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Noviny občanů města Poličky a okolí

Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
letošní rok bude pro naši Poličku velmi významný. Uplynulo 750 let od chvíle, kdy král Přemysl
Otakar II. založil naše město. Po celý rok bude
probíhat celá řada kulturních, společenských
a sportovních akcí, které zahájí novoroční koncert
– „Carl Orff – Carmina Burana“ a vyvrcholí v srpnu při konání tradičního festivalu „Polička*555“.
Při této příležitosti bude vydána i velká historická
kniha „Dějiny města Poličky“.
Je symbolické a správné, že naší hlavní oslavou
musí být i nadále rozvoj města. Oceňuji, že zastupitelé již několik let dávají zelenou velké obnově historického centra v podobě rekonstrukce náměstí
a přilehlých ulic. Za zásadní také považuji, že jsme
připravili lokality pro rozvoj podnikání a výstavbu
50 rodinných domků a 50 bytů. Není a nemůže být
většího cíle a úkolu, než podpora vzniku nových
pracovních míst a stabilizace lidí v našem městě.
Jsem přesvědčený, že pokud bude dostatek práce
a možnost pěkného dostupného bydlení, tak naše
město poroste do stále větší krásy a generacím našich dětí předáme Poličku v dobrém stavu.
Polička je krásné město plné života a elánu, kterými jsou naši občané, jejich práce a aktivita. Jsem

velmi rád, že zde stále žijí lidé, kterým na tomto
městě záleží a jsou připraveni obětovat svůj volný
čas pro ostatní občany i své město. Všem za jejich
práci a vynaloženou energii ze srdce děkuji.
Za jednu z největších hodnot považuji vysokou
politickou kulturu a vyspělost, která je nezbytnou
podmínkou, abychom všechno, co v každém z nás
je, využili ve prospěch našeho města. Oceňujme
výkon, to znamená práci a její výsledek. Poctivý
život, neúplatné a nezištné jednání včetně převzetí zodpovědnosti za své životy jsou staletími vyzkoušené hodnoty. Odpovědnost za budoucí vývoj
našeho města neseme každý z nás, každý jeden občan města. Pokusme se v životě i v politice – čestné
a férové jednání lidí odměňovat a oceňovat, zbabělému a nízkému jednání nedat šanci.
Žijeme ve stále více a více propojeném globálním ekonomickém systému a zároveň ve velmi
uspěchaném světě. Nenechme se ovládnout bezmocí a nedovolme zapomínat na chudé a nemocné,
kteří potřebují naši lásku a péči.
Přeji vám, milí spoluobčané, abyste rok 2015
prožili ve zdraví, radosti a lásce.
Jaroslav Martinů
starosta města
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Vánoční zastavení
Předvánoční čas patří tradičně setkání vedení
města s dětmi a zaměstnanci Dětského domova
v Poličce. Tentokrát navštívil starosta Jaroslav
Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou dětský domov v sobotu 13. prosince. Nechyběla samozřejmě nadílka dárků, o které si děti
napsaly. Sportovní nadšenci měli radost z dresů,
splnilo se i přání na kostýmy pro maškarní. Na
fotografii už tedy mohl být i Spiderman. K tradici
návštěvy patří i přátelské posezení a povídání se
zaměstnanci a dětmi.
Druhé zastavení a setkání patřilo obyvatelům
ubytovny firmy Faulhammer, s. r. o. V přátelské atmosféře diskutovali zástupci vedení města s obyvateli domova. Vyjádření díků patří firmě Faulhammer, s. r. o., která lidem bez domova pomáhá.
Obyvatelům domu byly předány dárkové balíčky
města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Změna poplatků za odpad
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
jednání dne 27. listopadu 2014 obecně závaznou
vyhlášku města Poličky č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s jejíž účinností dochází po
mnoha letech k některým změnám.
Pro rok 2015 zůstává nezměněna jeho výše, která činí 528 Kč za osobu a rok.

Novinky v registru
vozidel
Změny platné od 1. ledna 2015 upravuje novela
zákona o registraci vozidel č. 239/2013 Sb.
Novela zákona je obsáhlá, a proto zde uvádíme
pouze zásadní změny.
Změna vlastníka vozidla
Dosavadní vlastník vozidla a nový vlastník vozidla budou povinni do 10 pracovních dnů od uskutečnění jeho prodeje nechat změnu vlastnictví
zapsat do registru vozidel. Odhlášení i přihlášení
se provádí na jedné (společné) žádosti na registru
vozidel podle místa trvalého bydliště (místa sídla
firmy) původního provozovatele vozidla. Nebude
existovat institut převodu vozidla tzv. polopřevodu.
K provedení změny je nutné předložit doklady
od vozidla a protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 14 dnů. (pokr. na str. 1)

