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Rekonstrukce ulic v centru
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vás informovali o předpokládaném časovém průběhu prací rekonstrukcí
ulic Masarykova, Nová a Růžová.
Vzhledem k technické a časové náročnosti výměny vodovodu bylo rozhodnuto o následujícím
harmonogramu prací:
1. úsek ul. Nová, od křižovatky s ul. Tyršova
po křižovatku s ul. Růžová (bez ul. Růžová) od
18. 8. 2014 do 3. 10. 2014
2. úsek ul. Nová, od křižovatky s ul. Růžová, vč.
ul. Růžová, po křižovatku s ul. Masarykova – od
4. 10. 2014 do 30. 11. 2014.
Z uvedeného vyplývá, že v letošním roce bude
provedena rekonstrukce ul. Nová a Růžová. Rekonstrukce ul. Masarykova bude přesunuta na
první pololetí roku 2015 a bude prováděna po
třech etapách:
1. úsek – od náměstí po č. p. 7

2. úsek – od č. p. 7 po křižovatku s ul. Nová
3. úsek – od křižovatky s ul. Nová po křižovatku
s ul. Na Bídě.
Předpokládaný termín začátku prací na ul. Masarykova je konec března 2015, předpokládaný
termín ukončení prací je konec května 2015.
Jednotlivé úseky budou při provádění prací
neprůjezdné, průchod pro pěší a přístup do provozoven a objektů bude umožněn. Při uzavírce
jednotlivých úseků bude umožněn příjezd vozidel
zásobování k začátku a konci úseku (dočasná změna dopravního značení, obousměrný provoz, slepá
ulice, atd.). Při uzavírkách ul. Masarykovy bude
výjezd z náměstí ul. Riegrovou, která bude dočasně obousměrná.
Za dočasné komplikace při provádění prací se
omlouváme.
Děkujeme za pochopení
Jaroslav Martinů, starosta města

Blahopřání poličským sportovcům
Velký dík poličským skejťákům
Organizátoři i vítězové MS 2014 ve SK8 Slalomu
v Poličce se sešli se starostou města Jaroslavem
Martinů a místostarostkou Marií Kučerovou v pátek 5. září. Mezi hosty nechyběl i mistr světa ve
slalomu amatéru mužů Jakub Knettig a vicemistr
světa v kategorii juniorů Petr Matouš. Vedení města vyjádřilo pozváním velký dík za tuto výjimeč-

nou sportovní, ale i společenskou akci, která se
v Poličce v srpnu uskutečnila. „Jsme moc rádi, že
takovou sportovní a organizační partu v Poličce
máme,“ ocenil práci celého týmu starosta města.
Náročná příprava organizace mistrovství trvala
celé dva roky a samotný závod podpořilo svojí prací více než 60 dobrovolníků z řad kamarádů, příbuzných a známých. „Pracovali za řízek a tričko,“
hodnotí neocenitelnou pomoc Roman Tuma. „Klobouk dolů před těmi, kteří nám pomohli,“ děkuje
Jiří Trávníček. Do Poličky se na závody sjelo 123
závodníků od nás i ze zahraničí. Došlo i k téměř
neuvěřitelné věci, a to k uzavření tunelu Hřebeč,
kde se kromě poličského nábřeží jel závodní slalom.
Účastníci mistrovství světa nešetřili na organizátory chválou. Závody přispěly k obrovské propa-

gaci města Poličky u nás i v zahraniční, Polička se
všem moc líbila. A jak viděli naše město závodníci, kteří to k nám měli nejdál, Brazilci? „Polička
je jako krásná velká zahrádka.“ Velká zahrádka,
malé město, ale světové závody umí připravit výborně!
Zlatý hattrick poličských „draků“
Do třetice všeho dobrého, a to doslova. Zlatý hattrick vybojoval tým Kladkostroj Polička v závodě
dračích lodí na Velkém Dářku 23. srpna 2014. Vítěznou posádku i do třetice vedl kapitán Jiří Štěpánek. Posádka vybojovala prvenství mezi 34 týmy.
I další medailový post obsadili poličští závodníci,
a to 3. místo tým Zubaři – Polička, 11. místo patří
družstvu Draci f akci – Polička.
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Egyptský host
v Poličce
Velmi významného hosta přivítal starosta
města Jaroslav Martinů v úterý 16. září v Poličce.
Khaled Abdel Rahman Hassan, Zplnomocněný
Ministr Velvyslanectví Egyptské arabské repub-

liky, navštívil naše město při příležitosti festivalu
Mime Fest a vystoupení egyptské skupiny El-Ghaba. Po uvítání v Centru Bohuslava Martinů pozval
starosta vzácnou návštěvu k posezení u poličského piva.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

MŠ na ulici
Hegerova
Mateřská školka se po rozsáhlé rekonstrukci
otevře nejpozději 15. října 2014. Původní termín
musel být prodloužen z důvodu pojistné události,
způsobené při průtrži mračen a také dodatečnými změnami projektu. Oproti původním plánům
dojde k rozšíření místnosti v 1. patře a navýšení
počtu WC pro děti a také ke zvětšení zázemí pro
zaměstnance. Rodiče budou o konkrétních termínech informováni prostřednictvím paní ředitelky
a webových stránek města Poličky. Pokud děti
nemohou být doma, jsou umístěny v náhradních
prostorách společně se svými učitelkami.
Dětem a zaměstnancům školky přejeme, ať se
jim v jejich staronové školce líbí.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Úspěšným závodníkům poblahopřál i starosta
města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou. „Je pro mě velkým potěšením již potřetí této partě poblahopřát, oceňuji
velkou bojovnost a radost nejen z vítězství, ale i ze
závodění samotného,“ komentuje úspěch starosta
Jaroslav Martinů.
Podrobné informace o vítězství „dračí“ posádky
najdete ve sportovní rubrice tohoto vydání Jitřenky.
N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Obecní volby 2014
Vážení občané,
dovolte, abychom vám podali základní informace k nadcházejícím volbám do Zastupitelstva
města Poličky.
1. Volby se konají ve dvou dnech
- v pátek 10. října v době od 14 do 22 hodin
- v sobotu 11. října v době od 8 do 14 hodin
2. Zaregistrovány byly kandidátní listiny 8 volebních stran (pořadí podle vylosovaných čísel na
hlasovacím lístku)
a) KDU-ČSL – 21 kandidátů
b) ODS – 21 kandidátů
c) Ano 2011 – 21 kandidátů
d) ČSSD – 21 kandidátů
e) TOP 09 – 6 kandidátů
f) Pro Poličku 21 kandidátů
g) Sdružení SPO a nezávislých kandidátů –
15 kandidátů
h) KSČM – 21 kandidátů
3) Volit do zastupitelstva města může státní občan ČR, mající ke dni voleb trvalý pobyt v Poličce
a alespoň druhý den voleb, tedy 11. října, dosáhne
věku 18 let. Dále může volit státní občan jiného
členského státu Evropské unie, mající ke dni voleb trvalý nebo přechodný pobyt v Poličce, alespoň
druhý den voleb dosáhne věku 18 let a v termínu
do 8. 10. 2014 do 16 hodin osobně či písemně požádá o zápis do tzv. dodatku stálého seznamu voličů.

Informace z IC
Polička
Nejen pro školáky nadále nabízíme prodej dobíjecích karet na autobusové i vlakové jízdenky, platné v celém Pardubickém kraji.
Zejména návštěvníci Poličky uvítali prodej dárkového balení piva z Pivovaru Polička. V měsíci
srpnu jsme k tomu ještě přidali nabídku dárkových minisalámů z Masokombinátu Polička.
Na základě poptávky od návštěvníků již máme
v nabídce kvalitní plechové štítky na turistické
hole, samozřejmě se znakem Poličky - žádaný sběratelský artikl.
Vstupenkové centrum v IC vám zjednoduší výběr vstupenek na kulturní a sportovní akce v Poličce a okolí, ale i v celé ČR. Máme vstupenky na
akce nabízené na portálech Tisket Art, Ticketstream, Eventim, Ticketportál.
Poštovní složenky a SIPO u nás můžete i nadále
platit za nižší cenu a také v sobotu.
Směnárna bez poplatků - nabízíme nákup i prodej všech obvyklých měn.
K lepší propagaci kulturních i dalších akcí v Poličce i okolí byly ve spolupráci s Městem Polička
nainstalovány uvnitř IC 2 ks magnetických tabulí.
Jsou hned za dveřmi a nabídky jsou přes dveře viditelné i v mimopracovní době.
Přejeme vám příjemný podzim.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org, info@ic.policka.org
tel. 461 724 326

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 20. října
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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4) Pokud se volič ve dnech voleb bude zdržovat
mimo místo svého trvalého pobytu, volit do „svého zastupitelstva“ nemůže. Při komunálních volbách nelze volit na voličský průkaz. Při tomto typu
voleb se nebudou sestavovat ani zvláštní seznamy
voličů v nemocnicích, sanatoriích apod.
5) Volič hlasuje ve volební místnosti v Poličce
v tom okrsku, kam náleží podle místa trvalého
pobytu.
Informace o rozdělení území Poličky podle jednotlivých částí nebo ulic je obsažena v „Oznámení
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Poličky“, které je zveřejněno na úřední desce
MěÚ včetně elektronické a na výlepních plochách
společnosti TES.
Volební okrsky a volební místnosti jsou následující, u okrsků 7 a 9 dochází ke změně volební
místnosti:
• okrsek 1 školní pavilon Masarykovy ZŠ,
Rumunská 733
• okrsek 2 Tylův dům, Vrchlického 53
• okrsek 3 ZŠ Na Lukách, Švermova 401
• okrsek 4 ZŠ Na Lukách, Švermova 401
• okrsek 5 Městský úřad Polička,
budova Nádražní 304
• okrsek 6 Městský úřad Polička,
Palackého nám. 160
• okrsek 7 Alšova 1027, Zahrada u Mlýna,
změna – dříve Agronea, a. s., Hegerova 170
• okrsek 8 DPS „Penzion“, Družstevní 970
• okrsek 9 Mateřská škola, Hegerova 427,
změna – dříve Agronea, a. s. jídelna
• okrsek 10 Modřec č. p. 15, Restaurace U Dufků
• okrsek 11 Lezník č. p. 68
• okrsek 12 Střítež, bývalá škola
6) Hlasovací lístek s informací o způsobu hlasování obdrží voliči v termínu nejpozději do 7. října
prostřednictvím České pošty do místa svého trvalého pobytu. Pro volby do Zastupitelstva města Poličky je jeden velký oboustranně vytištěný hlasovací lístek, na němž jsou uvedeni kandidáti všech
volebních stran.
7) Volič je po příchodu do volební místnosti
povinen prokázat okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Občan jiného členského státu EU,
který je na základě své žádosti zapsán v dodatku
ke stálému seznamu voličů, prokáže své státní občanství průkazem o povolení k pobytu. Pokud volič totožnost a státní občanství neprokáže, nebude
mu hlasování umožněno.

Po provedení záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (event. jeho dodatku) obdrží volič
prázdnou úřední obálku, případně hlasovací lístek.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích
lístků může volič upravit hlasovací lístek jedním
z uvedených způsobů:
a) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dává hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Pokud
by byla tímto způsobem označena více než jedna
strana, byl by hlas neplatný.
b) Označit v rámečcích před jmény kandidátů ty
kandidáty, pro které hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má být zvoleno (tedy maximálně 21
osob). Tímto způsobem dává volič svůj hlas označeným kandidátům. Pokud by bylo označeno více
než 21 kandidátů, než je stanovený počet, byl by
hlas neplatný.
c) Zkombinovat oba uvedené způsoby tak, že
křížkem bude označena jedna volební strana
a dále budou v rámečku před jménem kandidáta
označeni další kandidáti z libovolných volebních
stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze
tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva.
Upravený hlasovací lístek vloží volič do úřední
obálky a po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků hlasuje tak, že úřední obálku vloží před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
Volič je povinen hlasovat osobně, zastoupení není
přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků jiný volič (nikoli člen
okrskové volební komise) a hlasovací lístek za
něho upravit a vložit do úřední obálky, případně
i úřední obálku vložit do volební schránky.
8) Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
může volič požádat městský úřad (tel. 461 723 880
nebo 461 723 888) nebo ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu
stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V tomto případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacím lístkem.
JUDr. Dagmar Vašková,
vedoucí odboru vnitřních věcí

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
zveřejňuje prodej
bytu č. 2 v domě č. p. 86 ul. Otakarova v Poličce
včetně spoluvlastnického podílu 2975/10000 na společných částech domu a na pozemku
Byt č. 2 velikosti 1+1 se nachází v 1. NP domu č. p. 86. Celková podlahová plocha bytu činí 34,59 m 2, z toho kuchyň 4,65 m2,
pokoj 16,10 m2, předsíň 7,40 m2, koupelna s WC 4,10 m2, sklepní prostor 2,34 m2.
Kupní cena: snížení kupní ceny bytu z původních 422.750 Kč na částku 338.200 Kč bylo předmětem schvalování Zastupitelstva města Poličky konaného dne 25. 9. 2014 – v době uzávěrky tohoto čísla Jitřenky nebyl ještě výsledek znám.
Zájemci o koupi bytu se mohou informovat na tel. č. 468001720 nebo 734152220 nebo osobně na Městském úřadě Polička,
Odbor správy majetku, I. patro, dveře č. 19, 20.
Prohlídku uvedeného bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě na výše uvedených tel. číslech.

Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva
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Připravujeme oslavy 750. výročí
založení města
V roce 2015 město Polička oslaví 750 let od svého založení. Jedná se o významné výročí města
a přípravě oslav věnujeme náležitou pozornost.
Proto již během roku 2014 začaly přípravy, uskutečnila se již řada jednání o organizaci oslav. Pravidelně se schází koordinační výbor, který tvoří
zástupci města z řad kultury, propagace, vedení
města a také ředitelé městských příspěvkových
organizací. V květnu se v budově radnice konalo
velké setkání za přítomnosti zástupců poličských
škol, organizací, spolků a sdružení. Díky vzájemné komunikaci se podařilo již do vydaných
poličských kalendářů a diářů umístit data a názvy akcí, které se v roce 2015 plánují. Program
se bude prolínat celým rokem, vrchol však bude
mít v rámci festivalu „Polička 555“ v termínu
21.-23. 8. 2015. Festival bude finančně posílen,
chceme zajistit kvalitní program pro všechny.
Prozradit už nyní mohu vystoupení Ondřeje
Havelky a jeho Melody Makers. Program festivalu bude rozšířen o příjezd královské družiny
se zakládací listinou města a také o staročeský
jarmark, kde nebude chybět 9 červených stánků
Královských věnných měst.
Oslavy po celý rok bude spojovat i jednotný grafický styl. Nejprve jsme se pokusili o výběr loga
z amatérských návrhů, ale oslavy chceme pojmout

Proběhla 1. etapa
oprav kotelny

profesionálně, proto jsme oslovili přímo firmu
Dne 17. 9. byla uvedena do zkušebního provoREK plus, s. r. o., která navrhla logo nové. Přehled
zu kotelna Jiráskova. V kotelně proběhla 1. etapa
akcí směřujících k oslavám by měl být zpracován
oprav, která zahrnovala odstranění zastaralých
pro každý měsíc na plakátech a informačních le- částí technologických rozvodů, instalaci domovtáčcích.
ních předávacích stanic a zároveň byl změněn způK výročí bude vydána speciální publikace, která
sob vytápění sídliště z tzv. „čtyřtrubkového“ na
podrobně popisuje dějiny města Poličky, k tisku „dvoutrubkový“.
se připravuje i nová současná kreslená mapa cenTato změna umožní pří snížení tepelných ztrát
tra města, z druhé strany této mapy bude mapa
cíleně regulovat teplotu topné vody v jednotlivých
barokní a budou zde uvedena „poličská nej“. Mu- odběrných místech zvlášť, nezávisle na ostatních
zeum připravuje speciální výstavy o Poličském
odběrných místech. Současně se zvýší kvalita užitpokladu. Již v prosinci letošního roku získáme
kové vody dodávané zákazníkům. Ta se nyní ohřírepliky mincí pokladu, který je uložen ve Výcho- vá přímo v jednotlivých domech a již neprotéká
dočeském muzeu v Pardubicích. Poličský poklad
původním zastaralým rozvodem z kotelny.
tvořilo při objevu 12 280 ks mincí z období třiceCelou investici ve výši 3.183.500 Kč bez DPH
tileté války. Obrovský a významný nález byl uči- hradila společnost T.E.S., s. r. o. ze svých vlastních
něn 14. února 1968 ve sklepních prostorách domu
finančních prostředků. Společnost T.E.S., s. r. o. od
č. p. 16, dnes budova hotelu THT na Palackého
roku 2007 investovala do poličských kotelen a nanáměstí.
vazujících venkovních rozvodů 14.941.297 Kč bez
Oslavy zahájí 3. ledna 2015 velkolepý koncert
DPH z vlastních zdrojů, bez použití cizích úvěrů.
s cca 140-150 účinkujícími, který slibuje nevšed- V příštím roce bude do kotelny Jiráskova nainstaní hudební zážitek. Na programu je skladba Carla
lována kogenerační jednotka o tepelném výkonu
Orffa – Carmina Burana.
200 kW, což umožní snížit cenu dodávaného tepla
Toto je pouze pár informací o roku oslav, který
o cca 5%.
přinese řadu dalších zajímavých akcí a zážitků.
V horizontu 3 až 4 let, po našetření vlastních
finančních prostředků, proběhne výměna venkovMarie Kučerová, místostarostka
ních rozvodů kotelny Jiráskova za předizolované
potrubí. Toto potrubí má plánovanou životnost
více než 30 let a po tuto dobu nebude potřeba provádět zásahy do venkovních ploch. Předpokládané
náklady na tuto investici jsou 6.000.000 Kč bez
DPH a trasa budoucích teplovodních rozvodů byla
plánována tak, aby v maximální možné míře byla
2013 v k. ú. Svojanov (výměra 0,77 ha). V letech
ochráněna stávající zeleň.
předchozích bylo zalesněno asi 4,20 ha trvalých
Cobe Ivanovski
travních porostů v k. ú. Předměstí.
jednatel společnosti T.E.S., s. r. o.
Využít můžete i nabídku prodeje palivového
dřeva v těchto sortimentech:
1. jehličnaté a listnaté měkké (smrk, borovice,
modřín, douglaska, lípa, topol, olše), rovnané
neštípané kuláče 100 cm nebo štípaná polena
v délkách 25 cm, 33 cm, 50 cm, 100 cm (dle
objednávky).
2. listnaté tvrdé (buk, dub, jasan, javor, bříza,
jilm, habr), rovnané neštípané kuláče 100 cm
Od 1. září 2014 oficiálně vzniklo Středisko výnebo štípaná polena v délkách 25 cm, 33 cm, chovné péče Svitavska ALFA (dále SVP ALFA). Za50 cm, 100 cm (dle objednávky).
kladatelem tohoto střediska je Občanské sdružení
Výroba a prodej probíhá v technických prosto- Květná Zahrada. SVP ALFA vzniklo na základě
rách města Poličky na ulici Wolkerova přímo za
dlouhodobé poptávky po této službě právě ve Svibudovou Policie ČR. Po domluvě lze zajistit i od- tavském regionu. SVP ALFA najdete od 1. 9. 2014 ve
voz paliva přímo k zákazníkovi.
Svitavách, ul. Purkyňova 284/1 - budova bývalého
Kontaktní osoba: Ing. Radek Krejčí, mob.:
domova mládeže střední zdravotnické školy vedle
605 554 367, tel.: 461 729 428
Policie ČR, ve druhém patře. Dále také na detašovae-mail pro zasílání objednávek:
ných pracovištích v Jevíčku, Moravské Třebové, Lilesy@policka.org
tomyšli a Poličce. Detašované pracoviště v Poličce
se nachází v ulici Nádražní 304, budova městského
(Rada města doporučila zastupitelstvu výkup
úřadu.
lesních pozemků na svém jednání dne 18. srpSVP ALFA je školským poradenským zařízením,
na 2014, před uzávěrkou Jitřenky nebyl znám
které od školního roku 2014/15 poskytuje prevenvýsledek hlasování městského zastupitelstva, tivně výchovnou péči dětem a mladistvým od 3 do
které mělo nákup pozemků potvrdit).
18 let, popřípadě do ukončení jejich soustavné přípravy na budoucí povolání (do max. 26 let), jejich
N. Šauerová, tisková mluvčí města
rodičům a všem pedagogickým pracovníkům. Péče
bude poskytována ambulantní, terénní a celodenní
formou na území celého okresu Svitavy.
Středisko přijímá do péče klienty, vykazující výchovné potíže, ale nenastal u nich důvod k nařízení
ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.
Zároveň je snahou cílenými postupy předcházet
vzniku či prohlubování existujících problémů.
opak velká většina jídel se již předtím objevovala
K hlavním obtížím, které středisko řeší, patří: školv jídelníčku a nové receptury zařazujeme každý
měsíc. Velmi nás zamrzelo, že se naše iniciativa
ní problémy, problémy v rodině, osobnostní a psyobrátila proti nám. Naopak žákovský parlament
chické problémy, počátky zneužívání návykových
neměl ani chvilku čas, aby se s kuchařkami sešel
látek (včetně alkoholu a nikotinu), gambling, projea domluvil!
vy asociálního chování.
Helena Boháčová a kolektiv školní jídelny
Svou případnou návštěvu rezervujte prostřednictvím svpsy@seznam.cz nebo na tel. 731 712 458. Více
Pozn. redakce: Internetovou verzi výše zmíně- informací naleznete na www.svpsy.cz
ného článku najdete zde: http://1url.cz/VdOX
-mč-

Polička významně rozšíří své lesy
Rada města Poličky rozhodla o velmi významném rozšíření plochy lesů nákupem nových lesních pozemků. Jedná se o první nákup lesních
pozemků od roku 1993, kdy byl městu vrácen
historický majetek! Městské lesy patří mezi nejvýznamnější majetek města Poličky, jejich hodnota představuje částku cca 800 milionů korun.
Každoročně přináší lesy čistý zisk do městské
pokladny okolo 10 milionů korun.
Dosavadní výměra městských lesů je 2143 ha.
Celková výměra nově pořizovaných lesních pozemků je 85 969 m2 a město za pozemky zaplatí
cca 1,2 mil. Kč.
Všechny pořizované lesní pozemky navazují na lesy ve vlastnictví města, jejich nákupem
dojde k ucelení lesních ploch, budou vyřešeny
i dosavadní komplikace s přibližováním a skládkováním dřevní hmoty těžené z vlastních lesních
porostů. Z celkové výměry pořizovaného lesního
majetku je přibližně 33 % výměry tvořeno mladými lesními porosty ve stadiu kultur, 57 % výměry
jsou porosty ve věku 50-60 let, zbytek tvoří porosty vhodné k těžbě. Dominantní je smrk ztepilý,
z ostatních dřevin jsou zastoupeny borovice lesní
a modřín opadavý.
Výměru městského lesa se pracovníci Odboru
lesního hospodářství snaží rozšiřovat i zalesňováním neproduktivních zemědělských pozemků
s využitím národních i evropských dotací. Jedno z posledních zalesnění bylo provedeno v roce

Středisko výchovné
péče Svitavska ALFA

Školní jídelna Rumunská
Chtěla bych jen velmi stručně reagovat na článek
o naší školní jídelně, který vyšel koncem prázdnin
ve Svitavském deníku.
Pan redaktor použil vyjádření jediného strávníka k tomu, aby každodenní práci všech zaměstnanců školní jídelny úplně shodil. Pokud se jedná
o akci, která se konala koncem června 2014, byla
to převážně ochota kuchařek udělat pro odcházející žáky „něco navíc“. V žádném případě to nebyla
„vynucená lepší jídla“, jak pan redaktor uváděl, na-
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Usnesení Rady města Poličky
Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady
města Poličky konané dne 27. srpna 2014
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor nacházejících se v I. NP domu
č. p. 304 na ul. Nádražní v Poličce mezi městem
Polička jako půjčitelem a Střediskem výchovné péče
Svitavska, se sídlem Květná, jako vypůjčitelem, dle
předloženého návrhu smlouvy.
Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady
města Poličky konané dne 1. září 2014
RM schvaluje předloženou část textu výroční publikace „Dějiny města Poličky“.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č. 250814 s firmou INRECO, s. r. o., Hradec Králové, k zajištění projektu k provedení stavby na akci
„Městské hradby v Poličce, úseky SO 01-04 a SO 1115, obnova hradebních ochozů a střech věží“, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o umístění reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení
se společností TAUER ELEKTRO, a. s., Svitavy, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje účast Masarykovy základní školy
Polička v projektu „Pracujeme s novými technologiemi“ dle důvodové zprávy.

