 2014
Běh naděje je sportovně humanitární akce spojená s veřejnou sbírkou. Volně navazuje na tradici
Běhu Terryho Foxe, který v Poličce v letech 2004–
2007 pořádaly Svatojosefská jednota pro Poličku
a okolí, Městská organizace KDU – ČSL v Poličce
a Městský úřad v Poličce.
Hlavním cílem Běhu naděje je získat od účastníků finanční prostředky prostřednictvím prodeje
drobných upomínkových předmětů. Takto získané
prostředky jsou pak využity na výzkum rakoviny.
Účastníci běhu neprospějí pouze těžce nemocným,
ale také sobě, protože jak známo – sportem ku
zdraví.
Běh naděje letos odstartuje v neděli 22. června ve 14 hodin. Prezentace bude probíhat od
12.30. Startuje se od poličské radnice a trasa v délce kolem 2 km zůstává stejná jako v letech minulých. Závod lze kromě běhu samotného absolvovat na kole, kolečkových bruslích, vycházkou, se
psem apod. Během celé akce bude probíhat doprovodný hudební program. Vítáni jsou všichni, kteří
mají zájem udělat něco pro své zdraví a zároveň
podpořit dobrou věc.
Pro každého účastníka je připraveno občerstvení, drobné dárky a v závěru losování o hodnotné
ceny. Připraveny jsou také soutěžní otázky z historie Běhu Terryho Foxe a Běhu naděje.
Velký dík patří níže uvedeným sponzorům:
Svatojosefské jednotě pro Poličku a okolí, MO
KDU-ČSL v Poličce, městu Poličce, Pardubickému
kraji, firmě Bonaparte, Dobrovolnickému programu A4, Technickým službám města Poličky.
V neposlední řadě patří poděkování všem organizátorům, kteří se svého úkolu vždy zhostí na
jedničku.
Pro ty, kteří se zúčastnili všech běhů v období
2004–2013, čeká zvláštní odměna. Prosím, aby se
mi do 15. června ozvali ti, kterých se to týká, na
číslo 602 318 359.
Na 11. ročníku se těším na viděnou.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel
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čenou dle GP č. 2205-58/2014 jako pozemková „Restaurování Mariánského (morového) sloupu
parcela č. 1210/84 o výměře 1000 m2 vše v k. ú. Po- v Poličce“ mezi městem Polička a zpracovatelem
lička, dle důvodové zprávy.
GRANTIKA České spořitelny, a. s., Brno, dle důZM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí
vodové zprávy.
smlouvě na prodej části pozemku p. č. 1210/24
o výměře cca 6 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové
Usnesení přijatá na 9. schůzi
zprávy.
Rady města Poličky konané dne
ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 4583/1 o vý14. dubna 2014
měře cca 1700 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové
RM schvaluje užití městského znaku na razítku
zprávy.
TJ Štefanydes Polička, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 4793/1
RM schvaluje užití městského znaku v přehleo výměře cca 4390 m2 v k. ú. Polička, dle důvodové
du dárců na webových stránkách www.babybox.
zprávy.
cz Občanskému sdružení Babybox pro odložení
ZM schvaluje investiční záměr a podání žádosti
dětí - STATIM, Praha 10 – Hájek, dle důvodové
o dotaci v rámci LX. výzvy OPŽP na projekty:
zprávy.
- Realizace úspor energie - Městský úřad PoličRM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
ka, Nádražní 304
o dílo se společností Swietelsky stavební, s. r. o.,
- Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na
Pelhřimov, na akci „Oprava komunikací na ul.
Lukách Polička, dle důvodové zprávy.
B. Němcové v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje postup oprav místních komunikaZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2014.
cí na území města Poličky po zimním období dle
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
důvodové zprávy.
na sekretariátu starosty města.
RM schvaluje Smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů se společností FIN-servis, a. s., Kladno, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady
RM schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2013 příměsta Poličky konané dne 24. 3. 2014
RM schvaluje uzavření Dohody o stanovení roz- spěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička dle
sahu a ceně činností pro rok 2014 včetně Ceníku
důvodové zprávy.
služeb a výkonů T.E.S., s. r. o. Polička pro rok 2014,
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nadle důvodové zprávy.
bídkami a hodnotící komisi na akci „Rekonstrukce
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na do- ul. Masarykova, Nová a Růžová v Poličce“, dle důdavatele akce „Restaurování Mariánského (mo- vodové zprávy.
rového) sloupu v Poličce“ odstranění havarijního
RM doporučuje ZM zrušit Obecně závaznou vystavu - etapa roku 2014 uchazeči Mgr. BcA. Petr
hlášku města Poličky č. 1/2005, o Fondu rozvoje
Gláser, Kopidlno, dle důvodové zprávy.
bydlení, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na akci
RM jmenuje Mgr. Ludmilu Haraštovou novou
„Restaurování Mariánského (morového) sloupu
členkou Komise pro prevenci kriminality, dle dův Poličce“ odstranění havarijního stavu - etapa
vodové zprávy.
roku 2014 s Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Kopidlno,
RM schvaluje užití městského znaku v maturitdle důvodové zprávy.
ním projektu, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit investiční záměr
RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na
a podání žádosti o dotaci v rámci LX. výzvy OPŽP
přípravu vydání knihy „Dějiny města Poličky“
na projekty:
s nakladatelstvím ARGO, spol. s r. o., Praha 3, dle
1. Realizace úspor energie - Městský úřad Po- důvodové zprávy.
lička, Nádražní 304
1. RM potvrzuje paní Jitku Jeřábkovou ve funk2. Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ Na
ci ředitelky MŠ Polička, Hegerova 427, Polička, na
Lukách Polička, dle důvodové zprávy.
období od 1. 8. 2014–31. 7. 2020.
2. RM potvrzuje paní Vladimíru Střílkovou ve
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
funkci ředitelky MŠ Polička, Palackého nám. 181,
Drdlík Josef Stavba - Obchod, Hlinsko v Čechách, Polička, na období od 1. 8. 2014–31. 7. 2020.
k zajištění zakázky „Výměna střešní krytiny hra3. RM potvrzuje paní Miladu Kalinovskou
dební věže SO 8 b“, dle důvodové zprávy.
ve funkci ředitelky MŠ Čtyřlístek Polička, ul.
RM schvaluje uzavření Servisní smlouvy pro- E. Beneše 627, Polička, na období od 1. 8. 2014–
hlídky a dohledové služby tepelných čerpadel RO- 31. 7. 2020.
BUR v objektu DPS „PENZION“ Polička s firmou
RM schvaluje Zprávy o činnosti za rok 2013 příROBUR, s. r. o., Brno, a to s účinností od 1. 4. 2014, spěvkových organizací Tylův dům, Městské muzedle důvodové zprávy.
um a galerie Polička, Hrad Svojanov, dle důvodové
RM bere na vědomí zápis z jednání ediční rady
zprávy.
konané dne 10. 3. 2014, dle důvodové zprávy.
a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na reRM schvaluje předloženou část textu výroční
alizátora zadávacího řízení za účelem výběru
publikace „Dějiny města Poličky“ a vyplacení horestaurátora na projekt „Restaurování Marinorářů zpracovatelům dle návrhu v zápise z ediční
ánského (morového) sloupu v Poličce“ ucharady.
zeči Erste Grantika Advisory, a. s., Brno, dle
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu
důvodové zprávy.
č. 1/2014 dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na
RM neschvaluje Směrnici Rady města Poličky
realizaci zadávacího řízení za účelem výběru
č. 2/2014 k realizaci z. č. 352/2001 Sb. o používání
restaurátora na projekt: „Restaurování Mastátních symbolů České republiky v platném znění
riánského (morového) sloupu v Poličce“ mezi
v příspěvkových organizacích zřízených městem
městem Polička a realizátorem Erste Grantika
Polička.
Advisory, a. s., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na zbourání objek- a) RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy
tu č. p. 20 v Poličce - Stříteži, s firmou PP-GROUP.cz,
dna objektu koupaliště v Poličce“, společnost
s. r. o. se sídlem v Proseči, dle důvodové zprávy.
PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle důvodové
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zprazprávy.
covatele žádosti o dotaci z programu Finanční
b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se spomechanismus EHP a Norska na projekt „Restaulečností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci
rování Mariánského (morového) sloupu v Poličce“
„Stavební úpravy dna objektu koupaliště v Pouchazeči GRANTIKA České spořitelny, a. s., Brno,
ličce“, dle důvodové zprávy.
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zpracování
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
projektu za účelem obdržení dotace na projekt
na sekretariátu starosty města.
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Kalendář akcí
květen 2014

Kino Polička
Sobota 3. května v 19.00 h.
3 dny na zabití
Thriller, USA, 117 minut, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 100 Kč
Populární Kevin Costner ztvárnil hlavní roli
v americko-francouzském akčním thrilleru.

Když se nepřátelé spojí, největší bitva začíná.
Být Spider-Manem je skvělé.

Pondělí 5. května v 19.00 h.
Láska, soudruhu!
Komedie, Francie/ČR/Norsko, 105 minut,
přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Opona je železná a pevná a v roce 1962 přijíždí do Finska na hudební mezinárodní festival
mládeže československá jazzová kapela.
Sobota 10. května v 19.00 h.
Hany
Komedie/drama, ČR, 85 minut, přístupný od
15 let, vstupné 100 Kč
Drze, s nadhledem a cynickým humorem
zobrazuje společnost, které čas protéká mezi
prsty.
Pondělí 12. května v 19.00 h.
Ranhojič
Historický/dobrodružný, Německo, 150 minut, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Historický velkofilm podle populárního románu Noaha Gordona z období 11. století.
Úterý 13. května v 19.00 h.
Valčík pro Monicu
Drama, Švédsko, 105 minut, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 90 Kč
Životopisný film, zpěvačka a herečka prožila
oslnivou kariéru v zlaté éře jazzu, avšak s pokročilým časem musela čelit i temné stránce
slávy a úspěchu…
Středa 14. května v 19.00 h.
The Amazing Spider-Man 2
3D Fantasy/akční, USA, 142 minut, dabing,
přístupný, vstupné 155 Kč

Pondělí 19. května v 18.00 h.
Hurá do pravěku!
Animovaný/dobrodružný, USA/Korea,
82 minut, dabing, přístupný, vstupné 100 Kč
Film vypráví příběh tří dětí, které se náhodou
dostanou k zvláštnímu stroji času, který vypadá jako vejce…
Středa 21. května v 19.00 h.
Godzilla
3D Thriller/sci-fi, USA, 119 minut, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 140 Kč
Nejznámější impozantní monstrum na světě se ve filmu postaví proti zlým nestvůrám
ohrožujícím samou existenci lidstva, kterým
vdechla život vědecká arogance lidí.
Sobota 24. května v 19.00 h.
Bony a klid 2
Drama, ČR, 90 minut, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Dlouho očekávané volné pokračování kultovní „vekslácké balady“ Bony a klid.
Pondělí 26. května v 19.00 h.
Transcendence
Drama/sci-fi, USA, 120 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Tvůrci kultovních hitů Počátek a trilogie Temný rytíř přináší do kin další filmovou událost,
sci-fi thriller s Johnny Deppem v hlavní roli.
Sobota 31. května v 19.00 h.
Husí kůže - Zimomriavky
Dokument, ČR, 78 minut, česko-slovensky,
přístupný, vstupné 90 Kč
Dokumentární film o rozpadu Československa.
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Příběhy a sny Veronika (Šrek) Bromová
Městská galerie v Litomyšli bude v letošním
roce otevřena mimořádnou autorskou výstavou
Veroniky Šrek Bromové, současné české umělkyně, jejíž tvorba je zastoupená nejen v českých, ale
i zahraničních sbírkách a pravidelně prezentována na mezinárodních výstavách současného umění. Veronika Šrek Bromová speciálně pro výstavu
vytvořila v prostorách litomyšlského zámku soubor nových fotografií s názvem Oživení zámku, ve
kterém se pokusila oslovit zámek pohybem a novou, zvenčí přinesenou energií. Vernisáž výstavy
Příběhy a sny se uskuteční v pátek 2. 5. v 17.00 hod.
Návštěvníci budou moci výstavu zhlédnout denně mimo pondělí až do 1. 6. 2014. K výstavě jsou
připraveny komentované prohlídky, prohlídka
s autorkou výstavy se uskuteční 20. 5. od 14.15 hod.
Výstava Příběhy a sny představí tvorbu Veroniky Bromové od roku 2000 až do současnosti, ale
nebude se jednat o klasickou retrospektivu, prezentovány budou její dosud málo známá díla, především soubor Místa na zemi, zachycující reálná
místa, která se však stávají metaforou současného
světa, a soubor Autobiograf, který vznikl v rakouské Kremži, ve městě s bohatou kulturní historií,
kde je ale také umístěná věznice, což vedlo autorku

k obecným úvahám o touze po svobodě, spravedlnosti, ale i intimním otázkám z osobního života.
Veronika Bromová na sebe upozornila
v 90. letech, kdy jako jedna z prvních umělkyň
začala používat nová média k práci s fotografií, pomocí nichž zpracovává jí blízká témata vztahující
se k lidskému tělu, intimitě, rodině, ale i k humanistickým otázkám svobody a odlišnosti, zamýšlí
se a polemizuje s principy obecně přijímané estetiky a zkoumá hranice vnějšího i vnitřního světa.
Ve své tvorbě se neomezuje pouze na digitálně
upravené fotografie, ale věnuje se multimediální
a prostorové instalaci, fotoanimacím a kresbě. Její
dílo je zastoupeno například ve sbírkách Národní
galerie v Praze, ale i v Centre Georges Pompidou
v Paříži či Moderna Museet ve Stockholmu, v září
bude mít samostatnou výstavu v prestižní Špálově
galerii v Praze, jedné z nejvýznamnějších českých
galerií věnujících se současnému umění. V letech
2002 – 2011 vedla atelier Nových medií a fotografie na pražské AVU, pedagogicky spolupracovala
s Art institut of Chicago. V současné době žije ve
Stříteži u Poličky, kde provozuje nekomerční galerii Kabinet Chaos.
Zuzana Tomanová

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

Jan Těsnohlídek
v Poličce
„V rámci akce Březen – měsíc čtenářů jsme do Poličky pozvali známé české literáty. Tentokrát nás
navštívil úspěšný český básník Jan Těsnohlídek
ml., který v současné době žije v polském Krakově
a nyní pořádá turné po České republice, do kterého
zahrnul i návštěvu Poličky. Básník také zavítal do
Jevíčka, Svitav a Brna,“ sdělila za organizátory kulturních akcí Klára Kašparová z poličské knihovny.
Jan Těsnohlídek ml. návštěvníkům představil novou sbírku básní Ještě je co ztratit a rovněž předčítal
ze svých dříve vydaných literárně oceněných sbírek.
Literární zážitek prohloubil svým hudebním doprovodem kytarista Ondřej Sychra. Literárním večírkem provázel Jan Jukl, ředitel Městské knihovny
Polička.
Básník a spisovatel Jan Těsnohlídek ml. byl oceněn v řadě literárních soutěží pro mladé autory. Jeho
básně byly zařazeny v knize Nejlepší české básně
2009 a 2013. Za svou debutovou sbírku Násilí bez
předsudků získal Cenu Jiřího Ortena. Poté vyšla
jeho druhá sbírka s názvem Rakovina, dále napsal
román ADA a v roce 2013 vydal třetí sbírku básní Ještě je co ztratit, se kterou zavítal do Poličky.
Milovníci poezie by se měli s mladým básníkem
a jeho tvorbou setkat v létě na hradě Svojanově.
N. Šauerová

Tylův dům
5. – 8. května
Přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2014
6. ročník přehlídky určené žákům ZUŠ a studentům konzervatoří a škol s uměleckým zaměřením ve věku 5 - 20 let.
Čtvrtek 8. května v 18.00 h.
Koncert nejlepších účastníků přehlídky
Mládí a B. Martinů 2014
Na koncertě, kterým vyvrcholí přehlídka
Mládí a Bohuslav Martinů 2014, se představí
její nejúspěšnější účastníci.
MARTINŮ FEST 2014
Pátek 16. května - Tylův dům
v 16.45 h. Pietní akt u hrobu B. Martinů
v 17.20 h. Ladislav Kukla – Uvnitř krajin (vernisáž výstavy)
v 18.00 h. Pocta Janu Páleníčkovi (Irvin Venyš - klarinet, Martin Kasík – klavír)
Vstupné: 70 Kč
Úterý 20. května - Tylův dům
v 10.00 h. Trio Martinů (v provedení dua – výchovný koncert pro školy)
v 19.00 h. Pocta Bohuslavu Martinů (Pavel
Šafařík – housle, Jaroslav Matějka – violoncello, Petr Jiříkovský – klavír)
Vstupné: 30 Kč
Čtvrtek 22. května – kostel sv. Jakuba
v 18.00 h. Pocta Petru Ebenovi (Adam Viktora – varhany, Helena Tamelová – soprán)
Vstupné: 70 Kč
Neděle 25. května – kostel sv. Jakuba
v 18.00 h. Pocta Roku české hudby Filharmonie Hradec Králové (Andreas Sebastian Weiser (Německo) - dirigent)
Vstupné: 100 Kč
Středa 28. května v 15.00 h.
Oslava 50. výročí založení MŠ Čtyřlístek
Vystoupení dětí z MŠ spojené s výstavou dětských prací.
Nepřístupno veřejnosti
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Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
1. 5. – Středoevropský jazzový
most – 13. ročník
Masarykovo náměstí
Hradec Králové uvítá již po
třinácté jazzové kapely ze střední Evropy, aby spolu s českými umělci předvedly své interpretační
umění.
CHEB
24. 5. - Špalíček Fest 2014
Hudebně zábavný festival
JINDŘICHŮV HRADEC
17. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Zahájení turistické sezóny v Jindřichově Hradci
spojené s jarní cyklistickou vyjížďkou a bohatým
doprovodným programem pro všechny věkové kategorie.
KUTNÁ HORA
31. 5. - Kuchyně První republiky
11.00 – 20.00 hod. - kulturně-gastronomická
akce se uskuteční v okolí chrámu sv. Barbory - lahůdky prvorepublikové kuchyně, bohatý stylový
program, nahlédneme i do zákulisí úspěšného seriálu První republika. „Vila rodiny Valentových“ se
nachází právě v Kutné Hoře.
LITOMYŠL
12.–25. 5. - Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
Téma: rozličné ryby a vodní žoužel. Součástí
oslav je gurmánská pouť a galavečeře v restauracích, sobotní Gastrofestival na Smetanově náměstí
i tradiční nedělní Sousedská husička.
TELČ
17. 5. - Folklor v máji s řemeslným trhem na náměstí od 10 do 17 hod.
Prezentace folklorních souborů Kvíteček, Kvítek
I, Kvítek II, Podjavořičan z Telče s jejich hosty –
Krahuláček z Krahulčí, Vysočan Hlinsko a soubor
Haná a s doprovodnou výstavou fotografií Poznej
světové dědictví UNESCO.
TŘEBOŇ
6.–11. 5. - Anifilm - Mezinárodní festival animovaných filmů
Soutěžní i veřejné projekce, dílna animace, výstava finských loutek a další.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