Termín splatnosti poplatku je nově stanoven
do 30. června 2015. S prodloužením splatnosti se
možnost platit poplatek ve dvou splátkách ruší.
K dalším změnám dochází v osvobození od placení poplatku. Nově jsou osvobozeny děti mladší
3 let a osoby starší 85 let. Osvobození třetího a dalšího nezaopatřeného dítěte v rodině zůstává i nadále beze změn. V některých domácnostech proto
může dojít i k souběhu těchto osvobození.
Naopak od 1. ledna 2015 bude zrušeno osvobození od placení pro vlastníky staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů, ve
kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Osvobozeni budou pouze ti, kteří platí
tento poplatek v Poličce již jednou z titulu trvalého
pobytu. Majitelé objektů, kteří mají trvalý pobyt
jinde než v Poličce, musí za objekty zaplatit částku
ve výši 528 Kč za objekt a rok. Zároveň mají povinnost splnit u správce poplatku svoji ohlašovací
povinnost.
Složenky na úhradu poplatku budou rozesílány
do domácností až koncem února 2015. Platby lze
provádět bezhotovostně převodem na účet města, dále hotově nebo platební kartou v příjmové
pokladně MěÚ Polička, na pobočkách České pošty, s. p., nebo na dalších místech určených k přijímání plateb složenkou.
Místní poplatek ze psů
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března 2015. Sazby zůstávají na stejné úrovni. Připomínáme, že majitelé psů jsou povinni splnit
u správce poplatku ohlašovací povinnost a zaplatit
poplatek ze psů starších 3 měsíců.
odbor finanční a plánovací

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

Konec platnosti
vjezdových karet
Upozorňujeme na konec platnosti karet Povolení k vjezdu do centra města Poličky. Nově budou
vydávány MP karty (karty města Poličky) a to
prostřednictvím Městské policie v Poličce. K výměně se mohou přihlásit osoby s trvalým pobytem
v centru města (uvedeným v občanském průkaze),
vlastníkům nemovitostí (zapsány v listu vlastnictví), osoby užívající nemovitost v centru města
k hospodářské činnosti (nemovitost zapsána v živnostenském listě, obchodním rejstříku). Nové karty je zapotřebí vyzvednout co nejdříve a to z důvodu, že řidič vjíždějící do centra bez platné karty
porušuje zákazovou dopravní značku.
Městská policie Polička

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. ledna
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Informace
z IC Polička

Novinky v registru vozidel

750. výročí založení města Poličky
Již na konci minulého roku byly v Informačním
centru v prodeji první suvenýry a propagační materiály k tomuto významnému výročí města Poličky. V současné době jsou v nabídce: nová kreslená
mapa města, zrcátko, propiska, kapesní diář, hrníček – vše s logem a náměty z Poličky. Nabídka
bude postupně rozšiřována. O nabízené předměty
je velký zájem. V průběhu února bude k dispozici
nová, velice zajímavá kniha „Dějiny města Poličky“.
Město Polička v křížovkách
Pro luštitele křížovek připravujeme 12 stránkovou brožuru „Město Polička v křížovkách“. Na 12
stránkách najdete křížovky s tajenkou, která se
vztahuje k jednotlivým poličským památkám a zajímavostem.
Výhodná nabídka – vstupenky
se slevou 50 %
Přijďte si k nám zajistit vstupenky na světovou
akci 13. Pražské Quadrienalle – zkoumá oblast
scenografie v celé její šíři, která se koná ve dnech
18. 6.–28. 6. 2015 v Praze. Akce je umístěna do
prostoru Národní divadlo – Staroměstské náměstí. V případě zájmu zorganizujeme na výstavu autobusový zájezd.
Dálniční známky
Již jsou k dispozici dálniční známky na rok
2015. Máme české roční známky a rakouské
10 denní.
DVD Dračí lodě
Kupte u nás vzpomínkové DVD vydané u příležitosti třetího vítězství posádky Kladkostroj Polička
v závodě dračích lodí.
Směnárna bez poplatků
Naše směnárna nabízí trvale výkup i prodej
všech obvyklých měn. V lepším kurzu a bez poplatků.
Medovina z Poličky
Nová dodávka lahodné medoviny s náměty z Poličky. V létě chladí – v zimě zahřeje!
Kalendáře 2015, nová kniha
Dosud jsou v prodeji:
• velký nástěnný výroční kalendář „Polička
2015 – 750 let“
• stolní jubilejní kalendář Polička
• kniha „Polička – věnné město českých královen“
Ještě jednou vám všem přejeme pohodový
a úspěšný rok 2015.
Kolektiv Informačního centra města Poličky