Nové technologie
na Masarykově ZŠ
Rada města Poličky schválila na svém jednání
v pondělí 1. září účast Masarykovy základní školy
Polička v projektu „Pracujeme s novými technologiemi“.
Zapojení do uvedeného projektu nabídla škole
firma SMARTER Training & Consulting, s. r. o.,
která získala na jeho realizaci příslib dotace od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost kryjící 100% nákladů. Cílem je
zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků škol v oblasti využívání informačních
technologií ve výukovém procesu. Probíhat budou školení pro vedoucí pracovníky, akreditované
kurzy pro pedagogy a zaměstnance, kteří pracující s informačními technologiemi, součástí je i poradenství, vč. online podpory, a další. Při realizaci projektu dojde k nákupu ICT zařízení, která
budou nadále využívána ke zkvalitnění práce pedagogů. Nabyté vědomosti a osvojené dovednosti
pedagogickými i nepedagogickými pracovníky
budou zároveň zahrnuty do současných výukových programů.
Masarykova ZŠ zapojením do projektu získá
na výše uvedené aktivity příspěvek v hodnotě
714 800 Kč. Projekt bude realizován v období
září 2014 – červenec 2015. Do projektu je zapojeno celkem 39 škol z celé republiky.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady
města Poličky konané dne 15. září 2014
a) RM schvaluje dodavatele akce „Chodník na ul.
Heydukova v Poličce“, společnost PP-GROUP.
cz, s. r. o., Proseč, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč na akci
„Chodník na ul. Heydukova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje prominutí pohledávky vzniklé DPS
„Penzion“ Polička ve výši 2.710 Kč dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o vykonávání dotačního managementu na akci „Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ s Ing. Andrejem Kašickým, Moravská
Třebová, dle důvodové zprávy.
a) RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem
„Oprava lesní cesty 1L Královecká v k. ú. Oldřiš“
firmě elitbau, s. r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Oprava lesní cesty 1L Královecká v k. ú. Oldřiš“
s firmou elitbau, s. r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Mateřské škole Čtyřlístek Polička
výjimku ze stanoveného nejvyššího počtu dětí ve
třídě pro školní rok 2014/2015 takto: 1. třída 26
dětí, 2. a 3. třída 25 dětí. Výjimka z počtu žáků ve
třídě platí za předpokladu, že nebude překročena
kapacita školy, vyšší počet nebude na újmu kvalitě
vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto
zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným
odborům MěÚ nadále věnovat problematice zvýšenou pozornost.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Česká tábornická unie - T. O. PEKLO Polička, ve
výši 4 000 Kč na setkání České tábornické unie
se skauty
• Spolek českých betlemářů, o. s., regionální
pobočka Betlemáři Poličska, Polička, ve výši
19 000 Kč na publikaci Poličské betlémy a jejich
tvůrci
• Rafael dětem, nadační fond, Praha 5 - Smíchov,
ve výši 1 000 Kč na přístroj pro expanzi kmenových buněk pro diagnózu nemoci motýlích křídel
• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, MO Polička, Polička, ve výši 6 000 Kč na
výchovně vzdělávací a poznávací exkurzi
• 1. FBC Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na činnost mládeže a mužů
• Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“, Proseč, ve výši 10 000 Kč na provoz stanice
RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
pro Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO
Polička, Polička, ve výši 4 000 Kč na činnost organizace.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
• ZO ČSOP Polička, Polička, ve výši 18 000 Kč na
pořízení nafukovací lodě - raftu, pořízení stanů
• Divadelní spolek Tyl Polička, Polička, ve výši
20 000 Kč na přípravu a realizaci divadelních
her, pořádání klubových jazzových večerů
• Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306, Polička, ve výši 10 000 Kč na materiál na ošacení
studentského pěveckého sboru
• Ing. MgA. Štěpán Jílek, Polička, ve výši 8 200 Kč
na tisk a realizaci výstav fotografií
• Pontopolis, Polička, ve výši 15 000 Kč na projekt
starý mladý svět - 25 let svobody - besedy, výstavy, koncerty, divadla pro veřejnost a studenty
středních škol a učilišť
• Oblastní charita Polička, Polička, ve výši
3 000 Kč na nákup zpěvníků a orffových nástrojů
• Středisko výchovné péče Svitavska, ve výši
12 000 Kč na nákup vybavení střediska
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(např. notebook, tiskárna, dataprojektor, mobilní telefon, laminátor, kroužkový vazač, promítací plátno)
• Sportovní kluby Polička, Polička, ve výši
5 000 Kč na turnaj přípravky
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na soustředění mládeže;
účast na Mistrovství Čech mládeže v šachu
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, Polička, ve výši 25 000 Kč na cestovné na soutěže,
startovné na turnajích, pronájem hracích prostor, nákup šachového materiálu
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 15 000 Kč na renovaci oken malého
sálu kulturního domu Jordán
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 13 000 Kč na zařízení na chlazení
nápojů na akce ve „víceúčelovém areálu Zahrada
u Mlýna“ v Alšově ulici
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěvku pro Tělovýchovnou jednotu Štefanydes Polička, Polička, ve výši 5 000 Kč na Fide Open
Polička - turnaj v šachu.
RM doporučuje ZM schválit financování projektu
v roce 2015 a vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele akce „Realizace úspor energie - Městský úřad
Polička“, Nádražní 304“, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit financování projektu
v roce 2015 a vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele akce „Realizace úspor energie - tělocvična ZŠ
Na Lukách Polička“ dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí předložené termíny stěžejních kulturních akcí pořádaných Tylovým domem
v roce 2015 dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí smlouvu o spolupráci při
organizaci festivalu Mime Fest 2014 dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a Pontopolis, o. s., Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas
vlastníka s provedením prací na odstranění vlhkosti
v nebytových prostorách nacházejících se v I. NP
budovy č. p. 52 ul. Riegrova v Poličce, dle důvodové
zprávy.
RM v souladu s ustanovením § 19 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a ustanovením § 102,
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění schvaluje „Řád veřejného pohřebiště města
Poličky“ pro provoz veřejného pohřebiště - Centrální hřbitov, hřbitov sv. Michaela a hřbitov v Lezníku,
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu
č. 8/2014 dle důvodové zprávy vyjma následujících
změn navrhovaných v kapitole místní správa (19):
a) RM nedoporučuje schválení přesunu rozpočtových prostředků ve výši 500 tis. Kč z běžných
do kapitálových výdajů, ř. č. 4 Opravy a údržba
budov a dvora MěÚ a navrhuje prostředky stávajícího upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč
zahrnout do mimorozpočtové rezervy města
b) RM nedoporučuje přesunutí prostředků ve výši
100 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů,
ř. č. 5 Ostatní výdaje na místní správu
c) RM nedoporučuje navýšení rozpočtových prostředků kapitálových výdajů, ř. č. 2 Rekonstrukce budov a dvora MěÚ a prostředky stávajícího
upraveného rozpočtu ve výši 1 295 tis. Kč navrhuje snížit na částku 440 tis. Kč.
RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
města.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostů.

Kalendář akcí
říjen 2014

Tylův dům
Středa 1. října v 18.00 h.
57 (dní na cestě kolem světa)
Fotograf a videograf Ing. Petr Žůrek vás zve
na příběhy z cesty kolem světa spojené s projekcí a vernisáží výstavy.
Vstupné: 70 Kč
Čtvrtek 2. října v 8.15 a 10.00 h.
57 (dní na cestě kolem světa)
Dopolední verze je určena žákům základních
(6.-9. třída) a středních škol. Obsah dopoledního formátu navazuje na výuková témata
zeměpisu a dalších předmětů.
Vstupné: 30 Kč
Pátek 3. října v 19.00 h.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 4. října v 18.00 h.
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2014 (L. Vrabec:
Svatojánské elegie)
Divadelní spolek Tyl – „mladší kočovníci“. Pohádka o Denisovi, Igorovi, Ludvíkovi a o pátku, středě, pondělí, prvním máji, božím hodu
vánočním atd.
Vstupné: 60 Kč
Neděle 5. října v 15.00 h.
Den seniorů
Vedle pozvaných jubilantů zveme na komponovaný kulturní program i širokou veřejnost.
Pondělí 6. října v 19.00 h.
Wenzel Grund & Jitka Čechová
W. Grund (Švýcarsko) – klarinet, Jitka Čechová – klavír. Koncert je zařazen do sezóny
KPH 2014/2015.
Vstupné: 110 Kč
Čtvrtek 9. října v 19.00 h.
E. Taylor: Vztahy na úrovni
Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké
politiky, která nevynechává ani milostný ži-

Tylův dům v Poličce pořádá

ZDOKONALOVACÍ KURZ TANCE
pro dospělé
zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – 6., 13., 20. a 27. listopadu 2014
vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin v malém sále Tylova
domu v Poličce. Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru. Otevření kurzu je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat v kanceláři
Tylova domu od 20. do 30. října
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové plesové sezóně
cítit na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

vot mužů sedících na vlivných křeslech. Divadelní společnost Háta.
Vstupné: 300, 270, 240 Kč
Pátek 10. října v 19.00 h.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 11. října v 18.00 h.
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2014 (V. Blažek
a Z. Podskalský: Světáci)
Divadelní soubor Vířina z Víru. Trojici světáků doplňuje trio lehkých slečen, ze kterých se
protřelá kuplířka snaží udělat dámy…
Vstupné: 60 Kč
Neděle 12. října v 17.00 h.
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2014 (Prodaná
nevěsta)
Divadelní spolek pro náctileté pod vedením
B. Kaprasové a V. Jílkové. Veselohra se zpěvy
s použitím libreta Karla Sabiny aneb Jak děti
dělají referát.
Vstupné: 30 Kč
Pondělí 13. října v 8.00 a 10.00 h
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2014 (Prodaná
nevěsta)
Představení pro školy.
Úterý 14. října v 8.00 a 10.00 h.
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2014 (Prodaná
nevěsta)
Představení pro školy.
Úterý 14. Října v 19.00 h.
Daniel Hůlka
Koncert s klavírním doprovodem Martina
Rady. Muzikálová hvězdy poprvé v Poličce!
Vstupné: 220, 200, 180 Kč
Pátek 17. října v 19.00 h.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 18. října v 18.00 h.
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2014 (V. Peška:
Jak to dělají andělé)
Aneb Stvoření světa. JDO Jaroslav Luže –
Malý Jarda. Muzikál je určen pro dospělé
i děti, má hezkou muziku, taneční i výtvarnou výpravu.
Vstupné: 60 Kč
Pátek 24. října v 19.00 h.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 25. října v 18.00 h.
ZÁKREJSOVA POLIČKA 2014 (E. Rovner:
Vrátila se jednou v noci)
Divadelní soubor Městečko Trnávka.
Brilantně napsaná komedie od známého argentinského autora úspěšně obletěla celý svět
a obdržela prestižní ocenění.
Vstupné: 60 Kč

Kino Polička
Úterý 7. října 8.15 h.
Jak vycvičit draka 2
Animovaný, dobrodružný, USA, 105 minut,
dabing, přístupný, školní představení
A jako v každé správné pohádce, na malé hrdiny čeká mnoho nástrah a dobrodružství.
Středa 8. října v 18.00 h.
7 trpaslíků
3D animovaný, USA, 88 minut, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
A jako v každé správné pohádce, na malé hrdiny čeká mnoho nástrah a dobrodružství.
Pondělí 13. října v 19.00 h.
Dřív než půjdu spát
Thriller, USA, 103 minut, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 100 Kč
Strhující thriller v hlavních rolích s Nicole
Kidman a Colinem Firthem. Když ztratíte paměť, jak poznáte, komu věřit?
Středa 15. října v 19.00 h.
Andělé všedního dne
Komedie/drama, ČR, 97 minut, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Film Alice Nellis podle scénáře a předlohy
Michala Viewegha.
Čtvrtek 16. října ve 20.15 h.
Manon
Live přenos z londýnského Královského baletu, balet, VB, původní znění bez titulků, přístupný, vstupné 300 Kč
Prostřednictvím baletu oživuje Kenneth MacMillan Manonin příběh, brutalitu a úpadek,
jak jsou vylíčeny v proslulé novele Abbé Prévosta, Manonin charakter, potácející se mezi
láskou k básníku Des Grieuxovi a touhou po
penězích a obdivu.
Pondělí 20. října v 19.00 h.
Drákula: Neznámá legenda
Dobrodružný/fantasy, USA, 92 minut, titulky,
přístupný od 12 let
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval
se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal
se legendou, která úspěšně zbrzdila turecký
vpád do Evropy.
Středa 22. října v 19.00 h.
Dárce
Sci-Fi/Drama, USA, 97 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Když mají lidé svobodu volby… vyberou si
špatně. Meryl Streep a Jeff Bridges v americkém sci-fi dramatu.
Pondělí 27. října v 19.00 h.
Krok do tmy
Drama, SK, 120 minut, pův. znění, vstupné
100 Kč
Dramatický příběh z nedávné minulosti podle románu Alfonze Bednára.
Středa 29. října v 19.00 h.
Intimity
Komedie/romantika, ČR, 104 minut, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Romantický film složený ze sedmi příběhů
o lásce, které se vzájemně prolínají.
Více informací o jednotlivých akcích Tylova
domu naleznete na www.tyluvdum.cz

Čtvrtek 30. října ve 14.00 h. (malý sál)
Odpoledne posezení
Přátelské podzimní setkání s hudbou, tancem a tombolou.
Pátek 31. října v 19.00 h.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

5

Divadelní klub

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Bystré
2. 10. – „Finanční gramotnost
rodiny“ – Rodinné centrum Bysteráček vás zve na besedu, kterou povede lektorka Jitka Růžičková. Zajímá vás
finanční budoucnost vašich dětí? Mají současné
finanční programy pro rodinu budoucnost? Beseda
se bude konat od 9.00 hod. v Multifukčním domě.
9. 10. – Seznámení s knihařským řemeslem –
rukodělná dílna zaměřená na výrobu ručně šitých
zápisníků. Dílna se uskuteční v Komunitním sále
MFD od 16.00 hod.
Dolní Újezd
10. 10. - Divadelní představení: „Když se zhasne“,
hrají hornoújezdští ochotníci v sokolovně od 19.30
hod.
18. 10. - Posvícenská zábava, pořádá Sokol DÚ
od 20 hod. v sokolovně. Hraje Vepřo knedlo s Dádou.
28. 10. - Lampionový průvod. U příležitosti
Dne vzniku samostatného československého státu
pořádá kulturní komise od 18 hod. od jídelny ZD
Dolní Újezd.
Litomyšl
10.-12. 10. , vždy 8.00-17.00 hod. - Okrasné
a ovocné školky Litomyšl, Podzimní výstava ovoce
Výstava ovoce je spojená s prodejem ovocných
stromků, růží a okrasných rostlin k podzimní výzdobě oken a balkonů a kontejnerovaných jehličnanů vhodných na živé vánoční stromky.
23. 10. od 19.30 hod. - Smetanův dům Litomyšl - Zeptejme se Zdenka Trošky aneb z Hoštic do
Babovřesk
Povídání o filmu, způsobu filmování v současnosti, cestování, vaření, sportu a samozřejmě
také o veselých příhodách z natáčení i mnohem
jiném. Vede redaktor Jaroslav Suchánek. Vstupné
290/250 Kč.
Oldřiš
4. 10. - Drakijáda - od 14 hod. na kopci za mateřskou školkou tradiční pouštění draků.
Sebranice
25.-26. 10. - Podzimní výstava - v sobotu 25. října od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli 26. října od
8.00 do 17.00 hod., možnost prohlédnutí, ale i zakoupení včelích produktů, vánočních ozdob, bižuterie, perníčků, keramiky, knih, květinové vazby
a mnoho dalšího. Vstupné dobrovolné. Srdečně
zvou pořadatelé.
Svojanov
28. 10. - odhalení památníku padlým v první
světové válce na hřbitově ve Svojanově. Slavnostní událost bude zahájena mší sv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Svojanově, která začíná v 10 hodin.
V hradní restauraci můžete ochutnat speciality
zvěřinové kuchyně.

Blahopřejeme
Dne 17. října se dožívá
krásných 80 let naše maminka, babička a prababička,
paní Marta Chmelová.
Milá maminko, všechno
nejlepší, mnoho zdraví, štěstí,
lásky a osobní pohody Ti do
dalších let přejí
synové Miroslav s rodinou a Milan.
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PÁTEK 3. 10. ve 21.00 hod.
EGGNOISE, DISCOSKANK EGGNOISE
(pop-jazz)
Tak jako slovo eggnoise spojuje maximální
řád s chaosem, tak mísí kapela eggnoise sofistikovanou hudební kompozici s punkovým
drivem a živelností. DISCOSKANK- oblíbená
Leryho kapela, disko pro všechny fanoušky.
Vstupné 110 Kč/80 KčS
NEDĚLE 5. 10. v 17.00 hod.
O Ševci Ondrovi a komtesce Jůlince
Vstupné 60 Kč/30 KčS
ČTVRTEK 9. 10. ve 20.00 hod.
Monty python a svatý grál
Putování krále Artuše a jeho udatných rytířů
za posvátnou relikvií podle představ kultovní
britské skečové skupiny. U příležitosti 75. narozenin Johna Cleese.
Vstupné 20 Kč
PÁTEK 10. 10. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání Sax & Crime
Partičku z Rakouska s excentrickým saxofonistou není třeba poličským posluchačům
představovat.
Vstupné 130 Kč/60 KčS
SOBOTA 11. 10. ve 20.00 hod.
DEBUSTROL, Sněžná slepota
Vstupné 110 Kč/90 KčS
ČTVRTEK 16. 10. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Holčička a cigareta
LiStOVáNí přináší na jeviště další skvělou
knihu: Holčička a cigareta. Čeká vás humorná a zároveň krutá podívaná! Účinkují: Lukáš
Hejlík a Petra Bučková.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
PÁTEK 17. 10. ve 20.00 hod.
FRU FRU
Třebíčský „luxusní underground, navoněnej
punk a blbej jazz“ jede tour k letošní novince,
CD Freak show! Vstupné 100 Kč/80 KčS

SOBOTA 18. 10. v 18.00 hod.
Noc plná překvapení 4.
DJ Koogi - česká drumm and bass legenda,
Jahtec Jammin Job live reggae-dub Žatec,
Eski & Johnyx basstronic control crew Blansko drum & tekk, Dj Out - On - poličská jungle legenda
Vstupné 80 Kč/100 Kč
SOBOTA 23. 10. ve 20.00 hod.
Život Briana
Monty Pythonův komediální příběh o muži,
který se stal mesiášem proti své vůli. U příležitosti 75. narozenin Johna Cleese.
Vstupné 20 Kč
PÁTEK 24. 10. ve 20.00 hod.
Zuby nehty
Legendární celodívčí kapela a jejich nové CD
Vstupné 100 Kč/70 Kč
SOBOTA 25. 10. v 18.00 hod.
Punk a Poezie v Poličce 4.
Kapely: Easing Daze (HC woman vocal punk),
Driák (harmonika hospoda punk), Ortodoxní
terror (d-beat, crust ala Crass), Werglův pjos
- houslovy punk Výstava obrazů: Maxi Kobra (Lea Braxatorisová Šumperk), Ollda Welington (Chrudim), Eliška Kvíčalová (Brno)
Básník Pavel J. Hejátko + akademický výklad
punkových textů Oldřicha Zezuly
Vstupné 80 Kč
PÁTEK 31. 10. ve 20.00 hod.
Volant + Dukla vozovna
Povedené partičky z Pardubic netřeba představovat
Vstupné 110 Kč/90 KčS
Výstava obrazů
Nadále pokračuje výstava obrazů Lucie Chadimové a Kristýny Galíkové

Poličské muzeum hlásí rekordní
návštěvnost
Poličské muzeum během léta doslova praskalo
ve švech. Neuvěřitelných 6 825 návštěvníků si nenechalo letos ujít výstavu Hry a klamy, která byla
zapůjčena z IQ Landie Liberec a trvala od května
do konce srpna tohoto roku.
Denně tudy prošlo na stovky spokojených návštěvníků a muzeum se tak stalo místem, kde
bylo možné trávit hodiny a hodiny plné zábavy
a smíchu. Místem, kam zavítaly rodiny s dětmi,
prarodiče s vnoučaty i mladí přátelé toužící se
dobře pobavit a něco zajímavého se dozvědět.
„Podle nás spočívala jedinečnost výstavy v tom,
že na rozdíl od běžných výstav, kde by návštěvníci neměli na exponáty sahat, byli zde nuceni
k opaku. S vystavenými objekty bylo zapotřebí
pracovat. Každý hrací stůl, interaktivní panel
či závěsná tabule přibližovala jiný poznatek
z oblasti fyziky nebo biologie a zároveň v sobě
skrývala prvek pobavení, hry a objevitelského
vzrušení,“ uvádí Alena Jandlová.
„Neskrýváme své nadšení, ale zároveň usilovně pracujeme na dalších zajímavých novinkách,“ řekl David Junek, zastupující ředitel
Městského muzea v Poličce. „Na příští sezónu

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

připravujeme výstavu, která bude zaměřena
na představení základních poznatků o stavbě
lidského těla, jeho schopnostech a lidských smyslech. Návštěvníci si na sobě vyzkouší a hravou
formou se dozví, jak naše tělo vlastně funguje. Všechna stanoviště mají vysoký výchovně –
vzdělávací účinek a děti i dospělí si rozhodně užijí a ani si nevšimnou, že se vlastně učí,“ dodává.
Již tradičně je snahou muzea podnítit v malých i velkých návštěvnících hravou formu zájem
o regionální tradice, historii a hudbu. Jak dokazují čísla letošní návštěvnosti i ostatních výstav
a stálých expozic, muzeum se ubírá správným
směrem.