TYLŮV DŮM V POLIČCE
hledá pro školní rok 2013/2014
lektory pro:
pohybové kroužky s dětmi
pohybové aktivity pro dospělé
jazykovou výuku
externí pracovníky starší 18 let:
do šaten
jako uvaděčky/uvaděči na kulturní akce a kino
Informace:
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Pátek 2. 5. ve 20.00 hod.
Koncert kontroverzní partičky Walda
gang + Komunální odpad + Koblížci
Gang si na hraní v Divadelním klubu v Poličce přizval své kamarády a sjíždí české
země pod lakonickým názvem Tour 2014.
Vstupné 250 Kč, 200 Kč předprodej
Sobota 3. 5. ve 20.00 hod.
Divadelní představení „Bílý králík“
Divadelní kus „Bílý králík“, jehož autorem
je maďarský spisovatel Frigyes Karinthy,
sehraje „Divadelní studio Dialog“ z Brna.
Pásmo kabaretních skečí, pro které je charakteristické vyhrocování běžných situací
do absurdity, má velmi blízko k tvorbě Karla Čapka. Úprava a režie: Jan Říha
Vstupné 70 Kč/50KčS
Sobota 3. 5. v 17.00 hod.
Vernisáž obrazů a fotografií
Již delší čas očekávaná vernisáž výstavy
obrazů a fotografií. Svoji tvorbu představí
sourozenci z nedaleké Radiměře, Anna „Fanyna“ Kollárová a František Kollár.
Vstupné zdarma
Středa 7. 5. v 9.00 hod.
Jarní zpívání SZŠ Polička
Vstupné dobrovolné
Středa 7. 5. v 17.00 hod.
Vaříme a léčíme s konopím
Dílna - praktická ukázka přípravy konopných pokrmů a léčebných mastí, ochutnávka produktů z konopí
Vstupné 40 Kč

Základní kurz tance
a společenské výchovy

Středa 7. 5. v 19.00 hod.
Konopí - odvěký přítel člověka
Přednáška - využití konopí - jaký druh na
co a jak, konopí v medicíně, akce 100 kytek,
Konopa, multimediální prezentace
Vstupné 50 Kč
Sobota 10. 5. ve 20.00 hod.
TNT presents, Strapo a M.D.B.
TNT presents: Strapo + DJ Spinhandz,
M.D.B. (křest alba iRap), Bastart, Dante & Spot, DJ’s Brain Swab, Fash Vstupné 70 Kč
Pátek 16. 5. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání - Robert Balzar Trio
Robert Balzar Trio Robert Balzar - kontrabas, Jiří Levíček - piano, Jiří Slavíček
bicí. S Robertem Balzarem jsme zahajovali v roce 2000 Jazzová setkání, takže se
jedná o vzájemnou srdeční záležitost. Za
ta léta má trio na kontě několik CD desek
s převážně vlastní tvorbou (Travelling,
Alone, Overnight), spolupráci s kytaristou
Johnem Abercrombiem (CD Tales) a zpěvákem Danem Bártou (CD Theyories). V roce
2013 kapelu opustil dlouholetý vynikající
pianista Stanislava Mácha a trio doplnil
Jiří Levíček působící v USA. V této sestavě také vyšlo zatím poslední CD Discover
Who We are nahrávané v New Yorku a tvořené skladbami Roberta Balzara a Jiřího
Levíčka.
Vstupné 130 Kč/60 KčS
Úterý 27. 5. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí - /Faktor Merde/
LiStOVáNí v čele s Lukášem Hejlíkem tentokrát představí knihu Faktor Merde autora
bestsellerů Stephena Clarka. Těšte se na
britský humor z Paříže a na jarem a vtipem
prosluněné LiStOVáNí.
Vstupné 100 Kč / 50 KčS

podzim 2014

Základní kurz tance a společenského chování bude probíhat od
26. září do 19. prosince 2014 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 (tzn. že v roce 2014 musí mít 16 let). Vyučuje taneční
škola ELLIS Svitavy
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho 1x prodloužená
s rautem, 1x prodloužená pro veřejnost a věneček.
Cena kurzu včetně prodloužených, věnečku a rautu činí 1.500 Kč
za jednotlivce.
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.
V případě většího počtu přihlášených dívek nebo chlapců se při
volných místech taneční pár bere k přihlášení přednostně – musí
však odevzdat a zaplatit kurzovné společně.
Přihláška je závazná a lze ji zrušit pouze ze zdravotních důvodů.
Na první lekci, kde se kurzisté prokáží dokladem o zaplacení kurzovného, dostanou průkazku, která je bude opravňovat ke vstupu
do tanečních.
Tato průkazka je na jméno a je proto nepřenosná!
Podání přihlášky a platba: od 2. do 12. června v kanceláři TD.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
polední přestávka

8.00 až 17.00 hod.
8.00 až 15.30 hod.
11.30 až 12.00 hod.

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

Konopí - odvěký
přítel člověka
Ekocentrum Skřítek zajistilo
na středu 7. 5. od 17.00 hod. v Divadelním klubu v Poličce dílnu
pod názvem „Vaříme a léčíme
s konopím“, což znamená, že to
nebude přednáška, ale praktická
ukázka přípravy konopných pokrmů a léčebných mastí. Jak se doma dá konopí využít,
co se semínky - pražení, mléko, klíčení a jak, apod.
Základy přípravy mastí - z čeho, jak dlouho sušit, jak
skladovat. Bude samozřejmě i ochutnávka produktů
z konopí. Vstupné 40 Kč.
Po tomto workshopu bude od 19.00 hod. následovat přednáška „Konopí - odvěký přítel člověka“,
kde se dozvíme více o využití konopí. Jaký druh na
co a jak. Konopí v medicíně - na jaké choroby, v jaké
formě, zda se to dá koupit či vyrobit. Posílení organismu. Doplnění stravy, prevence. Dílnu i přednášku
povede Michal Ruman se svojí kolegyní ze spolku
Konopa, který u nás již jednou před čtyřmi roky byl
(Ruční zpracování konopí a přednáška o konopí).
Také se dozvíte, co to je Akce 100 kytek a budete
si moci koupit osivo technického konopí. Zmíněna
bude i kauza Dvořák. Přednášku bude doprovázet
multimediální prezentace. Čas bude i na dotazy.
Vstupné 50 Kč.
Ing. Eva Janečková

Program RC MaTami
Přemýšlíte, jak zabavit potomky
o prázdninách? Nabízíme vám
letní příměstský tábor! V květnu
jsme rozšířili nabídku poraden,
neváhejte a využíjte možnosti
konzultace s odborníky!
Pravidelný program
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí od 9.00 do 12.00 hod.
5. 5. proběhne v rámci klubíku sociální poradna.
• 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 18.30-19.30 hod. Pozor změna
času!
Povede: Mgr. Dana Matejsková.
• Herna pro děti
každou středu 15.00- 17.30 hod., v rámci herny
budete mít možnost promluvit si s odborníkem
na dané téma
- Poradna osobního rozvoje (Mgr. Michaela
Vomáčková) 7. 5.
- Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková) 14. 5.
- Psychologická poradna (Mgr. Zdeňka
Drábková) 21. 5.
- Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová) 28. 5.
(poradny bude možno navštívit od 15.00 do
17.00 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 18.30 hod. Pozor změna času!
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Ostatní přednášky, semináře a dílny
Klub pro těhotné
• Těhulky
6. a 20. 5. (úterý) od 17.00 hod.
Probereme témata tykající se těhotenství, porodu a šestinedělí. Společně se protáhneme
a zrelaxujeme.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• Poradna pro těhotné
13. a 27. 5. (úterý) od 17.00 hod.
Poradna pro těhotné a jejich partnery spojená
s profylaktickou přípravou. Pokud se budete
chtít zapojit do pohybových aktivit, je nutné
potvrzení od lékaře, že můžete cvičit.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní asistenta svitavské nemocnice)
V rámci Poradny pro těhotné proběhne
13. 5. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod. Laktační
poradna s Lenkou Tulisovou.
• Proč děti zlobí – tréninková aktivita v rámci
klubu rodičů (Drobečků)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
16. 5. (pátek) od 10.00 hod.
Tréninkové aktivity jsou souborem praktických dovednostních a znalostí, jež mají rozvíjet
rodičovské schopnosti a dovednosti, posilovat
rodinné vazby a podporovat pozitivní vztah
mezi rodiči a dětmi.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová
• Montessori dílna (pro děti od 2 do 8 let)
16. 5. (pátek) od 16.00 do 17.30 hod.

Tentokrát oslavíme Den Afriky (25. 5.). Popovídáme si o africkém kontinentu, o lidech a zvířatech, co tam žijí. Vyrobíme si africké bubny
a snad si na ně i zahrajeme. Přihlašujte se na
prihlasse.matami@seznam.cz.
Povede: Mgr. Anna Hebronová a Mgr. Hana
Dalíková
• Beseda - období vzdoru u dítěte do tří let
22. 5. (čtvrtek) od 16.00 hod.
Co je zdrojem nespokojenosti dítěte? Proč je
období vzdoru důležité? Jak akceptovat osobitost dítěte a jak nastalé situace řešit?
Povede: Mgr. Zdeňka Drábková (Psycholožka
a speciální pedagožka působící ve Speciálně
pedagogickém centru v Poličce)
• Zdravé vaření pro celou rodinu
23. 5. (pátek) od 16.00 hod.
Chtěli byste umět připravit a ochutnat něco
rychlého, dobrého a zdravého, ale nedostává
se vám inspirace? Pojďte se společně naučit
pár nových kuchařských triků! Předáme vám
znalosti a zkušenosti získané během několika
let v oblasti zdravé výživy pro děti a dospělé.
Přijďte i s dětmi!
Povede: Mgr. Dana Matejsková
• Seminář o kustovnici čínské
29. 5. (čtvrtek) od 17.00 hod.
Zdraví je nedocenitelný dar. Žít v rovnováze
sám se sebou i se svým okolím je jedním ze
základních předpokladů spokojeného života.
Pevnou součástí cesty k němu je vyvažování
všeho negativního pozitivním. Každodenní
stres, vyšší obsah látek nevhodných pro tělo,
které přijímáme i ze vzduchu a další nepříjemné vlivy, jimž čelíme - to všechno volá po logické reakci: dělat pro sebe víc a žít s ohledem na
sebe sama.
Povede: Petr Pilát (diagnostik z Brna)
• Letní příměstský tábor – zaměřen na poznávací, výtvarné a sportovní aktivity
30. 6.–4. 7. a 7. 7.–11. 7.
Pro děti na 1. stupni ZŠ
Kapacita: 12 dětí
V ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední
svačina, pitný režim, cestovné (při poznávacích aktivitách) a výtvarné potřeby. Zázemí
tábora je situováno do prostor MaTami, centra pro rodinu (CBM), kam rodiče děti každý
den přivedou a zároveň si je vyzvednou. Sraz
bude vždy mezi 7.30 – 8.00 hod., konec tábora
v 16.00 hod. Připraveny jsou všestranné aktivity zážitkové, tvořivé i sportovní. Vše pod vedením zkušených vedoucích. Děti bude možno
přihlásit na jeden či na oba týdny. Bližší informace získáte na matami@email.cz či osobně
v RC MaTami v době konání aktivit.
Cena tábora: 1.300 Kč (členové 1.200 Kč) za
1 týden (Nevratnou zálohu ve výši 50% je nutno
zaplatit do konce května).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
			
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Montessori dílna:
			
60 Kč (cena pro členy 50 Kč)
• Herna pro děti: 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Zdravé vaření: 50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
Více informací o nás, našich aktivitách
a členství najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

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

Rockoupání 2013
Hudební multižánrový festival ve dnech
30.-31. května v prostorách koupaliště.
Pořádá Divadelní spolek Tyl Polička ve spolupráci s městem Polička
Program
Pátek 30. 5.
Koupaliště
16.30 - Morybundus Band
18.00 - Mucha
19.30 - Poletíme?
21.00 - Hudba Praha
22.30 - Zrní
24.00 - Vypsaná Fixa
1.30 - Znouzectnost
Pepé Scéna
15.30 - Boötes
17.00 - Dilemna (Sk)
19.00 - Výsměch
20.30 - Nylon Jail
22.00 - Sirény Z Titanu
23.30 - Asfalto
1.00 - Původní Bureš
2.30 - Phosgen Girls
Sobota 31. 5.
Koupaliště
11.00 - Z poličských luhů a výluhů
13.30 - Rufus
15.00 - Helemese
16.30 - My Dead Cat
18.00 - The Fireballs
19.30 - Mydy Rabycad
21.00 - Sto Zvířat
22.30 - Wohnout
24.00 - Smash Hit Combo
1.30 - N.V.Ú.
Pepé Scéna
12.30 - Michal Horák
14.00 - Láďovi Hoši
15.30 - Kloaka
17.00 - Drtikol
18.30 - Wild Tides
20.00 - Sour Bitch
21.00 - Lupara: The Widowmaker
22.00 - Basic Experience
23.30 - Vložte Kočku
1.00 - Insania
2.30 - Už jsme doma hrají F.P. B.
Slovem po oba dny provází Travex a Lulex, na
Pepé scéně Radomil Uhlíř.
Předprodej: 360 Kč, oba dny na místě: 400 Kč,
pouze pátek: není, pouze sobota: 250 Kč

Vzpomínáme
Dne 14. května vzpomeneme 2. výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Antonín Brázda.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná manželka
Jarmila a celá rodina.
Dne 15. května uplynuly tři
roky ode dne, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka a babička,
paní Zdeňka Tomanová. Kdo
jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera a syn
s rodinou.
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Program Centra Bohuslava Martinů
Turistické
prohlídky Poličky
Městské muzeum a galerie
Polička nabízí od 1. května pro
veřejnost prohlídkové okruhy:
I. Procházka starým městem
II. Procházka „Za moderní
architekturou“
III. Procházka „Po stopách Bohuslava
Martinů“

VERNISÁŽE

Procházka starým městem
Polička si od založení do dnešní doby dochovala
půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají
v úplnosti středověké hradby. Město Polička zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Protože šlo o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem
správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá
řazena mezi tři nejvýznamnější barokní radnice
u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic. Tomu
ostatně odpovídá i to, že je zařazena na prestižní
soupis národních kulturních památek. V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji celkem 11
objektů – z toho Polička má dva - radnici s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka umožní
prohlédnout si nejvýznamnější památky města.
Procházka za moderní architekturou
Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vzniknul v období 1. republiky. Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města, kde
důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo vytvoření
druhého poličského panoramatu. Silueta staré
Poličky s hradbami, radnicí a kostelem sv. Jakuba - jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy - měla dostat na druhé straně rybníku, tedy při
pohledu z valů, svůj moderní protějšek. Ve středu
měly stát nové školy a po bocích sestava obecních
činžovních domů propojených nízkými zděnými
dřevníky. V české meziválečné architektuře nemá
takové řešení obdobu. Další poličskou zajímavostí
je působení zdejšího architekta Bohuslava Šmída,
jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou
zajímavých památek.
Poličkou po stopách Bohuslava Martinů
Bohuslav Martinů ve svém rodném městě prožil velkou část svého života a i v době, kdy už žil
v Paříži, se do Poličky pravidelně vracel. Není
tedy divu, že své město a blízké okolí měl doslova prošlapané křížem krážem. Kromě obvyklých
turistických zastávek, jako je rodná světnička
v kostelní věži, skladatelova socha v parku nebo
rodinná hrobka, je nyní možné vydat se i na méně
známá místa, o kterých možná neměli tušení ani
poličští rodáci. Pro nadšence, kteří by se chtěli vydat po stopách skladatele samostatně, je připraven
tištěný průvodce, jenž je k dispozici zdarma v budově muzea. Tvoří ho mapa s dvaceti stanovišti,
průvodním komentářem a fotografiemi. Společná
prohlídka s průvodcem je však z časových důvodů omezena jen na osm z nich, které se nacházejí
v centru města. Trasa začíná u bývalé chlapecké
školy a pokračuje například k hospůdce, kde skladatel načrtl jednu ze svých skladeb, dále k domu,
kam chodil na výuku houslí nebo kašně, odkud
brala rodina Martinů pitnou vodu v době svého
pobytu na věži.
Každý okruh trvá 60 minut. Na prohlídku je
nutné se předem objednat v pokladně Centra Bohuslava Martinů (muzeum@muzeum.policka.org,
tel.: 461 723 855, 733 712 503). Minimální počet
ve skupině je 10 osob. Cena: dospělí 60 Kč/osoba/
jeden prohlídkový okruh, děti, studenti, důchodci
30 Kč/osoba/jeden prohlídkový okruh.
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CO ČECH, TO MUZIKANT
- výstava k Roku české hudby 2014
10. května - 27. června
Česká hudební historie je tak trochu záhadná. Letopočty končící čtyřkou v sobě totiž
skrývají mnoho hudebních výročí, které se týkají skladatelů, interpretů a hudebních institucí
z oblasti vážné i populární hudby. Tato podivná
náhoda dala vzniknout tradici Roků české hudby jako příležitosti k intenzivní propagaci české
hudby doma i v zahraničí. Do bohatého programu
na rok 2014, který je koordinován Ministerstvem
kultury, se zapojilo i rodné město Bohuslava
Martinů.
V roce půlkulatého 55. výročí od jeho úmrtí se
v hudebním sále muzea na čas zabydlí řada jeho
kolegů-skladatelů napříč staletími od renesance
po současnost. Historická školní třída se zároveň
promění do podoby o 100 let starší, než když ji
navštěvoval Bohuslav Martinů. Nahlédneme
tak do doby českých venkovských kantorů, kteří
významně přispěli ke zrodu úsloví „Co Čech, to
muzikant“ nebo „Čechy – konzervatoř Evropy“.
V hudební dílně se žáci mohou těšit na historické
hudební nástroje, na oživený rodokmen českých
skladatelů a především na poutavý poslech jejich
krásné hudby.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu
10. května ve 14.00 hod. ve třídě Bohuslava Martinů.
HRY A KLAMY
- znáte rychlost své reakce, umíte provést
kuličku složitým labyrintem nebo prolnout svůj
obličej s obličejem svého partnera? Už jste si
s někým šeptali na dálku dvaceti metrů? To nejsou čáry a kouzla, ale malá část toho, co nabízí
výstava Hry a klamy!
17. května - 27. června
Exponáty pocházejí z libereckého zábavně naučného science centra iQpark. Nikdo vám tu
ale inteligenční kvocient měřit nebude, přesto
však bude potřeba jistá dávka šikovnosti, hravosti, intuice a představivosti. Návštěvníci na
výstavě najdou na šest desítek interaktivních
exponátů. Jejich výběr byl vzhledem k poslání výstavy zaměřen více na hravé a zábavné
než naučné exponáty. I výraz exponát zde
není příhodný, protože vyvolává spíše muzejní
představu předmětů, kterých se nesmíte ani dotknout. Tady se naopak dotyky a zapojení vyžadují.
Výstava je posílena o dvanáct velkých interaktivních exponátů zaměřených na lidské smysly:
čichem budete odhalovat vůně, chuť vytříbíte na
základních chutích, vyzkoušíte zrak na Snellově
optotypu nebo hmat na Brailovu písmu. Poslouchat budete pomocí zvukovodu, parabol. A hmatem můžete zkoušet roztodivné předměty. Přijďte
se podívat!
Vernisáž výstavy se koná v sobotu
17. května ve 14.00 hod. ve výstavních
sálech centra. Úvodní slovo pronese
PhDr. David Junek. Na vernisáži vystoupí
studenti poličského gymnázia.
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
5. – 31. května
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé umělecké sbírky, jejichž odborné zpracování
a vystavování má na starosti kurátor, který buduje most mezi uměleckým dílem a veřejností.
Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu
by asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na
několik poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se doposud měsíčně obměňovala „Stěna
pro jedno dílo“, bude během roku 2014 vystaveno
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vždy měsíc jedno dílo dle výběru našich „nových
kurátorů“.
V květnu představí ředitelka Masarykovy
ZŠ Lenka Novotná jako „nový kurátor“ dílo
Františka Bukáčka Večer v zahradě (kosatce). Komorní vernisáž proběhne v pondělí 5. 5. v 17.00 hod. ve vestibulu muzea.
VÝSTAVY
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 hod.
JIŘÍ TRNKA – TAJEMNÝ SVĚT
POHÁDEK
- výstava, která vás zavede do kresleného světa
Jiřího Trnky
26. dubna – 31. srpna – výstavní sály Městské galerie, Palackého náměstí
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 2014
„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.“
AKCE
ROK ČESKÉ HUDBY V POLIČCE:
POJĎME NA MARTINŮ FEST 2014
Znalost osobnosti hudebního skladatele, jeho životní situace i společenských poměrů v době vzniku
konkrétní skladby patří k základní výbavě každého posluchače, který má zájem o bližší pochopení
uměleckého díla. Stejně poctivý přístup vyžaduje
i samotná skladba, neboť nejde o žádné statické
umění, tzn. že mnohost a proměnlivost všech tónů,
jež vytvářejí celkový hudební prožitek, nelze většinou zachytit hned napoprvé. Teprve opakovaný poslech a zapamatování některých hudebních motivů
vedou k tomu, že se posluchač při návratu k téže
skladbě cítí více „doma“ a může z ní vytěžit nové
a silnější dojmy. Spolek Náš Martinů si je těchto výhod dobře vědom, proto od roku 2011 pořádá ke každému Martinů festu doprovodný pořad, jehož účelem je přiblížit zájemcům připravované koncerty
tak, aby mohli vstoupit do důvěrně známého světa
a odnést si co největší zážitek a trvalou vzpomínku.
Koná se v přednáškovém sále centra
v úterý 13. května 2014 od 19.00 hodin.
Vstupné 30 Kč. Pořádá, o. s. Náš Martinů.
Přednáška: Na počátku byl kámen.
Kam až sahají lidské dějiny? Jak se žilo ve starší
době kamenné (paleolitu)? Můžeme se s doklady
o nejstarších lidech setkat i v Čechách? Odpovědi
na tyto i další otázky můžete dostat 15. 5. v poličském muzeu. Ovšem pouze tehdy, když navštívíte přednášku „Na počátku byl kámen.“, která je
věnována dosavadním poznatkům o životě lidí,
kteří u nás sídlili před 750.000 lety. Přednášející,
PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D., vystudovala FF UK v Praze, obor historie - archeologie.
Nejstaršími dějinami člověka se zabývá od vysokoškolského absolutoria. Je autorkou řady odborných a naučně-populárních knih a několika desítek odborných článků a studií na toto téma.
Akce se koná ve čtvrtek 15. května od 18.00
hod. v přednáškovém sále centra.