Uzávěrky jitřenky
v roce 2015

19. 1., 16. 2., 19. 3., 19. 4., 18. 5., 18. 6.,
20. 7., 18. 8., 19. 9., 19. 10., 17. 11., 17. 12.
Termíny uzávěrek najdete také
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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(pokr. ze str. 2) Pokud nelze ověřit totožnost žadatele na místě, musí být na žádosti, případně na
udělené písemné plné moci, úředně ověřený podpis. Registrační značka přidělená vozidlu původního vlastníka bude zůstávat na vozidle i v případě,
že bude dále registrováno v jiném kraji.
Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nově
nevyžaduje předložení protokolu o technické prohlídce.
Dočasné vyřazení vozidla –
nově vyřazení vozidla
Tato změna se týká vozidel, která jsou dočasně
vyřazena z provozu (tzn. RZ byly dány do depozita) v období do 30. 6. 2013. Vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015) na registr vozidel a oznámit účel jeho využití a adresu
místa, kde je silniční vozidlo umístěno. Pokud tak
neučiní, takové vozidlo zanikne!
U dočasně vyřazených vozidel (tzv. depozit) od
data 1. 7. 2013 je vlastník povinen ve lhůtě jednoho
roku oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo
umístěno a jaký účel jeho využití.
Od 1. 1. 2015 se zvyšuje poplatek za vyřazení vozidla na dvojnásobek, tedy na 200 Kč.
Vyřazení vozidla z registru bude možné provést
i z moci úřední. Například z důvodu neuzavření
nové pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla do 14 dnů od ukončení platnosti smlouvy předchozí. V režimu vyřazení vozidla dává zákon obecnímu úřadu právo
kontrolovat jeho umístění. Takto vyřazené vozidlo
nesmí být umístěno na jakékoliv pozemní komunikaci.
Vozidla v převodu
U vozidla, které je v „převodu“, tedy není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
(tj. do 30. 6. 2015), podána žádost o zápis vlast-

níka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace). Pokud nebude do uvedeného
data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona
zanikne!
Schválení technické
způsobilosti - dovozy
Technická způsobilost vozidel dovezených
z členských států se neschvaluje (přebírá se, resp.
uznává se stávající schválení členského státu).
Platnost technické prohlídky (první periody)
u nových vozidel dovezených z členských států EU
se nekrátí a pokračuje až do vypršení lhůty od data
první registrace podle druhu vozidla.
Registrační značky na přání
Vlastní kombinace znaků na registrační značce (registrační značka na přání) bude možná až
od roku 2016. Správní poplatek za jednu tabulku
je stanoven na 5.000 Kč. Od stejného roku bude
možné za správní poplatek 600 Kč získat další registrační značku k již existujícím, např. za účelem
umístění tabulky na nosič kol.
Správní delikty
Nově zákon definuje správní delikty fyzických,
právnických a podnikajících osob. Například
přestupkem je provozování vozidla, které není
zapsáno v registru silničních vozidel, nepřepsání vlastníka vozidla do 10 dnů, nezapsání změny
údajů v registru, neoznámení adresy místa, kde je
vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití. Výše pokuty je až do 50.000 Kč.
Trvale manipulační registrační značky
Nebude již možné tyto značky umístit na vozidlo, které má přidělenou RZ v registru vozidel ČR
(např. zkušební jízda při opravě vozidla).
Tyto značky budou moci využívat pouze prodejci
vozidel při manipulačních jízdách.
Odbor dopravy MěÚ Polička

Českomoravské pomezí v novém roce
Velmi
očekávanou
zprávou pro vedení naší
turistické oblasti je v tuto
chvíli dokončování vyhodnocení pohybu návštěvnosti naší oblasti Českomoravského pomezí
z dat telefonního operátora v roce 2014. Společnost
T-mobile poskytne v závěru tohoto roku svazku
obcí informace o turistech a lidech cestujících napříč naší oblastí v období od dubna do poloviny října roku 2014. Díky tomuto monitoringu se dozvíme z jaké země/okresu ČR k nám lidé v uvedeném
období cestovali, kdy a jak se zde dlouho zdrželi,
kolikrát přenocovali apod. Analyzovaná data pak
budou sloužit pro přesnější a vhodnější nasměrování prezentace turistické oblasti Českomoravského
pomezí k cílovým skupinám turistů a návštěvníků.
Českomoravské pomezí bude v nadcházejícím
roce postupně prezentováno na řadě veletrhů cestovního ruchu. Již v lednu 2015 to bude tradiční
veletrh cestovního ruchu Regiontour v Brně, a pak
budou následovat veletrhy v Bratislavě, Praze a Ostravě. Zvažována je také účast na veletrzích cestovního ruchu v Olomouci a Plzni a v létě prezentace na
vybrané akci v polském Krakowě.
Žhavou novinkou v prezentaci budou v příštím
roce filmové spoty, které ve své kratší verzi představí Českomoravské pomezí v podobě nových filmových záběrů tentokrát beze slov, pouze na pozadí hudby. Spoty budou zhotoveny pro různé použití
v délce 30 s, 60 s a 3 min. Nejkratší spoty se budou
vysílat jako předfilmy v digitálních kinech po celé
České republice v období před letní turistickou sezonou.

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

Na své si v příštím roce přijdou také uživatelé
chytrých telefonů, pro něž bude připraven elektronický katalog s nabídkou možných turistických aktivit a vyžití v naší oblasti. Před hlavní sezonou se
také rozjede propagace Českomoravského pomezí
v MHD v Praze a bannerová kampaň na internetu.
Věříme, že se nám podaří opět oslovit značnou část
obyvatel České republiky a inspirovat je k tomu, aby
si za cíl své dovolené vybrali právě Českomoravské
pomezí.
Mgr. Jan Matouš
Člen výkonného výboru
Českomoravského pomezí