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

Městská knihovna
Pátek 3. 10. – vestibul
knihovny od 18.00 hodin
Vernisáž výstavy El Greco
– Olejotisky Rostislava Krámského
Říjnová výstava s názvem
El Greco představí olejotisky
Rostislava Krámského. Umělec představí fragmenty obrazů s motivy apokalyptických výjevů
od středověkého malíře El Greca, které zpracoval
olejotiskem. V pátek 3. října v 18 hodin zveme na
vernisáž s osobní účastí Rostislava Krámského.
Čtvrtek 16. 10. - Divadelní klub od 20.00 hodin
LiStOVáNí – Holčička a cigareta (Benoit Duteurtre)
LiStOVáNí přináší na jeviště další skvělou knihu jednoho z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů. Proti světu plovoucímu
v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými zákazy, proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy,
čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky
bouří: v práci si chodí na záchod potají vykouřit
cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro
něj začíná pekelná spirála vyšetřování, věznění
a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show. Účinkují: Lukáš Hejlík
a Petra Bučková. Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji v knihovně na oddělení pro dospělé.
Vstupné 100 Kč/50 Kč.
Neděle 26. 10. - čítárna knihovny od 14.00 hodin

Výstava v knihovně
Autorské čtení detektivky B. M. Horské – Brouk
Zpříjemněte si nedělní odpoledne autorským
čtením a povídáním B. M. Horské. Spisovatelka,
známá svými krimiromány ze současnosti, představí svůj nejnovější detektivní román Brouk, který zamířil na pulty knihkupectví v září 2014. Nenechte si ujít nedělní odpoledne, které bude ve
znamení záhad, tajemství a pátrání s B. M. Horskou.
Říjnový tematický koutek – Detektivní pátrání
s knihovnou
V říjnu své místo v tematickém koutku obsadí detektivní romány! Vydejte se do světa záhad,
zločinů a detektivního pátrání. A nezapomeňte:
Pravé tajemství života je hledání krásna (Anatole
France).
Sobota 1. 11. – vestibul knihovny od 17.00 hodin
Vernisáž výstavy Pavla Váchy – LISTOPAD’89…
takoví jsme byli
Výstava fotografií Pavla Váchy nás vrací do dramatických dní na sklonku roku 1989, kdy skončila
éra bolševické totality, do dní, kdy se začala vracet
demokracie. Události na Národní třídě v Praze, na
Letenské pláni, na Václavském náměstí ale i v divadlech, jednacích síních, v kuloárech parlamentu i v arcibiskupském paláci znamenaly začátek
dlouhé cesty zpět od „normalizace“ k normálnímu
životu. Fotografie nám připomenou pár okamžiků
začátku cesty, která ale stále nekončí. V rámci akce
Listopadání 2014, které pořádá občanské sdružení Pontopolis ve spolupráci s Městskou knihovnou.
Více informací v listopadové Jitřence.

Rostislav Krámský – olejotisky: EL GRECO
V říjnu v knihovně vystavíme soubor olejotisků
Rostislava Krámského, rodáka z Broumova a fotografa, který se zabývá olejotiskem. Umělec představí
fragmenty obrazů s motivy apokalyptických výjevů
od středověkého malíře El Greca, které zpracoval
olejotiskem. „V této sérii jsem zpracoval fragmenty
obrazů malíře El Greca, vlastním jménem Doménikos Theotokópulos. Téma jsem si vybral z několika
důvodů. Za prvé jsou obrazy El Greca po technické
stránce vhodné pro zpracování olejotiskem, pak
mne zaujal motiv - nejde mi o náboženství, ale o působivé apokalyptické výjevy. A v neposlední řadě
mne po přečtení životopisu El Greca oslovila jeho
morálně pevná osobnost.“ uvedl autor ke své výstavě.
„Olejotisk je stará fotografická technika, kdy se vytvoří neviditelný obraz, na který se štětcem nanáší
olejová barva. Obraz potom lze rozmazat, zamazat
nebo přemalovat. Jedná se o ruční techniku, každý
kus je tedy neopakovatelný originál.“ popisuje techniku Rostislav Krámský.
Svoji první výstavu olejotisků měl Krámský
v březnu 2011 na Staré radnici v Broumově. Následovaly výstavy v Hradci Králové, Špindlerově Mlýně
a v Praze. Nyní jej čeká Polička. Výstava bude v prostorách knihovny zahájena za přítomnosti autora
v pátek 3. října v 18 hodin a k vidění bude do 31. října.

Zákrejsova Polička 2014
Nesoutěžní přehlídka ochotnický souborů vstupuje do 4. ročníku. Na prknech poličského divadla se letos představí ochotnické spolky z Poličky,
Víru, Městečka Trnávky a Luže.
sobota 4. 10. v 18 h. - Divadelní spolek Tyl
Polička – „mladší kočovníci“
L. Vrabec: SVATOJÁNSKÉ ELEGIE
Mladší kočovníci z Poličky zahájí 4. ročník
divadelního festivalu se svojí autorskou
hrou se zpěvy.
sobota 11. 10. v 18 h.
Ochotnický spolek Vířina z Víru
V. Blažek a Z. Podskalský: SVĚTÁCI
Divadelní komedie Světáci je přepisem známého filmového díla scénáristy Vratislava
Blažka a režiséra Zdeňka Podskalského.
neděle 12. 10. v 17 h.
Divadelní skupina pro náctileté pod vedením
B. Kaprasové a V. Jílkové
PRODANÁ NEVĚSTA aneb Jak děti dělají
referát
Veselohra se zpěvy s použitím libreta Karla
Sabiny.

sobota 25. 10. v 18 h.
Divadelní soubor Městečko Trnávka
E. Rovner: VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
„Hru jsem začal psát v polovině 80. let a dokončil jsem ji až po osmi letech. Neustále
jsem se k ní vracel a chtěl jsem ji vylepšovat.
V té době se mi nedařilo nejlépe a ze všeho
jsem obviňoval svoji matku, která byla již
deset let po smrti“ (slovo autora)
Vstupné na každé představení je 60 Kč (na nedělní představení 30 Kč)
Předprodej byl zahájen na obvyklých předprodejních místech Tylova domu (IC Polička, IC Bystré a CK Ko-Tour Polička). Pokladna Tylova domu
se bude otevírat vždy hodinu před jednotlivými
představeními. Vstup volný po předložení Senior
pasu nebo průkazu člena SDČR v Poličce.
Těšíme se s vámi na příjemná setkávání v prostorách Tylova domu při představeních v rámci
přehlídky amatérských divadelních souborů Zákrejsova Polička 2014.

pondělí a úterý 13. a 14. 10. v 8 a 10 h.
Divadelní skupina pro náctileté pod vedením
B. Kaprasové a V. Jílkové
PRODANÁ NEVĚSTA aneb Jak děti dělají
referát
Představení pro školy.
sobota 18. 10. v 18 h.
JDO Jaroslav Luže – Malý Jarda
V. Peška: JAK TO DĚLAJÍ ANDĚLÉ aneb
stvoření světa
Mýtus o stvoření světa, o stvoření prvního
člověka a o jejich vyhnání z ráje, je převeden do rozverné a humorné roviny.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Kreslíme s Matýskem a Ájou
- pro děti od 5 let
- zábavné kreslení u malířských stojanů na motivy animované pohádky
Termín: pátek 17. 10.
Čas:
15.00 -16.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
20 Kč
Přihlášky: do 13. 10.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281

Vintage náramky III.
- dílna pro děti od 1. třídy
Termín: pátek 24. 10.
Čas:
14.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč, s členskou kartou 45 Kč
Přihlášky: do 15. 10.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Keramická dílna
- pro děti od 5 let
- vymodelujeme si andílka, ale čerta
necháme v pekle
Termín: úterý 11. 11. , 25. 11. , 2. 12. (dále dle
dohody)
Čas:
16.00 - 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
80 Kč
Přihlášky: do 7. 11.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281.

Akce na podzimní prázdniny
Prázdninový den pro rošťáky
- pro děti od 1. třídy
- prázdninový den s pohybem na trampolínách a výtvarnou dílnou
Termín: pondělí 27. 10.
Místo:
SVČ Mozaika
Čas:
8.30 – 16.00 hodin (sraz v Mozaice)
Cena:
150 Kč
Přihlášky: do 17. 10.
Vedoucí: Faltýnková Blanka a Švecová Zdeňka
Info:
Faltýnková Blanka, Švecová Zdeňka,
461 725 352, 736 761 281

Podzimní aranžmá
- pro studenty a dospělé
- aranžování živých rostlin v barvě
podzimu
Termín: pondělí 17. 10.
Čas:
18.00 - 20.00 hodin
Místo:
Kamenec
Cena:
180 Kč
Přihlášky: do 13. 10.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281
Aranžování pro děti
- dílna pro děti od 1. třídy
- tvoření s přírodními materiály
Termín: úterý 21. 10.
Čas:
16.00 - 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35 Kč, s členskou kartou 30 Kč
Přihlášky: do 17. 10.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Šifra Mistra Leonarda
- prázdninová akce pro děti od 1. třídy se
spaním na Mozaice
Termín: úterý 28. 10. –29. 10.
Čas:
pondělí 8.30 – úterý 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
400 Kč
Přihlášky: do 17. 10.
Vedoucí: Hejduková Alena a Švecová Zdeňka
Info:
Děti dostanou před akcí informace
v motivačním dopise.

Pletení z pedigu
- dílna pro studenty a dospělé s příjemným přírodním materiálem
Termín: středa 22. 10. (v případě, že výrobek
nestihneme tak i 29. 10. )
Čas:
17.00 - 20.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
350 Kč
Přihlášky: do 15. 10.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Halloweenská párty
- pro děti od 1 třídy
Připravíme se na magickou atmosféru
Halloveenského svátku, samozřejmě
i s dlabáním dýní.
Termín: pátek 31. 10.
Čas:
15.00 -17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč s členskou kartou 55 Kč
Přihlášky: do 23. 10.
Lektorka: Irena Chroustovská

Výukové programy pro školy
„Na svém polštáři“
- pro třídní kolektivy 1. a 2. st. ZŠ
- muzikoterapie se zdobením relaxačních polštářků
Termín: říjen, listopad
Čas:
9.00 – 11.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč
Lektoři: Vladimír Poutník, Blanka Faltýnková, Dagmar Procházková
„Finanční gramotnost“
Výukový program bude probíhat interaktivní, poutavou a zajímavou formou pod vedením
odborníka Jana Smejkala v příjemném prostředí SVČ Mozaika. Součástí programu budou
videoprojekce, skupinové hry, pracovní listy
a interaktivní diskuse.
Výukové programy pořádáme ve spolupráci se spolkem přátel SVČ Mozaika za finanční
podpory města Poličky.
Pro ty, co neradi sedí doma, připravujeme
zájezd na divadelní představení do Brna spojený s návštěvou vánočních trhů.
Stále je možnost přihlásit se do našich zájmových kroužků, začínáme od 1. října.
Sledujte naše webové stránky a náš Facebook, ať vám nic neuteče a vše se dozvíte včas.
www.mozaika-policka.cz, Facebook: SVČ
Mozaika Polička

Rozhovor s Pavlem Páskem
Ahoj, Pavline, můžu Tě v našem mini rozhovoru oslovovat Buřte?
Jasan, v tom není problém. Nakonec Polička
má jednu takovou výjimečnost, že tady má skoro
každý druhý nějakou přezdívku. Tolik přezdívek
jako v Poličce je snad jenom v Pražské galerce
(pozn redakce: podsvětí).
Jak ses Buřte dostal k muzice a k baskytaře?
Asi před 10 lety mě Slávek Janda, frontman
Abraxasu a otec zakladatel WG na nějakém
mejdanu oslovil, jestli bych s ním nechtěl hrát
v kapele. Byli jsme oba totálně na šrot a já mu
musel o sobě nalhat strašný věci, ale on si to
pomatoval a za dva dny mi volá, že mě bere a za
měsíc hrajeme. Okamžitě jsem si koupil basovku
a přesvědčen o své genialitě, jsem se začal učit.
Do koncertu jsem zvládnul jen polovinu skladeb,
a když jsem to na Slávka vybalil, tak to bral jako
dobrou bžundu a zbylý čas koncertu vyplnil svými nekonečnými sóly.
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Které styly ti nejvíce sedí?
Jestli myslíš hudební styl, tak v hraní mně vyhovuje pankáčský disko, co hrajeme s WG, a jestli
myslíš životní styl, tak to bych radši nezmiňoval.
Jsi frontmanem Walda Gangu, ale v kterých
kapelách jsi ještě hrával?
Před nástupem do WG jsem v Poličce založil
skupinu Motorest band. Myslím, že docela prima
kapela, ale dostal jsem padáka, prý pro nedostatek talentu a píle.
Jaký byl Tvůj největší zážitek spojený s hraním?
Každá kapela má zážitků na 10 knih a 20 celovečeráků. Někdy se dějou fakt šílený věci. My
jsme první dva roky neměli skoro žádný, protože jsme už v Praze byli tak nalitý, že jsme vůbec
nevěděli, co se děje a dělo. Ale největší nářez asi
byl, když jsme jeli turné s Kabátama a v Hradci
Králové na letišti bylo 30 tisíc lidí. Ten nádhernej
červnovej večer asi nic nepřekoná.

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

Co používáš za vybavení?
Teď zjišťuji, že můj aparát je komplet americký,
tak doufám, že na mě nějakej ruskej chytrák nedá
embargo. 2 baskytary Musicman a zesilovač a repro-Messaboogie výkon 750 W.
Přestože žiješ dlouhé roky v Praze, jsi srdcem
stále „poličák“?
Poličák jsem vším a nejen srdcem. Každého člověka to táhne tam, kde se narodil, kde jsou kamarádi z dětství, hřiště, kde na něj všichni řvali, jak
je levej, hospoda, kde se poprvé ožral a nevím, co
ještě. A navíc Polička má jedno mimořádné specifikum. Alespoň jak to tvrdí moji známí, kteří do
Poličky jezdí na různé akce a snad se nikdo neurazí: Takovejch exotů jako je v Poličce, to se nikde
na světě nevidí. a vo tom to je.
Rozhovor vedl

Tomáš Kubát

Program Centra Bohuslava Martinů
VERNISÁŽ:
VÝSTAVA – „DÍLA (NE)
MOCNÉ DUŠE“
– výstava výtvarné a literární
tvorby lidí s duševním onemocněním
1. října – 16. října
Autoři různého věku, pohlaví, profesí i životních osudů, propojení osobní
zkušeností s duševním onemocněním a službou
Otevřené dveře, představí pestrou škálu děl různorodých motivů a technik. Prezentovaná tvorba
vykresluje pocity, prožitky a vjemy lidí vystavených vlivu duševní nemoci. Součástí akce je
putovní výstava „Jsem jako ty“, která zahrnuje
básně a obrazy lidí nemocných schizofrenií a jejímž cílem je přiblížit veřejnosti svět této nemoci
prostřednictvím umění.
Vernisáž výstavy se koná ve středu
1. 10. 2014 v 15.00 hod. v přednáškovém
sále centra. Výstavu pořádá Oblastní charita Polička v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Vstup volný.
VÝSTAVY:
JIŘÍ ŠTOURAČ
– malíř, vystavující v Poličce po třinácti letech
13. 9. – 9. 11.
Malíř, náležející do proudu nové figurace se narodil roku 1960 v Novém Městě na Moravě a nyní
žije v nedalekém městě Bystré. Roku 1984 absolvoval AVU Praha. Vedle malířské tvorby s figurálními náměty a tématem interiérů a zátiší se věnuje
také uhlové kresbě a ilustraci. Při studijní cestě
do Itálie se roku 1994 seznámil s freskami Piera
della Francessca a roku 1991 vykonal pěší pouť
z Prahy do Santiago di Compostela. Mimo jiné je
malíř zastoupen ve sbírkách Národní galerie. Na
výstavě se můžete těšit na figurální náměty, interiéry a zátiší.
TRIÁDA – Pavel, Tomáš a Jan Herynkovi
13. 9. – 9. 11.
Výstava prací doc. Pavla Herynka (nar. 1943
v Poličce) a jeho synů Tomáše (1970) a Jana (1973)
představí veřejnosti práce z posledních let. Návštěvníci se budou moci seznámit s celou škálou
autorských děl od fotografických portrétů Tomáše, přes manipulované fotografie a grafický design
Jana až po Pavlovy tušové malby, kresby věnované Bohuslavu Martinů a souborem jeho autorských šperků.
67. UMĚLECKÝ SALON
Výstavní projekt představí diplomové práce absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně,
které vznikly v roce 2014 v ateliérech školy.
27. 9. – 9. 11. ve výstavních sálech Městské galerie, budova radnice, Palackého nám.
Výstava představí výtvarná díla, která vznikla jako závěrečné práce magisterského stupně
studia v závěru akademického roku 2014. I když
v posledních letech nastupující generace výtvarných umělců hledá vyjádření stále častěji v oblasti
nových médií, konceptuálních a performativních
postupů, výběr se soustředí především na klasická výtvarné disciplíny malby, kresby, grafiky, fotografie, sochařské práce a prostorové instalace.
STĚNA PRO „NOVÉHO KURÁTORA“
1. 10. – 31. 10.
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování
a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor
buduje most mezi uměleckým dílem a veřejností. Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu
by asi vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na
několik poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se doposud měsíčně obměňovala „Stěna
pro jedno dílo“, bude během roku 2014 vystaveno
vždy měsíc jedno dílo dle výběru našich „nových
kurátorů“.

V  říjnu představí průvodce muzea František Dubovský jako „nový kurátor“ dílo
Marie Janků „Za humny“ (ve Vítějevsi). Komorní vernisáž proběhne ve středu 1. 10. v 17.00 hod. v muzeu.

Akce se koná 11. 11. v 18.00 hod. v přednáškovém sále centra. Vstupné 30 Kč.
NÁŠ MARTINŮ: KONCERT PRO HOUSLE A  KLAVÍR Alexej Aslamas – housle,
Inna Aslamas – klavír
Alexej a Inna Aslamas přijedou do Poličky již
třetí rok po sobě, aby nám tentokrát zahráli dvě
dueta Bedřicha Smetany, vydaná pod poetickým
názvem Z domoviny, oblíbenou skladbu Mazurek od Antonína Dvořáka a především rozsáhlou
čtyřvětou Sonátu č. 3 od Bohuslava Martinů, kterou skladatel napsal v r. 1944 v New Yorku.
Akce se koná ve čtvrtek 27. 11. od
19.00 hod. v hudebním sále centra. Pořádá
spolek Náš Martinů, vstupné 50 Kč.

Výstavy jsou v září k vidění denně mimo
pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
AKCE
BESEDA – „DEPRESE ZNÁMÁ
A NEZNÁMÁ“
PhDr. Karolína Dvorská (klinická psycholožka a psychoterapeutka, Psychiatrické centrum
Praha) a Petr Koubíček (staniční sestra, Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice) pohovoří
s veřejností o depresi jakožto onemocnění, příznaku i slovu z běžného slovníku. V rámci besedy např. zazní, jak se dá poznat, zda někdo trpí
depresí, jak lze depresi léčit, jestli jí jde předejít
a čím může být způsobena. Chybět nebudou ani
informace o tom, jak pečovat o vlastní duševní
zdraví.
Akci pořádají Otevřené dveře Oblastní
charity Polička v rámci Týdnů pro duševní zdraví. Beseda se koná v pátek 3. 10. od
18.00 hod. v přednáškovém sále centra.
Vstup volný.
BESEDA – Domácí hospic pro Poličku
a okolí
Oblastní charita Polička představí novou zdravotně sociální službu – Domácí hospic sv. Michaela. Na úvod besedy pohovoří MUDr. Ondřej
Sláma, PhD. z Masarykova onkologického ústavu
v Brně na téma „Srovnání domácí a ústavní hospicové péče“. Hospicový tým představí hostům
podobu nové služby a příklady péče o těžce nemocné pacienty v domácím prostředí. Závěr besedy bude věnován otevřené diskusi. Slavnostní
zahájení provozu služby Domácího hospice proběhne v úterý 14. října od 16.30 hod.
v přednáškovém sále Centra Bohuslava
Martinů. Akci pořádá Oblastní charita Polička a je určená odborné i laické veřejnosti. Vstup volný.
NÁŠ MARTINŮ: ŠPANĚLSKÝ VEČER –
DUO NANA Helena Tamelová – zpěv, Irena Babáčková – kytara
Pro milovníky španělské melodiky a temperamentních rytmů, kytarové virtuozity a krásného
hlasu je určen program, v němž zazní díla známých španělských autorů pro soprán a klasickou
kytaru, popř. kytaru jako sólový nástroj. Po renesanční a romantické úvodní části (Luis de Milán,
Fernando Sor) zakotvíme na konci 19. a ve 20. století, kdy se v uměleckém světě dokázali prosadit
Francisco Tárrega (klíčová osobnost moderní
kytarové hry), Joaquín Rodrigo (uplatnění kytary
v klasické hudbě), Miguel Llobet (úprava katalánských písní pro kytaru) a Manuel de Falla (studium španělského folklóru).