Čas pro neobyčejné zážitky - program
ČAS PRO NEOBYČEJNÉ ZÁŽITKY
15. ročník večerního putování Poličkou
sobota 7. června 2014, od 19.00 do pozdních hodin
Začátek večerního putování v 19.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů v Šaffově ulici, kde budou připraveny tištěné programy
s mapkou.
1. Centrum Bohuslava Martinů
Šaffova ulice
19.00 – 24.00 hod.
Po celý večer pro vás budou zpřístupněny expozice
Centra Bohuslava Martinů. V expozici Historie města Poličky můžete nahlédnout do dob udatných rytířů i sličných dam a obléknout si dobový oděv. Na trhu
z 19. století si spolu s babičkou kořenářkou můžete
zkusit odvážit 5 lotů máku nebo odměřit loket plátna. Expozice Sklářství na Horácku bude doplněna
projekcí krátkých dokumentárních filmů o výrobě
skla. Ve Třídě Bohuslava Martinů se vám přiblíží
tradice lidového muzicírování a vy tak nahlédnete
do doby českých venkovských kantorů, kteří přispěli ke zrodu úsloví „Co Čech, to muzikant“. Hudební
sál se rozezní živou hudbou. Vystoupí např. folklórní
soubor Heblata z Litomyšle, účastníci pěvecké soutěže „Poličský skřivan“ a další muzikanti z Poličky
a okolí. V atriu muzea bude připravené posezení pod
noční oblohou.
2. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve
věži kostela sv. Jakuba, nám. B. Martinů
Ve věži kostela sv. Jakuba vás již tradičně večerními prohlídkami provedou členové rodiny Martinů, kteří vám povypráví o svých životních osudech
a zážitcích…
3. Procházka starým městem
začátek prohlídky v 18.00 hod. u Centra
Bohuslava Martinů
Procházka umožní prohlédnout si nejvýznamnější
památky města, které pro každodenní spěch ani nevidíme… V případě nepříznivého počasí se prohlídka
starého města nekoná.
4. Městská knihovna Polička + plácek před
knihovnou
Palackého nám.
18.00 – 24.00 hod.
Před knihovnou bude již tradičně připraveno posezení pro unavené poutníky. Večer bude věnován fotografovi Jaroslavu Marešovi a výstavě „Fotografie
2006 – 2014“.
18.00 hod. – vernisáž výstavy Jaroslava Mareše
5. Oblastní charita Polička
Tylova ulice
19.00 – 23.00 hod.
„Jsem jako Ty“ - výstava výtvarné tvorby lidí s duševním onemocněním s nakouknutím do Kajetánky
Otevřených dveří
6. Informační centrum Polička
Palackého nám.
19.00 – 23.00 hod.
Poutníky čeká ochutnávka medoviny z Vysočiny,
prodej suvenýrů a také bezplatný přístup na internet.
7. Speciální základní škola Bystré
Šaffova ulice - v průjezdu domu
19.00 – 22.30 hod.
Zveme nejen děvčata a kluky k zábavným hrám
a tvořivým dílničkám na téma „Perníková chaloupka“. Neváhejte a přijďte si prohlédnout práce našich
žáků.
8. Vinotéka “Pod věží”
Šaffova ulice
19.00 – 23.00 hod.

Tradice je naše věc, těšte se na milá překvapení. Co
jste ještě u nás neviděli a nezkusili. Hudba a živá vystoupení, smích a veselí jako o pouti.
9. ART studio Gracias
Šaffova ulice
19.00 – 23.00 hod.
Výstava vlastní tvorby a pro zájemce konzultace
s autorem o problematice zpracování plochého skla
a keramiky a jeho praktické využití v interiéru i exteriéru bytů a firemních prostor.
10. Hasičský záchranný sbor a Sbor dobrovolných hasičů Polička ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů Lezníka, Modřece
a Stříteže
Starohradská ulice, stanice HSZ
19.00 – 23.00 hod.
Přístupné budou garáže požární stanice s technikou a vybavením. Budete moci nahlédnout i do
činnosti hasičů a těm zvídavým budou zodpovězeny
veškeré dotazy. Ke zhlédnutí bude i stará hasičská
technika.
11. Oblastní charita Polička
Vrchlického 22, Denní stacionář
19.00 – 23.00 hod.
„Co děláme v AC dílnách?“ - v budově denního stacionáře budete moci zhlédnout ukázku tvorby klientů z terapeutických dílen
Vrchlického 185, stará budova Charity
19.00 – 23.00 hod.
„Zahradní pokojíček pro pacienta“ - dramatické
ztvárnění využití kompenzačních pomůcek pro nemocné v domácnostech
„Polívečka pro bezdomovce“ - nahlédnutí pod pokličku Nízkoprahového denního centra
12. Římskokatolická farnost, děkanství
Polička
Náměstí B. Martinů
V kostele sv. Jakuba proběhnou tři půlhodinová
hudební vystoupení, před kterými bude možné absolvovat volnou prohlídku kostela se zaměřením na
význam jednotlivých částí liturgického prostoru
a dále prohlídku varhan se zvukovou ukázkou. Na
faře si budou návštěvníci prohlédnout obrazy poličských děkanů s představením životního příběhu
P. Jaroslava Daňka.
Kostel sv. Jakuba
19.15 – prohlídka varhan se zvukovou ukázkou
a volná prohlídka přízemí kostela
19.45 – liturgická schola pod vedením Marie Heylové
20.15 - prohlídka varhan se zvukovou ukázkou
a volná prohlídka přízemí kostela
20.45 – chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce pod
vedením Květy Šafářové
21.15 – prohlídka varhan se zvukovou ukázkou
a volná prohlídka přízemí kostela
21.45 – písně z Taizé
Účastníci prohlídky Rodné světničky Bohuslava
Martinů si budou moci prohlédnout nově zprovozněný zvon Českých patronů a ochránců.
Fara
19.15 – 22.00 – prohlídka obrazů poličských děkanů s představením životního příběhu P. Jaroslava
Daňka
13. Středisko volného času Mozaika
Náměstí Bohuslava Martinů, budova SVČ
19.00 – 22. 00 hod.
Mozaika na téma „cirkus“. Prohlídka vyzdobené
budovy s doprovodným programem a zábavou pro
děti i dospělé.

19.00 – 22.00 hod.
Prezentace praktického vyučování oboru Kosmetické služby - úprava a zdobení nehtů a oboru Kadeřník - jednoduchá úprava vlasů, barevné spreje a Rekondiční a sportovní masér.
15. Bavlněný ráj
Riegrova ulice
13.00 – 23.00 hod.
Při toulkách nočním městem se můžete těšit na
ukázku nejen patchworkových výrobků, ale také na
ukázky různých technik jejich výroby.
16. Výtvarný obor ZUŠ Bohuslava Martinů
hradební bašta v parku, ulice Komenského
19.00 – 23.00 hod.
Když neobyčejný zážitek, tak Čína a Japonsko –
jedním slovem ORIENT. To je téma, které zpracoval
v letošním roce výtvarný obor a v tomto duchu se ponese výstava v hradební baště.
17. VinoCafé Veronika Filová
Palackého nám.
20.00 - 24.00 hod.
Pro poutníky je připraveno občerstvení a zábava písně, kytara a zpěv.
18. Síň řemesel
ulice Na Bídě
19.00 - 24.00 hod.
Navštíví nás opět řezbáři, dráteník, drobné výrobky bižuterie, možná i krásné perníčky. Děti budou
moci skládat z papíru jednoduché výrobky jako parníček, lodička, Večerníčkova čepice, budou nezbytné řepánky a pitné občerstvení pro děti i dospělé.
Možná přijde i kartářka. Těšíme se na vaši návštěvu
v Síni řemesel.
19. Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Nábřeží Svobody
19.00 – 22.30 hod.
Těšit se můžete na prohlídku kostela a po celý
večer bude přístupná výstava „Toleranční modlitebny na vysočině“.
20.00 – 20.15; 21.30 – 21.45 hod. – prezentace: „Cesta k toleranci“
20. Oblastní charita Polička
Masarykova 22, obchod Fimfárum
19.00 – 23.00 hod.
„Fimfárum v noci“ aneb obchůdek trochu jinak.
21. Základní umělecká škola Bohuslava
Martinů
budova ZUŠ
19.00, 19.45, 20.30 hod. – „Operka O červené Karkulce“ z dílny osvědčené dvojice Svěrák/
Uhlíř. Námět známé pohádky v podobě malé opery
sehrají žáci hudebního, literárně dramatického a tanečního oddělení. Ruku na srdce, kde v Poličce můžete navštívit dětské operní představení?
22. Dům U zlatého orla
Palackého nám.
20.00 – 23.00 hod.
Netradiční undergroundové posezení

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

14. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
Náměstí Bohuslava Martinů

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

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

Borová
18. 5. - Pouť na Bukovině – ve
14.30 hod.
Tradiční pouťová bohoslužba
u kaple sv. Jana Nepomuckého
na Bukovině.
25. 5. - „Borovský mírový pochod“ - ve 14.30 hodin „U výbuchů“. Vzpomeneme na události, které
zde proběhly v roce 1945.
Dolní Újezd
Každou neděli od 14 do 17 hod. pořádá Klub pro
oživení historie v Muzeu vesnice Velikonoční výstavu a výstavu fotografií přírody a z cest Jarmily
Boštíkové (do 18. 5. )
Litomyšl
9. 5. - Píseň písní
Od 20.30 hod. - Kostel Povýšení sv. Kříže
Muzikál Petra Jiříčka pod režijním vedením
Vladimíra Kiseljova. Jako sólisté se představí
Lukáš Pelc, Radka Hudečková a Josef Vajrauch.
Vstupné dobrovolné.
21. 5. - Antonín Dvořák: Stabat Mater – koncert
Od 19.30 hod. - Smetanův dům
Účinkuje: Litomyšlský symfonický orchestr,
Smíšený pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl, Mužský pěvecký sbor Litomyšl, Chrámový pěvecký
sbor „Vox angelorum“, Smíšený pěvecký sbor
BENDL Česká Třebová, Smíšený sbor Jitro. Dirigent: David Lukáš.
Vstupné: 150 Kč
Sebranice
31. 5. - V. setkání rodáků obce Sebranice a oslava 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Sebranicích
Vystoupení dětí ZŠ, MŠ, ZUŠ, pop-rockové písně s kytarou, dechová hudba Pohoranka s hostem
Miloňem Čepelkou, výstava fotografií ze života
obce, pěnová show, ukázka hasičské techniky
a mnoho dalšího. Od 20.00 hod. taneční zábava
s kapelou Vepřo-knedlo-zelo a s překvapením večera.
Svojanov
31. 5. - 8. ročník turistické vycházky Závišova
škorně
Letos je to trasa Svojanov-Svatojánské skály-Majdalenka-Křib-Hostinec ve Mlýně ve Starém
Svojanově.
Start je ve Svojanově před radnicí ve 14.00 hodin. Startovné je 30 Kč, buřtíka s sebou.

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.
S sebou: svačinu, pití, sportovní oblečení dle
počasí, pláštěnku, dobrou náladu.
Termín: pátek 9. 5.
Čas:
9.00 - 14.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč (buřty, chleba, čaj v ceně)
Lektorka: Blanka Faltýnková, Alena Hejduková
Informace: Blanka Faltýnková, Alena Hejduková tel: 736 761 281, 461 725 352
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 Ája.
Budeme kreslit u malířských stojánků.
Termín: středa 14. 5.
Čas:
15.30 – 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč, s členskou kartou 15 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihláška: 31. 3.
Koňské radovánky
- pro rodiče s dětmi
- výlet do JK Vraník, povozíme se na
koni, prohlídneme si domácí zvířata,
posvačíme, pohrajeme si a po příjemně stráveném odpoledni na vsi
si třeba v Poličce zajdeme ještě na
zmrzku.
Termín: čtvrtek 15. 5.
Čas:
14.45 hod. – odjezd z autobusového
nádraží
17.30 hod. odjezd ze Stašova
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
40 Kč (dopravu si hradí každý sám)
S sebou: láhev s pitím, malou svačinu
Přihlášky: 14. 5.
Informace: Irena Chroustovská 605 43 10 34

Indiánský večer
- pro děti od 5 let
- pro všechny indiány a indiánky,
zatancujeme si indiánský tanec
a zabubnujeme si na bubny
Termín: pátek 16. 5.
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Přihlášky: 16. 5.
Lektorka: Alena Hejduková
S sebou: láhev s pitím, malou svačinu
Informace: Alena Hejduková, 461 725 352
Slavnostní vazba
- vypichovaná nádoba vhodná pro
slavnostní účely, jako je svatba či
oslava narozenin
Termín: 22. 5.
Čas:
16.30 hod.
Cena:
220 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, menší pracovní
nůž
Přihlášky: do 8. 5.
Lektor:
(Ing.) Martina Jirušová
Cesta z města
- Dětský den
- přijďte strávit krásný letní den, plný
zábavy, her, soutěží a opékání buřtíků u ohně
Termín: neděle 1. 6.
Čas, prezentace: od 13.00 – 15.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika, cesta Poličkou
Cíl:
přehrada
Cena:
dobrovolné
Lektorka: Alena Hejduková
S sebou: láhev s pitím, malou svačinu – špekáček, chleba
Informace: Alena Hejduková, 461 725 352
Děti bez úrazu
- preventivní akce pro ZŠ ve spolupráci s HZS Polička, Policií Polička
a ČČK Svitavy
Termín: 19.–21. 5.
Čas:
8.30-13.00 hodin
Místo:
Hasičská zahrada
Informace: Zdeňka Švecová, 461 725 352

Závody ve sportovní gymnastice
Dne 7. 4. se ve Svitavách uskutečnily okresní závody ČASPV (České asociace sportu pro všechny)
ve sportovní gymnastice. Naše mladé gymnastky,
trénující v rámci kroužku sportovní gymnastiky
Střediska volného času Mozaika Polička, se letos
opět zúčastnily těchto závodů a bojovaly se soupeřkami ze Svitav a Chornice. Poličku reprezentovaly
dívky v těchto kategoriích:
Mladší žákyně I. (05 - mladší):
K. Machková (8.), V. Červená (9.), S. Sedláková (10.), R. Jánová (12.), E. Sumová (14.), N. Bulvová (15.), S. Dvořáková (17.), M. Klímová (18.)
Mladší žákyně II. (03-04):
L. Kysilková (5.), M. Mourová (6.), K. Kotvová (7.),
P. Findejsová (8.), A. Bugová
Starší žákyně II. (99-00): M. Findejsová
Pět dívek se probojovalo do krajského kola, které
se konalo také ve Svitavách 14. 4. ve Felberově ZŠ.
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Do přeboru kraje postoupily Markéta Findejsová,
Lucie Kysilková, Marie Mourová, Kateřina Kotvová a Petra Findejsová. Ve větší konkurenci družstev
pardubického kraje se podařilo dvěma závodnicím
postoupit do republikového finále, které se bude
konat 17. 5. v Doubí u Třeboně. Těmto dvěma dívkám, Markétě Findejsové a Marušce Mourové, budeme držet palce.
Všem závodnicím patří velký obdiv, protože
oproti děvčatům z jiných oddílů mají možnost trénovat pouze jednou týdně. Přesto prokázaly velkou
bojovnost a rozhodně se za své výkony nemusí stydět.
Děvčata mají do cvičení obrovskou chuť a elán
a my trenérky tiše doufáme, že se nám podaří do
příštího roku zajistit trénování alespoň dvakrát
týdně. Dívky v letošním roce nasbíraly spoustu
zkušeností a jejich nadšení se učit stále nové a ob-

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

tížnější prvky nás velmi těší. I početná přípravka
těch nejmenších gymnastek vypovídá o tom, že
o gymnastiku je pořád zájem.