Novinky na Svojanově
Nový schodolez bude sloužit
handicapovaným návštěvníkům
Úspěšná návštěvnická sezóna na hradě Svojanov
umožnila provedení několika různých oprav, ale
správa hradu mohla pořídit i různé předměty, které
mohou zpříjemnit návštěvníkům prohlídku. Pracovníci hradu nezapomněli ani na handicapované
návštěvníky, pro které byl doposud přístup do interiérů velmi obtížný. V minulosti bylo pro vozíčkáře
vybudováno bezbariérové WC a cesty v areálu byly
upraveny tak, aby se hůře pohybliví lidé dostali bez
větších obtíží na vnitřní nádvoří, gotickou zahradu
a parkány včetně nové vyhlídkové besídky s úchvatným pohledem na městečko pod hradem. Nyní
přibyl i schodolez, který handicapovaným návštěvníkům umožní bezproblémovou prohlídku okruhu A. K absolvování tohoto okruhu je totiž potřeba
zdolat 33 schodů. A to umožní právě zakoupený
schodolez. Jsme velmi rádi, že můžeme tímto způsobem vyjít vstříc lidem na vozíčku. Nyní je můžeme
srdečně pozvat na prohlídku hradních prostor. Školení se schodolezem absolvovala většina zaměstnanců hradu, nyní jsme připraveni naše hůře pohyblivé
návštěvníky po schodišti přepravit. Nepřístupný vozíčkářům zůstává pouze okruh B, který představuje
gotická sklepení a dům zbrojnošů. Jeho součástí je
několik úzkých a zatočených schodišť s vysokými
stupni. Pohyb na schodolezu je v těchto prostorách
nereálný.
Hrad Svojanov je od roku 1910 ve vlastnictví města
Poličky. Na rozdíl od státních památkových objektů,
kde funguje systém přerozdělování tržeb, na Svojanově příjmy ze všech činností zůstávají. A návštěvníci to mohou vidět takřka na každém kroku. Snažíme se hrad pečlivě udržovat a každý rok provádíme
opravy hrazené z vlastní činnosti. Na velké stavební
akce samozřejmě přispívá majitel, tedy město Polička, a částečně jsou hrazeny formou dotací.
Hradní kaple se po staletích
dočkala požehnání
Málokdo z návštěvníků hradu Svojanov si při procházkách kolem zříceniny u břitové věže uvědomí, že
zde bývala hradní kaple. Tuto skutečnost dnes dokládá dřevěný kříž a zvonička.
Připomínají bývalou kapli, ze které se na rozšířené části hradeb dochovala pouze zadní stěna. Podle
pozůstatků lze usoudit a potvrzují to i historické prameny, že hradní kaple byla poměrně rozsáhlá. Počátky hradu Svojanov se datují do doby kolem roku
1224. Protože byl hrad založený jako královský, byla
jeho součástí také kaple. Čím honosnější a větší byla,
tím větší byl také význam hradu. Po požáru v roce
1569 už patrně kaple nebyla obnovena. Ještě na dobových vedutách z 19. století jsou však na zadní stěně
zcela zřetelné otisky kleneb někdejší kaple.
V sobotu 28. listopadu došlo ke slavnostnímu svěcení kříže a zvoničky. Hradní kaple byla zasvěcena
jedné z nejoblíbenějších křesťanských světic - svaté
Kateřině Alexandrijské, křesťanské mučednici, která žila kolem roku 300. Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem obrátila na víru padesát
pohanských filozofů. Císař Maxentius byl Kateřinou
fascinovaný, ale ta ho odmítla. Proto ji nechal umučit. Propagátorem kultu svaté Kateřiny byl v Čechách
Karel IV. Je tedy velmi pravděpodobné, že právě za

jeho vlády byla na hradě Svojanov kaple svaté Kateřiny postavena.
Od loňského roku, přesně 444 let po požáru, je na
původním místě dřevěný kříž. Hned vedle pozůstatku zdi kaple najdou návštěvníci i zvonici. 28. listopadu je slavnostně posvětil svojanovský farář P. Zdeněk
Šilhánek. „Křesťané staví na veřejnosti kříž jako
svědectví své víry a znamení lásky, kterou Bůh prokazuje všem lidem,“ uvedl ve své sváteční řeči kněz.
Připomněl význam kříže i zvonu. Požehnal rovněž
sochu panny Marie, která střeží opravený poplužní
dvůr. Slavnostní události se zúčastnilo asi 80 lidí.
Mnozí neskrývali své dojetí.
Renesanční palác opět zdobí
psaníčková sgrafita
Na sklonku roku 2014 představil renesanční palác
na Svojanově obnovené fragmenty zdobených omítek.
Výzdoba fasád nebyla v minulosti ničím výjimečným. Největší rozvoj zaznamenala v období renesance. V 16. století byla obvyklá sgrafitová výzdoba.
Typický příklad můžeme dodnes vidět na nedalekém
zámku v Litomyšli, který je celý zdobený psaníčkovými sgrafity. Na Svojanově v 16. století vyrostl reprezentační palác. Po staletích už tak sice nevypadá,
ale v té době to byla čistě zámecká stavba. Tento renesanční palác jednak zaslepil obranný břit věže a tím
úplně popřel původní obranný charakter hradu. Na
druhou stranu se do okolí otevřel obrovskými okny,
což byl výraz reprezentace a honosnosti. Majitelé nechali téměř celý nový objekt vyzdobit renesančními
psaníčky. Ta se na fragmentech původních omítek
dochovala až do roku 1986, kdy byla pracovníky tehdejší památkové péče barbarsky odstraněna.
Odborníci, kteří dostali obnovu sgrafit na paláci na starosti, měli před sebou jasnou vizi. Sgrafita
obnovit tak, aby se od těch původních nelišila. „Postavili jsme lešení a začali jsme zjišťovat rozsah
poškození i možnosti, jak budou omítky držet. Nej-