VÁNOČNÍ VÝSTAVA – JESLIČKY
Z POLIČKY
22. listopadu 2014 – 11. ledna 2015
Centrum B. Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska připravuje vánoční výstavu betlémů
a vánočních tradic. Jak název napovídá, budou
k vidění betlémy, které mají souvislost s Poličkou,
případně s jejím blízkým okolím. Ve dvou výstavních sálech poznáte betlémy různého stáří a vytvořené z různých materiálů.
VÝZVA PRO VEŘEJNOST
Milí čtenáři, jistě někteří z vás vlastníte pěkný betlém, kterým byste rádi potěšili také další
občany Poličky. Můžete jej u nás vystavit na
letošní výstavě! Uvítáme především betlémy
hodně staré (i kdyby nebyly v nejlepším stavu),
betlémy, které jste sami vytvořili nebo papírové
vámi vystřihované či vyřezávané. Zároveň můžete
Muzeu nebo Betlemářům Poličska nabídnout jednotlivé betlémové figurky, nevystřižené papírové
archy nebo jesličky, které už nepoužíváte. Také
uvítáme fotografie tzv. živých betlémů, fotografie
betlémů z vašich domácností, pohlednice a další
písemné materiály týkající se vánoční a betlemářské tematiky především z Poličky a okolí.
Na spolupráci se těší:
Stanislava Cafourková – etnografka, Městské
muzeum a galerie Polička, Tylova 114, cafourkova@muzeum.policka.org telefon: 461 723 855,
468 001 780, mobil 739 227 769
Bohumír Andrle – Spolek českých betlemářů (SČB) pobočka Betlemáři Poličska, mobil
732 379 435

Akce se koná ve čtvrtek 9. 10. od 18.00 hod.
v hudebním sále centra. Vstupné 50 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC
LISTOPAD 2014
ROK ČESKÉ HUDBY V POLIČCE 2014:
Rudolf Firkušný
Koncert a beseda klavíristy Michala Maška
k poctě jednoho z nejslavnějších českých klavíristů, jehož 20. výročí úmrtí si letos připomínáme.
Životní příběh „zázračného dítěte“ nás zavede do
celého světa, kde spolupracoval s nejlepšími orchestry a dirigenty té doby, a poodhalí něco z tajemství úspěchu Firkušeného klavírní hry.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Inspirace z měst
České inspirace

Slavné osobnosti Kraje Smetany
a Martinů – obec Borová

Hradec Králové
13.–18. 10. – XX. ročník Mezinárodního jazzového festivalu –
Jazz Goes To Town 2014
Divadlo Drak, Adalbertinum,
Kongresové centrum Aldis, kluby, ulice města.
Týden trvající přehlídka jazzové hudby, která je
představena v širokém spektru od blues přes fusion, mainstream, funky jazz, be-bop, free jazz až po
jazzovou tradici.
Cheb
10.–11. 10. – Jazz Jam Cheb 2014
jazzový festival
28. 10. – Město Cheb zve na slavnostní koncert
k 96. výročí založení samostatného státu. Západočeský symfonický orchestr hraje díla Antonína
Dvořáka, od 19 hod v Západočeském divadle.
Jindřichův Hradec
5. 10. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál. Oficiální ukončení letní turistické sezóny spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem. Místo konání
centrum města.
Kutná Hora
31. 10. – Kytarová noc. Exkluzivní koncert klasické kytary ve Vlašském dvoře. „Kytarová noc“ se
střídá s „Mezinárodním bienále v interpretační
kytarové soutěži“ v rámci společného projektu Kytara Kutná Hora.
Litomyšl
3.–6. 10. – ArchiMyšl 2014. Oslavy Světového
dne architektury. Různá místa ve městě, komentované prohlídky, procházky i projížďky, Na pivo
s architekty a řada dalších zajímavých akcí.
Telč
11. 10. – Výlov Štěpnického rybníka od 8.00 hod.
Na Baště. Výlov rybníka z hráze před vstupem do
historického centra, prodej živých ryb a rybích
specialit, hudba, občerstvení.
Třeboň
23.–26. 10. – Pohádková Třeboň. Loutkářská
přehlídka k 90. výročí založení Spolku třeboňského loutkového divadla, představení pro děti i dospělé, profesionální i amatérské soubory z celé ČR.

Borová se s hrdostí hlásí
kraj, co jsem viděl, myslím, že lepší než Kameničky
k tomu, jak pobyt v této obci
a že je toho tu víc než kdekoli jinde jsem byl nebo
ovlivnil život a dílo poličské- pracoval. Pořád toho nacházím víc a víc a lidi moc
ho rodáka Bohuslava Martinů
dobří a rádi postojejí… po kopcích jsou roztrouše(1890 – 1959). První zmínka
né chaloupky a stromy mezi malými lány polí, luk
o Borové je v jeho životopise ze srpna roku 1905, a hájů a hejna vran to oživují svým křikem.“ Chodil
kdy jako patnáctiletý koncertoval v místním hos- malovat do kopců kolem Borové, na Lucký vrch, do
tinci. Významný vliv na skladatelovu tvorbu i život
Telecího, do Širokého Dolu. Kromě četných zobraměl však až kontakt Bohuslava Martinů s Borovou
zení zejména zimní krajiny, venkovských stavení
o 10 let později, v období 1. světové války. Velmi
a několika zátiší, pocházejí z tohoto posledního obpodnětným a k francouzské kultuře orientovaným
dobí Masarykova života i dva z jeho nejlepších porintelektuálním centrem se pro mladého skladate- trétů, které mají oba v názvu místo svého vzniku,
le z Poličky tehdy stala evangelická fara v Borové „Sousedka z Borové“ a „Kostelník z Borové“.
a silně jej ovlivnilo přátelství s rodinou faráře VlaPočátkem března 1915 se Herbert Masaryk buď
dimíra Čecha. Podle vzpomínek pamětníků tehdy
přímo v Borové nebo blízkém okolí nakazil tyfem,
navštěvoval Martinů Borovou téměř denně, hrával
pravděpodobně od uprchlíků z Haliče. Krátce po
při bohoslužbách na varhany, sestru faráře Čecha
převozu do Prahy mladý malíř umírá, aniž dovršil
Lydii učil hře na klavír a housle a s jeho vzdělanou
třicátý pátý rok svého života. Zanechává po sobě
a okouzlující manželkou Gabrielou hrával čtyřruč- vdovu se čtyřmi dětmi, jeho poslední dítě, Herberně na klavír. Toto období připomíná několik kla- ta, se narodí až po jeho smrti. Dodejme, že právě
vírních polek, datovaných „Borová, červen 1916“. v dceři Herbertě, jejíhož narození se už její otec
Rovněž tak další skladby věnované Gabriele Če- nedožil, pokračuje rod prezidenta T. G. Masaryka
chové udávají Borovou jako místo vzniku. Jako
až do současnosti, a to i v umělecké linii.
zdroj inspirace pro svou vlastenecky laděnou „ČesVrátíme-li se ještě k osobě Alice Masarykové
kou rapsodii“, dokončenou na sklonku roku 1918, (1889 – 1966), můžeme konstatovat, že ani po smruvádí Martinů hudbu, se kterou se seznámil v Bo- ti svého bratra Herberta neztratila kontakt s Bororové při hraní z evangelických kancionálů. „Boro- vou. Z její iniciativy došlo ještě během roku 1915
vá“ je rovněž pojmenování sedmi českých tanců, k návštěvě rodiny faráře Čecha u paní Charlotty
které Martinů složil v pozdějším tvůrčím období, Garrigue Masarykové v Praze (kde žila během
za svého pobytu v Paříži v roce 1930.
války pod stálým policejním dozorem, zatímco její
Přátelství s Čechovými v Borové otevřelo skla- manžel T. G. Masaryk byl v emigraci). K této nádateli rovněž přístup do rodiny Masarykových, se
vštěvě byl také přizván Bohuslav Martinů, jak už
kterou ho od oněch časů pojilo pouto na celý život;
zmíněno tehdejší častý host v Borové. Alice Mana přímluvu Alice Masarykové, dcery prezidenta
saryková, obětavá pomocnice svého otce v době
T. G. Masaryka, blízké přítelkyně Gabriely Čecho- jeho působení v prezidentském úřadě, byla v letech
vé, byl Martinů přizván k účasti na uměleckém
1919 – 1939 také předsedkyní Čs. Červeného kříže.
zájezdu orchestru Národního divadla do Francie, V této funkci zavítala i do Borové, kde měla předAnglie a Švýcarska na jaře 1919, který měl zásadní
nášku o této organizaci a založila zde i její pobočku.
význam pro jeho další směřování.
Borovský toleranční kostel z konce 18. století
Byla to právě Alice Masaryková, která už v létě
a přilehlou faru, spojenou s oběma umělci, je možroku 1914 zprostředkovala pozvání k delšímu
né navštívit po předchozí domluvě.
pobytu na evangelické faře v Borové pro svého mladšího bratra, malíře Herberta Masaryka
Soutěžní otázka: Ve kterém měsíci a roce na(1880 – 1915). Znal už nedalekou oblast Českomo- vštívil obec Borovou prezident Václav Klaus
ravské vysočiny – byl totiž častým hostem známé- s manželkou? Odpovědi zasílejte na adresu
ho krajináře Antonína Slavíčka v Kameničkách (po
nsauerova@policka.org do 15. října 2014. Autoři
smrti Antonína Slavíčka v roce 1910 je Masaryk svá- prvních dvou správných odpovědí získají vstuzán s osiřelou rodinou, posléze se žení s vdovou Mí- penky na veletrh Památky, který se uskuteční ve
lou Slavíčkovou a pečuje o její tři děti). O své tvorbě
dnech 23. – 24. 10. 2014 na Výstavišti Praha – Hov Borové sám Masaryk píše: „… Tady je nejbohatší
lešovice.

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

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

4.–5. 10.

MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
11.–12. 10. MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
18.–19. 10. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
25.–26. 10. MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
28. 10.
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
1.–2. 11.
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Program RC MaTami
Jsme tu pro vás během lekcí
cvičení, klubů pro rodiče s dětmi, poraden či kreativních dílen.
Program doplňujeme přednáškami z různých oborů, dobročinnou činností i nárazovými akcemi vlastními
i těmi konanými ve spolupráci s ostatními místními organizacemi. Přijďte mezi nás! Jistě si z naší
nabídky vyberete.
Pravidelný program
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí od 9.00 do 12.00 hod.
6. a 20. 10. proběhne v rámci Klubíku sociální
poradna.
• Čtení v knihovně
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let) každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobečci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku) každé
úterý 9.00–12.00 hod.
• Hlídáček! Nová služba!
každou středu 8.00–12.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání
dětí, a to každou středu od 8.00 do 12.00 hod.
Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den
předem, abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hodina.
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Herna pro děti
každou středu 15.00–17.30 hod. V rámci herny budete mít možnost promluvit si s odborníkem, viz níže (Poradny). O vašeho potomka
bude mezitím postaráno v herně.
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00–19.00 hod.! Pozor
změna času!
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi)
s Lídou a Míšou
čtvrtek: 2 - 3 roky, pátek 1 - 2 roky
9.00–12.00 hod.
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.! Pozor
změna času!
Poradny:
• Psychologická poradna
s Mgr. Zdeňkou Drábkovou
8. 10. 2014 (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
• Právní poradna
s JUDr. Veronikou Mazalovou
13. 10. 2014 (pondělí) od 9.00 do 11.00 hod.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
15. 10. 2014 (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
• Poradna osobního rozvoje
s Mgr. Michaelou Vomáčkovou
17. 10. 2014 (pátek) od 15.00 do 17.00 hod.
• Laktační poradna s Lenkou Tulisovou
21. 10. 2014 (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
• Zdravotní poradna
s MUDr. Danielou Juklovou
22. 10. 2014 (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
Klub pro těhotné
• Poradna pro těhotné
14. 10. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které přispějí k většímu klidu
a pohodě nastávajících maminek. Poradna je
pohybovými aktivitami, pokud se do nich budete chtít zapojit, je nutné potvrzení od lékaře,
že můžete cvičit.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní
asistenta svitavské nemocnice)
• Těhulky
21. 10. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.

Probereme témata týkající se těhotenství,
porodu a šestinedělí. Společně se protáhneme
a zrelaxujeme.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
• Montessori dílna
10. 10. (pátek) 15.00–16.00 hod. (pro děti
1–3 roky) a 16.00–17.30 hod. (od 3 let po
předškoláky)
• Tématem říjnové dílničky bude sklizeň.
S mladšími dětmi si budeme povídat o plodech, které se na podzim sklízejí (budeme
tisknout na papír) a se staršími prozkoumáme
význam zemědělství a důležitost šetrnosti
k půdě. Povíme si také o tom, co sbíráme
v lese a vyrobíme si kapesní atlas hub.
Povede: Aňa Hebronová a Lída Burešová
• Šijeme si pro radost - dílna pro maminky
13. 10. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Přijďte si s námi ušít veselou taštičku na
drobnosti (na mobil, šminky či loom gumičky).
Látky, zipy a šicí stroje s příslušenstvím Vám
budou k dispozici. Pokud budete chtít použít
svoji látku, přineste si obdélník této látky
o velikosti nejméně 18x22 cm. Vhodné i pro
začátečníky. Cena: 40 Kč
Povede: Martina Mihulková
• Beseda na téma dětská hra
16. 10. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hod.
K čemu hra dítěti slouží, co o něm můžeme
díky hře zjistit, jak se dětské hraní vyvíjí, a jak
můžeme tento vývoj podpořit, výběr hraček.
Povede: Mgr. Zdeňka Drábková (speciální
pedagožka)
• Tresty ve výchově
– tréninková aktivita v rámci klubu rodičů
(Drobků). Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
17. 10. (pátek) od 10.00 do 11.00, od 11.00 do
12.00 hod. individuální konzultaceTréninkové
aktivity jsou souborem praktických dovednostní a znalostí, jež mají rozvíjet rodičovské
schopnosti a dovednosti, posilovat rodinné
vazby a podporovat pozitivní vztah mezi
rodiči a dětmi.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová (psycholožka)
• Baby signs (znakování) seminář pro rodiče
21. 10. (úterý) od 15.00 do 17.00 hod.
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce
vaše nemluvně říci nebo proč pláče? Na kurzu,
se dozvíte vše, co potřebujete k tomu, abyste začali vzájemně komunikovat s ještě nemluvícím
dítětem. Kurz je vhodný nejen pro rodiče s dětmi do 1 roku (je možné i po 1 roce), ale také pro
prarodiče a pro každého, kdo pečuje o vaše dítě.
Přihlášky nutné předem na email iva.sedlackova1@seznam.cz nebo tel.: 739 627 214. Více informací na www.vyvojditete-litomysl.cz nebo
www.matami.webnode.cz. Cena kurzu: 879 Kč
vč. kompletní sady materiálů pro znakování.
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a nezávislá certifikovaná lektorka programu Baby Signs)
• Rozhodujte o svém zdraví
23. 10. (čtvrtek) od 16.00 do 17.00 hod. poté
dotazy
Příčiny tělesných obtíží v souvislosti s vnitřními orgány. Vstupné: 20 Kč
Povede: Eva Udržalová (zabývá se zdravým
stylem života a detoxikací organismu)
• Kurz správné manipulace s novorozenci
a malými dětmi
31. 10. (pátek) od 15.00 do 19.00 hod.
Intenzivní pětihodinový kurz pro těhotné ženy
a rodiče s malými dětmi do 4. měsíců věku.
Během kurzu se dozvíte o zásadách přístupu
k dítěti a komunikaci s ním. Přihlášky nutné
předem na email: iva.sedlackova1@seznam.cz
nebo tel.: 739 627 214. Cena kurzu: 1.100 Kč
Více informací na www.vyvojditete-litomysl.
cz nebo www.matami.webnode.cz
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycho-

ložka a instruktorka z týmu Evy Kiedroňové
„Něžná náruč rodičů“)
• Vliv rodinného prostředí na vývoj osobnosti
a zdraví dítěte
25. 11. (úterý) od 17.00 do 19.00
Psychomotorický vývoj dítěte od početí do
21. roku života, vliv postoje rodičů na vývoj
osobnosti dítěte, chybějící jeden z rodičů v rodině (úmrtí, rozvod…). Místo si rezervujte na
emailu prihlasse.matami@seznam.cz.
Vstupné: 60 Kč
Povede: Petra Poloková (psychoterapeutka,
pracuje formou individuální terapie)
Dobročinné aktivity:
Smysluplné využití odpadu aneb pomáháme
justýnce
Opět jsme se připojili ke sbírce pro malou Justýnku s Williamsovým syndromem.
Co se sbírá?
• plastová víčka (od PET lahví, kávy, šlehačky.)
• kovová víčka (od piv, limonád…)
• plastové lahve (od limonád, vod, vín…)
• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony…)
Z prodeje „odpadu“ Justýnčina maminka hradí
různé podpůrné aktivity např. hipoterapii či muzikoterapii. Finance jsou využity i k nákupu brýlí, vhodné obuvi a dalších speciálních pomůcek.
V případě většího objemu, je možné domluvit se
na uvedeném telefonním čísle 723 411 765 na odvoz sběru z jiného místa.
Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
VÝLETY S MaTami:
Výlety je možné zakoupit i jako „Dárkový poukaz“. Rezervace míst osobně v RC MaTami v době
konání aktivit, na mailové adrese prihlasse.
matami@seznam.cz, na tel.: 776 270 074 nebo
724 921 384.
Aquapark Pardubice
18. 10. (sobota) odjezd v 8.45 hod. z ulice Hegerova, předpokládaný příjezd 14.30 hod.
Cena 120 Kč za osobu (cena zahrnuje pouze dopravu). Částku je nutno uhradit do 15. 10. Podrobnější informace na www stránkách, facebooku či
plakátech.
Výlet do Freeportu v Hatích
(250 značek, 75 obchodů – slevy po celý rok
30-70 %)
1. 11. (sobota) odjezd v 8.00 hod. z ulice Hegerova, 5 hodin v nákupním centru, příjezd 17.30 hod.
Cena: 225 Kč za osobu. Cena zahrnuje pouze autobusovou dopravu. Částku je nutné uhradit do 20. 10.
Vinný sklípek „U Vrbů“ Hustopeče
22. 11. (sobota) odjezd v 14.30 hod. z ulice Hegerova, příjezd 00.30 hod.
Cena 699 Kč za osobu. Částku je nutno uhradit
do 20. 10. (Cena zahrnuje dopravu, pětihodinový
pobyt ve vinném sklípku, degustaci 8-9 vzorků
vína, neomezenou konzumaci vína, kávu/čaj, nealko, pomazánku, hlavní večeři, obložené talíře,
koláče, řízečky). Podrobnější informace na web.
stránkách, facebooku či plakátech.

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

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)
• Herna pro děti 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě.
Informace o členství získáte od lektorek
aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách www.matami.
webnode.cz.
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM
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Galerie Kabinet
Chaos

Zprávy ze Svojanova

25. 10.–22. 11. v 17 hod.
Barbora B. Němcová – Sinchroni city
Barbora B. Němcová žije a pracuje poblíž pražské stanice metra Palmovky. V jejích obrazech se
mísí mizející poetika této hrabalovsko-boudníkovské čtvrti se spiritualitou, kterou v sobě tato
senzitivní umělkyně nenápadně nosí. Její snové
obrazy městských krajin, buddhů a madon, splývají v homogenní autorskou výpověď sjednocenou
mistrovsky uchopenou “sprejerskou” malířskou
technikou, kterou Bára používá. Témata, o kterých
její plátna vyprávějí, jsou plně prožitými kapitolami jejího života. Barbora B. Němcová ukončila studia na VŠUP v Praze v roce 2000 v intermediálním
atelieru prof. Adély Matasové.
Na setkání s vámi se těší Veronika Šrek Bromová
a Barbora B. Němcová.
Galerie Kabinet Chaos najdete ve Stříteži 68,
4 km od Poličky směrem na Litomyšl. Otevřeno
v den vernisáže dále po domluvě na verbrom@
gmail.com nebo 602 315 215 nebo každou neděli
13–18 hod. Případné změny a aktuality můžete sledovat na webu www.planeta-chaos.cz a na stránkách Galerie Kabinet Střítež na Facebooku.
Celeroční program galerie je částečně podpořen
granty na kulturu města Polička a MKČR. Děkujeme.