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

Čas
19.00
20.00
17.00
19.00
20.00
4. 5. 10.00
5. 5. 17.00
19.00
6. 5. 17.00
7. 5.
9.00
14.00
15.00
17.00
18.00
19.00
8. 5. 18.00
10. 5. 14.00
19.00
20.00
		
12. 5. 19.00
13. 5. 14.00
17.00
17.00
19.00
19.00
14. 5. 15.00
19.00
15. 5. 14.00
18.00
16. 5. 10.00
16.00
16.45
20.00
17. 5. 14.00
18. 5. 10.00
19. 5. 18.00
20. 5. 10.00
17.00
19.00
21. 5. 14.00
15.00
19.00
17.00
22. 5. 16.00
18.00
23. 5. 16.00
24. 5. 19.00
25. 5. 18.00
26. 5. 19.00

#

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

Název akce - popis
Máj - čtení v parku
Koncert kontroverzní partičky Walda gang + Komunální odpad + Koblížci
Vernisáž obrazů a fotografií
3 dny na zabití - thriller
Divadelní představení „Bílý králík“
Zahájení letošní sezony na železničce
Vernisáž: Stěna pro „nového kurátora“
Láska, soudruhu! - komedie
Klub pro těhotné
Jarní zpívání
Kavárnička- Polička - co kde bylo a už není
Poradna osobního rozvoje
Vaříme a léčíme s konopím
Vernisáž výstavy Prostor a tóny - Deskové obrazy Valdemara Sokola
Konopí - odvěký přítel člověka
Koncert nejlepších účastníků přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů 2014
Vernisáž: Co Čech, to muzikant.
Hany - komedie
TNT presents: Strapo + DJ Spinhandz, M.D.B. (křest alba iRap),
Bastart, Dante & Spot, DJ’s Brain Swab, Fash
Ranhojič - dobrodružně historický
Které stromy jíme či mlsáme - Ekocentrum Skřítek
Klub pro těhotné
Laktační poradna
Rok české hudby 2014 v Poličce - Pojďme na Martinů fest 2014
Valčík pro Monicu - životopisné drama
Logopedická poradna
Amazing Spider-Man 2 - akční sci-fi ve 3D
Svátek matek - besídka
Přednáška: Na počátku byl kámen…
Proč děti zlobí- tréninková aktivita
Montessori dílna
Martinů fest 2014 - zahájení
Jazzové setkání - Robert Balzar Trio
Vernisáž: Hry a klamy
Jízdy vláčku motoráčku, muzejní expozice
Hurá do pravěku! - animovaný pro děti
Martinů fest 2014 - výchovný koncert pro školy (Trio Martinů)
Klub pro těhotné
Martinů fest 2014 - Pocta B. Martinů (Trio Martinů)
Odemykání atria
Psychologická poradna
Godzilla - sci-fi thriller ve 3D
Žákovský hudební večer
Beseda - Období vzdoru u dítěte do tří let
Martinů fest 2014 (A. Viktora-varhany, H. Tamelová-soprán)
Zdravé vaření pro celou rodinu
Bony a klid 2 - drama
Martinů fest 2014 (Filharmonie Hradec Králové)
Transcendence - sci-fi drama

Místo konání
Park, u sochy Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Poličská železnička
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
DPS Penzion, společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Městská knihovna Polička
Divadelní klub
Tylův dům, velký sál
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Klub poličské železničky, o. s.
policskazeleznicka.717.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Speciální základní škola Polička
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Ekocentrum Skřítek
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Ekocentrum Skřítek
www.divadelniklub.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Divadelní klub
KINO Tylův dům
DPS Penzion, společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
DPS Penzion, jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Poličská železnička
KINO Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion, atrium
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
ZUŠ, koncertní sál
Centrum Bohuslava Martinů
kostel sv. Jakuba
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
kostel sv. Jakuba
KINO Tylův dům

Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Rok české hudby v Poličce 2014
www.rchpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Klub poličské železničky, o. s.
policskazeleznicka.717.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

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

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

Čas
27. 5. 13.30
17.00
20.00
28. 5. 13.30
15.00
29. 5. 14.00
17.00
17.00
30. 5. 15.30
31. 5. 11.00
19.00
2. 6. 18.00
4. 6. 19.00
7. 6. 15.00
17.00
19.00
8. 6. 9.00
		
11. 6. 18.00

Název akce - popis
Malujeme horkým voskem
Klub pro těhotné
LiStOVáNí - Faktor Merde
Malujeme horkým voskem
Zdravotní poradna
Narozeninové zpívání
Seminář o kustovnici čínské
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ B. Martinů
Rockoupání
Rockoupání
Husí kůže - Zimomriavky - dokument
Sputnik - dobrodružný
X-Men: Budoucí minulost - akční sci-fi ve 3D
Khumba - animovaný pro děti
Khumba - animovaný pro děti ve 3D
Čas pro neobyčejné zážitky 2014
Rok české hudby 2014 v Poličce - Matiné k 35. Výročí založení Společnosti
Bohuslava Martinů Polička
Rok české hudby 2014 v Poličce - Rafael Kubelík

Místo konání
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
DPS Penzion, pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion, jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům, velký sál
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.policka.cz/dps.penzion
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.rockoupani.cz
Divadelní spolek Tyl
www.rockoupani.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

kostel sv. Jakuba Polička
Centrum Bohuslava Martinů

Rok české hudby v Poličce 2014
Rok české hudby v Poličce 2014

		
2. 5. – 5. 5. 		
5. 5. – 8. 5. 		
6. 5. – 6. 6. 		
14. 5. – 15. 5.		
16. 5. – 31. 5.		

Název akce - popis
Mládí a Bohuslav Martinů 2013
Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2014
Výstava Prostor a tóny - Deskové obrazy Valdemara Sokola
Přijímací zkoušky do Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička
Uvnitř krajin - Ladisla Kukla - malba, objekty, fotografie, projekty

Místo konání
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna
viz www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům

Pořadatel akce
ZUŠ B. Martinů Polička
ZUŠ B. Martinů Polička
Městská knihovna
ZUŠ B. Martinů Polička
Tylův dům

www.rchpolicka.cz
www.rchpolicka.cz

Kontakt, informace, rezervace
www.zusbmpolicka.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.knihovna.policka.org
www. zusbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz

Rok české hudby v Poličce
nejen 55. výročí úmrtí Bohuslava Martinů a jeho
díla. Na své si přijdou i příznivci dalších žánrů,
včetně populární hudby.
Jubilanti české hudby
Bohatý program Roku české hudby v Poličce nabídne množství hudebních pořadů, přednášek, besed i koncertů věnovaných jubilejním osobnostem
české hudby. „Třikrát přijede hudební publicista
Jiří Černý, který se ve svých pořadech bude věnovat jubilantům Jiřímu Šlitrovi, Evě Olmerové
a Zuzaně Navarové. Její památku připomene
koncem roku skupina Neřež s Katkou Koščovou,“
zve Jan Jukl, ředitel Poličské knihovny.
Jedním z nejdůležitějších jubileí letošního roku
je ovšem 55. výročí úmrtí poličského rodáka Bohuslava Martinů. „Byl jsem překvapen, nakolik je
možné i zapřisáhlé odpůrce přesvědčit o tom, že
Martinů je skladatelem přístupným pro každého,
kdo je ochoten poslouchat,“ uvedl Jaroslav Novotný, jeden z organizátorů RČH v Poličce a předseda
spolku Náš Martinů, který se propagaci a zpřístupnění mistrova díla věnuje dlouhodobě.
K Roku české hudby se letos připojují Martinů
fest, celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Mar-

tinů, Poličské kulturní léto nebo oblíbený Čas pro
neobyčejné zážitky.
Podrobné informace a přehled dalších pořadů
zařazených do programu Rok české hudby v Poličce je k dispozici na www.rchpolicka.cz.
Rok české hudby 2014 je programem pro podporu české hudební kultury všech žánrů a druhů. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů a organizací v letech zakončených čtyřkou
(B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. Suka a dalších). Oporou programu jsou projekty významných národních uměleckých organizací (Česká
filharmonie, Národní divadlo, Národní muzeum,
Národní galerie a další), regionální profesionálních divadel a orchestrů, mezinárodních festivalů.
Jeho podtitulem je „tvořivost a spolupráce“ Uměleckou záštitu nad programem přijali mezzosopranistka Magdalena Kožená a Sir Simon Rattle,
šéfdirigent Berlínské filharmonie. Čestným presidentem je šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek. Koná se s finanční podporou Ministerstva
kultury ve spolupráci s Ministerstvy školství, mládeže a tělovýchovy, zahraničí a Ministerstva pro
místní rozvoj.“

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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Pořadatelé Roku české hudby
v Poličce, mezi něž patří Městské muzeum a galerie Polička,
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička,
Tylův dům, poličská pobočka
Společnosti B. Martinů, spolek
Náš Martinů, Městská knihovna Polička nebo Divadelní klub či gymnázium, nabízí pro následující
měsíce řadu zajímavých pořadů i interpretů.
„Zapojení do programu Roku české hudby 2014
vnímáme v Poličce v jako příležitost ke zviditelnění vážné i populární hudby v našem městě. Městské instituce se tak spojily, aby se hudba stala
v nadcházejících měsících tématem co největšího
počtu lidí,“ uvedla Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů v Poličce. Společné úsilí všech aktérů
RČH v Poličce vítá i místostarostka Marie Kučerová, která během zahajovacího večera vyjádřila
podporu společnému projetu.
Organizátoři usilují o naplnění poslání programu RČH pro podporu české hudební kultury všech
žánrů a druhů, jehož mottem je tvořivost a spolupráce. Vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů. V Poličce si tedy připomenou

Best of na úvod Roku české hudby
Polička, rodiště světoznámého hudebního skladatele Bohuslava Martinů, se v letošním roce aktivně zapojuje do akcí Roku české hudby (RČH).
Zahájil je program nazvaný Best of Martinů aneb
Rok české hudby 2014 tento týden. Na organizaci
Českého roku hudby se v Poličce společně podílí
téměř desítka subjektů.

Zástupci institucí zapojených do Roku české
hudby v Poličce představili v úterý 15. dubna 2014
hudební dění ve městě, minulé i nadcházející. Prezentovali „best of“ ze své činnosti zasvěcené muzice, a to nejen v souvislosti se slavným poličským
rodákem. Současný pohled mladé generace na
osobnost a dílo Bohuslava Martinů prezentovali
zástupci gymnazistů. O hudební část komponovaného programu se postarali nadaní žáci Základní
umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
Lucie Jirglová, muzikoložka Centra Bohuslava
Martinů, představila unikátní sbírkové předměty,
mezi nimiž jsou historické nahrávky skladatelových děl i jeho promluv, notové zápisy nebo fotografie. Zrezivělé struny kytary, na kterou Bohuslav
Martinů příležitostně hrával, rozezněl Jaroslav
Novotný ze spolku Náš Martinů, který dlouhodobě usiluje o systematické představení skladatelova
díla. Ochutnávka z hudebních pořadů z víceletého
cyklu nazvaného Pojďme na Martinů s výběrem
téměř 20 minut toho nejlepšího, co na nich dosud
zaznělo, uzavřela program večera.

Květnová výstava v knihovně
Valdemar Sokol – deskové obrazy:
PROSTOR A TÓNY
Další výstavou v knihovně představíme uměleckou tvorbu známého malíře a grafika Valdemara
Sokola. Po ukončení studia scénografie na loutkářské katedře DAMU v roce 1965 se Valdemar Sokol
věnoval především volné malířské tvorbě. Zabýval
se také vytvářením mozaik do interiérů, malbou
miniatur, vyzkoušel různé grafické techniky, ale
jeho hlavní náplní práce dodnes zůstává tvorba
deskových obrazů, které budou objektem zájmu
květnové výstavy v knihovně.
Důležitým prvkem Sokolových obrazů je světlo,
které jimi prostupuje. Neméně podstatným prvkem
je prostor, do kterého by podle Valdemara Sokola

mohl divák vstoupit a cítit se v něm dobře. „Maluji
své vlastní představy prostorů, pocitů i vizí vyvolaných hudbou. Jsou to většinou imaginární krajiny, více či méně abstraktní, kde se často prolínají
různé dimenze, většinou doplněné konkrétními
detaily a symboly,“ uvedl autor ke své tvorbě.
Řada autorových prací je v majetku různých
institucí a podniků, mimo jiné v Národní galerii
a Památníku národního písemnictví. Jeho dílo také
naleznete ve sbírkách Městského muzea a galerie
Polička (obraz Allegro – pocta B. Martinů). Výstava
bude v prostorách knihovny zahájena za přítomnosti autora v úterý 6. května v 18 hodin a k vidění
bude do 6. června.
-kk-

Knihovní burza - knihovník stánkařem
Své místo si tentokrát mezi ostatními stánky na
trhu našel i náš knihovní. Od časného rána jsme
začali prodávat knihy a časopisy vyřazené z knihovního fondu a to za symbolické ceny. Knihy našly svého nového majitele a stihnou tak ještě dalšímu čtenáři povědět naposledy svůj příběh. Nové
místo na poličce v domácích knihovnách našlo
442 knih. Z knih nadšeně vybírali nejen maminky
s dětmi, senioři, studenti středních škol, ale i malí
žáčci, kteří cestou ze školy narazili na knihovní
stánek a obrázkovým knihám za dvě kačky neodolali. Náš stánek čekejte opět brzy na trhu!
-kk-

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

Městská knihovna
Čtvrtek 1. 5. – park, u sochy Bohuslava Martinů od
19.00 hodin
Máj – čtení v parku
„Byl pozdní večer, první
máj…“ - tradičně se parkem
rozezní libozvučné verše Máchova Máje, které budou za hudebního doprovodu
předčítány vašimi známými i neznámými.
Úterý 6. 5. - vestibul knihovny od 18.00 hodin
Vernisáž výstavy Prostor a tóny –
Deskové obrazy Valdemara Sokola
Květnová výstava s názvem Prostor a tóny bude
věnována umělecké tvorbě známého grafika a malíře Valdemara Sokola. Umělec představí soubor
deskových obrazů, vytvářených osobitou technikou, kterou sám postupem času vyvinul. Valdemar Sokol maluje své vlastní představy prostorů,
pocitů i vizí vyvolaných zejména hudbou, kterou
se nechává během své tvorby ovlivňovat. V úterý
6. května v 18 hodin zveme na vernisáž s osobní
účastí Valdemara Sokola. Výstava bude k vidění do
6. června.
Úterý 27. 5. – Divadelní klub od 20.00 hodin
LiStOVáNí - Faktor Merde
Listování Lukáše Hejlíka uvádí další scénické
čtení s názvem Faktor Merde od autora bestsellerů Merde Stephena Clarka. Můžete se, stejně jako
v jeho knihách, těšit na britský humor z Paříže, na
jarem a vtipem prosluněné LiStOVáNí. Účinkují:
Lukáš Hejlík, Věra Hollá (alt Petra Bučková). Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v knihovně
na oddělení pro dospělé. Vstupné 100 Kč/50 Kč.
Květnový tematický koutek – Májová
knihovna
Květen - lásky čas, je tu zas… a zavítal i do našeho tematického koutku. Přijďte si vybrat z knih
s milostnou tematikou. Čekají na vás jen samé vynikající kousky.

Děti vypátraly
zloděje knih
Pohádkového nocování se zúčastnilo téměř
1 400 knihoven a škol a ani naše knihovna mezi
nimi nechyběla. V knihovně přespalo 17 malých
čtenářů, kteří se společně s našimi knihovníky
vydali na jedno velké detektivní pátrání po ztracených knihách detektiva Vrťapky.
S dětmi jsme trénovali pátrací schopnosti, zahráli si nejrůznější hry, vyráběli jsme záložky a pátrali po ztracených knihách. Všechny stopy vedly
na hradby! A tam na nás čekal zlobivý skřítek
Hejsek Rejsek, od kterého jsme, po příslibu dodržování správných zásad každého čtenáře, ztracené
knihy získali, a vydali se číst na dobrou noc. Milí
čtenáři, budeme se těšit opět příští rok na Noci
s Andersenem!
-kk-
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Co se děje v ZUŠce?
Během dubna se událo mnoho
zajímavých akcí, které jste mohli navštívit. Dovolte však, abych
dnes na prvním místě poděkovala našim pedagogům, kteří
v den svátku učitelů, 28. března, připravili koncert, na němž
předvedli své umění oni sami. Zazněla díla slavných klasiků, ale moc rádi jsme publiku představili
i tvorbu 20. století, k vidění byly také dvě choreografie pedagogů tanečního oboru. Výkony všech
byly opravdu vynikající, obecenstvo nadšené – co
víc si přát? Snad jen, abyste přišli zase za rok.
Soutěžní klání v jarním období vrcholí a tak
vám ráda prozradím, že naše škola má mezi kytaristy druhého nejlepšího v celém kraji! Je jím
Martin Andrle, který pod vedením p. uč. Františka Tótha získal v Pardubicích 2. cenu. Taktéž
v krajském kole bojovala houslistka Lada Kincová
(ped. vedení Mgr. Alena Kincová), která získala
skvělé 1. místo.
Obrovským úspěchem je vždy umístění v mezinárodní soutěži. To se podařilo našim akordeonistkám, které pod skutečně pečlivým dohledem
p. uč. Jitky Nackové dosáhly zcela výjimečných výsledků. Posuďte sami: Kateřina Tůmová – 1. místo,
Ester Tomášková – 2. místo. Soutěžily v kategoriích, které byly naplněny po okraj talentovanými
hráči z Polska, Litvy, České republiky a Slovenska.
Veliká gratulace všem!
Pozadu nezůstali ani výtvarníci, kteří se zúčastnili krajského kola 23. ročníku soutěže Evropa ve
škole. Josef Nacko (pedagogické vedení Mgr. Karel Musil) se umístil ve 2. kategorii na 1. místě.
Soutěžilo celkem 287 žáků z 23 škol. Jde o soutěž
s dlouholetou tradicí, je organizována předními
evropskými institucemi již od roku 1953. Letošní
téma soutěže souviselo s vyhlášením roku 2014
jako Evropského roku vědy a v Česku Roku české
hudby. Gratulujeme.
Výtvarníci nás v sobotu 12. dubna přivítali ve výstavních prostorách Centra B. Martinů. Podtitulem
letošní výstavy BEST OF byly „Kultury a civilizace“. Prostřednictvím jejich tvorby jsme se podívali

k Eskymákům, do Egypta i vzdálené Číny. A nebyli
to jen žáci, kdo vystavil svá díla. K výstavě byli v letošním jubilejním roce přizváni také hosté. Kromě
současných pedagogů výtvarného oboru přijaly
pozvání ak. soch. Veronika Witzová, Mgr. Ivana
Fialová a Mgr. Šárka Hrouzková. Jsme velmi potěšeni, že se zúčastnily výstavy a děkujeme tímto za
možnost obdivovat také jejich díla – výstava se pro
nás stala o to svátečnější. Expozici můžete navštívit do 8. května 2014.
V polovině dubna se naše škola zapojila aktivně
k Roku české hudby 2014 v Poličce. Úvodní akcí se
stal komponovaný večer s názvem „Best of Martinů
aneb Rok české hudby 2014 v Poličce“, který vznikl
díky spolupráci kulturních a vzdělávacích organizací působících v Poličce. Tento pořad obohatily
naše žákyně interpretací skladeb Bohuslava Martinů. V závěru večera zahrál brilantně jeden ze Tří
českých tanců B. Martinů také p. uč. Petr Kašpar.
Bližší informace o Roku české hudby v Poličce naleznete na www.rchpolicka.cz.
Další akcí propojenou mj. s Rokem české hudby
je blížící se přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů
2014. Ve dnech 5.-8. května se již šestým rokem rozezní oba sály Tylova domu tóny muzikantů z celé
republiky. V letošním roce počet přihlášených atakuje hranici 500 účastníků – zdá se, že jde o zcela
rekordní počet! Přehlídka je volně přístupná veřejnosti, srdečně vás zveme k návštěvě. Ti nejúspěšnější účastníci pak zahrají i na závěrečném koncertě 8. května v 18.00 hod. ve velkém sále Tylova
domu. Nad celou přehlídkou převzal osobní záštitu
náměstek hejtmana Pardubického kraje, Ing. Jaromír Dušek, který přislíbil účast na Koncertě nejlepších účastníků.
V termínu 19. a 20. května se uskuteční další část
přijímacího řízení. Bližší informace naleznete na
plakátovacích plochách, webových stránkách a vývěskách školy.
V úplném závěru měsíce května se můžete těšit
na tradiční večer tanečního oboru, který proběhne
29. května v 17.00 hod. ve velkém sále Tylova domu.
MgA. G. Vraspírová Vorbová
ředitelka ZUŠ