prve jsme chtěli sgrafita vyškrábat do původních
omítek, ale byly strávené a odpadávaly,“ popisoval
stav Lukáš Novotný. Odborníci se proto dohodli
se správou hradu a natáhli omítky znovu. „Do ještě
vlhké omítky jsme vyškrabávali sgrafitové obrazce,“ poznamenal Lukáš Novotný. Každé sgrafito má
jinou velikost, v každém psaníčku je jiný ornament.
Odborníci sgrafita obnovovali podle fotodokumentace z dob, než památkáři omítku se sgrafity otloukli,
a podle nákresů z 19. století.
Renesanční palác je vybudovaný v místě, kde trpí
rozmary počasí. I s tím odborníci počítali. „Sgrafita
jsme napustili speciálními hloubkovými penetracemi, abychom je uzavřeli před vlhkostí, aby voda
po nich jen sklouzávala, nevpíjela se a sgrafita tak
vydržela,“ přiblížil Lukáš Novotný.
Když se dnes návštěvníci zadívají a představí si,
že okna měla ještě renesanční ostění, palác členitou
střechu se zdobenou atikou, iluze o někdejším šlechtickém sídle je dokonalá.
Vzhledem k nepřízni počasí budou další práce probíhat až v jarních měsících. V zimním období je hrad
Svojanov uzavřen a jeho brána se návštěvníkům otevře 28. února.
-md-
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První dárky k výročí města
Jedním z prvních dárků k výročí je nová kreslená mapa, kterou vydalo město Polička. Kromě
velkého formátu barevné mapy současné Poličky, najdete z druhé strany i mapu města z doby
barokní a také fotografie s informacemi o městě.
Autorem kresby obou map je pan Josef Kánský,
barokní Poličku koloroval pan Jiří Šindler a současnou Poličku paní Veronika Šrek Bromová.
Mapy jsou v prodeji v IC Polička a v Centru Bohuslava Martinů. Mapa je zpracována již v novém
grafickém stylu, které město zavádí. Novou grafiku má i informační leták historická Polička, který
je rovněž k dispozici.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