Den stromů
a Království včel
Na čtvrtek 23. a pátek 24. října dopoledne připravuje Ekocentrum Skřítek již tradiční
oslavu Dne stromů v Divadelním klubu v Poličce ve formě
vzdělávacího programu pro MŠ
a ZŠ. Bližší informace přijdou
do škol e-mailem, objednávky na tel.: 731 563 819
u Ing. Evy Janečkové.
Ve středu 29. října se koná pro seniory přednáška Království včel v jídelně DPS Penzion od
14 hodin. Hlavním tématem budou samozřejmě
včely a jejich život. Budou zmíněny i produkty včel,
jejich význam nejen pro člověka, ale i pro přírodu.
Ukázka praktických pomůcek při včelaření, obrazový materiál.
Srdečně zveme.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Vážený pane
Konráde
Vážený pane Ing. Karle Konráde, MBA, Brno,
možná jste postavou kompletně vymyšlenou,
však existujete-li, vězte: za Váš příspěvek „Klenot mezi politiky“ (takto nenápadně měsíc před
komunálními volbami.) Vám uděluji velké hnědé
FUJ. Souvislost s článkem „Cesta ve Stříteži“ je do
očí bijící.
Václav Beneš, čajovník poličský
Pozn. redakce: Před zveřejněním článku pana
Konráda v minulé Jitřence jsme ho kontaktovali
právě proto, abychom ověřili, že se nejedná o smyšlenou postavu.
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Hrad Svojanov vyhlašuje fotografickou
soutěž
Probíhající babí léto i následné podzimní dny
nabízejí možnost pořízení neopakovatelných fotografických záběrů. Nejinak je tomu i na hradě
Svojanov. Proto správa hradu vyhlašuje fotografickou soutěž o nejhezčí fotografii podzimního hradu.
Každý soutěžící pošle minimálně jednu fotografii
pořízenou v letošním roce a představující podzimní hrad Svojanov. Fotografie mohou být zasílány
až do konce měsíce listopadu, a to buď mailem na
adresu info@svojanov.cz nebo mohou být vloženy
přímo na oficiální Facebook hradu www.facebook.
com/svojanovcz.
Od 1. do 11. prosince budou fotografie vystaveny
na stránkách www.svojanov.cz i na hradním Facebooku. Po tuto dobu může široká veřejnost hlasovat o nejhezčí zaslané foto prostřednictvím ankety
na výše uvedených webových stránkách nebo pomocí „To se mi líbí“ na Facebooku.
K vyhodnocení a vyhlášení výsledků dojde v sobotu 13. prosince ve 14 hodin před zahájením adventního koncertu v domě zbrojnošů. Vyhlášeny
budou celkem dvě kategorie, divácká a odborné
poroty. Vítězové obou kategorií získají jako výhru
víkendový pobyt na hradě Svojanov s prohlídkou
interiérů a stravováním v hradní restauraci pro
dvě osoby.
Využijte podzimních měsíců k návštěvě hradu
města Poličky a zapojte se do naší fotografické
soutěže!
Petra Dvorská

již zcela konkrétní informace. Stránky přinášejí
spoustu novinek, k těm největším patří například
několik videí o hradu a jeho kulturních akcích, internetový obchod nabízející publikace a suvenýry
hradu nebo zcela nová fotogalerie s aktuálními
obrázky ve velkém rozlišení. Na podobě stránek
se pracuje i nadále. V blízké době například připravujeme spuštění on-line prezentace webových
kamer umístěných v areálu hradu.
Po spuštění stránek došlo k vytvoření nového
oficiálního Facebooku hradu na adrese www.facebook.com/svojanovcz. Chcete-li znát ty nejaktuálnější informace z hradního života, sledujte náš
hradní Facebook. Informace na něj jsou vkládány
skutečně bezprostředně.
Miloš Dempír

Hrad Svojanov plně využívá
informačních technologií dnešní doby
V letošním roce došlo k inovaci a rozšíření prezentace hradu Svojanov na internetu. V letních
měsících byly spuštěny stránky hradu www.svojanov.cz v nové podobě. Snahou autorů bylo, aby
stránky byly co nejvíce interaktivní, a aby bylo
využito nejrůznějších možností k prezentaci hradu a jeho aktivit. Stránky jsou rozčleněny do několika sekcí, které představují aktuální informace,
historii a expozice, penzion, možnost konání svatebních obřadů a firemních akcí. Každá sekce se
dále člení na kategorie, v nichž jsou pak uvedeny

Aby nebyl nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Letošní léto nám
uteklo jako voda. Bylo bohaté na naše akce a věřím, že jsme si ho krásně všichni prožili. Podle
předpovědi počasí a dlouhodobého standardu
máme před sebou babí léto a slunečný podzim.
Tak se na toto období roku těšme a připravme
se na akce, které jsme pro vás připravili a které
plánujeme. Tak jako vždy hezky popořadě: Máme
k vám opět velkou prosbu. Nečekejte, až k vám
zaletí vaše vlaštovka a podle naší nabídky se telefonicky nebo osobně přihlašujte na všechny akce
aktivněji a hlavně osobně a předem. Chceme spravedlnost a tak se budeme chovat podle hesla: Kdo
dřív přijde, ten jede. Snad nás v tomto chápete.
Děkujeme.
A teď již připravované akce: V měsíci říjnu se
již tradičně vzpomíná a oslavuje Den seniorů.
Je dobře, že na nás stát ani obec nezapomínají.
Vždyť jsme za náš krásný život jistě udělali mnoho pozitivního. Na posledním sletu vlaštovek nás
navštívila ředitelka Tylova domu v Poličce paní
Alena Báčová a nabídla nám seniorům návštěvu
akcí, které pořádá v rámci Týdne seniorů, který
se snad protáhne na celý říjen. Děkujeme moc za
tuto aktivitu pracovníkům Tylova domu. Sledujte
proto nabídku Tylova domu a na uvedené akce se
stačí u vchodu prokázat Senior pasem nebo naši
průkazkou člena SDCR v Poličce. Vstup na jednot-

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

livou akci bude pak zdarma. Jedná se především
o tyto akce: 2. 10. beseda se známým cestovatelem
Petrem Žůrkem, dále na všechny komponované
pořady a koncerty v říjnu, každou říjnovou sobotu na divadelní představení Zákrejsovy Poličky
a další nabídky podle letáčku Týden seniorů.
Dále jsme připravili pravidelnou vycházku na
přehradu spojenou s opékáním buřtů a hudební
produkcí našich amatérů, a to 7. 10. Sraz účastníků vycházky u prodejny na Berlíně v 9.00 hod.
Dále je připraven autobusový zájezd dne 21. 10. na
Jižní Moravu, na bojiště tří císařů do Slavkova
u Brna a návštěva moravského sklípku v Mutěnicích. Volná místa stále jsou. Zájemci hlaste se
u svých vlaštovek.
14. 10. bude mít schůzku výbor SDCR v 10.00 hodin v THT a na den 16. 10. také v 10.00 hodin
plánujeme další slet vlaštovek. Měsíc říjen, tedy
měsíc seniorů, zakončíme 30. 10. od 14.00 hodin
v malém sále TD. Tylův dům nás v rámci akcí pro
seniory zve na přátelské podzimní setkání s hudbou, tancem a tombolou. Na tyto všechny plánované akce se na vás, vážení důchodci, těší Tylův
dům spolu s výborem SDCR a jeho předsedou.
Neseďte doma a přijďte se bavit. Další podzimní
a zimní akce až v listopadové Jitřence. Mějte se
všichni pohádkově.
Předseda MO SDCR v Poličce Ivan Chudý

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

#

Čas
1. 10. 13.30
15.00
17.00
18.00
2. 10. 8.15
10.00
17.00
3. 10. 18.00
18.00
19.00
21.00
4. 10. 18.00
5. 10. 15.00
17.00
6. 10. 9.00
14.00
19.00
7. 10. 8.15
16.00
8. 10. 13.30
15.00
18.00
9. 10. 18.00
19.00
20.00
10. 10. 15.00
19.00
20.00
11. 10. 18.00
20.00
12. 10. 17.00
13. 10. 8.00
9.00
10.00
14.30
16.00
19.00
14. 10. 8.00
10.00
16.30
17.00
19.00
15. 10. 15.00
19.00
16. 10. 16.00
20.00
20.00
20.15
17. 10. 10.00
15.00
17.00
18.00

Název akce - popis
Seniorská stopa
Vernisáž výstavy: „DÍLA (NE)MOCNÉ DUŠE“
Vernisáž výstavy: Stěna pro „nového kurátora“
57 dní na cestě kolem světa - cestopisná beseda spojena s promítáním
57 dní na cestě kolem světa - beseda pro školy
57 dní na cestě kolem světa - beseda pro školy
Výstava obrazů
Vernisáž výstavy El Greco - Olejotisky Rostislava Krámského
Beseda – „Deprese známá a neznámá“
Kurz tance a společenské výchovy
EGGNOISE, DISCOSKANK
Zákrejsova Polička - Svatojánské elegie
Den seniorů
O Ševci Ondrovi a komtesce Jůlince
Den otevřených dveří
Předváděcí akce stop - beseda se zástupci České obchodní inspakce
Grund & Čechová - koncert KPH
Jak vycvičit draka 2 - pro školy
Vintage náramky II. - šperkařská dílna pro holky
Šikovné ručičky
Psychologická poradna
7 trpaslíků - 3D animovaný film pro děti
ŠPANĚLSKÝ VEČER - DUO NANA Helena Tamelová – zpěv, Irena Babáčková - kytara
Vztahy na úrovni - svižná komedie s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli
Monty python a svatý grál
Montessori dílna
Kurz tance a společenské výchovy
Jazzové setkání Sax & Crime
Zákrejsova Polička - Světáci
DEBUSTROL, Sněžná slepota
Zákrejsova Polička - Prodaná nevěsta aneb Jak děti dělají referát
Zákrejsova Polička - Prodaná nevěsta pro školy
Právní poradna
Zákrejsova Polička - Prodaná nevěsta pro školy
Divadlo učí seniory finanční gramotnosti
Šijeme si pro radost
Dřív než půjdu spát - thriller s Nicolem Kidman a Colinem Firthem
Zákrejsova Polička - Prodaná nevěsta pro školy
Zákrejsova Polička - Prodaná nevěsta pro školy
Slavnostní zahájení činnosti Domácího hospice sv. Michaela
Klub pro těhotné
Daniel Hůlka s klavírním doprovodem M. Rady
Logopedická poradna
Andělé všedního dne - film natočený podle předlohy Michala Viewegha
Beseda na téma Dětská hra
LiStOVáNí - Holčička a cigareta
LiStOVáNí – Holčička a cigareta
Manon - živě z Královského baletu v Londýně
Tresty ve výchově- tréninková aktivita
Poradna osobního rozvoje
Kreslíme s Matýskem a Ájou - zábavné kreslení
Podzimní aranžmá v Kamenci

Místo konání
DPS Penzion
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
Městská knihovna Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
DPS Penzion
DPS Penzion - jídelna
Tylův dům
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion - pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
OU Kamenec

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

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

Název akce - popis
Kurz tance a společenské výchovy
FRU FRU
Noc plná překvapení 4.
Zákrejsova Polička - Jak to dělají andělé aneb Stvoření světa
Šikovné ručičky
Drákula: Neznámá legenda - zrození monstra
Baby signs - kurz pro rodiče
Aranžování pro děti - dílna pro děti od 1. třídy
Laktační poradna
Hrátky s pamětí
Zdravotní poradna
Pletení z pedigu pro dospělé
Dárce - Meryl Streep a Jeff Bridges v americkém sci-fi dramatu
Rozhodujte o svém zdraví
Vintage náramky III. - šperkařská dílna pro holky
Kurz tance a společenské výchovy
Zuby nehty
Punk a Poezie v Poličce 4.
Zákrejsova Polička - Vrátila se po kolenou
Život Briana - Monty Pythonův komediální příběh
Autorské čtení detektivky B. M. Horské
Prázdnonový den pro rošťáky - PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Krok do tmy - slovenské drama
Království včel - přednáška Ing. Evy Janečkové
Intimity - sedm příběhů o lásce
Narozeninové zpívání
Odpolední posezení v rámci Týdne seniorů
Kurz správné manipulace s novorozenci a malými dětmi
Halloweenská párty - pro děti od 1. třídy
Kurz tance a společenské výchovy
Volant + Dukla vozovna
Škatuláci - animovaný film pro děti
Vernisáž výstavy Pavla Váchy – LISTOPAD’89…takoví jsme byli
Škatuláci - 3D - hrdinové mohou mít překvapivé tvary
Listohraní - večer akustické hudby

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

Název akce - popis
Místo konání
13. 9. –9. 11. Jiří Štourač - obrazy a kresby
Centrum Bohuslava Martinů
13. 9. –9. 11. TRIÁDA – Pavel, Tomáš a Jan Herynkovi
Centrum Bohuslava Martinů
27. 9. –9. 11. 67. Umělecký salon - Diplomanti FaVU 2013 - výstavní projekt představí diplomové práce absolventů
Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, které vznikly v roce 2014 v ateliérech školy.
Městská galerie, Palackého nám.
1.–16. 10.
VÝSTAVA – „DÍLA (NE)MOCNÉ DUŠE“
Centrum Bohuslava Martinů
1.–23. 10.
Výstava 57 (dní na cestě kolem světa) - fotografie
Tylův dům
1.–31. 10.
Stěna pro „nového kurátora“
Centrum Bohuslava Martinů
3.–31. 10.
Výstava Rostislava Krámského - El Greco
Městská knihovna
4.–31. 10.
Výstava DPS Polička
Tylův dům
4.–31. 10.
Střípky I.Sionová aj. Kosina - obrazy a sochy
Tylův dům
23.–24. 10. Den stromů 2014 - vzdělávací program pro MŠ a ZŠ
Divadelní klub
28.–29. 10. Šifra mistra Leonarda - prázdninová akce se spaním na Mozaice
SVČ Mozaika Polička

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna, Pontopolis www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

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

#

Čas
17. 10. 19.00
20.00
18. 10. 18.00
18.00
20. 10. 13.30
19.00
21. 10. 15.00
16.00
17.00
22. 10. 14.00
15.00
17.00
19.00
23. 10. 16.00
24. 10. 14.30
19.00
20.00
25. 10. 18.00
18.00
20.00
26. 10. 14.00
27. 10. 8.30
19.00
29. 10. 14.00
19.00
30. 10. 14.00
14.00
31. 10. 15.00
15.00
19.00
20.00
1. 11. 15.00
17.00
18.00
19.00

říjen 2014

Z deníku staromilce
aneb: Psáno 19. září 2014
Začíná se mi zdát, že nejefektivnější by bylo, SWOT analýze a na ní postaveném volebním prokdyby se souboj lídrů (a lídryně) odehrál hezky ve- gramu. Volič bez paměti by se snad i namlsal, volič
řejně, muž proti muži (ženě). Městský kronikář by
s pamětí se pravděpodobně ocitá ve stavu úžasu.
psal: Rivalové (a rivalka) se sešli na svěžím pažitu
K facebookovým výlevům jednoho z předních
u našich krásných hradeb. Nad rybníkem se líně
kandidátů dovolte komentář jeho vlastním slopřevaloval ranní opar. Na cestě se srocoval dav
vem – „kulervoucí”! ODS oslovila voliče obsáhlým
natěšený na občerstvení zdarma. Vyhrávala ve- letákem vyvedeným v barvě na kvalitním papíře.
selá kapela, dítka natahovala ručky po balóncích
Nic nového, nic nápaditého, stará parta jako by
– symbolech radosti a naděje.
si byla jista, že ji nic neohrožuje, a kdyby, tak je
Reálným kolbištěm je ovšem internet a sociální
připravena k dohodám. Šťourala potěší roztomilá
sítě. Poličáci se pustili do debaty na facebookové
hrubka v kapitole „školství”. Sic! K personálním
stránce Svitavského deníku s vervou sobě vlastní. změnám došlo (oproti roku 2010) na kandidátce
Z nevinné ankety „zvolte si starostu”, která patr- KSČM a KDU-ČSL. Budeme-li vycházet z výše
ně měla sloužit netrpělivým voličům k ukrácení
zmíněné ankety, šance lídra komunistů jsou miničasu zbývajícího do voleb, stalo se neúprosné fó- mální, lidovecká jednička se vytrvale drží na třetí
rum, kde létají paragrafy, jména diktátorů, odka- příčce. Program ani jedné ze stran zatím nikde
zy na temné síly a jiné obskurnosti. Ne všechny „nevisí”a nemá smysl spekulovat. Lze jen doufat, že
názory jsou úplně „mimo” – pravda je, že rodin- případná výměna zástupce KSČM v městském zaným koalicím neujdeme nejspíš ani při letošních
stupitelstvu nepovede k tomu, že jedinými respekvolbách. Snad na všech kandidátkách nalezneme
tovanými občany Poličky budou „důchodci”. Od
jména, jejichž shoda není náhodná. Spokojeni
posílení lidoveckého vlivu si mnozí z voličů slibují
budou ti, pro něž titul znamená nejen odbornost, podporu pro sociální projekty, otevřenější komuale i schopnost být dobrým politikem. Mýliti se je
nikaci a ústup od elitářství, které se do poličské
lidské. Razantně vstoupilo na sociální síť sdružení
komunity razantně vtírá. Co říci ke kandidátkám
nezávislých kandidátů Pro Poličku, zdá se však, že
TOP 09 a Sdružení SPOZ.NK? Smutný pohrobek
mu poněkud dochází dech a nápady. Prezentace
nezvládnutých ambicí a nezávazný žertík? Škoda
hnutí ANO, tohle je Poličsko, jeví se být tribunou
silných jmen, která mohla být ozdobou a tahousvého lídra. Nedalo se čekat, že mladý ambicióz- nem jiných kandidátek. Tak třeba příště? Přeji
ní právník bude stát pokorně v koutku. To ovšem
vám, vážení čtenáři Jitřenky, dobrou volbu!
dráždí omlazenou ČSSD. Ta zahájila kampaň při-kazhlouplým sloganem, aby plynule přešla k seriózní

Klub zdraví zve na říjnovou přednášku
Co je a co není „déjà vu“ neboli „Již viděno“?
Je to z francouzštiny převzatý termín pro jakousi
chybu ve vnitřní struktuře mozku a jeho činnosti,
kdy nám místa, kde jsme nikdy nebyli, lidé, s nimiž jsme se nepotkali, situace, které jsme nezažili,
slova, která jsme neslyšeli, připadají za určitých
okolností, jako bychom tam byli, potkali se, viděli
nebo slyšeli. Mně se to stává docela často. Prý to
souvisí s pamětí. Já mám ta svá „již viděno“ docela
ráda, je to zpestření šedonudné normálnosti. Jen
někdy může mít člověk zvláštní pocit, že se jeho
mozková činnost ubírá opravdu nežádoucím směrem.
Když vás teď pozvu na přednášku s názvem
„Menopauza“, můžete mít pocit, že tohle jste již
letos četli - a přece to nebude „déjà vu“ v pravém
slova smyslu, neboť tato přednáška se pro onemocnění lektorky neuskutečnila. Ale koneckonců
podzimní čas s dozráváním a přípravou na pauzu
v podobě zimního odpočinku se s tématem vhodně

Kardiaci zvou

pojí. Zveme vás tedy podruhé na zmíněnou přednášku Gábiny Slezákové do horní místnosti SVČ
Mozaika dne 8. října od 18.00 hodin. Ochutnávka
s recepty, okénko k zamyšlení a dobrá nálada budou k dispozici.
Možná máte občas pocity, že vás smysly klamou,
možná si umíte sami vysvětlit příčiny těchto iluzí
(neboť i déjà vu je vlastně jen smyslový klam, iluze,
který občas zažívá 60-80 % zcela zdravých jedinců), nabídnu vám několik tématických citátů: „Příroda nám dala iluze jako náhradu za to, co nejsme
a smysl pro humor jako náhradu za to, co jsme.“
(Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort) „Rozlišovat mezi minulostí a budoucností je jen iluze, ovšem velmi tvrdošíjná.“ (Albert Einstein). „Mladí si
dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti.“ (Patricie Holečková)
Ať jste v kterékoli z těchto kategorií, bez ohledu
na občasné iluze či deziluze, život stojí za to, aby
byl žit co nejnaplněněji. I k tomu vám Klub zdraví
podává pomocnou a přátelskou ruku.
Těšíme se na setkání s vámi - a přejeme vám, ať
jste zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

V sobotu 4. října výlet na Moravu, naučná stezka
„Bosou nohou do Rakous“. Zámek Valtice, kulturní
program, kolonáda Reistna. Odjezd BUS nádraží
Polička v 7.00 hod. Návrat ve večerních hodinách.
V sobotu 18. října kondiční vycházka podzimní
Vysočinou. Délka vycházky do 5 km. Průvodce
vycházky Pavel Brokl. Sraz: na nádraží v Poličce
v 8.30 hod.
V úterý 21. října se uskuteční Výroční členská schůze ve velkém sále „FABRIKA“ začátek
v 15.00 hod. Drobné dárky vítány. Malé občerstvení zajištěno, a neseďte doma, příroda na nás čeká.
Od 15. září je možný pro členy ZO Kardio, po
předložení průkazu, vstup na plavání do plaveckém bazénu Polička za 30 Kč/osoba.
Jan Pokorný
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Nové pohlednice
muzea
Muzeum vydalo k blížícímu se výročí založení
města (2015) malonákladovou sérii 11 pohlednic,
z části historických a z části prezentujících vlastní
sbírky:
Přemysl Otakar II. – král železný a zlatý, zakladatel města Poličky.
Anthoni Bays: Zahradní hostina Hohenemsů, 212
x 543 cm, 1578, nejrozsáhlejší renesanční skupinový portrét na sever od Alp (54 osob).
Michael Rentz: Mědirytina morového sloupu
(mariánského obelisku) v Poličce, 1742.
Polička po r. 1744 – barokní podoba města v době
jeho zlatého věku, autor odborného zpracování David Junek, autor kresby Josef Kánský, autor kolorování Jiří Šindler (formát A5).
Náměstí v Poličce od východu, Josef Šembera,
1825, barokní podoba města v mezidobí po výstavbě
radnice r. 1744 a před požárem r. 1845 (formát A5).
Polička – klasicistní vyřezávaná domovní vrata,
z muzejních sbírek.
Bohuslav Martinů ve třech letech.
„Na poličském rynečku po dobrém tom pivečku“,
reprint pohlednice Jos. Kaňky z doby před r. 1905.
„Žíznivý pozdrav z Poličky“ reprint pohlednice Jos.
Kaňky z let 1905-1914.
Veronika Bromová: ZEMZOO, fotografie, součást
instalace na 48. Bienále současného umění v Benátkách 1999.
Veronika Bromová: Rozcestí, z cyklu Království,
fotografie, 2004.

Pozvánka na
ochotníky
Členové sekce Kamenné divadlo Divadelního
spolku Tyl pro širokou poličskou veřejnost nacvičili
pohádkovou hru od režiséra brněnského rozhlasu
Zdeňka Kozáka „O ševci Ondrovi a komtesce Julince“. Zkušeným hercům se líbí a na zkouškách role
prožívají. V jednotlivých rolích se představí: Zdena
Pávková, Růžena Tomanová, Valerie Cechová, Jana
Poljačiková, Karel Pávek, Lukáš Zrůst, Jakub Kleinbauer, Pavel Jílek a Lukáš Havran. Pohádka patří
na režijní stůl Jana Matouše st. Po veřejné generálce bude hra uvedena v premiéře v neděli dne 5. října v 17.00 hodin na malé scéně v Divadelním klubu.
Na babičky, dědečky, mámy, táty a hlavně poličské
i přespolní děti se těší herecký kolektiv.
Ing. J. M.