Přípravy Colour Meetingu nabírají
na obrátkách
Vloni v létě jsme společně u hradeb v parku oslavili desáté narozeniny festivalu Colour Meeting
(11. – 12. 7. 2014). Jen co jsme vše uklidili, vyúčtovali a oslavili, vrhli jsme se do příprav dalšího, tedy
11. ročníku. Číslovka je to bezpochyby zavazující…
Jedničky navýšily ambice realizačního týmu přivést
do poličského parku jen to nejlepší. Ostatně jako
každý rok!
V těchto dnech dokončujeme finální program festivalu, Dušan téměř nejí a nespí, Zdena propočítává
rozpočet - jako na trní čeká na poslední výsledky
grantů a jedná se sponzory, Jíťa řeší s kuchařem
menu, Kuba a Kubikula koncese na prodej alkoholu,
Pája s Martinem pekelnou elektriku, Olča musí řešit
úplně všechno. Výčet zařizování nebere konce. Je to
ovšem nakonec velká radost: finanční podporu jsme
obdrželi od Ministerstva kultury, Pardubického kraje a města Poličky i od lokálních věrných sponzorů,
těm všem patří velké díky – jinak bychom neměli
co řešit a zařizovat, pokud nám chcete ještě přispět,
stále máte možnost. Už teď se s vámi můžeme podělit o potvrzené účinkující a taškařice, na které se
můžete těšit!
Po tříletém snažení, kdy nám termíny nepřály,
nastal průlom – přijede Prago Union s doprovodem
Champion Sound! Nemají hit, nemají skandál, mají
dva Anděly, přízeň kritiků i laiků, jsou uctívanou
stálicí nejen hiphopové scény. Pro fajnšmekry: dorazí Černej pasažér. Pro méně znalé: přijedou TRA-

BANDI! Smyslem Colour Meetingu je představovat
nové a méně známé interprety, jak tuzemské, tak zahraniční. Rytmy Balkánu bude reprezentovat Jaro
Milko s kapelou The Cubalkanics, z tuzemských dorazí Kieslowski, kteří pracují na nové desce s Janem
P. Muchowem a česko-slovenští Voilá!, objev zahalený v šansonovém oblaku.
Tradičně nebude chybět doprovodný program
a rodinné zázemí – workshopy, výstava, dětský
koutek, domácí kuchyně na talíři, divadla… Kdo
viděl loňské norské divadlo na náměstí, tajně doufá
v další divadelní pecku. Tou bude nejdravější a největší česká pouliční loutka v režii Noriho Sawy –
Vlkoryb! Salta mortale, hudební produkce, akrobacie, loutky… lepší začátek festivalu si nelze přát.
Než rozbalíme stany a scénu v parku u hradeb, ještě
nějaký ten týden uplyne. A k zařízení zbývá hromada
záležitostí. Kromě základního týmu se na realizaci
Colour Meetingu podílí desítky dobrovolníků a sympatizantů festivalu, bez jejichž práce by to šlo jen
ztuha, spíš vůbec. Doufáme, že s vámi můžeme zase
počítat. Pokud byste měli chuť se podílet – finančně,
prací, pochvalou… - neváhejte se ozvat, možností je
celá řada. Ovšem i tím, že si koupíte lístek a přijdete
(ideálně s celou rodinou), vykonáte pro sebe i festival
mnoho. To je bez debat. Budeme se těšit!
Průběžné info na www.colourmeeting.cz, www.
facebook.com/colourmeeting
-na-
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Vzpomínáme
Dne 3. května si připomeneme 20. výročí, kdy nás
navždy opustila naše obětavá maminka a babička, paní
Jiřina Sodomková.
Stále vzpomínají synové
s rodinami.
Dne 8. 5. uplyne deset roků,
kdy nás opustil náš milovaný
tatínek a dědeček, pan Josef
Křivka. Vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
Dne 10. května 2014 uplyne 5 let od náhlého úmrtí
našeho manžela, tatínka
a dědečka, pana Františka
Klouzala. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
Manželka Jana, děti Jana,
Iveta a František s rodinami
Dne 11. 5. 2014 tomu bude
rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička, paní
Viktorie Pražanová z Poličky.
Stále vzpomínají syn
a dcery s rodinami.
„Odešel jsi, jak si to osud
přál, v našich srdcích a vzpomínkách však zůstáváš dál.“
13. 5. 2014 uplynou smutné
dva roky, kdy navždy utichlo
srdce našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka
a bratra, pana Miloslava
Krištofa. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka, synové
s rodinami a sestra
s rodinou.
Měl jsem vás všechny rád
a chtěl jsem s vámi ještě být,
ale přišla ta chvíle zlá,
kdy na věčnost jsem musel
odejít.
Neplačte, nechte mě tiše spát,
co bylo souzené, muselo se
stát.
Dne 14. května by se dožil
70 let pan Zdeněk Poul z Poličky.
Stále vzpomíná manželka
Mária s rodinou.
Dne 19. května uplynou
tři roky, kdy nás navždy
opustil náš tatínek a manžel,
pan Ivan Brázda.
Stále vzpomínají
manželka s rodinou.
V srdcích Tě stále máme,
s láskou vzpomínáme.
Dne 31. května 2014 by se
dožila 100 let paní Jindřiška
Dítětová.
Stále vzpomíná rodina.
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Návraty vzpomínek po šedesáti devíti letech
Ale přátelé, já to nezpochybňuju, je to 69 let, ale
že by to nikoho nezajímalo, jak to v těch květnových
dnech v Poličce bylo? Souhlasím, že by bylo jednodušší jít na pivo, než vzpomínat, ale poslyšte, co mě
k tomu vzpomínání vede: Byl jsem před několika
lety v Normandii právě v červnu a nad pláží Omaha,
kde jsou hroby 10 000 padlých vojáků, se za účasti
mnoha Francouzů sešli veteráni invaze a věřte, bylo
to důstojné, bylo to dojemné. Ale dále do historie kdekoliv v Anglii nebo Skotsku jsou pomníky vojáků
z první a druhé světové války zdobeny čerstvými

Kolem poledního se najednou začaly proudy ustupujících rozevírat a do Poličky vjížděla Rudá armáda. Byla to 38. armáda generála K.S. Moskalenka,
do jejíhož svazku patřila i čs. vojenská jednotka
v SSSR, která bez zastávky pokračovala ve své cestě
ku Praze. Nejdříve jela nákladní auta americké výroby Dodge WC a Studebaker US6 - a tu již přijíždí
první tank; dojel právě k domu pekaře B. Trávníčka,
který výklenkem zužoval chodník a do rohu tohoto
domu tank narazil a zanechal tu na dlouhou dobu
stopu své síly.

květy. Laponská metropole na polárním kruhu Rovaniemi ve Finsku byla za druhé světové války nacisty zcela zničena. Je tam hřbitov s hroby s trvalou
květinovou výzdobou. Každou půlhodinu odbíjejí
zvony tamního kostelíku na paměť těch událostí…
A v Rusku nebo na Ukrajině? Tam není obec, která
by neměla nespočitatelných obětí a památníky jsou
mnohdy jedinými místy, kde mohou příbuzní alespoň symbolicky navštívit své padlé. Za první republiky bylo v Poličce okolí pomníku Vdovy upraveno tak,
že na záhonu byly rostlé květiny a uprostřed místo
pro věnec. Na kašnách byly sochy Poroby a Vítězství,
dnes jsou před budovou SOŠ a SOU. Všechny tři byly
loni zrestaurovány nákladem 222 tisíc korun. Dnes
jsou tato místa se sochami navštívena hrstkou Poličáků jednou ročně při oficiální akci ke dni vítězství.
A taky na centrálním hřbitově. Aspoň že tak.
Ještě 8. května bojovala vojska 2. ukrajinského
frontu a 1. čs. armádního sboru před Brnem. V noci
ze dne 8. na 9. květen, kdy vešla v platnost bezpodmínečná kapitulace Německa, dle jejíchž podmínek se měla německá vojska vzdát těm jednotkám
spojenců, s nimiž byla v kontaktu, začal úprk německých jednotek na západ do amerického zajetí. 9. května 1945 tak prakticky došlo k pronásledování německých jednotek a osvobození zbývajícího
území Moravy a Čech od německé okupace.
Toto zhroucení fronty zažívala Polička už v průběhu 8. května, kdy se od Svitav hrnuly kolony nikoliv
ustupujících, ale prchajících Němců. V ranních hodinách se ještě uspořádaně vzdala jedna maďarská
jednotka nově vznikajícímu vedení města. Zbraně
odevzdala v prostorách dnešního zimního stadionu,
kde bylo 5 opuštěných lágrů – ubikací pro totálně
nasazené pracovníky Škodových závodů, tehdejší
muniční továrny. Hegerovou ulicí ujížděli vojáci
na všech možných prostředcích. Pamatuji, jak na
ložnou plochu náklaďáku se snažil vyskočit voják
wehrmachtu a jak ho posádka plošiny bila přes prsty,
až se pustil. Ujížděl také traktor, který měl píchnuté
jedno kolo, ale stále ujížděl. U fotoateliéru Oldřicha
Janely zastavil náklaďák Opel Blitz s nákladem
zdravotnických potřeb. Posádka vůz opustila, ale
před tím ho ještě podpálila. Hasiči poličského sboru
auto uhasili; na ložné ploše byly kromě zdravotnického materiálu bedny s pancéřovými pěstmi. Kdyby
vybuchly, tak… Před naším domem byl zraněn zapřažený kůň. Měl stržené kopyto, krev z něj tryskala
a obsluha ho rychle odváděla i s povozem dnešní
Jungmannovou ulicí k blízkým jatkám. Ustupovalo
se ulicí, ale i po chodníku. Tak to probíhalo celé dopoledne. Vyvěšených československých vlajek si již
prchající armáda nevšímala, i když ještě před dvěma
dny si Němci vynucovali vyvěšené vlajky sundat.

- Pomezí byl upevněn přes ulici transparent v azbuce
Čechoslovakija. Někde v archivu by mělo existovat
oznámení sovětského velitele Poličky o nočním zákazu vycházení, které však nebylo bráno na vědomí.
Byl konec války se vším všudy. Vojenská technika
– automobily, samohybná děla, motocykly, povozy
lemovaly silnici po obou stranách až do Hlinska.
V Poličce za Feuersteinovou textilní továrnou, později Hedvou, před ulicí Betlém, bylo několik polních
děl a velkorážný protiletadlový kanón. Hromada
ručních granátů, dělostřeleckých nábojů a min byla
na louce u silnice za centrálním hřbitovem. Na tehdejší loučce nalevo od Střítežské silnice bylo polní
letišťátko pro dva dvouplošníky I-bis 15.
Začali se vracet osvobození političtí vězni. Z židovských spoluobčanů nevrátil se nikdo.
V Poličce se zaplňovala kolaboranty šatlava, jak se
v pomístním vyjadřování nazývala budova v Nové
ulici; průchod revolučnímu duchu dali někteří mladíci s páskami RG (Revolučních gard) a důtkami pohoňovali hříšníky po cvičišti Sokolovny. Provinilé
ženy byly ostřihány dohola a s hákovým křížem na
zádech uklízely náměstí.
Už během pražského povstání obnovili svou
činnost skauti i v Poličce. Sokolové se znovu začali
organizovat a obnovovaly se další organizace jako
Masarykova letecká liga a další. Povolené politické strany občanům sdělovaly, že jenom ony jsou ty
pravé, ty, které vybudují republiku bez reakcionářů
a vyzývaly je, aby tak učinili v jednom šiku, ale právě
To už se houf lidí, přihlížejících útěku Němců, jen pod jejich praporem, na rozdíl od stran těch druzačal množit a zanedlouho vroubilo nespočitatelné
hých, které to budou dělat určitě špatně. Z dějinného
množství jásajících Poličáků obě strany Hegerovy
pohledu se - použiji otřepaného výrazového klišé ulice, ale i dnešní Masarykovy. Lidé mávali, volali
optimistická země začala vracet k běžným všedním
slávu a věřte nevěřte, z náklaďáků nám vojáci házeli
dnům. Jak praví klasik, optimismus pramení z nesušenky, konzervy, cigarety. (Tady malá odbočka;
dostatku informací.
teprve později jsme se dozvěděli, že předtím tyto
A. Klein, foto archiv
věci ukořistili ve vojenském skladu wehrmachtu
v prostorách skladu tabákové továrny ve Svitavách.)
Takže pro mě tyto chvíle zůstanou v paměti jako příjezd pohádkového vojska, které nám přivezlo po 6
letech obav a strachu svobodu a úlevu, prosvěcenou
nádherným slunným dnem.
Za jednotkami 38. armády postupovaly hlavní
součásti 18. armády generálplukovníka A. J. Gastiloviče, které projížděly městem od 10. do 12. května. Náčelníkem politického oddělení 18. armády
byl tehdy ještě neznámý Leonid Iljič Brežněv, jehož
pobyt v Poličce ještě nedávno připomínala pamětní
deska na hotelu Lichtág, dnes umístěna v kavárně
dnešní restaurace Pivovar v prvním poschodí. V šedesátých a sedmdesátých letech patřil k nejmocnějším tohoto světa. Generalita sídlila v secesním domě
paní Štefi Pražanové vedle hostince U Mrštíků
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a obslužná jednotka v restauraci Kréta. Tam se pro
velitelství připravovalo vše potřebné, jídlo, prádlo,
údržba. Tehdy čtrnáctiletá Irena Pražanová (Pletichová) nosila z Kréty aranžované kytice do Pražanova domu, kde náčelnictvo bydlelo. Nižší šarže
bydlely v Nádražní ulici u Romportlů.
Poličští občané, jakožto obyvatelé města v bezprostřední blízkosti hranic s Velkoněmeckou říší,
se v dalších dnech dožívali překvapení, když jim
někteří vojáci spílali „ty Germán“ a podle toho se
i chovali. Na bývalých hranicích na odbočce Svitavy

Poličské úzké koleje opět v akci
S přicházejícím jarním počasím majitelé poličských zahrádek dělají každoroční jarní úklidy. To
team Poličské železničky navíc rozmisťuje podél
trati železniční značky, provádí údržbu tratě po
zimě a další potřebné činnosti. V Poličce 4. května
v 10 hodin totiž již třetím rokem bude svoji sezonu zahajovat Klub poličské železničky, o.s., nebo
chcete-li, zahradní železnice. Tato dětská dráha se
nachází na Dolním předměstí nedaleko Aigelova
lomu. Dojdete k ní po žluté a červené turistické
značce. Na malebné zahrádce na konci našeho
města je oválek kolejí o rozchodu 250 mm, kde
projíždí červený vláček. Lokomotiva připomíná
důlní vzhled, vagonek je naopak z povrchu a je
věrnou replikou vozu, který v Polabí přepravoval
cukrovou řepu. Má dokonce původní spřáhla a ložiskové domky. Další vůz je červená cisterna, která

se taktéž na drahách pro cukrovary používala a to
pro dopravu vody pro parní lokomotivy. Cukrovarnický vagonek není jediný na naší železničce připomínající dávnou historii našeho průmyslu. Máme
zpracovanou celou historii cukrovarnických drah.
Dáme vám nahlédnout do fotografií z dob dávno
minulých, dále do plánů a různých certifikátů pro
parní kotle. Uvidíte rovněž fotografie přes 50 let
zrušené cukrovarnické železničky, snímky pochází z těchto let. Dále nabízíme nahlédnutí do muzea
různých železničních předmětů. Novinkou roku
2014 bude provozní modelová železnice v měřítku
1:10. Máme model motorového vozu z našich lokálních tratí a malou posunovací lokomotivu. Více na
www.policskazeleznicka.717.cz
Klub poličské železničky, o.s.
Miloš Špecinger

Klub zdraví zve na květnovou přednášku

Z činnosti DPS
Penzion
Jarní čas byl v DPS Penzion ve znamení příprav
na velikonoční svátky. Šikovné ručičky vyráběly
sváteční výzdobu, kterou si můžete prohlédnout
v hale DPS Penzion. Senioři si také vyzdobili dveře do svých bytů a někteří si připravili i výzdobu
svého domova. Jarní relaxace s mandalou doprovázená hudbou účastníky naladila na nastávající
svátky. Při opakovaném pohybu při vybarvování
došlo ke zklidnění dýchání, odpoutání od bolestivých myšlenek a pocitů. Volnost dostala fantazie.
Společné setkání v kavárničce nad vlastními svatebními fotografiemi vyvolalo spoustu vzpomínek
a příběhů, o které se všichni rádi podělili s ostatními. Rozebíraly se i důvody, proč je dnes svateb
méně, jaké šaty dnes nevěsty mají, tradice. Při
narozeninovém zpívání pěvecký soubor Poupata
s panem Hladíkem zazpíval oslavencům písničky
na přání.