750 tváří Poličky
Jednou z mnoha akcí, připravovaných pro rok
oslav 750. výročí založení Poličky, je fotografický
projekt 750 tváří Poličky. Jedná se o originální
a ojedinělý nápad, jehož autorem je Jaroslav
Mareš. Ten se rozhodl zhotovit 750 portrétů lidí,
kteří žijí, pracují nebo studují v Poličce, případně
jsou jiným způsobem s Poličkou spojeni. Z portrétů pak vytvoří pestrou mozaiku lidských tváří
zobrazených na jediné velké ploše o rozměrech
7.5 x 1 metr. Každá tvář v mozaice bude představena jménem a profesí či jinou stručnou charakteristikou. Ke spolupráci přizval další fotografy,
kteří pracují na zhotovení velkého množství potřebných portrétů.
„Naší snahou je zachytit co nejširší věkové i sociální spektrum lidí, kteří jsou „tvářemi Poličky“. Pro
výběr nemáme žádná zvláštní kritéria, jedinou
podmínkou je, že portrétovaný musí žít, pracovat či
studovat v Poličce. Fotíme na ulici, na pracovišti, ve
škole, doma, zkrátka kdekoli je vhodná příležitost
a ochota spolupracovat. Setkáváme se s překvapivou vstřícností a kladnými reakcemi oslovených.“
Autor očekává, že vedle výtvarného díla vznikne i zajímavý sociální dokument. Ten by měl připomenout, jak rozmanitá a pestrá je lidská rodina
nejen svou vnější podobou a věkovou strukturou,
ale i profesemi a činnostmi, které ji životem v Poličce provázejí. Budoucím generacím by pak měl
ukázat, jací jsme byli v roce 2015. Obraz bude dokončen v červnu 2015 a poté vystaven v městské
knihovně, jejíž chodba se v posledních letech stala galerií s řadou pozoruhodných výstav.
Slavnostní vernisáž proběhne v sobotu
6. 6. 2015 v rámci Času pro neobyčejné zážitky,
k nimž představení projektu 750 tváří Poličky rozhodně patří.
Podrobnosti a aktuality k projektu najdete na
www.750.policka.cz, kde také získáte kontakty na
fotografy pro případ, že byste se i vy chtěli stát
jednou z tváří Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Slavné osobnosti Kraje Smetany a Martinů – Dolní Újezd
Rodové kořeny:
Eduard Štětina – ministr
zahraničí USA, v r. 1945 byl na
Jaltě při podpisu ukončení II.
světové války. Byl pravnukem Ondřeje Štětiny
rodáka z Dolního Újezda č. 81.
Rudolf Friml - hudební skladatel a klavírní
virtuóz, narozen 2. 11. 1879 v Praze v rodině pekařského mistra Františka Frimla a Mariany rozené Křemenákové z Dolního Újezda u Litomyšle
č. p. 250. Jeho sestra Zdeňka byla provdaná za
herce a písničkáře Karla Hašlera.
Rodáci:
Bernard Beniš - narozen 1860, v letech 1909
až 1919 byl řídící učitel v Dolním Újezdě, zakladatel spolku „Lukáš Pakosta“, starosta TJ Sokol
v Dolním Újezdě, dlouholetý jednatel Hospodářského společenstva okresu Litomyšlského, autor
třídílného památníku tohoto společenstva, autor
knížek o Lukáši Pakostovi, Doma a za hranicemi,
Vodník flamendr. V letech 1921 až 1939 psal mnoho článků do časopisu „Od trstenické stezky“.
PhDr. Milada Jiskrová provd. Večeřová - učitelka na SPŠE v Pardubicích, překladatelka a spisovatelka. V mládí se léčila v Luži v Hamzově
léčebně. Odtud je kniha „Děti z Košumberka“
a z oblasti sportu je „Nouzové přistání“. V knižnici Večery pod lampou píše pod pseudonymem
Helena Skladovská např. Horské romance, Večírek s překvapením, Slečna z pošty atd.
Zasloužilí kněží:
P. Frich Jan - farářem v Dolním Újezdě v letech 1710-18, potom arcibiskupským vikářem
pro střed Chrudimského kraje, dále byl v konsistoři arcibiskupské kanceláře v Praze, později
děkanem kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré
Boleslavi. V r. 1729 byl v delegaci ke svatořečení
sv. Jana Nepomuckého u papeže Klimenta XII.
Splnil tam přání svého nástupce v Dolním Újezdě
Daniela Wolfganga Pelikána a získal papežské
breve (povolení) k založení Růžencového bratrstva.
P. Vašíček Josef Ignác - farář v Dolním Újezdě
v letech 1806-23, pisatel pamětní farní knihy,
ve které podchytil historii kostela sv. Martina
i událostí z litomyšlska od r. 1553-1823 (psané latinsky). Po Tolerančním patentu císaře Josefa II.,
po zrušení Růžencového bratrstva byla za jeho
působení v r. 1806 přestavěna Danielská kaple
na školu.
P. Josef Čihák - farář v Dolním Újezdě v letech
1946-56 a 1968-2001.

Blahopřání
Milanu Pazlarovi
Dne 9. ledna 2015 oslaví 90. narozeniny náš
bývalý šéf, ředitel Masarykovy školy, pan Milan
Pazlar.
Dnes by měl spíše napsat někdo, kdo by po zásluze zhodnotil rozsáhlou činnost ředitele Milana
Pazlara v oblasti veřejné a pedagogické.
Poličským kořenům a vědomí rodinných tradic
hudby se nikdy nezpronevěřil. Hodiny hudební
výchovy to byl koncert, který trvale obohatil žáky.
Kulturní akce a rodinná výročí vždy umocnila
hudba pod vedením pana Pazlara. Nikdy nezklamali, hráli pěkně a s chutí. Byl to bohatý a nelehký
život kantorský. Ale i dnes si Milan Pazlar myslí,
že ani ničím jiným než učitelem hudební výchovy
nemohl a nechtěl být. Viděl v ní krásnou práci a životní poslání.
Do dalších let přejeme našemu jubilantovi dobré
zdraví a veselou mysl.
Vděční žáci a učitelé.
M. Kučerová
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V r. 1957 byl odsouzen na základě vykonstruovaného obvinění za spoluúčast v protistátní činnosti na 6,5 roku vězení, ztrátu občanských práv
se zákazem návratu do farnosti na 10 let. Prošel
věznicemi v Pardubicích, Chrudimi, na Pankráci,
ve Rtyni v Podkrkonoší a Valdicích, kde se setkal
s pozdějším biskupem K. Otčenáškem. V r. 1962
byl propuštěn na základě amnestie prezidenta
Ant. Novotného. Do r. 1968 musel pracovat ve
stavebnictví. V r. 1968 se vrací do svého působiště dolnoújezdské farnosti, kde aktivně působí
až do r. 2001, kdy odchází do důchodu. Zemřel
25. 8. 2003, jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho duchovních a několik set občanů.
P. František Martin Vích - narozen 12. 6. 1921
v Jiříkově (místní část Dolního Újezda). Vyučil se
zahradníkem a v l8 letech vstoupil do řádu Petrínů v Českých Budějovicích, kde byl 18.12 1949 vysvěcen. V r. 1953 byl obviněn z protistátní činnosti a odsouzen na 10 let. Vězení nastoupil ve Rtyni

v Podkrkonoší „Na uranové uhlí“, kde přežil s těžkým úrazem zával. V dole tajně sloužil mše sv. pro
své kolegy vesměs duchovní. Dále byl vězněn ve
Valdicíh a Mírově. Po amnestii v r. 1960 pracoval v zahradnictví v komunále v Č. Budějovicích.
Od r. 1967 působil ve farnosti Dobrš u Strakonic
a do r. 2007 navíc sloužil mše sv. ve Vacově a Česticích. V r. 2005 obdržel od tehdejšího prezidenta
V. Klause Řád T. G. Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.
Soutěžní otázka: S jakou muzikou je spjat život P. Františka Martina Vícha (nápověda: jejich
hudbu měl velice rád a přál si ji přivézt do Dolního Újezda, což se povedlo letos na Svatomartinskou pouť). Odpovědi zasílejte na e-mail: nsauerova@policka.org
Odměna: 2 lístky na Újezdské Babí léto v roce
2015