Kardio Svitavy na
Vysočině
Ve dnech 31. 8.–7. 9. se uskutečnil rekondiční pobyt kardiaků Svitavy v hotelu Pavla ve Vlachovicích
na Vysočině.
Rekondiční pobyt měl daný řád – ranní rozcvička,
dopoledne hodinové cvičení. Po obědě vycházka po
okolí v délce 5-8 km, v podvečer přednášky, týkající se tělesného a duševního zdraví. A večer zábava
pro dobrou náladu – večer s harmonikou, grilování,
společenské hry, olympiáda s vyhodnocením a poslední večer kulturní program, který si zajistili sami
účastníci. V průběhu pobytu měli všichni, kdo měli
zájem, možnost účastnit se kanisterapie.
Velký dík účastníků rekondice patří těm, kteří
měli organizaci na starosti: předsedovi Kardio
Janu Pokornému, organizátorce pobytu Zdeňce
Chvojsíkové, Marcele Pokorné, která měla na starosti vycházky, a cvičitelce Jiřině Lánové.
Za účastníky rekondice
Pelikánová Zdeňka
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Husovka
Tou ulicí se chodí k nádražím vlakovému či autobusovému, na polikliniku, do marketu, ale i do
hospody či bistra. Hlavně se jí ale jezdí. Byla frekventovanou ulicí směrem na Litomyšl a obráceným
směrem do Jimramova či Bystrého a Svitav a to
i v dobách, kdy si o dláždění mohla tato ulice jen snít.
Natož o vznosném jménu. To dostala zcela přirozeně, když odborný učitel na měšťanské škole Adolf

8. srpna 1952 byla v Poličce průtrž mračen, provázena silným krupobitím. Kroupy vydržely až do následujícího dne a pro obyvatele Husovy ulice to byla
pohroma. Kuklův a Šafářův dům (čísla 24 a 25) byly
zatopeny, protože odtoky do kanalizace nestačily přívalům deště a navíc průtoku bránily kroupy.
Najednou – snad k nějakému výročí či významnému dni muselo být vše hotovo – zkrátka k nějakému

výsledky. Nenajdete zde dům, který by neměl popraskanou omítku, v horším případě viditelné spáry
ve zdivu. Tak to šlo až do letošního roku.
Než došlo k rekonstrukci vozovky, dostali jsme
předloni příjemnou zámkovou dlažbu na chodníky
a letos se začaly dít věci: dostali jsme plán rekonstrukce Husovky zahrnující především nový vodovodní řad a kanalizační šachtu. Skutečně 15. dub-

1938

1939

1945

1952

1952

2014

2014

2014

dni D byla Husovka hotova. Výsledek té práce vyšel
najevo po více jak šedesáti letech. Nejviditelnější
změnou bylo zvýšení úrovně vozovky a chodníků,
takže se do některých domů chodilo po schůdku
dolů. Následky nesly už zmiňované domy číslo 24
a 25 při každém velkém lijáku.
Koncem let šedesátých dostala ulice živičný povrch, což znamenalo další zvýšení úrovně vozovky.
Pak byly úhledné chodníkové kostečky zality hrubým asfaltem, stěží se hodící tak na vozovku třetí
třídy. Neodhadnutelné působení spodních vod mělo
za následek její vzlínání a mnoho majitelů muselo
dříve suché domy podřezat a izolovat. Vím o tom své,
protože to už jsem v Husovce bydlel. Po vzniku kamionové dopravy už nestačila ulice její těžké tonáži,
a když se k tomu přičtou různé zásahy do vozovky,
především neustálé opravy děr, ale budování nových
přípojek i v chodnících, včetně kabeláží, dostaneme
pohled na zflikovanou ulici a chodníky s různou kvalitou i zrnitostí asfaltu. Působením vnějších a vnitřních sil se některé kanálové mříže a poklopy dostaly
tu pod úroveň, tu nad úroveň vozovky a jedoucí
kamiony s volně loženým nákladem způsobovaly
detonace ne nepodobné výbuchům, ale s podobnými

na práce začaly a nestačili jsme se divit výkonům
mechanizace při odstranění všech vrstev vozovky
asfaltem počínaje, přes dlažební kostky a původního podkladového štěrku konče. Zúčastěné firmy
a pracovníci se museli vyrovnávat s nenadálými
komplikacemi, které nemohly být v projektu předvídány, ale musely být vyřešeny. Odborná rutina všech
pracovníků byla obdivuhodná. Bylo to období oboustranné tolerance i navázání našich přátelských kontaktů s vodáky i silničáři. A taky už víme, že když je
při válcování zapnut dusací excentr a rozezní se vám
doma ve skleníku hrníčky a obrazy se vychýlí z vertikální osy, že to je podle Richterovy stupnice zemětřesení 4. stupně. Cituji doslova z naučného slovníku:
4,0-4,9 – třesení věcí uvnitř domů, drnčivé zvuky,
významné škody jsou nepravděpodobné. Na druhé
straně – vozovka je udělána pro vysoké zatížení. Ve
vidině, že se vše blíží ke konci a po dlouhých desetiletích budeme mít ulici v pořádku, jsme takovéto
drobnosti přijali s porozuměním. A tak závěrečné
lajnování ulice bylo zároveň podtrhovací linkou, která ukončila na den přesně plánovanou rekonstrukci
15. srpna tohoto roku.
A. Klein, foto O. Kukla, A. Klein

Vaníček nechal postavit dům, v jehož štítu vytvořil
český sochař Vilém Amort veliký reliéf Upálení Mistra Jana Husa. To bylo v roce 1902 a ve stejné době
můj dědeček Gustav Klein oslovil Viléma Amorta
a ten vytvořil v průčelí domu reliéf temperamentního koně. Oba dva reliéfy v posledních desetiletích
úspěšně chátrají. Až jich nebude, jméno Husova
ulice snad bude žít dál. Pokud nebude nahrazeno
jménem nějakého současného významníka.
Začnu svou fotohistorii ulice rokem 1938. Jak
patrno, byla ulice za zátarasem. Jak z Hegerovy ulice, která byla v Německu? Museli jste projít naším
domem z Hegerovy ulice číslo 258 a vyjít našimi
druhými dveřmi do ulice Jungmannovy a pak přes
zahradu a dům paní Litterbachové do Husovky. Tak
vypadal zábor Poličky, trvající 46 dnů jako následek
mnichovské dohody.
V létě 1939 zastihla Husovku povodeň, nikoliv
však první ani poslední. V čase kulminace bylo
možno plout loďkou až na Obec, což bylo prostranství, kde stávaly cirkusy, houpačky, ale i hasičská
věž – rozhledna. Dnes je tam DPS Penzion.
Na jaře pětačtyřicátého roku byly vybudovány kolem Poličky masivní protitankové zátarasy
z kmenů stromů. Tenhle měl bránit průjezdu na
Litomyšl.
V té době bylo dláždění ulice asi o 30 cm níž a do
všech domů se chodilo z roviny chodníku, ne jako
po její rekonstrukci v roce 1951-53.
Ta byla prováděna brigádnicky, což byl velký krajíc chleba, který si Městský národní výbor ukousl
a který znamenal do té doby ukázku nevídaných
zmatků a nesmyslných rozhodnutí. Jako gymnazista jsem se s třídou zúčastnil těchto brigád vícekrát
a jednou jsme si řetězově podávali veliké dlažební
kostky z levé strany ulice na pravou, abychom příště ty samé stěhovali z pravé strany na levou. Můj
strýc Otakar Kukla namaloval agitku, kde je ulice
nazvána po městském architektovi jako Adamova
ulice. Hlas lidu ji tak přejmenoval.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Setkávání maminek a dětí na faře
V lednové Jitřence jsme slíbili,
že vám postupně představíme
aktivity Římskokatolické farnosti Polička. Tentokrát vám napíšu o setkávání maminek a dětí.
Scházíme se maminky a děti
po celý rok vždy ve čtvrtek od 9.30 do 11.00 hod.
na faře. Složení nejvíce ovlivňuje aktuální nemocnost dětí. Přichází tři až devět maminek a tři až
dvanáct dětí ve věku 0-3 let, o prázdninách se přidávají i starší sourozenci.
Program má tři pevné body. První část věnujeme Modlitbám matek. Jsme jednou ze skupinek
celosvětového hnutí Modlitby matek z komunity
Solace a modlíme se společně za své děti podle
brožurky, která byla napsána pro katoličky i pro

matky z jiných církví, které ctí Pannu Marii, Ježíšovu matku, bližší informace můžete nalézt na
www.modlitbymatek.cz. Druhá část je věnována
aktivitám s dětmi (společně zpíváme, tancujeme,
učíme se dětská říkadla). Ve třetí části se snažíme
o krátké sebevzdělávání nás maminek podle našich aktuálních zájmů.
Děti si hrají, pobíhají, kreslí, skládají puzzle
nebo sedí mamince na klíně. Mají k dispozici hračky, knížky, pastelky a papíry. V létě využíváme farní zahradu, kde mají děti větší rozběh.
Rády mezi sebou uvítáme další maminky s dětmi. Pokud se rozhodnete mezi nás přijít, můžete
si ověřit, že se setkání opravdu koná na www.farnostpolicka.cz.
Věra Klimešová

Farní pouť na Homoli
Když se dnes řekne slovo „pouť“, většina lidí,
zvláště dětí, si představí zábavné atrakce – kolotoče, houpačky, horské dráhy apod. V dřívějších
dobách však toto slovo mělo jiný význam. Lidé
putovali, většinou pěšky, desítky kilometrů na
posvátná místa, kde si chtěli vyprosit dar zdraví,
pomoc v obtížích či požehnání do dalších dní.
S podobným záměrem se rodiny, děti, dospělí
i ti dříve narození z poličské farnosti vydali v sobotu 13. září na farní pouť. S ohledem na všechny věkové kategorie i vzdálenost jsme využili dopravní prostředky a na místo určení, ke kostelu
Panny Marie bolestné na Homoli, jsme dorazili
dvěma zaplněnými autobusy. Zde jsme s P. Miloslavem Brhelem a P. Benediktem Machálikem
prožili společné chvíle při mši svaté a následně si
prohlédli poutní kostel i jeho okolí. Potom jsme se

přemístili do nedalekých Častolovic do zámeckého areálu, kde si každý z účastníků mohl vybrat
dle chuti a nálady, jak využije nabídky programu.
Někteří z nás zvolili prohlídku zámku, děti navštívily minizoo v přilehlém parku, a všichni využili
krásného prostředí zámeckého nádvoří k posezení
s přáteli. Oba páni faráři, náš poličský P. Miloslav,
stejně jako P. Benedikt, který v Poličce působil
před několika lety, byli po celou dobu s námi.
Možná se naše farní pouť lišila od těch dřívějších tím, že jsme nemuseli podstoupit takovou
námahu a oběti, přesto jsem přesvědčena, že svůj
význam měla. Mohli jsme jako farní společenství
prožít nějaký čas spolu, sdílet se, těšit jeden z druhého a navíc poznat nová zajímavá místa.
Markéta Šafářová

Poličská univerzita třetího věku
zahájila jedenáctý ročník
Dne 9. 9. byl zahájen již jedenáctý ročník Poličské univerzity třetího věku. Po delším čase se
opět otevřely dva okruhy přednášek, což umožnilo
navýšit kapacitu a pro zájemce o přednášky se tak
stala U3V mnohem dostupnější. Další výhodou je,
že si posluchači mohou vybrat téma, které je jim
bližší a více je zajímá.

Nabídka volného
bytu v DPS
Nabízíme možnost přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970,
Polička. Jedná se o dvoupokojový byt 2 + 1 se sociálním zařízením, o celkové ploše 50 m2, který je
určen pro 2 osoby. Uchazeči musí splňovat podmínky dle pravidel pro přidělování bytů do tohoto
zařízení, tj. zejména podmínka starobního nebo
invalidního důchodu a odpovídající zdravotní stav
pro pobyt v DPS. Umístění do těchto bytů je vhodné zejména pro uchazeče, kteří potřebují pomoc
při zajištění péče o sebe, jako je například donáška
nákupů, zajištění stravy včetně obědů, pomoc při
přípravě jídla, pomoc s osobní hygienou, s úklidem domácnosti, apod.
Bližší informace včetně přihlášky naleznete
na internetových stránkách www.dpspolicka.cz,
nebo je poskytne telefonicky či osobně ředitel
Mgr. Pavel Brandejs (461 753 121) nebo ved. pečovatelské služby Irena Smolková, DiS, (461 753 122).

Ke studiu je nabízena skupina přednášek týkající se znalosti práva a Nového občanského
zákoníku. Toto téma pomáhal zorganizovat pan
JUDr. Milan Břeň, který je nejen lektorem U3V, ale
byl i hlavním iniciátorem při výběru okruhu přednášek z oblasti práva a získání a oslovení dalších
lektorů. Právní znalosti a zkušenosti posluchačů
dále přednášejí Mgr. Pavel Brandejs, JUDr. František Nunvář a paní Radka Kopecká. Právem proto náleží panu JUDr. Milanu Břeňovi i ostatním
přednášejícím poděkování, za vstřícný přístup
k požadavkům U3V.
Velký dík patří i nové lektorce U3V paní
PhDr. Ivaně Fridrichové-Sýkorové, Ph.D., která
posluchačům předá své dlouholeté, praktické zkušenosti a vědomosti z oblasti historie. „Úsvit lidské civilizace“ je název druhého studijního tématu
U3V. Přednášky jsou zaměřené na vznik a vývoj
člověka, na způsob života lidí před miliony let, na
vznik a vývoj přírody, na úplné počátky lidské kultury, a na mnoho dalších zajímavých témat.
Ke studiu zimního semestru, jedenáctého ročníku Poličské univerzity třetího věku, se přihlásilo
80 posluchačů. Posluchači jsou nejen z Poličky, ale
i z přilehlých obcí. U3V navštěvují i lidé ze Sádku,
Borové, Trpína, Pusté Kamenice, Rohozné, Korouhve, Kamence a Stříteže.
Těší nás velký zájem posluchačů o studium Poličské univerzity třetího věku. Všem zúčastněným
i projektu U3V přejeme hodně úspěchů, posluchačům stálé zdraví a projektu U3V mnoho dalších
zajímavých témat a spolupracujících lektorů.
Za organizaci DPS „Penzion“ Polička
Irena Smolková, DiS., koordinátor univerzity

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

Varhany v Pomezí
Římskokatolická farnost Polička spravuje také
kostely v okolních obcích Pomezí, Květná a Modřec. V kostele sv. Jiří v Pomezí se už několik let při
sbírkách účelově shromažďovaly prostředky na
opravu varhan, které byly silně napadeny červotočem a od r. 2011 zcela nefunkční.
Díky štědrosti dárců, podpory obce Pomezí
a Pardubického kraje se podařilo sehnat potřebnou částku na jejich obnovení a v září letošního
roku byla oprava dokončena.
Poprvé se tento jednomanuálový mechanický
kuželkový nástroj, který v r. 1898 vestavěl pražský
varhanář Jindřich Schiffner do původní barokní
varhanní skříně, rozezní 19. října 2014 v 9.00 hod.
při mši svaté, kdy bude požehnán. Odpoledne
ve 14.00 hod. se uskuteční slavnostní koncert, na
kterém vystoupí profesoři pardubické konzervatoře varhaník Václav Uhlíř a zpěvačka Hana Medková. Všichni jste na tyto slavnostní události srdečně
zváni.
Ing. Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Pozvánka DPS
Penzion
1. 10. Seniorská stopa – od 13.30 hod.
6. 10. Den otevřených dveří od 9.00 hod.
6. 10. Předváděcí akce – stop: beseda se zástupci České obchodní inspekce od 14.00 hod. v jídelně.
8. 10. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
13. 10. Divadlo učí seniory finanční gramotnosti
od 14.30 hod. v jídelně.
20. 10. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
22. 10. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
23. 10. Království včel – přednáška Ing. Evy Janečkové (Ekocentrum Skřítek) od 14.00 hod. v jídelně. Vstupné 25 Kč.
30. 10 Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Z činnosti DPS
Penzion
Senioři letní měsíce rádi využívají k cestování.
Navštěvují místa v blízkém okolí, ale také se vydají
pomocí videa do cizích vzdálených krajin. Tentokrát v pořadu „Cestujeme všemi smysly“ navštívili
Itálii. Zemi, která nabízí zasněžené vrcholky hor,
rozlehlé pláže a bohatou historii. Senioři navštívili památky ve Florencii, přiblížili se k burácející
Etně, seznámili se s národním italským tancem.
Na své cestě ochutnali Focacciu – italský chleba
a víno, v rukách drželi lávový kámen, oblázky
z italských pláží a mušle.
Další výlet se uskutečnil na oblíbenou Baldu.
A to bylo něco. Košíky a vozíky seniorů byly plné
hub. Houby byly snad u každého stromu. Také se
grilovalo, zpívalo se, pan Čermák hrál na harmoniku a samozřejmě se také čistily houby.
Protože slunce v tomto období zkracuje svoji
cestu po obloze, dny se krátí a ve vzduchu začínáme cítit podzim, nastal čas na zamykání atria.
K poslednímu letošnímu grilování seniorům zahrál pan Hladík a pan Otepka. Zpěv seniorů doprovázelo sluníčko a sem tam už byl cítit podzimní
větřík. Hrálo se a zpívalo také při narozeninovém
zpívání. Šikovné ručičky vyráběly patchworkové
obrazy a v keramice se senioři věnovali výrobě
Betlému.
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Zprávy z Charity
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Středa 1. října
Seniorská stopa Podzimní krokování
Chcete vědět kolik kroků je potřeba při cestě
z DPS „Penzion“ na náměstí, nebo při putování
kolem hradeb? Neváhejte a přijďte to spolu
s námi zjistit.
Trasa č. 1 – kolem hradeb – odchod od DPS
„Penzion“ ve 13.30 hod.
Trasa č. 2 – na náměstí - odchod ve 14.00 hod.
od DPS Penzion.
Trasa č. 3 – od Domova důchodců ve
14.00 hod.
Putování zakončíme v jídelně DPS Penzion,
koncertem. Vystoupí komorní mužský
pěvecký sbor - Vocatus ecumenicus.
Vstup zdarma

Pondělí 6. října
Den otevřených dveří
9.00 – 10.00 hod.
Cvičení na židlích
10.00 – 16.00 hod.
Seznámení s pečovatelskou službou
Prohlídka střediska osobní hygieny
Ukázka kompenzačních pomůcek
Prohlídka volného bytu
Prohlídka společných prostor DPS Penzion“
Seznámení s volnočasovými aktivitami
10.30 – 11.30 hod.
Video ze života v DPS „Penzion“
Výstava obrazů a fotografií – práce seniorů

Pondělí 6. října 14.00 hod.
jídelna DPS „Penzion“
Beseda se zástupci České obchodní inspekce
Práva spotřebitelů na předváděcích akcích
právo na úplné, srozumitelné a pravdivé
informace, právo volby smlouvu uzavřít či
nikoliv, právo na odstoupení od smlouvy
do 14 dnů – bez udání důvodů a bez sankce,
právo na vrácení
peněz do 14 dnů

Pondělí 13. října 14.30 hod.
jídelna DPS „Penzion“
Projekt Senior Help Praha
Divadlo učí seniory finanční gramotnosti
Rodinný rozpočet – jak vyjít s omezenými
prostředky, prodejní akce, levné nákupy, bankovnictví, bankomat, platební karty
Ke každému tématu je herci secvičena scénka,
která je v určitý okamžik zastavena, vstoupí do
ní odborníci, kteří poradí jak se nedostávat do
rizikových situací a pokud se tak již stane, jak
je co nejlépe řešit.
Vstup zdarma
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Týden pro duševní zdraví
opět i v Poličce
Světový den duševního zdraví
připadá každoročně na 10. října.
V Poličce jej letos prostřednictvím
akcí Otevřených dveří Oblastní
charity Polička oslavíme v týdnu
od 29. září do 5. října. Na pondělí 29. září je připravena beseda se studenty 4. ročníku místního gymnázia, s nimiž o známých i méně známých duševních chorobách a psychiatrii jako takové pohovoří
Bc. Štěpán Plecháček, sociální pracovník střediska
Otevřené dveře.
Výtvarnou a literární tvorbu lidí s duševním
onemocněním představí výstava „Díla (ne)mocné
duše“, která se uskuteční od středy 1. října do čtvrtka 16. října v Centru Bohuslava Martinů. Prezentované práce klientů Otevřených dveří vykreslí pocity, prožitky a vjemy lidí, kteří jsou vystaveni vlivu
duševní nemoci. Součástí akce je putovní výstava
„Jsem jako ty“, která zahrnuje básně a obrazy lidí
nemocných schizofrenií, a jejímž cílem je přiblížit
veřejnosti svět této nemoci prostřednictvím umění.
Vernisáž výstavy se koná ve středu 1. října v 15 hod.
v AV sále Centra Bohuslava Martinů v Poličce.
V pátek 3. října od 18 h. se v Centru Bohuslava Martinů uskuteční beseda pro veřejnost na
téma „Deprese známá a neznámá“. Přednášející
(PhDr. Karolína Dvorská, psycholožka a psychoterapeutka, Psychiatrické centrum Praha a Petr
Koubíček, staniční sestra, Psychiatrická nemocnice Praha Bohnice) pohovoří o depresi jako samostatné nemoci, příznaku i slovu z běžného slovníku.
Vysvětlí, jak se dá poznat, když našeho blízkého
trápí deprese, jak ji lze léčit a zda lze depresi přecházet. Představí depresivní potíže jako reakci na
náročnou životní situaci a nezapomenou ani na
možnosti péče o vlastní duševní zdraví a pohodu.
Týden zakončí víkendová akce určená pro klienty střediska a jejich blízké – psychoedukační kurz.
Karolína Dvorská a Petr Koubíček povedou přednášku a skupinovou diskusi o vlivu duševní nemoci
na život nemocného i jeho okolí, životních hodnotách a životním stylu, a jejich místu v péči o duševní zdraví. Přiblíží také problematiku partnerství,
rodičovství a života rodiny v kontextu duševní
nemoci. Prostor bude i na individuální konzultace.
Srdečně zveme všechny příznivce duševního
zdraví na výstavu a besedu pro veřejnost – vstup
na obě akce je volný!
Jana Dobrovolná
Dům pro Charitu
Neziskové organizaci, právě pro její neziskovost,
a tím i omezené zdroje peněz na jakékoliv investice,
se nestává často, aby se zaobírala koupí nemovitosti, Oblastní charitě Polička se to však v roce 2014
stalo. V září 2014 koupila rohový dům č. p. 10 na
Vrchlického ulici, známý jako obchod s proutěným
zbožím.
Ke koupi nás vedly ryze praktické důvody. Prostě
jsme se za posledních 9 let, počítáno od zprovoznění nové budovy Denního stacionáře v roce 2005,
rozrostli fakticky na dvojnásobek pracovníků i služeb, a do stávajících dvou domů jsme se nevešli. Od
roku 2010 máme dvě střediska v nájemných prostorách, přičemž letos problém kulminoval. Potřebovali jsme přesunout další dvě střediska, dosud
natěsnaná ve stávajících budovách a najít odpovídající prostor pro cvičnou kuchyň. Ekonomická
úvaha nás dovedla k rozhodnutí, že z dlouhodobého hlediska je perspektivnější hradit splátky úvěru
a posilovat vlastní zázemí, než platit řadu nájmů.
A tak jsme jednoho jarního rána na dům, kolem
kterého jsme léta netečně procházeli, pohlédli zcela novým pohledem. Byl dostatečně velký, aby se
do něho vše, co potřebujeme, vešlo a hlavně, byl na
stejné ulici, jako ostatní domy Charity, což je velice
praktické pro organizaci i její klienty.
A co v „Desítce“ bude? Po nejzákladnějších opravách bychom do ní chtěli přestěhovat Otevřené dveInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