Dnešní doba nás díky snadnému šíření informa- formou ochutnávky zdravých jídel a receptář budou
cí nutí zbavovat se různých předsudků. Kdysi děti
poskytnuty každému zájemci.
nedostávaly určité informace ani od rodičů, dnes
Květen je všeobecně považován za měsíc lásky
- i díky internetově sdíleným vědomostem - jsou
a dlužno zdůraznit, že navzdory střídání životních
mnohdy už předškolní děti poučeny mnohem lépe
období - od jara přes léto do podzimu až k zimě
např. o fungování lidského těla a různých fyziologic- - láska může kvést v každé době a v každé svojí pokých pochodech v něm, než kdysi byli jejich praro- době, doplňte si sami podle míry odvahy se projevit.
7. 5. Kavárnička – Polička – co, kde bylo a už
A květnový citát: „Největším štěstím v životě člověka
diče. Nejrůznější společenská tabu odkládají (někdy
není. Začátek ve 14.00 hod. ve společenské místje vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo
příliš kvapně) svá tajemství a lze o nich proto veřejně
nosti. Jestli máte doma staré fotografie Poličky
spíše přesto, jací jsme.“ (Romain Rolland)
diskutovat i v širším kruhu, nejen rodinném.
a okolí, přineste je s sebou.
Přeji vám krásné láskyplné květnové dny, užívejte
Poličský Klub zdraví vám tentokrát nabízí téma,
13. 5. Které stromy jíme či mlsáme – Ekocento němž jsme ještě opravdu nehovořili, týká se urči- si barevnost květů, pečlivě si všímejte rozmanitosti
rum Skřítek, Ing. Eva Janečková – částečně vedevšech jejich tvarů a vůní, nechte se prohřát teplem
tého období v životě ženy, není vyhlížené a přináší
no formou dialogu, které části ze stromu využíváslunečních paprsků a buďte tu jedni pro druhé. A ne- me k jídlu, praktická ukázka jednotlivých surovin
spoustu změn, které znamenají konec jedné etapy
zapomeňte být zdrávi!
a začátek nového období. „Menopauza“ je název
(výrobek zakoupený v obchodě např. čokoláda, koZa tým Klubu zdraví Polička Hanka Ščigelová
přednášky Gabriely Slezákové, která vám přiblíží
ření, z jakého stromu pochází, fotografie stromů,
jednotlivé fáze nástupu menopauzy, a hlavně se dosuroviny možno zkoumat všemi smysly – zrakem,
zvíte, jak za pomoci zdravého stravování a životního
čichem, hmatem, chutí), jak se ze suroviny získá
stylu můžete eliminovat negativa, která jsou s tímto
konečný prodávaný produkt. Na závěr překvapení
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ BOROVÁ
koncem hormonální aktivity spojena, jak i humor
– (nikomu to neříkejte - v čokoládové fontánce si
pořádá 17. května v místní Sokolovně tradiční
a nadhled pomůže zvládnout často nepříjemné průkaždý sám smočí a ochutná kousky ovoce). Vstupvodní příznaky a co všechno můžete udělat pro co
né 50 Kč vybíráme předem na recepci DPS Penzinejhladší průběh této zcela zákonité a fyziologické
on. Zájemci se nahlásí do pondělí 12. 5.
změny, která nastává v době, kdy žena ještě rozhod15. 5. Svátek matek – besídka od 14.00 hod. v jíZačátek v 17 hodin, vstupné dobrovolné, drobné
ně nemíní skončit aktivní rodinný, pracovní a spodelně DPS Penzion.
občerstvení zajištěno.
lečenský život. Okénko k zamyšlení otevře Čestmír
21. 5. Odemykání atria – od 14.00 hod. atrium.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte s přáteli
Šťovíček. Termín a místo konání: 14. května od
Odemkneme zpěvem a hudbou a nebude také chya
dobrou
náladou.
18.00 hodin v 1. patře SVČ Mozaika. Občerstvení
bět grilování. Vybíráme 25 Kč (uzenina, hořčice,
chleba, pivo). Zájemci se nahlásí na recepci DPS
Penzion do úterý 20. 5.
27. 5. Malujeme horkým voskem – přijďte si vyzkoušet antickou techniku enkaustiku. Začínáme
ve 13.30 hod. v pracovní místnosti.
28. 5. Malujeme horkým voskem od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
29. 5. Narozeninové zpívání ve 14.00 hod. v jídelně.
Jan Pražan - A kolik je stále opakování…
Výstava prodloužena do konce května.
Galerie KABINET CHAOS Střítež 68, 572 01
Polička. Mimo vernisáže otevřeno v neděli
13-18 h. nebo po domluvě. Kontakt:
e-mail: verbrom@gmail.com, mobil: 602 315 215.

Pozvánka DPS
Penzion

„Posezení s harmonikou“

Galerie KABINET
CHAOS Střítež

Blahopřejeme
Dne 19. 5. 2014 oslaví své
75. narozeniny pan Pavel
Křivka. Vše nejlepší do dalších let a hlavně pevné zdraví
přeje manželka a děti s rodinami.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Konopí může zachránit svět

Aby nebyl nikdo
sám…
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Předkládám vám jen výčet
připravených akcí na květen a červen. Tak pěkně
postupně: hned v úterý 6. 5. bude od 13.00 hodin
v restauraci Starohradská pravidelný slet vlaštovek, kde budeme pokračovat v plánování letních
zájezdů a dalších aktivit. Následně od 14.30 hodin
jsme připravili besedu s MUDr. Patrikem Lisým
o tom, jak zdravě žít v důchodovém věku. Pro velký
zájem opět organizujeme vycházku na poličskou
přehradu. Termín je stanoven na úterý 13. května.
Sraz účastníků je u obchodu na Berlíně v 9.00 hodin. Dále 18. května jsou ještě volná místa na zájezd
do Terezína a do Lidic. Nahlaste včas svůj zájem!
A nakonec, 27. 5. odjíždíme na plánovaný zájezd do
Prahy. Účastníci zájezdu již informace mají. Tento
zájezd je bohužel již vyprodán. Budeme ho opakovat někdy na podzim. Na červen připravujeme:
5. 6. slet vlaštovek, 17. 6. atraktivní výlet na úzkokolejku do Mladějova, vycházku do Toulovcových
maštalí a další překvapení i tajný výlet. Na všech
plánovaných akcích se na vás těší výbor MO SDCR
a jeho předseda.
Ivan Chudý

Den Země
Před lety vznikl nápad vytvořit naučnou stezku
u Poličky díky protestu občanů proti stavbě dalšího
rybníka v údolí Jánského potoka - zničil by se tím
poslední kousek přirozeného toku s olšinou. Tenkrát
byl úsek potoka zpustlý, téměř neprůchodný. Bralo
se to jako výhoda pro přírodu, zejména před vznikem předchozí „přehrady“ zde byla řada chráněných
rostlin, ptactva. Dali jsme si tenkrát závazek raději
místo přiměřeně opečovávat, než aby lákalo k zlikvidování této „pusté džungle“. Značení a tabule pomalu stárnou a musí se obnovovat. Vloni jsme výrazně
vylepšili zadní prostor kolem Jánského potoka za
přehradami a letos 12. 4. v Liboháji.
Obnovili a doplnili jsme značení a naučná stezka
s lavičkami a v nejvzdálenějším místě i se stříškou
je připravena k procházkám do přírody, zpestřenými
o možnosti her, aktivit a poučení z různých oblastí života každého člověka. V IC a v restauraci u přehrady
si můžete zdarma vyzvednout i brožurku s doplňujícími texty, mapkou a obrázky k naučné stezce.
O naučnou stezku se stará občanské sdružení A21
Polička s pomocí ČSOP Polička a skautů. Letos pomáhala jedna družina mladších skautů - vlčata TLV.
Na pozvánku veřejnosti v Jitřence zareagoval jediný
Mgr. Jan Matouš s dětmi. Kromě malování značek
jsme si opekli vuřty či klobásy na ohni a zahráli si
kroket. To vše jsme zvládli cca do 14 hodin a pak
jsme se mnozí přesunuli na základnu skautů do Telecího, kde jsme pokračovali na jiné brigádě - přípravě
dřeva na zimní sezónu.
Děkuji všem, kteří pomohli, a návštěvníkům naučné stezky, třeba i nahodilým, přeji hezké zážitky.
René Habrman
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Po delší odmlce pokračujeme v seriálu o konopí
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a záa soutěži. Je jaro, semínka se sází, tak si upřesní- kon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
me, jaká semínka lze pěstovat.
ústředních orgánů státní správy České republiky,
Vzpomeňme si na začátek seriálu, kde jsme psali, ve znění pozdějších předpisů:
že konopí rozlišujeme seté (obsah THC do 0,3 %)
• § 5: článek (5) - Povolení k zacházení se nevya indické (nad 0,3 % THC). A od toho se odvíjí možžaduje k získávání, skladování a zpracování
nost či zákaz pěstování konopí.
konopí k účelům průmyslovým (vlákno a seOd 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní
meno) a pokusnickým, jakož i k obchodu s kozákoník a nařízení vlády týkající se bližšího vynopím za těmito účely.
mezení druhů a množství omamných a psycho• § 15: Zakazuje se dle odst. E) získávat konoptropních látek (OPL) pro potřeby nového trestního
nou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrozákoníku.
kanabinolů.
V souvislosti s těmito změnami se Národní mo• § 24: Zakazuje se dle odst. A) pěstovat druhy
nitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti,
a odrůdy rostlin konopí (rod Cannabis), které
Národní protidrogová centrála Policie ČR a Centmohou obsahovat více než 0,3% látek ze skurum adiktologie PK 1. LF UK v Praze rozhodly vypiny tetrahydrokanabinolů.
dat společné stanovisko pro potřeby médií i široké
• (§ 29) Osoby pěstující mák setý nebo konopí
veřejnosti s cílem předejít mylným interpretacím
na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny
nově definovaného právního rámce, zejména těm
předat hlášení místně příslušnému celnímu
o „legálních“ či „povolených“ nebo „beztrestných“
orgánu podle místa pěstování.
množstvích drog (zde uvádíme pouze výběr):
Čerpáno z www.legalizace.cz a www.konopa.cz,
• Neoprávněné pěstování rostlin nebo hub ob- kde se o problematice dozvíte více.
sahujících drogy pro vlastní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy. V malém množství
Soutěž
podle zákona o přestupcích; v množství větNa konci každého článku najdete soutěžní otázším než malém podle trestního zákoníku.
ku. Všichni, kteří správně odpovědí do 15. dne
• Za neoprávněné pěstování rostliny konopí pro
(včetně) příslušného měsíce, kdy vyjde Jitřenka
vlastní potřebu v množství větším než malém
s konkrétní otázkou, budou zařazeni do slosování
může být uložen trest odnětí svobody až na
o 3 výrobky české firmy Annabis, která se zabývá
šest měsíců, peněžitý trest nebo propadnutí
výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem konopných výrobků (zatím především mastí). Odpovědi
věci nebo jiné majetkové hodnoty.
• Neoprávněné přechovávání drog pro vlast- lze odevzdat písemně na IC Polička nebo odeslat
na e-mail ekocentrumskritek@seznam.cz. U odní potřebu je nezákonné a postižitelné vždy:
v malém množství podle zákona o přestup- povědi musí být čitelně uvedeno jméno a příjmení
soutěžícího, jeho adresa a kontakt (telefon či ecích; v množství větším než malém podle
-mailová adresa). Ze správných odpovědí budou
trestního zákoníku.
Od 1. 1. 2010 platilo vládní nařízení (vyhláška), vylosováni 3 výherci.
Soutěžní otázka č. 5: Můžete v současné době
stanovující množství drog považované za malé
v ČR pěstovat konopí? Pokud ano, tak jaké a za ja(u konopných drog šlo o max. 15 g marihuany
kých podmínek?
a 5 g hašiše). Toto nařízení ale zrušil Ústavní soud
Na odpovědi čekáme do 15. května. Správnou
rozhodnutím z 1. 8. 2013 s odůvodněním, že kritérium trestnosti musí vyplývat přímo ze zákona, odpověď se dozvíte v příštím čísle Jitřenky. Výherce uveřejňovat nebudeme, ale budeme je kontaktonikoli z nižší právní normy.
vat, abychom jim mohli předat výhru.
Pěstování konopí umožňuje zákon ze dne
Za Ekocentrum Skřítek
20. května 2004, kterým se mění zákon č. 167/1998
Ing. Eva Janečková
Sb., o návykových látkách a o změně některých

Úspěch na veletrhu fiktivních firem
Žáci třetích ročníků studijních oborů hotelnictví
a gastronomie ze SOŠ a SOU Polička se zúčastnili
Mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze.
Veletrh se konal od 17. do 19. března 2014 v pavilonu
INCHEBA na holešovickém výstavišti.
Veletrhu se zúčastnily fiktivní firmy z 10 evropských zemí (Rumunsko, Švédsko, Rakousko, Španělsko, Itálie, Slovensko, Rusko, Bulharsko, Belgie).
Na výstavišti bylo k prohlédnutí a k obchodování
celkem 144 stánků s různou tématikou. Žáci využili své teoretické znalosti v praxi, což znamená, že
komunikovali se zákazníky v cizím jazyce (aj, rj, nj),
představovali své prezentace a využili své znalosti z účetnictví. Zároveň propagovali místní region
a město Poličku.
V hodnocení byly zahrnuty: vzhled stánku, prezentace jak v českém, tak anglickém jazyce, katalog
firmy a komunikace se zákazníky.
Žáci oboru hotelnictví se zúčastnili veletrhu
se svojí fiktivní firmou Hotel Bohuslava Martinů, s. r. o., poprvé. Firma nabízí ubytování a speciální hotelové služby. V kategorii „vzhled stánku“ se
umístila na krásném 4. místě a v hodnocení prezentace se dělí o 5. – 6. místo. Žáci oboru gastronomie
se zúčastnili veletrhu se svojí fiktivní firmou Gastro
show, s. r. o., také poprvé. Gastro show se zabývá
organizací odborných kurzů a v kategorii „vzhled
stánku“ obsadila úspěšné 12. místo. V hodnocení
katalogu se studenti umístili na místě třináctém.
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Účast na veletrhu žákům přinesla mnoho poznatků, zkušeností a poučení, které si odnesli nejen pro
další výuku, ale i pro praktický život.
Všem zúčastněným gratulujeme k nádherným
výsledkům.
Napsaly žákyně třetího ročníku oboru
hotelnictví, Severová a Filipiová

Šance pro rodinu - odhalení
Evropská unie prostřednictvím svých komisí systematicky
zkoumá ledacos, a tak před lety
(cca rok 2006) vyzkoumala, že
Česká republika je státem s jedním z největších počtů dětí umístěných v ústavní péči. Na základě tohoto zjištění
doporučila našim představitelům, aby stav změnili,
protože ho považuje za neblahý.
Je to celkem pochopitelné, protože neblahý vliv
ústavní péče na děti, zejména v jejich nejranějších
fázích života, potvrdil ve svých výzkumech už v šedesátých letech minulého století dětský psycholog
profesor Matějček. Další, novější výzkumy, mu
zdatně sekundují. Pod tlakem těchto skutečností
Česká republika přijala mezinárodní závazky v oblasti ochrany práv dítěte a pustila se do reformy péče
o ohrožené děti.
Středisko Šance pro rodinu při Oblastní charitě
Polička je takový „zkušební plůdek“ této reformy. Je
docela maličkým, ale nezbytným segmentem v péči
o rodinu, který musí být nastaven a vpleten do sítě
pomoci, aby byla funkční. Síť utkaná z různých typů
podpory a služeb se rozprostře pod rodinami a bude
připravena k jejich zachycení a ochraně před roztříštěním nárazem na někdy až příliš tvrdou realitu
života. V ideálním případě zafunguje také jako trampolína a vypruží padající rodinu zpět na „oběžnou
dráhu“, do souhvězdí zářících rodin. Tolik idea a cíl.
Šance pro rodinu je jeden uzlík v síti, uvázaný
v roce 2010. Je tam, stejně jako mnohé další služby
po celém Pardubickém kraji, začleněna zkušebně,
protože právě náš kraj byl pověřen prozkoumat, jak
v praxi síť zafunguje. Nejsme kompetentní hodnotit,
zda reforma péče o ohrožené děti probíhá zcela bezproblémově, ale jsme přesvědčeni, že když víme, že
je něco špatně, je dobré pokusit se to změnit. Pokud

Vaření bez hranic
Prostory Tylova domu se ve čtvrtek 3. 4. otevřely
mladým kuchařům ze střední a východní Evropy.
Probíhalo zde totiž hlavní soutěžní klání mezinárodní gastronomické soutěže Vaření bez hranic. Letošní
ročník soutěže pořádala SOŠ a SOU Polička ve spolupráci s Tylovým domem a zaměřila ho na moderní trendy v gastronomii a cestovní ruch. Soutěžící
studenti se tak utkali nejen v kuchyni postavené na
jevišti, ale ukázali také, jak dovedou prezentovat
svůj region a komunikovat v cizím jazyce. A výsledky? Zlato si do slovenského Kežmaroku odvážejí
studenti Střední odborné školy Kušnierská Brána,
stříbro vybojoval domácí tým Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Polička a bronz putuje do polského Zgierzu pro Zespól Szkol. Vyhlášení
výsledků a předávání cen se zúčastnili i první náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová a starosta města Poličky Jaroslav Martinů.
Zvláštní ocenění za kreativní přípravu pokrmů
získali žáci Technical School of Tourism and Creative Industry z lotyšské Rigy. Cena za propagaci regionální kuchyně byla odbornou porotou udělena
Střední odborné škole Jarmočná ze Staré Lubovně
a cena za propagaci regionu polské škole Specjalny
Osrodek Szkolno-Wychowawczy z Krakova.
Soutěže Vaření bez hranic se účastní střední školy
se zaměřením na gastronomii a cestovní ruch. Pro
studenty je velmi podnětná, protože si tak mohou
porovnat to, co se už ve škole naučili, se studenty
ze stejně zaměřených škol. Odborná porota, ve složení V. Šmerda ml., P. Bortník, L. Brázda, L. Jelínek
a I. Vápeníková, hodnotila jak kuchařské dovednosti,
tak komunikační schopnosti při prezentaci regionů
jednotlivých škol. Studenti připravovali jak ryby, tak
i vepřovou panenku či kančí a jehněčí maso. Soutěžící předvedli moderní druhy úprav, například zauzování před hostem nebo sous vide, vaření při nízkých
teplotách.