Z rady a zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 26. schůzi
Rady města Poličky konané dne
8. prosince 2014
RM souhlasí s přípravou setkání české a německé mládeže v Poličce v roce 2016
RM schvaluje směrnici Rady města Poličky
č. 3/2014, o nakládání s nalezeným majetkem
s účinností od 20. 12. 2014 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku v koncesním řízení s názvem „Výběr Provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města
Polička“ nabídku firmy VHOS, a. s., Moravská Třebová, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Poskytování služeb ve věci aktualizace a podpory správy Digitálního povodňového plánu ORP a města
Polička“ s firmou Envipartner, s. r. o., Brno, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 12128781 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Digitální
povodňový plán ORP a města Polička“ se Státním
fondem životního prostředí České republiky, Praha 11, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž
předmětem je prodej dřevní hmoty z mimolesních
dřevin společnosti T.E.S., s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se
společností Dimatex CS, spol. s r. o., Stráž nad Nisou, jejímž předmětem je sběr nepotřebného textilu a párované obuvi dle důvodové zprávy. Úhrada
za kontejner umístěný v katastru města bude prováděna na účet Oblastní charity Polička.
RM ruší, v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, zadávací řízení na veřejnou
zakázku „Restaurování Mariánského (morového)
sloupu v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy a vestavba b.j. do podkroví domu č. p. 351, Pomezí“ ve složení dle důvodové
zprávy.
RM neschvaluje odpis pohledávek z účetní evidence pohledávek příspěvkové organizace Základní škola Na Lukách Polička, ve výši 7.710 Kč za pronájem nebytových prostor dle důvodové zprávy.
RM ukládá řediteli Základní školy Na Lukách
Polička zajistit výběr finančních prostředků za
pronájmy předem, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje členy školských rad základních škol
zřizovaných městem Polička v následujícím složení: Masarykova základní škola Polička - Ing. Iva-
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na Vacková, Mgr. David Šafář, Základní škola Na
Lukách Polička - Jitka Uhlířová, Mgr. Petr Nožka.
RM souhlasí s postupem starosty města ve věci
ukončení pracovního poměru tajemníka dohodou
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2014 s Pardubickým krajem, Pardubice, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 27. schůzi
Rady města Poličky konané dne
11. prosince 2014
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 12/2014 dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Poličky na období 2015 2018 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od
obce Pomezí na rok 2015 ve výši 18,87 Kč bez
DPH/m3 a kalkulaci této ceny.
a) RM doporučuje ZM schválit podmínky prodeje pozemků v obci a k. ú. Polička za účelem
stavby rodinných domů v „lokalitě pro bydlení
Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle důvodové
zprávy.
b) RM doporučuje ZM schválit cenu za 1 m2 pozemku na stavbu rodinných domů v „lokalitě
pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle
provedené kalkulace, která je přílohou důvodové zprávy, a to ve výši 892 Kč/m2.
c) RM doporučuje ZM schválit obsah kupní
smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími
na prodej pozemků za účelem výstavby rodinného domu v obci a k. ú. Polička, „lokalita pro
bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“, dle
návrhu kupní smlouvy, který je přílohou důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků na
výstavbu rodinných domů v „lokalitě Bezručova“ I. etapa v obci a k. ú. Polička v souladu s geometrickým plánem č. 2321-252/2014 a za podmínek doporučených usnesením RM č. 453 a), b), c) ze dne
11. 12. 2014 zastupitelstvu města ke schválení za
kupní cenu ve výši 892 Kč/m2 dle důvodové zprávy.
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 místostarostky.

Kalendář akcí
leden 2015

Kino Polička
Pondělí 5. ledna v 19.00 hod.
Exodus: Bohové a králové 3D
3D historický/drama, VB/USA/Španělsko,
142 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné
150 Kč
Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na život a na smrt – egyptský faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou.
Středa 7. ledna v 19.00 hod.
Burácení
Road movie/drama/romantický, ČR/USA,
93 min, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Drama založené na pravdivé události. Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či
obrana a pomoc blízkému člověku v nouzi.
Pondělí 12. ledna v 18.00 hod.
Paddington
Rodinná komedie, VB/Kanada/Francie,
98 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění
o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru,
který přijede vlakem na londýnské nádraží.
Středa 14. ledna v 19.00 hod.
Fotograf
Tragikomedie, ČR, 133 min, přístupný od
15 let, vstupné 130 Kč
Příběh volně inspirovaný osudy českého fotografa Jana Saudka (Karel Roden).
Pondělí 19. ledna v 19.00 hod.
Saint Laurent
Životopisný, Francie, 135 min, titulky, vstupné 100 Kč
Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. Plachý, samotářský, nevyrovnaný,
uzavřený. To byl jeden z nejtalentovanějších
návrhářů světa módy. To byl Yves Saint Laurent…
Středa 21. ledna v 19.00 hod.
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Rodinná komedie, USA/VB, 98 min, dabing,
přístupný, vstupné 110 Kč
Ještě jedna noční směna a Země bude zachráněna. Připravte se nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech dob.