ře a Osobní asistenci z nájemných prostor. Z přetížených dvou charitních budov se sem přesune Šance
pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče a zázemí charitní firmičky Otachar, s. r. o. Dole ještě
zbyde místo na pěknou cvičnou kuchyň pro klienty
napříč několika středisky a posílí se skladovací prostory, s jejichž nedostatkem léta zápasíme.
Nákup nemovitosti pro nás představuje radost
z nové perspektivy, ale také starost. Starostí jsou
zejména peníze na splácení a nejnutnější opravy.
Dům jsme nemohli koupit za hotové, přesto jsme
menší část uhradili z rezervy, kterou jsme si za
21 let fungování Charity vytvořili. Zbytek pokryl
dobrý úvěr. Ten budeme splácet z výnosů obchodu Fimfárum, z výtěžků benefičních akcí a z darů.
O pomoc s touto starostí se chceme obrátit také
na vás, poličskou veřejnost. Vždyť osm sociálních,
dvě zdravotní a dvě vedlejší služby jsou zde od toho,
aby sloužily vám všem. Přibližně 1 100 lidí ročně to
už ví, protože tyto služby potřebuje a užívá je.
Štěpánka Dvořáková
Domácí hospic sv. Michaela zahajuje
provoz
Léta jsme veřejnost informovali, že Oblastní charita Polička, její středisko Charitní ošetřovatelská
služba, poskytuje služby umírajícím, kteří chtějí
svůj život uzavřít ve svém domácím prostředí. Byla
to pravda. Nazývali jsme ji službou s prvky hospicové péče, protože jsme věděli, že do statusu
domácí hospicové péče jí ještě jeden podstatný článek chybí. Byl to hospicový tým. V letošním roce se
ho podařilo sestavit, a proto 14. října v 16.30 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce můžeme slavnostně zahájit činnost Domácího hospice
sv. Michaela.
Hospicový tým tvoří čtyři lékaři a lékař - odborný garant na léčbu bolesti a paliativní péči,
vybrané a proškolené zdravotní sestry, sociální
pracovnice a dva psychoterapeuti. V případě zájmu klienta nebo jeho rodiny do něho může být
přizván také duchovní. Nezanedbatelná je také
spolupráce s praktickým lékařem pacienta, který
je o průběhu péče pravidelně informován a podílí
se na péči o pacienta.
Složení hospicového týmu umožňuje výrazně
rozšířit škálu pomoci. Pilířem zůstane odborná lékařská a sesterská péče. Sestra nově získá možnost
konzultací změny zdravotního stavu nemocného
s lékařem domácí hospicové péče, a to 24 hodin
denně, a pacient lékařskou péči v domácím prostředí. K dispozici zůstává široká nabídka sociálních služeb (pečovatelská, asistenční, půjčovna
pomůcek, atd.).
Členové rodiny mohou nalézt v hospicovém týmu
podporu k dobrému zvládnutí ošetřování svého
blízkého nemocného, využít poradenství v sociální
oblasti a získat informace o návazných sociálních
službách. Zvládání náročného období jim i nemocnému může ulehčit také psychoterapeut, případně
duchovní. Rodině bude otevřena rovněž pomoc po
úmrtí pacienta.
Péče zdravotních sester domácí hospicové péče
je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pacient hradí poplatek 100 Kč/den, který pomáhá
pokrýt část nákladů spojených s návštěvní a pohotovostní službou lékaře, protože Domácí hospic
sv. Michaela není smluvním zařízením zdravotních pojišťoven. Rozpočet bude posilován finančními příspěvky a dary jednotlivců, firem a obcí.
O přijetí nemocného do domácího hospice rozhoduje lékař hospice na základě podané žádosti
a informovaného souhlasu nemocného. Domácí
hospic sv. Michaela bude působit v obcích Borová,
Březiny, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev,
Květná, Lubná, Lezník, Oldřiš, Polička, Pomezí,
Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Sádek, Sebranice,
Stašov, Střítež, Široký Důl a Telecí. Více informací
o Domácím hospici sv. Michaela najdete na: www.
policka.charita.cz.
Štěpánka Dvořáková

Revize, kontrola, čištění komínu

Angličtina v DPS

S blížící se topnou sezónou lidé uvažují o čištění
čištění spalinové cesty“. Vzor dokumentu je uveden
komínů a roste i nabídka služeb kominíků. Bohužel
v nařízení vlády 91/2010 Sb. Ze zprávy musí být zcela
ne všichni kominíci jsou zcela seriózní a jsou i takové
zřejmé a jednoznačné, jaké úkony byly provedeny firmy, které záměrně inzerují služby, které neodpoví- zda došlo pouze ke kontrole nebo zda bylo provedají právním předpisům a občany tak přinejmenším
deno čištění i kontrola. Kominík je povinen tuto
matou. Nedávno se opět ve schránkách objevily le- zprávu vypracovat. Kontrola provedená kominíkem,
táky, kde jistá kominická firma uvádí, že v ceně služ- který nemá svůj vlastní živnostenský list, nebo má
by je vypracování tzv. „povinné periodické revizní
např. přerušenou živnost je neplatná.
zprávy“.
Čištění komína – u spotřebičů na tuhá paliva do
Taková nabídka vzbuzuje přinejmenším pochyb- 50 kW se provádí nejméně 2 x ročně u sezónního tonost, neboť žádná povinnost provádět „periodické
pení a 3 x ročně u celoročního topení. Čištění si může
revize“ komínů neexistuje a není tedy ani povinnost
provést provozovatel spalinové cesty sám. Přitom
opatřovat si tzv. „periodickou revizní zprávu“, kterou
občan nemusí vést žádný záznam ani vypracovat
tato kominická firma nabízí.
žádný doklad. Pro případ požáru nebo jiné nehody je
Pro jednoduchou orientaci v problematice je tedy
však vhodné provedené čištění nějakým způsobem
vhodné si zopakovat přehled alespoň některých poj- zaznamenat nebo zadokumentovat – byť třeba jen
mů a povinností, které mají občané - provozovatelé
vyfocením vyčištěného komína na mobilní telefon.
kamen a kotlů na tuhá paliva do 50 kW.
Pokud čištění provede kominík, musí vydat zprávu
Revize komína (spalinové cesty): Provádí se po
o provedení čištění spalinové cesty obdobně, jako je
opravě komína, po stavebních úpravách, po vyvlož- tomu u kontroly spalinové cesty.
kování, vyhoření komína, při instalaci nového spoÚplný seznam revizních techniků a kominíků se
třebiče, při výměně kotle nebo kamen. Rovněž se
živnostenským listem není nikde veden.
provádí po stavbě nového komína – před zahájením
Žádný občan však neudělá chybu, když využije
provozu stavby. Revize se neprovádí pravidelně, ale
služeb kominíků nebo revizních techniků, u kterých
jedná se o jednorázový úkon. Výsledkem je tzv. „Re- si lze jednoduše ověřit jejich profesní způsobilost
vizní zpráva spalinové cesty“, jejíž nedílnou součástí
z veřejných zdrojů. Jde například o kominíky, kteří
je i „Technická zpráva“. Vzory obou dokumentů jsou
jsou členy Společenstva kominíků České republiky
uvedeny v nařízení vlády 91/2010 Sb. Provést revizi
www.skcr.cz. Ověřit si jejich členství ve společenmůže pouze kominík, který vlastní zvláštní opráv- stvu i to, zda mají oprávnění pro provádění revizí, lze
nění pro provádění revizí. Toto oprávnění nesmí být
v seznamech uvedených na této webové stránce.
starší než 5 let. Revize provedená kominíkem, který
Skutečnost, zda běžný kominík (i ten co není v žádnemá toto osvědčení nebo ho má tzv. „propadlé“, je
ném společenstvu nebo cechu) má živnostenský list
neplatná.
si pak může každý občan v registru živnostenského
Kontrola komína (spalinové cesty): Provádí komi- podnikání www.rzp.cz.
ník, který vlastní živnostenský list. Podle platných
V případě nejasností se každý občan může obrápředpisů nelze kontrolu provést svépomocí. U spo- tit s dotazem na orgán státního požárního dozoru
třebičů na tuhá paliva se musí provádět nejméně - HZS kraje, konkrétně na inspektory a komisaře
jednou ročně. Může být kombinována s čištěním
pracoviště prevence – kontakty lze nalézt na www.
spalinové cesty nebo kontrola může být provedena
hzscr.cz.
bez čištění (pokud si provozovatel čistí sám). Výmjr. Ing. Jan Novotný, vrchní komisař
sledkem je tzv. „Zpráva o provedení kontroly anebo
HZS Pardubického kraje územní odbor Svitavy

V DPS „Penzion“ Polička bude opět probíhat od
7. 10. každé úterý dopoledne od 9.00 do 10.30 hod.
výuka anglického jazyka, převážně volnou formou
dle požadavků účastníků. Kurzovné na 4 měsíce
bude činit dle počtu účastníků (8 - 10), 500 Kč/os.
U účastníků se předpokládá alespoň minimální
znalost AJ. Kurz vede paní MVDr. Zemanová. Kdo
má zájem, může se dne 7. 10. v době výuky informovat přímo na kurzu, nebo se informovat u paní
Pevné, tel. 461 753 126.

Recepční v DPS
Nabídka volného pracovního místa v DPS Penzion Polička
Pracovní místo: recepční
Náplň práce: obsluha tel. ústředny, poskytování
informací, zajišťování a udržování bezpečného chodu Penzionu, služba pro obyvatele v DPS.
Požadujeme: organizační schopnosti, komunikativní a společenský přístup zejména k seniorům,
výhodou je kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách nebo praxe v sociálních službách, ve
zdravotnictví, apod.
Pracovní doba: na zkrácený pracovní úvazek (0,7),
denní pracovní doba pondělí – neděle, vhodné i pro
částečně invalidní důchodce.
Plat. zařazení: 2. plat. třída (6.500 – 7.500 Kč)
Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2015
Podání přihlášek: nejpozději do 30. 10. 2014, nejlépe osobně s předáním strukturovaného životopisu.
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.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Představujeme
vám Stáj Machovi

Jak jsem rozšlapal trombózu

Jezdecký klub Stáj Machovi funguje v Květné už
dva roky. Doslova na zelené louce vyrostla krytá
jezdecká hala 22 x 42 m s šestnácti přistavenými
boxy pro ustájení, klubovnou – „domečkem“ se sociálním zařízením, kuchyní a sedlovnou.
O kvalitě práce vypovídá ten fakt, že z původní
lokality Janov u Litomyšle do Květné za paní Machovou přestěhovali své koně i soukromí majitelé,
a to při velmi pestré nabídce ustájení v regionu.
Stáj nabízí širokou škálu služeb: svezení na školním koni, výcvik začátečníků i pravidelný trénink
pokročilých jezdců a jako jedni z mála v České Republice jízdu v dámském sedle. Krytá hala umožňuje zimní přípravu závodních koní a v brzké době
bude hotová i venkovní jízdárna 30 x 70 m se speciálním povrchem z písku a geotextilie. V letošní
seriálové soutěži Equiservis Amater Tour reprezentant stájí Aleš Richter s koňmi Ritma (majitel
Helena Beranová) a Viktoria (majitel Aleš Richter)
předvedl velmi slušnou úroveň parkuru stupně
L (skoky vysoké až 120 centimetrů) a prozatím se
s těmito mladými koňmi drží na 9. příčce.
Dále stáj reprezentují na hobby úrovni Zuzana
Kubíková, Lidie Burešová, Terezka Soukalová
a Barbora Poulová a mají na kontě i pár vítězství.
Hipoterapie je další ze služeb stáje.
MUDr. V. Křenková se věnuje této činnosti 2 krát
týdně, dle počasí na hale nebo v terénu. Jedna návštěva terapie trvá cca 20 minut.
T. Havelková

BURZA ŠKOL 2014
Přehlídka středních škol
a středních odborných učilišť
4. 11. 2014
9 - 18 hodin
v prostorách multifunkčního
centra FABRIKA SVITAVY
Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
Obsahem je
• prezentace středních škol okresu Svitavy
a dalších regionů
• podrobné informace o vzdělávací nabídce
a vyučovaných oborech
• ukázky náplně a činnosti jednotlivých
oborů
• informační a propagační materiály
• služby Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání ÚP ČR
• prezentace významných zaměstnavatelů
a jejich profesních požadavků
Určeno pro
• žáky základních škol a jejich rodiče
• výchovné poradce
• pedagogickou i širokou veřejnost
• zaměstnavatele
Pořádá Úřad práce ČR - krajská pobočka
v Pardubicích, pracoviště Svitavy
ve spolupráci s multifunkčním
centrem Fabrika Svitavy
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Abych nezapomněl, v první řadě bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří mi ať už finančně nebo
materiálně a technicky přispěli na mou původně
plánovanou expedici s přejezdem z TBILISI do
POLIČKY. A to konkrétně městu POLIČKA, paní
Růženě Tomanové, panu Otakaru Klepárníkovi,
firmě cyklo Hrubý a firmě cyklo Znojmo.
Nicméně, expedice skončila dříve než začala,
bohužel.
Když jsem se po měsíci v Bolívii vrátil do ČR,
měl jsem hned druhý den odletět do Tbilisi a poté
uskutečnit přejezd do Poličky. Souhra několika
špatných faktorů dohromady ale způsobila, že
místo přebalování a chystání se na „cyklo-výlet“,
jsem jel na nějaká vyšetření do nemocnice, aby
mi poté na ultrazvuku paní doktorka řekla, že na
odlet kamkoli můžu zapomenout, protože mám
v lýtku ucpanou nějakou žílu trombem. Myslel
jsem si v té chvíli, že si dělá legraci a že to je jen
špatný vtip, ale bohužel to byla realita. S jejím
dalším komentářem, že bych měl být týden v nemocnici a 3 měsíce v klidu bez sportu, jsem šel
skoro do mdlob. Naštěstí mi můj brácha doktor
řekl, že když to lýtko přestane tak bolet, budu brát
pravidelně prášky proti srážlivosti krve a nebudu
to na začátku s námahou přehánět, tak bych někam třeba po týdnu odjet mohl. A tak jsem také
učinil.
Přesně po 7 dnech jsem vlakem odjel do rakouského Villachu a odsud vyrazil směrem na jih. Ne,
že by to byl na začátku zrovna jednoduchý profil,
přejezd Julských Alp mi dal fakt zabrat. Dokonce
jsem jednou musel slézt a tlačit kolo, no jo no, 18%
stoupání s dvacetikilovým kolem a se silničními
převody, se fakt nedalo. Nebo jsem spíš slabej.
Cesta na jih přes celé Slovinsko byla pěkná. Pobřeží Chorvatska, Černá hora a téměř celá Albánie
také, až na to, chvílemi nesnesitelné, vedro. Přes
den jsem se potil ve vlastní šťávě a přes noc to nebylo o moc lepší. Z jižní Albánie z města Vlore jsem
trajektem přejel do jihoitalského Brindisi, odkud
jsem vyrazil po východním pobřeží přes Anconu,
Rimini, Ravenu do Benátek a dále do alpského
městečka Tolmezzo, ze kterého mě čekal asi čyřicetikilometrový výjezd do sedla na hranicích s Rakouskem. Cesta pod Alpami přes Gloggnitz, Semmering, Wiener Neustadt, Neusidler See, Břeclav,
Brno až do Poličky a následně na ultrazvuk do Litomyšle byla zakončením první časti mého putování po Evropě. Po 12 dnech na kole jsem měl na tachometru 3023 km s průměrem přes 250 km/den.
Po tom, co mi na utrazvuku zjistili, že trombus
už je pryč, jsem se sbalil a pokračoval další den
směrem na Šumavu, Regensburg až téměř k Bodamskému jezeru, poté zpět do Passau a podél Dunaje do Lince, Vídně, Bratislavi, Budapešti a nakonec 200 km po dálnici do srbského hlavního města
Bělehradu. Tam už jsem toho měl fakt dost (a taky
jsem musel do práce), tak jsem sedl na noční vlak
do Budapešti, na kole přes den přejel do Bratislavi
a vlakem poté domů, do Poličky. 5315 km za 22 dní,
průměrně 241,59 km/den – to bylo o cca 1500 km
více než původní plánovaná cesta z Tbilisi do Poličky.
Ale to nejlepší na všem nebyly ty nasbírané kilometry, ale spousta zážitků s lidmi, sám se sebou,
a v neposlední řadě s kolem. Jeden úsměvný zážitek za všechny. Určitě si říkáte, ten Mazal je fakt
vadnej, že jede v Srbsku po dálnici na kole. Když
jsem se na hranicích ptal celníka kudy to mám
nejlepší cestou z maďarského Szegedu do srbského Bělehradu, řekl mi ať jedu po dálnici, že to je
nejjednodušší. Tak jsem ho poslechl a bylo to dobře. Sice jsem se ze začátku bál, že mě někde zkásnou policajti, ale když jsem projížděl platebními
branami (naštěstí po mně nikdo žádné peníze nechtěl) a za nimi v mém směru všude stály policejní
hlídky, vždy jen zavrtěly hlavou a nic. Tak jsem si
to mastil na tak 2 metry široké krajnici přes Suboticu a Novi Sad až do Bělehradu. Kupodivu provoz
nebyl skoro žádný, a tak to byla poměrně příjemná
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vyjížďka. Všechny zážitky ale nebyly jen pozitivní a úsměvné, u některých jsem myslel, že zešílím.
Např. když v albánském Vlore. Víte co, přijďte na
přednášku:))
Každý den na kole probíhal úplně stejně, od rána
od 6 hod. do večera do 8 hod. šlapání, samozřejmě
s přestávkami. Člověk toho strašně moc vidí, má
spoustu času o všem možném i nemožném přemýšlet a úplně si vyčistí hlavu. Jen ty nohy, prdel,
kyčle, záda a ruce pořád bolí, ale o to lepší to je
večer, když si lehnete, kdekoli na cokoli a nemusíte
šlapat a jen jíte a pijete (skoro každej večer jsem
stáhl nějaké pivo, víno a i něco tvrdšího). Nějak

jsem tu celodenní dřinu kompenzovat musel. A to
byste možná ani nevěřili, jak se člověk krásně
uvolní. Ani nevím co mě na tom šlapání tak strašně baví, asi jsem „trochu“ magor. „Jsem prostě
šťastnej, když jsem úplně mrtvej, utahanej.“ Je
to závislost, droga bez které v současné době neumím žít. Někdy si připadám jako stroj, který neumí zastavit.
V hlavě se mi honí spousta myšlenek na další
cesty, jsou přede mnou nové výzvy, cíle a sny. Nejlepší na tom všem je, že ty sny jdou splnit. Stačí
jen sednout, šlápnout do pedálu a jet do padnutí.
Chtěl bych ještě poděkovat na závěr třem lidem.
Mojí paní ředitelce Gábině Vraspírové Vorbové
za týden volna. Mému bráchovi za domluvu všech
vyšetření a v podstatě za vyřešení možná i nějakého mnohem většího problému, který z toho mohl
být. A v neposlední řadě mojí Ivě, která mě opět
stále a ve všem strašně moc podporuje. Nebýt jí,
tak bych ani nikam neodjel. Je zázrak mít se kam
vrátit a na koho se každý den těšit. To mi v krizích
pomáhalo. A že jich bylo.
Dokonce mám tentokrát – na rozdíl od minulého roku – i nějaké fotky a krátká videa. Když budete mít zájem, přijďte si poslechnout a popovídat
o mé cestě nějakou listopadovou neděli do DK, kde,
když budu živ a zdráv, určitě podniknu nějakou
přednášku s promítáním. Termín upřesním v Jitřence. S pozdravem a nashledanou.
Petr Mazal

Fotbalová přípravka
Starší přípravka začala sezonu dobře
První turnaj podzimní části sezony jsme odehráli na domácím hřišti. Hned na úvod nás čekal
tradiční soupeř ze Svitav, ale také dva soupeři, se
kterými jsme se v minulých letech neměli možnost setkávat. Byla to mužstva Letohradu a Skutče.
S oběma soupeři si kluci poradili a ještě při tom
předváděli velice pohledný fotbal. Škoda, že do
začátku utkání se Svitavami jsme nastoupili laxně
a než jsme se nadáli, prohrávali jsme o čtyři branky. Kluci ovšem nesložili zbraně, přidali na důrazu
a bojovnosti a začalo mohutné stahování. Zápas
jsme nakonec neotočili v náš prospěch, přesto
kluci zaslouží pochvalu za předvedený výkon a to
nejen v tomto zápase, ale v celém turnaji.
Výsledky:
Polička – Letohrad
9:2
branky – Valouch 3, Martinů 3, Mach,
Bulva, Pham
Polička – Skuteč
7:1
branky – Valouch 2, Martinů 2, Mach,
Bulva, Roun
Polička – Svitavy
5:7
branky – Mach 2, Valouch 2, Roun
Sestava: Makovenyi, Pham, Bulva, Zahradníček,
Vraspír, Mach, Valouch, Martinů, Roun, Kučera.
Jako na houpačce
V sobotu 13. 9. odehrála starší přípravka turnaj
ve Skutči. Prvním soupeřem na tomto turnaji nám
bylo mužstvo z Libchav. Kluci do tohoto utkání

Vzpomínáme

nastoupili s pocitem, že po minulém týdnu půjde
vše samo a než se nadáli, prohrávali po poločase
3:0. Do druhého už nastoupilo mužstvo Poličky, které jsme mohli vidět minulý týden. Soupeř
chvílemi nevěděl, kam dřív skočit, avšak naše koncovka tentokrát trochu drhla a tak soupeř využil
lepšího prvního poločasu a zvítězil. Zápas proti
Moravské Třebové byl z obou stran oku lahodící.
Pěkné akce střídaly tvrdé zákroky a nechyběly ani
emotivní výjevy fanoušků obou táborů. Je jenom
škoda, že kluci nedokázali s takovým nasazením
odehrát celý turnaj, protože ve třetím zápase jsme
se opět vrátili ke hře z prvního poločasu proti Libchavám a tomu odpovídal i výsledek.
Nakonec bych chtěl poděkovat oběma brankářům mladší přípravky, kteří odehráli všechna
utkání za svoji kategorii a ještě svými výbornými
výkony pomáhali ve starší přípravce.
Výsledky:
Libchavy – Polička
6:3
branky – Roun, Zahradníček, Hegrová
M. Třebová – Polička
2:2
branky – Pham, Hegrová
Skuteč – Polička
5:3
branky – Mach, Hegrová 2
Sestava: Mitáš, Chalupník, Pham, Bulva, Zahradníček, Vraspír, Mach, Valouch, Roun, Hegrová, Večeřa, Vu.
Roman Lajžner, trenér

Dne 3. 10. 2014 by se dožil
100 let pan František Macháček.
Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.
Za celou rodinu s láskou
Josefa Macháčková
Dne 3. října uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil pan
František Veselý.
Stále vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Víc už nemůžeme dát – jen
kytičku růží a s láskou vzpomínat.
Dne 10. 10. 2014 by se dožil
70 let a jsou to dva roky, co
nás navždy opustil manžel,
tatínek, dědeček a bratr, pan
František Dítě.
S láskou vzpomínají
manželka dcery a sestry
s rodinami.
Dne 16. října 2014 uplyne
5 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček
pan Jaroslav Kučera.
Všem, kdo na něj vzpomenou s námi, děkuje za vzpomínku
manželka a děti Marcela
a Leoš s rodinami.
Dne 12. 10. 2014 si připomeneme 20. výročí úmrtí
pana Josefa Boušky.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a syn s rodinou.