Kardiaci v květnu

Připravujeme májové kondiční vycházky, na které
je vědecky potvrzeno, že pro zdravý citový a sociální
vývoj dítěte je nejpodstatnější společenství rodiny, zveme všechny příznivce, kteří chtějí pro své zdraví
něco udělat.
a to dokonce i rodiny v některé oblasti fungování
V sobotu 3. května se uskuteční vycházka části
selhávající, měli bychom se snažit rodinu podpořit.
Šance pro rodinu má poskytovat rodinám s nezle- nové cyklostezky Sluneční stráň a do areálu zdraví.
tilými dětmi šanci zvládnout obtíže vzniklé z nepří- Ve 13 hod. doletí krásné čarodějnice s kulturním programem a tancem. Sraz účastníků v 8 hod. před sviznivého osudu, z lidské nedostatečnosti a z lidského
tavským gymnáziem. Trasa 6 km. Odjezd z Poličky
selhávání. Má být poskytována s cílem ochránit
článek nejslabší - dítě. Sanace rodiny pracuje s pře- vlakem v 7.30 hod. Pro těžce chodící 11.30 hod.
19. – 23. května - Ozdravný pobyt v lázeňském
svědčením, že z dlouhodobého hlediska, je prospěšnější podpořit rodinu jako celek, než řešit samostat- městě Poděbrady
24. května - Evropský den chráněného území v Joně a odděleně pouze situaci dítěte.
Na to, jak se plnění zadání zkušebním organiza- sefském údolí. Adamov – areál technické památky
cím daří, se 4. dubna 2014 přijela do Charity podí- huti Františka - Býčí skála -Výpustek - Drátenická
vat mise až z Ministerstva práce a sociálních věcí, Jeskyně – Křtiny. Sraz: BUS nádraží v 6.30 hod. SY
odjezd v 7.00 hod. Pěší trasa 5 km. Přihlášky do
zastoupená Mgr. Janou Hanzlíkovou, náměstkyní
18. 5. u paní Evy Navrátilové tel. 728 246 578.
ministryně a Mgr. Petrem Hanušem, ředitelem
odboru ochrany práv dětí a transformace systému
Neseďte doma, příroda na nás čeká.
služeb pro rodiny s dětmi. Měli jsme příležitost
Jan Pokorný
k pilotnímu konceptu péče o rodiny říci své. A své
poznatky a připomínky sdělili jistě i další poskytovatelé služeb ze sítě. Máme naději, že reagováním
na ně se reforma péče o ohrožené děti posune zase
o krok dál, a že největší díl prospěchu z těchto kroků
dopadne právě na osudy dětí, třeba také tím, že se
budou méně ocitat v ústavních zařízeních.
První dubnový týden byl pro poličské kuchařeVedle prozkoušení funkčnosti modelu sanace -středoškoláky opravdu nabitý soutěžemi. Kromě
rodiny je úkolem Šance pro rodinu také rozptýlit
Vaření bez hranic se nejlepší žáci SOŠ a SOU Polička
jeden mýtus. Totiž, že je službou výhradně pro soci- účastnili ještě tří dalších soutěží. Do Hradeckého
Aldisu na Gastro Hradec Vitana Cup 2014 odcestoálně slabé. Ve skutečnosti tomu tak není. Nepříznivý
vala 3. dubna početná výprava carvingářů ve složeosud nebo jednorázové fatální selhání kteréhokoliv
člena v rodině může v životě potkat každého z nás. ní Míša Pavlasová, Tomáš Lipavský, Vojta Petržela
a Veronika Kašperová. Soutěžili jak ve vyřezávání
Pak je úlevné, když se na cestě za hledáním, jak
před diváky na čas, tak s sebou vezli své soutěžní
z toho ven, najde někdo, kdo nám pomůže klubko
problémů rozplést. Jednoduše, dá nám a našim dě- kompozice, které hodnotila odborná porota. Všichni se umístili v bronzovém pásmu. Doprovázely je
tem šanci….
cukrářky Božena Zahálková, Lucka Pavlišová a LenŠtěpánka Dvořáková
ka Štěpánková. Se svým skládaným dortem a čtyřmi druhy moučníků skončily ve stříbrném pásmu.
V bronzovém pásmu se umístil i Martin Krejza se
slavnostní studenou mísou.
Řezníci Pavel Merta a David Beran se se svými
schopnostmi předvedli na dvoudenní soutěžní přehlídce odborných dovedností oboru řezník-uzenář
Nejen samotné soutěžní vaření bylo na vysoké
ve Valašském Meziříčí, kterou pořádala zdejší Inteúrovni, i prezentace jednotlivých regionů měly punc
grovaná střední škola. První den soutěžili ve vařené
profesionality a originality. V prostorách Tylova
domu jste kromě kuchařů v bílých rondonech moh- výrobě, druhý den v kostění a úpravě masa. A vedli si
opravdu výtečně, za první místo v soutěži si přivezli
li potkat hostesky v kostýmcích i dívky v tradičních
krajových krojích, které tak chtěly představit svůj re- pohár ředitele školy. Za přípravu jitrnic a tlačenky
gion. Ve vestibulu Tylova domu žáci SOŠ a SOU Polič- i za vlastní regionální výrobek, námi tak oblíbené
učňovské klobásy, získali 4. místo.
ka připravili pro návštěvníky stánky s občerstvením
Bez účasti našich žáků nemohla zůstat ani barisi ukázky toho, co se ve škole učí. Flambovaly se tu
palačinky, vyřezávalo ovoce a zelenina nebo vyrábě- tická soutěž pořádaná v rámci barmanské soutěže
Skvrňanský šejkr. Do daleké Plzně odcestovaly stuly cukrářské ozdoby z nejrůznějších hmot.
Pro týdenní pobyt soutěžících v našem městě při- dentky Hanka Kösslerová a Lucka Franková, aby
pravili studenti se svými učiteli bohatý doprovod- ukázaly, jak se v Poličce vaří káva. A vedly si skvěle.
Hanka obsadila pátou příčku a Lucka se radovala ze
ný program. Ukázali jim zajímavá zákoutí Poličky
zlata. Přestože byl začátek dubna hektický, všechna
i Litomyšle a historické pamětihodnosti našeho
hlavního města. Všechny účastníky přijala v pro- ta zlatá, stříbrná a bronzová ocenění určitě stojí za to.
storách Krajského úřadu Pardubického kraje první
M. Šplíchalová
náměstkyně hejtmana Ing. Jana Pernicová, pod jejíž
záštitou se celá soutěž konala. Věříme, že si kromě
ocenění všichni soutěžící odvážejí z Poličky také příjemné zážitky.
M. Šplíchalová, učitelka SOŠ a SOU Polička

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

Dubnové soutěže
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Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám pozemek v Modřeci u Poličky
810 m2, tel. 731 899 308.
•
Prodám druž. byt v Modřeci u Poličky 3+1, pl.
okna, zateplený, ihned k nastěhování, se zahradou 220 m2, tel. 731 899 308.
•
Prodám rodinný domek v Poličce (po rekonstrukci). Řadová zástavba 2+1, 1 + 1 (2 koupelny,
2 WC) Zahrada 400 m2, garáž. Tel. 732 517 661.
•
Prodám byt 3+1 po částečné rekonstrukci. Na ulici 9. května, k nastěhování ihned. Tel.
732 431 261.
•
Prodám družstevní byt 3+1 v Poličce volný k nastěhování. Cena dohodou, telefon 724 086 402.
•
Nabízím k pronájmu byt 1+1 s příslušenstvím
– celé spodní patro rodinného domu, nově zateplené nemovitosti. Otop plyn a tuhá paliva. V ulici
Eimova v Poličce. Tel. 731 506 249.
•
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.
Drobné zednické práce a nátěry střech. Kontakt
731 506 249, kafkabox@cbox.cz
•
Sběratel koupí předválečné i poválečné motocykly, sidecary, návěsné vozíky značek JAWA,
ČZ, OGAR, ARIEL, PAV a jiné do roku výroby
1970. Solidní jednání, platba v hotovosti hned na
místě. Tel. 739 057 695.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 5. 	

MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
3.–4. 5. 	
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
8. 5. 	
MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
10.–11. 5. 	 MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
17.–18. 5. 	 MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
24.–25. 5. 	 MDDr. Čermáková Ivana,
Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614
31. 5. –1. 6. 	 MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Přebornický titul držíme
nepřetržitě osm let
Minipřehazovaná
Pro děti mateřinkové a prvňáčky pořádal sousední D. Újezd jeden ze série turnajů v přehazované. Sjelo se 24 družstev. Polička vyslala opravdu ty
nejmenší nebo ty po dlouhé nemocenské. 1 družstvo chlapců a 3 družstva děvčat srdnatě bojovala.
Chlapci ve složení Adam Šlosr, Filip Mlynář a Petr
Štarman (všichni pětiletí) už vědí, že se dá vyhrát
i nad děvčaty. Jsou to naše nejmladší prťata, která kdy nastoupila k nějakému zápasu. Obsadili
23. místo. Děvčata přidala 7., 9. a 22. místo.

Dalším zastavením byla Česká Třebová, kde startovalo 25 družstev. A tady nám zacinkala bronzová
medaile, kterou získaly Lucka Langrová a Katka
Paclíková, na 4. místě se umístily Martina Lazorová
a Adéla Karlíková. Poslední tým obsadil 10. místo.
Přehazovaná
V této kategorii držíme přebornický titul od sezóny 2006/2007, tedy od prvního ročníku, kdy tuto
soutěž hrajeme v rámci Pardubického kraje. Stejně
jako vloni byla soutěž velmi dramatická do posledního turnaje, 6. 4. ve Svitavách. Polička měla po celou dobu malý bodový náskok, ale před posledním
turnajem jsme vedli o pouhé 3 body před domácími
Svitavačkami.

Do družstva se vrátila dlouhodobě zraněná
Kateřina Světláková, která byla v družstvu nepostradatelná, bez ní nedokázalo družstvo vyhrávat
předcházející turnaje. Bratrovražedný boj byl pořadateli naplánován uprostřed turnaje. V našem
podání to nebyla příliš líbivá hra, byla znát značná
nervozita. Hráčky dokonce darovaly soupeřkám
body přímo z podání – nepodáním. Velmi těsným
vítězstvím 16:15 jsme měly prakticky titul již v kapse. Celkově jsme vyhrály o 6 bodů. Velká gratulace
Kateřině Světlákové, Pavlíně Pechancové a Tereze
Vomáčkové. Umístění našich družstev: 9., 12., 14.,
16. a 20. místo (hrálo 33 týmů), naše družstva se
objevovala pouze v prvních dvou skupinách.
Přípravka
Soutěž této věkové kategorie stále pokračuje.
V polovině soutěže jsme vedly. Stačila dvě březnová
kola a hráčky Lanškrouna nám odskočily na 6 bodů.
Děvčata proti svým rivalkám zaostávají především
v pohybu na hřišti a v zakončení do míst, kde by měl

soupeř se zpracováním problém. Soupeř je mnohem
bojovnější. Zbývají tři kola. Zatím držíme 2. místo
s náskokem 14 bodů před třetím D. Újezdem.
Mladší žákyně
Tomuto družstvu před soutěží byly dány větší
ambice, celkové 8. místo je zklamáním. Děvčata se
ani jednou neprobojovala do finálové čtyřky. V příští sezóně se jistě pokusí o lepší výsledek, a to ve
stejné kategorii. To, že to umí, předvedly v první
kole Poháru mladších žákyň, když svoji skupinu vyhrály a postoupily mezi čtyřku nejlepších společně
s Litomyšlí, Chocní a Lanškrounem.
Starší žákyně
Starší žákyně zakončily krajský přebor na domácí půdě, ale proti silné Č. Třebové a Lanškrounu se
jim nepodařilo zvítězit. Konečné páté místo je odpovídající hráčkám, které nastupovaly pravidelně
v této sezóně. Se zraněními a nemocemi se družstvo
potýkalo celou sezónu. Do základní sestavy se tak
dostala děvčata, která mohla trenérce dokázat, že
na to mají. Jednoznačnou posilou je pro nás Kačka Tesařová z Bystrého, družstvo držela standardně i Kačka Mičková. Výrazného zlepšení dosáhla
Anežka Korábová a Martina Skalníková (ještě hráčka přípravky).
Bez dvou opor základní sestavy jsme odjížděly
i na poslední kolo Stříbrné vločky ČR do Tábora.
Počáteční nejisté údery vystřídala bojovnost a místy i chytrost. Dokázaly jsme porazit Olymp Praha
a vybojovat ještě jeden bod s Prahou Mikulova.
Děvčata je nutno za tento výkon pochválit. V Táboře jsme obsadily 6. místo (12 týmů).
Stále v neúplné sestavě jsme odehrály turnaj
v České Třebové. Tady nám Olymp Praha oplatil
porážku. V zápase s D. Újezdem dostala příležitost
druhá šestka a nevedla si vůbec špatně, prohrály
jsme pouze o 7 bodíků. Ostatní zápasy s Chocní,
M. Třebovou a Uničovem jsme vyhrály. Celkové
5. místo. Pochvala patří celému týmu.
Barevný minivolejbal
29.–30. 3. proběhl turnaj v barvách v Dolním
Újezdu. Obsadily jsme všechny barvy.
Žluťásci (24 týmů) - 11., 12. 13. místo, červení
(20 týmů) 6., 15., 17., 18., 20., modří (12 týmů) 7.,
11. místo. Nejvíce se dařilo oranžovým (21 týmů)3., 6. místo.
Na dalším turnaji 12.–13. 4. v České Třebové startovalo 5 družstev, Polička A zvítězila ve své základní skupině, v nadstavbě skončila 3., v barvě oranžové 5. místo, červení – 8., 10., 12., 15. místo.
Další turnaje proběhnou v Lanškrouně a Svitavách.
Juniorky
Zakončily své působení v 1. lize prohrou v Novém
Jíčíně 2x 0:3. Umístění na 6. místě ve skupině již
nevylepšily. Na svém kontě měly 6 vítězství a 14
porážek. Tato soutěž je velmi náročná na přípravu
a trénink a také finančně. Oddíl v příštím roce tuto
soutěž neobsadí.
Ženy
Poličské ženy po delší herní zápasové pauze odjely 5. 4. na sokolský turnaj do Dolního Újezdu. Vyrovnaná hra 6 družstev jim přinesla bramborové
medaile. V zápase s Jamným se schylovalo k historické výhře 25:0, ale nakonec z toho kanár nebyl.
Muži
Naši muži každoročně válí v Poháru hejtmana
Pardubického kraje. V letošním ročníku tomu nebylo jinak. V části pro Pardubický kraj obsadili 2. místo za Chocní. Tímto umístěním se kvalifikovali do
nadstavby společné s krajem Královéhradeckým.
I tady jim patří 2. místo. Vítězem se stal Hronov.
-ha-
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ZŠ Na Lukách na
lyžích
V pondělí 17. března 2014 jsme se v 8 hodin sešli
u autobusu a vyrazili jsme na hory. Cesta trvala 2 hodiny. Když jsme dojeli, vybalili jsme si zavazadla, naobědvali se a po obědě nás učitelé rozdělili do skupin.
Ti, co uměli nejlépe lyžovat, byli v prvním družstvu,
ti, co lyžovali hůře, ve druhém a ostatní ve třetím.
Protože tuhle zimu nebylo moc sněhu, jezdili jsme
na sjezdovku do Říček. Každý den jsme dostali na
cestu svačinu, kterou jsme snědli místo oběda. Běžkaři měli smůlu, protože sníh byl jenom na sjezdovce,
a tak chodili na pěší výlety. Ve středu pršelo, a proto jsme zůstali na chatě. Dopoledne jsme hráli hru
a odpoledne šli na výlet, kde nás ke konci cesty zastihl déšť. Večerní program vždy organizovala jedna
třída. Jako první připravovala zábavu 5. třída, další
den čtvrťáci a poslední večer třeťáci.
Lyžařský výcvik se mi moc líbil a těším se, až na
něj zase někdy příště pojedu.
Hana Matoušová, 5.B

In-line hokej
startuje sezónu
IHC Spartak Polička vstupuje do své 2. sezony
v 1. lize in-line hokeje.
Soupiska hráčů:
Brankáři: Vašátko David 1996, Kvapil Lukáš
1992.
Obrana: Cik Lukáš 1985, Cik Jakub 1988, Vápeník Vratislav, Vápeník Dušan 1972, Hron Josef
1990, Hejtmánek Josef 1993, Crha Josef 1973.
Útok: Šedý Vladimír 1990, Krajíček Lukáš 1988,
Boháček Libor 1989, Havlíček Ondřej 1988, Vápeník Erik 1993, Vašátko Lukáš 1991, Mach Martin
1982, Švejda Filip 1988.
Trenér: Vápeník Dušan, vedoucí mužstva:
Štastný Bohuslav
Rozpis utkání:
27. 4.

ne

17.00 Eagles Chrudim - IHC Spartak Polička

1. 5.

čt

18.15 SK IHC Chrudim - IHC Spartak Polička

4. 5.

ne

17.00

8. 5.

čt

17.00 IHC Litomyšl - IHC Spartak Polička

11. 5.

ne

17.00 IHC Spartak Polička- IHC Hlinsko

IHC Spartak Polička - Dynamo
Pardubice

14. 5.

st

18.00 IHC Spartak Polička -Eagles Chrudim

18. 5.

ne

17.00 IHC Spartak Polička- SK IHC Chrudim

25. 5.

ne

17.00

1. 6.

ne

17.00 IHC Spartak Polička - IHC Litomyšl

8. 6.

ne

17.00 IHC Hlinsko - IHC Spartak Polička

Dynamo Pardubice - IHC Spartak
Polička

Srdečně zveme všechny fanoušky na domácí
utkání. Vstupné dobrovolné.
Oddíl HC Spartak Polička
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IV. ročník závodu Monfish cup –
Poličská muška

Ocenění pro Terezu
Vytlačilovou
Krajský atletický svaz Pardubického kraje ocenil
sportovní výkony poličské atletky Terezy Vytlačilové v roce 2013 již druhým udělením Poháru pro
atleta Pardubického kraje. Tento pohár převzal na
jednání vedoucích atletických oddílů předseda
oddílu Atletika Polička Ing. Lukáš Kvapil. Pohár
Tereze z pověření vedení krajského svazu předal v rámci jedné z tréninkových jednotek dne
25. 3. její trenér Jaroslav Kacálek.
Krajský svaz tím ocenil její individuální výsledky, tedy zisk dvou titulů a dvou druhých míst
z mistrovských závodů v kategorii juniorek, zisk
druhého místa v kategorii do 23 let, její podíl na
úspěších v soutěži družstev, kde dopomohla k titulu družstvu juniorek AK Olympu Brno a ke stříbrné příčce družstvu AK Olymp Brno v extralize
žen, ale nepochybně i za úspěšnou reprezentaci na
mezinárodním poli, neboť v mezistátním utkání
s dvěmi druhými místy byla bodově nejúspěšnějším juniorským reprezentantem České republiky.
Tímto děkují trenér i sama sportovkyně Tereza
Vytlačilová za podporu vedení města Poličky, jmenovitě pak paní místostarostce Marii Kučerové,
sportovní komisi města Poličky v čele s Antonínem Kadlecem a mateřského oddílu jmenovitě pak
především předsedovi Lukáši Kvapilovi. Bez této
podpory by v podmínkách pro atletiku v Poličce
nebyly zmíněné výsledky možné. Děkujeme.
-JarKa-

Na fotce zepředu zleva : Pája Pešková,
Lada Vondrová, Tereza Vytlačilová,
Žaneta Petrásová, Eliška Fortchsámová,
Klára Hegrová; ve druhé řadě Kristina
Dvořáková, Milan Le Viet, David Lajžner,
trenér, Tomáš Soukal, Pavel Trnka
a Kristýna Šafářová.

V sobotu a neděli 12. - 13. dubna se na přehradě
číslo 21, takže letos do Mongolska pojede závodník
Pod kopcem konal už čtvrtý ročník Monfish cupu, na 21. místě.“ Dodejme, že pro příští ročník bylo vyjednoho z nejvýznamnějších závodů letošního spor- losováno číslo 23.
tovního kalendáře Rybářského sdružení Vysočina
Hospodář RS Vysočina Polička Jaroslav Martinů:
Polička. Základy této tradice položil mimořádně ob- „Byl to náš první jarní závod, jehož prvních 14. ročlíbený závod Poličská muška, který se „dožil“ úcty- níků jsme zpočátku organizovali jako Rybářské
hodných čtrnácti ročníků, než na něj navázal Mon- sdružení. Před čtyřmi lety nás oslovili představitelé
fish cup.
firmy Monfish s tím, že by tento závod s námi rádi
Hlavní rozhodčí závodu Alois Mrňák nám řekl:
spolupořádali. Velmi rychle jsme se dohodli. Na roz„Na start se dostavilo 161 rybářů z celé republi- díl od loňska, kdy zima trvala velmi dlouho, a terky, přijela i početná skupina přátel ze Slovenska.
Mezi závodníky se to hemží mistry světa a Evropy
a vítězi mnoha dalších významných muškařských
akcí. V sobotu se chytalo vyřazovacím způsobem,
do dnešního finále se probojovalo 100 nejúspěšnějších. Potěšitelné je, že ryby berou, včera se jich ulovilo zhruba 1 900. Byli mezi nimi i trofejní pstruzi
duhoví kolem 60 cm, také pěkné štiky kolem 70 cm.
Podobné to je i dnes. Předpokládáme, že se celkem
uloví kolem 2 700 ryb, vysazeno jich bylo 4 000. Většina duháků měří od 30 do 40 cm, část jsou kapitální kusy mezi 60 až 70 cm, o váze kolem 5 kg.“
Rozhovor nám poskytl i majitel pražské firmy Rybářské centrum Monfish pan Roman Vlček, kterého
jsme požádali o zhodnocení tří předchozích ročníků:
Do Mongolska si letos na ryby vyjede pan
„Mohu říci, že proběhly k naší plné spokojenosti. LeLadislav Fait (uprostřed) z Dolního Újezda.
tošní ročník nás první den překvapil pro Poličku výNa snímku ve společnosti zástupců firmy
razně netypickým počasím – bylo slunečno, jasná
Monfish, vlevo majitel pan Roman Vlček.
obloha, což většinou věstí hodně špatný rybářský
výsledek. Ale ukázalo se, že všechny vysazené ryby
s rybáři dobře spolupracují a že to bude nejregulér- mín konání závodu se musel posunovat, což mnoha
nější závod, co se tady kdy odehrál. Dnes se počasí
zájemcům zkřížilo plány a účast odřekli, je letošní
trochu pokazilo, nicméně i tak se ryby o potravu za- ročník co do účasti nejbohatší. Odhaduji, že za sojímají po obvodu celého jezera.
botu a neděli bude celkem uloveno 2 500 ryb. Není
Pokud jde o konečné výsledky a ocenění nejúspěš- divu, že vládne příjemná atmosféra a dobrá nálada,
nějších borců, zavedli jsme loni novou tradici – tu
což nás těší.“
nejzajímavější cenu, kterou je rybářský zájezd do
***
Mongolska v hodnotě 65 000 Kč, jsme posunuli až
Následovalo vyhlašování výsledků, předávání
na 7. místo (což bylo výročí fungování našich zájez- pohárů, věcných cen a pochopitelně rybářských zádů do této země), abychom všem závodníkům „za- jezdů do Mongolska a Slovinska (druhý zájezd tammotali hlavu“. Jde nám o to, aby naději na získání
též byl předán v sobotu po vyřazovacím klání). Do
zájezdu měl každý, protože umístění v závodním
Mongolska se letos vypraví na ryby pan Ladislav Fait
poli není jen věcí rybářského umu, ale často také ná- z Dolního Újezda.
hody a štěstí. Loňský vítěz této ceny pak vylosoval
Text a foto: L. Vrabec

Florbalové zprávy
Na posledním turnaji třetiligové sezóny nás čekali dva velice nároční soupeři - vedoucí celek soutěže,
rezerva extraligových Pardubic, a loni ještě druholigový sousední tým Litomyšle.
Sokol Pardubice B – 1. FBC Polička 5:2
(3:0, 1:1, 1:1)
Branky: O. Beneš, M. Češka
V zápase se suverénně vedoucím celkem soutěže
jsme zaspali úvodní část. Kvalitní pardubický celek,
posilněný o dva hráče extraligového týmu, toho dokázal naplno využít. Po zbytek zápasu jsme ovšem
byli Pardubicím vyrovnaným soupeřem a dokázali
jsme výsledek korigovat. Výbornými zákroky nás
stále držel ve hře gólman J. Šlosr, ale na bodový zisk
to bohužel nestačilo.
Peasksport Litomyšl – 1. FBC Polička 8:3
(1:0, 5:3, 2:0)
Branky: M. Pazdera, A. Pazdera, J. Řezanina
V závěrečném zápase celé sezóny jsme se utkali
s okresním rivalem z Litomyšle. Úvod utkání byl
z obou stran velice opatrný. Šance se postupně začaly
tvořit na obou stranách a jednu z nich dokázal soupeř využít. Ve druhé třetině jsme více drželi míček
na hokejkách, ale chybělo kvalitní a důrazné zakončení. To soupeř byl v koncovce produktivnější, ale my
jsme mu to svými hrubými chybami dost usnadňovali. Nedokázali jsme už zareagovat na jeho brankové odskočení, a tak výsledek vyzněl poměrně jasně
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pro Litomyšlské. Na výsledcích se podíleli tito hráči:
J. Šlosr, L. Hameder, J. Bouška, P. Hermany, V. Švanda, M. Češka, M. Schauer, M. Pazdera, A. Pazdera,
J. Beneš, O. Beneš, M. Kohl, P. Blažejovský, J. Řezanina, J. Pavliš, J. Kučera, P. Poslušný, M. Mandík,
J. Smejkal
I přes dvě závěrečné prohry lze sezonu hodnotit
velice kladně. Se ziskem 16 bodů jsme obsadili pěkné 8. místo, což nám zaručí setrvání ve 3. lize i pro
příští ročník. Škoda jen velkého počtu remízových
zápasů, kdyby se nám alespoň některé z nich podařilo dotáhnout do vítězného konce, pohled na tabulku
by byl jistě mnohem příjemnější. V tomto období má
mužstvo dlouhou pauzu, ale určitě nijak nezahálí.
Již 1. května se v rámci přípravy na novou sezonu,
zúčastní většina hráčů tradičního Běhu kolem poličských hradeb.
Klub SK 1. FBC Polička bude příští rok začínat již
svoji šestou sezonu. Hlavním cílem této sezóny, bude
vybudování alespoň jednoho mládežnického družstva do soutěže ČFBU. Tento mladý a perspektivní
sport je na školách velice oblíbený, a tak doufáme, že
spousta mladých chlapců i děvčat v něm najde zalíbení i v soutěžním prostředí. SVČ MOZAIKA již několik let provozuje florbalové kroužky. Ve spolupráci
s nimi, se budeme snažit vytvořit co nejlepší podmínky k úspěšnému fungování mládežnického celku.
Milan Češka

Zprávy oddílu ledního hokeje
Ročník hokejové sezony 2013/14, ve kterém všechna mužstva oddílu hrála hokejovou krajskou soutěž
je minulostí. Největším zklamáním pro samotný výbor LH, trenéry a v neposlední řadě fanoušky bylo
umístění „A“ mužstva, jehož cíl vytyčený v úvodu
soutěže byl dostat se do finálové osmičky. Je pravdou,
že o neúčasti v této elitní skupině rozhodl až prohraný poslední zápas základní části v České Třebové,
ale nebýt nevyrovnaných výkonů mužstva, obzvlášť
při pohledu na soupisku hráčů, mohlo vše skončit
postupem. V další části soutěže, kdy se „A“ mužstvo
probojovalo až do finále o Pohár Vladimíra Martince
se týmu dařilo jen v prvním utkání. Ostatní dvě prohrálo a vítězem se nakonec stalo Hlinsko.
V celkovém pořadí se muži umístili na 10. místě,
což je v pohledu na předchozí ročníky pokles o jednu
příčku. V závěrečném hodnocení tedy neúspěch.
Naopak mládežnická mužstva nám v této sezoně
dělala velkou radost. Junioři, kteří se za posledních
pár let vždy tísnili ke konci tabulky, letos díky svým
velice dobrým a překvapivým výkonům obsadili
čtvrté místo.

Turisté v březnu

Dorost, který se loni probojoval do finále a zvítězil,
si střihl „opáčko“ se stejným soupeřem. Choceň však
byla v tomto ročníku úspěšnější hlavně díky dobře
chytajícímu golmanovi podobně jako Spartak v sezoně 2012/13, když velkou měrou k vítězství přispěl
výborně chytající Vašátko.
Žáci již několik let obsazují medailové příčky
a i letos nezůstali za svými úspěchy pozadu. Starší
se umístili v soutěži Pardubického kraje na 2. místě
a mladší na 3. V nástavbové části při sloučení s krajem Vysočina skončili starší na 3. místě a mladší na 6.
Ti nejmenší, tj. přípravka, měli nově utvářející
se mužstvo. Jejich výsledky nejsou až tak důležité
(pravidlem je, že se nesmějí uvádět oficiální tabulky),
ale podstatné je, že se podařilo tým sestavit a soutěž
odehrát.
Na závěr chce výbor oddílu ledního hokeje poděkovat všem funkcionářům, trenérům, hráčům,
rodičům za podporu svých dětí a v neposlední řadě
věrným fanouškům poličského hokeje.
Výbor oddílu LH

Tenis
22. 3. turnaj babytenisový v Olomouci. Tohoto
turnaje se zúčastnilo celkem 31 dětí a mezi nimi
byla také Simča Válková, která si po celou zimní sezónu vedla skvěle. Prohrála až v semifinále s hráčkou ze Slovenska, která turnaj vyhrála,
a v boji o 3. místo podlehla hráči z Polska.
22. 3. turnaj starších žáků vyšší kategorie
B v Poličce. Poprvé jsme se rozhodli uspořádat
turnaj vyšší kategorie. Adam Jelínek zaznamenal
jednu výhru ve dvouhře. Hrál ještě Zdenda Jílek,
ale bez úspěchu.
28. 3. se konala výroční členská schůze našeho
oddílu, která hodnotila především uplynulou sezónu a nastínila plány na letošní rok 2014.
29. 3. turnaj babytenisový v Letohradu. Na
tomto turnaji startovalo 12 dětí a naše Simča Válková obsadila 3. místo a završila tak velice úspěš-

nou zimní sezónu, když získala na všech turnajích
pohárové ocenění.
29. 3. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Na turnaji startovalo 14 děvčat. Kačka Kotvová
se nevyrovnala s jiným povrchem a těsně prohrála. Naše barvy také hájila Šárka Uhlířová, která
povrch už znala a dokázala vyhrát dva zápasy ve
dvouhře a obsadila tak 3. místo a získala svůj první pohár v této kategorii.
29. 3. turnaj starších žáků a dorostenek v Poličce. Na turnaji startovalo 20 hráčů a 20 hráček. Mezi žáky hráli naši Dan Fučík, Peťa Sotona,
Adam Jelínek a Zdenda Jílek. Pouze Zdendovi se
podařilo jednou vyhrát ve dvouhře ve vzájemném
souboji s Danem. Mezi dorostenkami hrála Eliška
Hrubá a Lucka Jílková. Lucce se podařilo ve dvouhře porazit po velice dobrém výkonu soupeřku
z Polska a ve čtyřhře obsadila 3. místo.
5. 4. turnaj mladších žákyň a dorostenců v Poličce. Na posledním turnaji zimní sezóny startovalo 20 žákyň a 9 dorostenců. Mezi děvčaty jsme
měli ve hře Esterku Navrátilovou, Karolínu Vendolskou, Adélku Bartoňovou, Kačku Kotvovou,
která obsadila 3. místo ve čtyřhře a také Šárku
Uhlířovou, která jednou vyhrála ve dvouhře. Mezi
dorostenci se snažili Zdenda Jílek a Adam Jelínek.
V neděli 13. 4. jsme úspěšně zbourali nafukovací halu a ukončili tak zimní sezónu. V letní sezóně se těšíme na širokou veřejnost, která zavítá
na naše dvorce. Ceny a provozní doba jsou beze
změny, tak si přijďte zasportovat.
-zj-

Motorismus
Letošní motocyklové sezóny v závodech Mezinárodního mistrovství ČR Czech Dragster serie
v Hoškovicích se zúčastní i poličský závodník Jaroslav Špaček. Na rozdíl od loňské sezóny, kdy jel
na svém motocyklu Suzuki GSX – R 1000, bude
startovat na speciálu Suzuki Hayabusa 1300 o výkonu 220 koní za team MV MOTO ve třídě Pro
street a Super street bike na 1/4 anglické míle.
V loňské sezóně se v těchto třídách umístil na
celkovém 3. a 7. místě, ale tato umístění by rád
ještě vylepšil.
Tento rok se zúčastní i vybraných zahraničních
závodů ve Francii, Itálii a také v Německu.
Budeme doufat, že Jardu technika nezradí a získá co nejvíce bodů na domácí i zahraniční trati.
K. Mlejnková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Čtvrtek 1. května – Cyklovýlet.
Sraz účastníků v 8.00 hod. pod
divadlem. Výlet připraví Míla
Štefka v délce do 80 km
Sobota 3. května Jarní vycházka – Krounka. Na první
májovou vycházku se vypravíme
k říčce Krounka, Vycházka je vhodná pro rodiny
s dětmi. Odjezd linkovým autobusem ve 12.00
hod do Předhradí, návrat opět veřejnou dopravou
z Otradova. Délka vycházky 12 km. Vycházku vede
Vlad. Uhlíř
8. - 11. května - Jižní Šumava – Lipno. Čtyřdenní zájezd Na Šumavu. Při cestě navštívíme Třeboň
a Vyšší Brod. Pěší vycházky v okolí přehrady Lipno.
Při zpáteční cestě navštívíme Český Krumlov. Zájezd obsazen. Vedoucí zájezdu: Jiří Andrle
Čtvrtek 15. května - Odpolední vycházka. Vlakem v 12.30 hod do Pusté Kamenice - Ruda - Karlštejn - Malé Perničky - Pustá Rybná. Autobusem
v 17.22 hod do Poličky. Trasa 12 km. Vycházku
vede: Jiří Andrle
Sobota 17. května - Semanín – Kozlov. Na vycházku se vypravíme vlakem s odjezdem v 7.30
hod do Semanína a projdeme naučnou stezku
a přes Kozlov a Hory sejdeme do České Třebové.
Trasa 14 km. Vycházku vede Jirka Coufal
Čtvrtek 22. května - odpolední vycházka. Autobusem ve 12.43 na zastávku Široký důl, Babka I. Poté nejprve po zelené cyklotrase a dále neznačenými cestami lesem Královcem až na Skalku.
Návrat vlakem z Borové v 17.14 hod. Trasa 10 km.
Vycházku vede Josef Brokl.
Pátek 30. května - Za západem slunce. Odjezd
v 16.33 hod linkovým autobusem do Hamrů a odtud neznačenými cestami do Poličky. Dělka trasy
asi 15 km. Vycházku vedou Müllerovi
Sobota 7. června. Za památkami UNESCO –
Třebíč. Autobusový poznávací zájezd do Třebíče
spojený s pěší vycházkou do okolí. Vedoucí zájezdu: Ing. Karel Müller
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.
Zahájení „Jarní turistické sezony“ v Pardubickém kraji se v letošním roce konalo v neděli
30. března v České Třebové. Při slavnostním zahájení zástupci odboru KČT převzali „Klíč k otevírání jarní sezony“ pro naše město. Zahájení jarní turistické sezony 2015 v Pardubickém kraji se bude
konat u příležitosti oslav 750. let založení města
Polička v sobotu 21. března 2015.

Starší přípravka
v Č. Třebové
Jarní část sezóny jsme 13. 4. zahájili v České
Třebové. K turnaji jsme odjížděli výrazně oslabeni o hlavního kouče, zdravotní problémy měli oba
střední záložníci. Z naší strany se jednalo o typické zahájení sezóny, kdy nám trvalo dva zápasy
přizpůsobení se důrazu soupeřů. Třetí zápas již
proběhl dle našich představ. Velkou oporou nám
byl náš brankář.
Výsledky:
Polička - M. Třebová
1:5 - Martinů
Polička - Svitavy
2:4 – Martinů, Valouch
Polička – Č. Třebová B 7:3 – Horníček 3x,
Martinů 2x, Valouch 2
Sestava: Spálenka - Pham, Myška, Bulva, Zahradníček, Mach, Doležal, Valouch, Horníček,
Martinů, Novotný.
Za trenéry: Sergio Mahu
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Plavecký bazén
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
6. úterý
7. středa
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa
15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa
29. čtvrtek

Jarní běhy

14.00-20.00 z toho 17.30-19.00 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
14.00-20.00 z toho 17.30-19.00 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, 11.00-13.30, 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, 11.00-12.00, 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, 10.00-13.30, 14.30-16.00,
18.00-20.00
6.00-7.30, 10.00-16.00, 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

30. pátek
31. sobota

6.00-7.30, 11.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
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 h.
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
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička nabízí k pronájmu na koupališti v Poličce pro sezonu
2014 prostory za účelem podnikání, popřípadě
brigádníky v oblasti občerstvení.
Zájemci hlaste se na tel. 461 725 631 nebo
737 867 342

AVL Polička
V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
27. 3. 	 Bystré - Hrošíci
1:1
K6 - Hrošíci
2:0
ASPV - Pajdáci
2:0
10. 4. 	 Jaruni - Hrošíci
2:0
Jaruni - LachSoda
2:0
ASPV - Hrošíci
2:0
17. 4. 	 K6 - LachSoda
2:0 (k)
K6 - Hrošíci
2:0
Bystré - Hrošíci
2:0
24. 4. 	 THT - Hrošíci
2:0
LachSoda - Hrošíci
0:2
Posledním dubnovým čtvrtkem končí také
XV. ročník AVL Polička. Slavnostní vyhlášení proběhne koncem května.
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák
TJ Spartak Polička - ASPV

ZIMNÍ STADION
Od 1. května bude na zimním stadionu v provozu in-line plocha.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Koncem března odstartoval celoroční kolotoč Poháru Iscarexu. První soutěží byl minipohár Zemská
míle v Lanškrouně. Čtvrtmíli vyhrál Matouš Budig
v čase 1:14. Dorostenec Jan Mužík běžel již míli celou
a čas 5:23 stačil na místo čtvrté. Nejúspěšnější mezi
muži byl Petr Klíma – třetí místo a čas 5:09. Místo za
ním patří Karlu Radiměřskému (5:11), osmý skončil
Milan Češka (5:26). Tomáš Dostál hájící Bysterské
barvy zaběhl 5:53 a skončil šestnáctý.
Druhý den se konalo MČR v krosu v západočeské
Bělé n. Radbuzou. Poličku zastupoval pouze jeden
závodník, Martin Pavliš, trénující ve Hvězdě Pardubice. Onemocnění v závěru přípravy znamenalo
v jeho případě „až“ 37. místo mezi padesáti šesti nejlepšími dorostenci.
První závod Pekelného kilometru v Č. Třebové se
letos běžel za ideálních podmínek a Matouš Budig
opět zvítězil, tentokrát na 250 m dlouhém výběhu,
rovněž za 1:14 min. Celý km vyběhl K. Radiměřský
pátý (6:03), sedmý byl P. Klíma (6:11) a 12. T. Dostál
(7:14).
Následoval KP v silničním běhu na deset km ve
Svitavách. Z Poličky startovalo hned devět vytrvalců.
Nejúspěšnější byla jediná dívka – Lenka Schauerová.
Za čas 44:05 ji připadla stříbrná medaile v KP. Do
desítky KP se vešel Josef Šutera, čas 35:32 znamenal sedmé místo. Nasledují jedenáctý Tomáš Lorenc
(36:20), 15. P. Klíma (38:30), 16. K. Radiměřský
(39:08), 19. M. Češka (40:32), 20. T. Večeře (40:50).
Mezi padesátiletými pak byl Mirek Štyndl šestý
(43:41).
Dalším závodem, pouze pro dospělé, byla hodinovka v Pardubicích. Tady jediný náš zástupce K. Radiměřský uběhl 14 900 m. To stačilo na 11. místo.
V sobotu 12. 4. si mimo „Pohár“ odskočili do Třebíče na Běh Hrádkem P. Klíma a M. Češka. Milan
oslavil čtvrtstoletí života desátým místem a Petr
v rychlém sedmikilometrovém krosu skončil pátý.
Závod byl zároveň MČR veteránů v krosu a Miloš
Žíla z Bystrého svou věkovou kategorii vyhrál. Hned
druhý den se závodilo v Jaroměři na náročných tratích v okolí Josefovské pevnosti. Těžký kros byl zároveň přeborem ČR Sokolů. Eliška Červená zahájila
účast v Poháru 2014 místem pátým (km za 4:20),
J. Mužík na dorostenecké trati 3, 7 km doběhl sedmý
(14:07) a v hlavním běhu dlouhém 9, 5 km byl osmý
P. Klíma (40:22).
Po uzávěrce listu čekají běžce další a další starty,
mimo jiné domácí, již 49. ročník Běhu kolem poličských hradeb.
Miloslav Červ

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Ubytování „Balaton“ u koupaliště - Provozovatel
T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení za
poplatek dle ceníku.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631,
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org.
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