Dne 24. 10. 2014 tomu
bude již pět let, kdy navždy
dotlouklo v náruči svých
blízkých srdíčko naší drahé
a milované manželky a maminky, paní Miloslavy Sokolové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel, děti Jaroslav,
Hana a Alena s rodinami.
Dne 26. října 2014 uplyne 10 roků, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička a prababička paní Ludmila Červená.
Vzpomíná rodina.

Dne 28. října uplyne 10 let,
kdy tragicky zahnul náš syn
René Bis. S láskou stále vzpomínají
rodiče, sestra s rodinou,
manželka a dcery Tamarka,
Terezka a jeho dlouholetí
kamarádi.
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Tenis
23. 8. turnaj v babytenisu v Poličce. Tohoto turnaje se zúčastnilo 28 dětí. Z domácích hráčů hrál pouze
Důša Zahradníček a mezi chlapci obsadil 5. místo.
Důšovi stále chybí udělat ten poslední krůček na pohárové pozice.
23. 8. turnaj mladších žákyň v Ústí nad Orlicí.
Šárka Uhlířová vyrazila na turnaj a ve čtyřhře obsadila 2. místo a získala deset bodů do žebříčku.
23. 8. turnaj mladších žákyň v Hlinsku. Ve dvouhře se podařilo získat 3. místo Kačce Kotvové a připsala si 15 bodů do žebříčku.
23. 8. turnaj staršího žactva ve Svitavách. Mezi
děvčaty bojovala Bara Quittová. Mezi chlapci hrál
Péťa Sotona, Adam Jelínek a Zdenda Jílek. Adam se
opět stal naším nejúspěšnějším hráčem, protože získal 2. místo ve dvouhře a ve čtyřhře obsadil 1. místo.
Zdenda obsadil 3. místo ve dvouhře a ve čtyřhře mu
patřilo 2.
30. 8. minitenisový turnaj ve Svitavách. Mezi 20
dětmi obsadil Adam Novák 7. místo a Verča Uhlířová
18. místo.
30. 8. turnaj starších žáků v Ústí nad Orlicí. Zdenda Jílek vyhrál jeden zápas ve dvouhře a Adam Jelínek obsadil ve dvouhře 3. místo.
30. 8. turnaj mladšího žactva v Poličce. Posledního turnaje této kategorie v letošní sezóně pořádaného u nás, se zúčastnilo 20 chlapců a 16 dívek. Mezi
chlapci vyhrál Dan Fučík jeden zápas ve dvouhře
a ve čtyřhře obsadil spolu s Jirkou Tomanem 3. místo. Hráli ještě Kuba Andrlík a Štěpán Jelínek. Mezi

Poslední prázdninový týden se konalo za podpory města Poličky, soustředění našich hráčů, kteří
se zapojili do soutěží družstev. Tohoto soustředění
ze zúčastnilo 22 hráčů, kteří byli rozděleni do dvou
skupin a to na babytenisty + mladší žáci a starší žáci
+ dorostenci.
Poslední den zavítal mezi hráče pan starosta Jaroslav Martinů, aby předal úspěšným týmům star-

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 DB 3+1 na Sídl. Hegerova, 6. patro.
Původní zachovalý stav. Cena 720 000 Kč. Tel.
721 841 539.
•
Pronajmu (prodám) byt 2+1 s balkónem
a internetem od 1. 11. 2014 2500,– + služby. Tel.:
736 143 176.
•
Nabízím k pronájmu horní patro rodinného
domu v Poličce, 2+1 s příslušenstvím. Novostavba,
zatepleno, otop plyn. Volné od 1. 12. 2014, cena dohodou. Telefon: 731 506 249.
•
Farma Křivka nabízí kvalitní brambory
na uskladnění, cibuli a česnek. Tel. 608 358 448.
•
FITSTUDIO MAYA, Družstevní 1022, Polička.
Hubnutí ve Vacushape, vibrační plošina, bodyroll,
lymfodrenáže, infrasauna, klasické masáže. Otevřeno dle objednávek - mob. 777 731 212.
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děvčaty vyhrála jeden zápas Zuzka Kozáčková, která
se utkala v domácím souboji s Klaudií Matouškovou,
pro kterou to byl první zápas její začínající kariéry.
Kačka Kotvová také vyhrála jeden zápas ve dvouhře
a ve čtyřhře získala 2. místo. Bojovný výkon předvedly Šárka Uhlířová a Karolína Vendolská.
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šího žactva 1. místo a dorostu 2. místo poháry za
umístění v soutěži.
6. 9. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Na turnaji startovala Šárka Uhlířová, která byla
kousíček od jedné výhry ve čtyřhře.
6. 9. turnaj starších žáků v Letohradu. Zdenda
Jílek obsadil 2. místo ve dvouhře.
6. 9. turnaj starších žáků vyšší kategorie
B v Chrudimi. Hrál Adam Jelínek, kterému se ale
vyhrát nepodařilo.
7. 9. turnaj babytenistek v Prostějově. Na svůj
poslední turnaj v této kategorii vyrazila Simča
Válková. Mezi 32 hráčkami se neztratila a obsadila 9. místo. Pro Simču byl tento rok velice úspěšný,
když po řadě prvních míst se zařadila mezi nejlepší hráčky této kategorie a soupeřky z ní budou mít
respekt i po přestupu mezi mladší žákyně. Přejeme
Simče hodně úspěchů a vyhraných zápasů v příští
sezóně.
13. 9. turnaj starších žáků a dorostenek v Poličce. Na posledním turnaji letošní sezóny startovaly
mezi dorostenkami Bára Quittová, Eliška Hrubá
a Lucka Jílková, která obsadila 3. místo ve dvouhře.
Mezi staršími žáky se probojoval do finále dvouhry a získal 2. místo Adam Jelínek. Zdenda Jílek
obsadil 3. místo ve čtyřhře. Startovali ještě Radim
Hnát a Petr Sotona.

Suma sumárum 123
K výsledku jsou potřeba čísla a k dobrým výsledkům jsou potřeba dobrá čísla, nejlépe však samé
jedničky. Než si řekneme, kdo ta správná a úspěšná čísla měl, tak dáme těch pár zajímavých do počtu. Na MS 2014 ve sk8 slalomu bylo 123 jezdců
ze 13 zemí. Jen pro orientaci konkrétně z těchto - USA, Velká Británie, Švédsko, Itálie, Rusko,
Německo, Lotyšsko, Španělsko, Francie, Brazílie,

Ukrajina, Tibet a samozřejmě naše rodná zem.
Jezdilo se 3 dny a to 3 závody v 7 kategoriích. Pod
Hřebečským tunelem, který je dlouhý 305 metrů
se 1 den jel závod giant, který jsme natáhli na 420
metrů čisté dráhy. Následující den pak probíhal
závod hybrid a to ve 2 drahách a v neděli v Poličce
na nábřeží jste sledovali tight slalom, taktéž duálně. Vše to organizovalo 65 zapálených pořadatelů.
Jdeme na ta pěknější čísla. Hned první den ve
velké konkurenci jezdců naši závodníci z Poličky
opět ukázali světové kvality. Giant slalom začínal
kategorií nejmenších, a to dětí, kde na 2. místě skončil Petr Martinů, na 5. Honza Vázler a na
7. Karolína Machová. Klobouk dolů před těmi nejmenšími, že se vůbec z toho kopce spustili, protože
i někteří dospěláci to raději vzdali. Další kategorií,
kde jsme měli zastoupení, jsou junioři. Petr Matouš na 2. místě, na 5. Vítek Hromádko a 9. Tomáš
Petrák. V ženách si na giant slalom troufla jediná
Anička Tehza, která skončila na skvělém 6. místě.
Následuje kategorie masters, ve které máme jen
jednoho jezdce, Ivoše Škrabala, který se umístil na
12. místě. V kategorii amatérů se na skvělé 4. mís-

Krajští přeborníci
v atletice
Předposlední Krajské přebory v atletice jednotlivců proběhly v sobotu 13. 9. na stadionu Jiskry
Ústí nad Orlicí. Tentokrát zde byly nejmladší kategorie jedenáctiletých atletů. Atletiku Polička zastupovali čtyři chlapci a jedna dívka. Přebornický
titul vybojovala Eliška Červená ve skoku do dálky.
V dramatickém souboji ji nevyvedlo z míry, že
během této soutěže ještě závodila ve sprintu na
150 m a ve vyrovnané serii skoků si dvakrát zlepšila své maximum až na 382 cm. Stříbrnou medaili
přidala ve sprintu na 60 m a ve zmíněné stopadesátce na ni zůstalo místo čtvrté. Příslibem pro Elišku je, že v této soutěži může startovat ještě příští
rok. O rok starší Matouš Budig se na jaře připravoval na zlatý hattrick, leč zlomenina klíční kosti přibrzdila optimistické prognózy. Talent však zranění
nezmění a tak stejně ve sprintech (60 m i 150 m)
jasně zvítězil a na šestistovce získal stříbro. Chybějící bronzovou medaili do kolekce vybojoval Lukáš
Kuda v hodu míčkem. Pěkné závody předvedl Vojta
Bednář na 150 m i v šestistovce, ale vždy skončil na
neoblíbeném čtvrtém místě a vždy tím nejtěsnějším rozdílem. Pátým účastníkem přeborů byl z Poličky Honza Kapoun. Zlepšené dva osobní rekordy
mu stačily na umístění na konci desítky.
Miloslav Červ

to vyhoupl Jakub Knettig a na 20. místě pak dojel
Vojta Valena. V nejvyšší kategorii profesionálů je
více poličských jezdců, ale nejlépe se dařilo 6. Jaroslavu Knettigovi. Hned v závěsu pak 7. Standa
Nožka a 10. místem uzavíral perfektní umístění
Zdeněk Mach. Konec pátečních závodů proběhl
bez problémů, vyhlašování těch nejlepších na sjezdovce a následná párty taky a nic tedy nebránilo
se těšit na sobotu.
Druhý den byli už jezdci natěšeni na závody,
protože prostředí pod Hřebečským tunelem bylo
opravdu malebné a i počasí slibovalo dobrou viditelnost, jak do dálky tak nahoru. Protože v 10:00
nám nad hlavy přilétl český mistr světa v akrobatickém létaní ukázat, jak se to dá pro změnu
kroutit s křídly ve vzduchu. Po této adrenalinové
vložce jsme již mohli spustit závody duálního hybrid slalomu a opět se začínalo od těch nejmenších.
A tak dojeli Petr Martinů na 2. místě a Karolínka
Machová na 5. místě v kategorii dětí. V juniorech
byl Petr Matouš 4., Vítek Hromádko 5. a Tomáš
Petrák 9. Anička Tehza na 6. místě a hned za ní
Renata Škrabalová na 7. místě zvládly těžký hybrid slalom v kategorii žen. Veterán Ivoš Škrabal
zajel tento slalom v 11. nejlepším čase. V kategorii
amatérů nám udělal velikou radost Jakub Knettig,
který svým 1. místem začal třást stromem s medailemi, ale také Vojta Valena, který skončil na 6
místě. Poslední kategorie, a to profesionálů, po
soupeření ve vyřazovacím závodě 16 nejlepších na 8. místě skončil Jarda Knettig, na 10. Zdeněk
Mach a na 12. Standa Nožka. Za zmínku určitě
ještě stojí Petr Klein, který i přes ošklivý pád v cíli
prvního kola závod dokončil na 27. místě. Druhý
den byl u konce a závodníky opět čekalo vyhlášení
těch nejlepších na sjezdovce a pořádná párty, kterou nepokazila ani silná přeháňka.
V neděli se vstávalo do slunečného rána. Závody
v Poličce na nábřeží slibovaly jako vždy velkou diváckou účast a tím i skvělou atmosféru. Na poličské
rovince se jel tight slalom a v kategorií dětí, se tentokrát našlo mnohem víc odvážlivců a to i z řad SK8
Slalomu Polička. Nejlépe dopadl Petr Martinů na
2. místě, Honza Vázler byl 5. Hned za ním 6. Karolína Machová, 7. Lukáš Martinů, 8. Emily Martinů
a o dělené 10. místo se poprali Anička Šafránková,
Mařenka Maděrová a Vojta Nunvář. Juniorskou kategorii jsme obsadili nejvýše s Petrem Matoušem
na 2. místě, 5. byl Vítek Hromádko a 8. Tomáš Petrák. Za ženy se s konkurencí nejlépe popasovala
6. místem Anička Tehza a na 11. místě pak skončila
Renata Škrabalová. Ivoš Škrabal, jako náš jediný
veterán, dokázal zajet jeden z nejlepších závodů
a skončil na 9. místě. Amatérská kategorie naplnila naše velká očekávání a Jakub Knettig se svým
1. místem udělal velkou radost nejen v rodinném
kruhu, ale i našemu klubu a dle ohlasů i poličskému
obecenstvu. Mezi nejlepší se vyšvihl i Vojta Valena,
který si dojel pro 15. příčku. V kategorii profesionálů jsme pro změnu všichni upírali zrak na Jakubova
bratra Jardu Knettiga, který po velkém vítězném
souboji s nejlepším jezdcem světa Joe McLarenem
dosáhl v tight slalomu na 3. místo. Dále pak skončil 14. Standa Nožka, 20. Zdeněk Mach, 23. Martin
Tuma a 28. Petr Klein. Závody skončily vyhlášením
těch nejlepších. Jakub Knettig dokázal ve své kategorii porazit všechny soupeře a tak Polička má za
tento rok opět jeden titul mistra světa. Velká gratulace však patří všem našim závodníkům od těch
nejmenších až po ty nejstarší. SK8 Slalom Polička
opět ukázal, že základna jezdců, kterou zde máme,
je ta nejlepší na světě. Alespoň pro tento rok. Ani
v příštím však nedáme nikomu nic zadarmo.
Již jsme děkovali mnohokrát, ale tentokrát děkujeme všem, kteří se přišli podívat a pobavit se.
Udělali jste na závodech skvělou atmosféru. Polička prostě v srpnu žila skejtem.
Pokud budete chtít vidět kompletní výsledky
nebo fotky a video ze závodů, neváhejte navštívit
naše stránky www.skateworld14.cz
-jt-

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

Volejbal
Právě začínáme
Koloběh soutěží se rozjel naplno. Do krajských
přeborů naskočilo několik našich družstev.
Přípravka
V letošní sezóně hájí barvy Poličky hned 5 družstev, A i B tým budou okupovat nejlepší šestku, C,
D a především E jdou do zkušební sezóny. V prvních rozřazovacích kvalifikacích všechna naše
družstva dokázala v jednotlivých zápasech vítězit.
Mladší žákyně
Dvě poličská družstva po rozřazovací kvalifikaci čeká první křest ohněm. A tým bude soupeřit
s Lanškrounem, D. Újezdem a Českou Třebovou
o udržení v elitní skupině. B tým složený z děvčat
5. ročníků bude sbírat body v druhé skupině.
Starší žákyně
Po náročné přípravě, ve svém prvním turnajovém měření, nestačily na Olymp Praha a Svitavy,
ale poměrně hladce si poradily s Přerovem, Pardubicemi a Dolním Újezdem. Na novém postu nahrávačky se osvědčila teprve mladší žákyně Karolína
Dvořáková.

Zatím žákyně netrénují v plném počtu, vlivem
marodky a zranění.
Poslední víkend v září je ve znamení Českého
poháru, který hostí Brno. Mezi 24 týmy se děvčata
budou snažit dostat se co nejvýše, a tím mít dobré
vylosování v následujících pěti kolech poháru.
KP II. - ženy
Šest zápasů mají za sebou poličské juniorky, které tvoří páteř ženského týmu. Bojovnost a vyrovnanost je cítit z každého utkání. Děvčata nejsou
připravena na těžká utkání. Juniorská soutěž ne-

nabízí soupeře, kteří by se tahali o výsledek tak,
jako ženy. Vládne spokojenost s předvedenou hrou,
škoda že jsme nedosáhly na více bodů. Mrzí především prohrané tiebreaky.
KP II. – muži
Muži vstoupili do sezóny s posilou z Litomyšle
(Richard Fila). Pochvalu zaslouží především hra
v poli, která vadila soupeřům z Rybníka i Lanškrouna - oba předcházející vítězové kraje. Ti si na
našich borcích vylámali zuby.
-har-
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Plavecký bazén
1. středa
2. čtvrtek
3. pátek
4. sobota
5. neděle
6. pondělí
7. úterý
8. středa
9. čtvrtek
10. pátek
11. sobota
12. neděle
13. pondělí
14. úterý
15. středa
16. čtvrtek
17. pátek
18. sobota
19. neděle
20. pondělí
21. úterý
22. středa
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota
26. neděle
27. pondělí
28. úterý
29. středa
30. čtvrtek
31. pátek

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, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00,
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, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00,
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, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00,
18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 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, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-20.00
14.00-20.00
6.00-17.30, 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, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání

• držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
• potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny
za vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně před zaplacením nebo využijte služeb
v pracovní době v kanceláři plaveckého bazénu
Přednášky
Úvodní přednášky,
přednášky pro těhotné

20 Kč za osobu

Hokejbalové hřiště
má nový povrch
Od začátku září má hřiště u Liboháje, které využívá především sportovní klub Kometa Polička,
ale i hráči házené či fotbalu, nový povrch. Moderní
plastový povrch v hodnotě 598 000 Kč, který nahradil nevyhovující asfaltový koberec, zaplatilo ze
svého rozpočtu město Polička. Plastový povrch je
moderní řešení, které zlepšuje kvalitu sportovní
činnosti a příznivě působí na zdraví hráčů a dětí.
N. Šauerová, tisková mluvčí města

Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se
můžete kdykoliv v průběhu roku.
Upozornění
Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za
vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně
před zaplacením nebo využijte služeb v pracovní
době v kanceláři plaveckého bazénu.
Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.
Provoz sauny
muži:
středa a pátek 16.00-19.30 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-19.30 h.,
sobota 15.00-16.55 h.
společná:
sobota 17.00-20.00 h.
Aktuální změny o provozu sauny jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem
a www stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz,
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provozní doba fitcentra na plaveckém
bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt:
14.00-20.00
so:
17.00-19.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 °C.
Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami.
Děti do jednoho roku nemohou do bazénové vody
pro dospělé. 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 na veřejné plavání
povolen pouze v doprovodu plnoleté osoby.
Upozornění:
• vstupné na bazén, saunu a kurzy najdete www.
tespolicka.cz a www.policka.org
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky
• návštěvník za překročení zaplacené doby
uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu
• návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu,
který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za
každou započatou ¼ hodinu
• návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za
každou započatou ¼ hodinu

Zimní stadion
Provoz zimního stadionu je otevřen od
1. 10. 2014. Bruslení pro veřejnost je každou sobotu, neděli a svátek od hod.
Novinka: veřejnost středy - od 8. 10. a pokračující 16.15 - 17.45 hod. Možnost zapůjčení bruslí.
Vstupné veřejného bruslení děti 20 Kč, dospělí
35 Kč
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427.

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
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.
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
m.t. 737 867 342, 461 725631,
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org

Turisté zvou
sobota 4. října - Pivnice
44. ročník oblíbené vycházky do Pivnické rokle u Zderazi.
Sraz účastníků v 8.15 hod. na
nádraží ČD v Poličce, odjezd
vlakem do Borové. Odtud kolem
rybníka Zimka, Budislav, Toulavcovy Maštale, Bor, Zderaz, Pivnická rokle, Březiny, Hněvětice, Rychmburk, Předhradí. Návrat
z Předhradí autobusem do Borové a odtud vlakem
do Poličky. Trasa asi 23 km
Vycházku vede Vladimír Uhlíř
sobota 11. října - Slováckými vinohrady.
Autobusový zájezd na burčákový poc hod. V letošním roce se vrátíme na původní trasy z Milotic
do Mutěnic. Zájezd je plně obsazen.
Vedoucí zájezdu Jiří Andrle
čtvrtek 16. října - odpolední vycházka - Ke Čtyřem Palicím.
Odjezd autobusem ve 12.38 hod. na Březiny U Luňáčků. Od zastávky autobusu půjdeme po
zelené tur. značce ke Čtyřem Palicím a odtud po
modré značce k Milovským Perničkům a ke Zkamenělému zámku. Dále budeme pokračovat po
červené značce do Pusté Rybné. Trasa 12 km.
Vycházku vede Jiří Andrle
úterý 28. října - Spadaným listím kolem Svitav
Odjezd do stanice Svitavy zastávka vlakem
v 7.30 hodin. Pěší vycházka nově vyznačenou naučnou stezkou kolem Svitav. Trasa vede k obnovené Lesní studánce a dále ke Svaté Trojici, rozcestí
Na stráni, Kukle, prameny Svitavy a kolem Rosničky se vrátíme do Svitav. Cestou možnost opékání vlastních uzenin. Délka vycházky asi 15 km.
Návrat do Poličky vlakem v 14.06, 15.06 nebo
v 16.06 hodin.
Vycházku vede Josef Brokl
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.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