Pondělí 26. ledna v 19.00 hod.
Sedmý syn 3D
3D fantasy, USA, 103 min, dabing, přístupný,
vstupné 140 Kč
Síly dobra a zla odnepaměti svádějí válku
o naši planetu. Příběh Sedmého syna se odehrává v dobách, kdy kladní hrdinové už skoro
leželi na lopatkách a zoufale čekali na legendárního hrdinu, který by je spasil.
Středa 28. ledna v 19.00 hod.
96 hodin: Zúčtování
Akční/thriller, Francie, 108 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Bývalý člen elitních jednotek Bryan Mills
(Liam Neeson) se proti své vůli ocitá znovu
v akci. Bryanův sen, užívat si poklidného života, se nenávratně rozplývá.
Více informací na www.tyluvdum.cz

Tylův dům
Sobota 3. Ledna v 19.00 hod.
Carl Orff: Carmina Burana
Slavnostní koncert k zahájení oslav 750. výročí založení města Poličky. Na jevišti i mimo
jeviště Tylova domu v Poličce vystoupí
cca 150 účinkujících.
Vstupné 200 Kč
Pátek 16. ledna v 18.00 hod.
Nejúspěšnější sportovec roku 2014
regionu Svitavska
Cílem tohoto mimořádného projektu je
ocenění sportovců a nejlepších sportovních
výsledků dosažených regionu Svitavska za
předchozí rok.
Sobota 17. ledna od 14.00 do 18.00 hod.
Odpoledne s dechovkou
K tanci i poslechu zahraje poprvé v Tylově
domě dechová kapela Bobrůvanka.
Vstupné: 50 Kč

Městská knihovna
Neděle 4. 1. – knihovna od
17.00 hod.
Poklady z knihovní půdy –
výstava fotografií, dokumentů, obrázků
První z výstav k oslavám
750. výročí Poličky zavede
do tajemného světa, který se skrývá v knihovní
půdě. Staré dokumenty, fotografie a obrázky vás
provedou historií poličské knihovny. Přátelské posezení k příležitosti zahájení výstavy se bude konat
v neděli 4. ledna v 17 hodin v knihovně. Výstava
bude k vidění ve vestibulu knihovny od 4. 1. do
2. 2. 2014.
Středa 14. 1. – Divadelní klub od 19.00 hod.
Trampování po Novém Zélandě – přednáška
Jiřího Jůzla
Promítání a povídání Jiřího Jůzla o neobyčejných dobrodružstvích, které prožil během svého
trampu na Novém Zélandě. Vstupné 40 Kč.
Čtvrtek 22. 1. – Divadelní klub od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Gottland (Autor: Mariusz Szczygiel)
Známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů
v Čechách „výbušnou“ knihu o naší zemi. Témata,
z nichž některá patří k „neuralgickým“ bodům novodobých dějin českého národa a byla zpracována v dlouhé řadě knih, shrnuje autor na několika
stránkách a přináší v nich svůj pohled člověka odjinud, pohled neotřelý, nezatížený, který by mohl
vést k reflexi opomíjených kapitol naší národní
povahy. Kniha vypráví o ikonách českého kolektivního vědomí, fenoménech nedávné české historie (rodina Baťů, Lída Baarová, Marta Kubišová,
Jaroslava Moserová), ale také o osudech postav,
které nebyly zatím hlouběji zpracovány ani samými Čechy. Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný,
Lenka Janíková. Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji v knihovně na oddělení pro dospělé.
Vstupné 100 Kč/50 Kč.
Lednový tematický koutek – S novým rokem
plno změn
S novým rokem přichází doba nezadržitelných
změn, chcete s ní držet krok? Mrkněte do lednového koutku. Bude ve znamení vědy, technologií,
lásky přes internet nebo také detektivních případů rozluštěných díky technologiím! Vybrané knihy
vám jistě pomohou orientovat se v dnešním rychle
se měnícím světě.

Úterý 20. ledna v 19.00 hod.
Irena Dousková: Darda
Pamatujete si Helenku Součkovou (Bára Hrzánová) ze hry Hrdý Budžes? Teď je jí přes
čtyřicet, takže na základku už pár let nechodí,
třeskutě vtipná je ale pořád.
Vstupné: 330, 360, 390 Kč (Divadelní abonmá podzim 2014)
Čtvrtek 29. ledna v 8.15 a 11.00 hod.
Poslední trik Georgese Mélièse
Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik!
Divadelní představení, které je poctou světu
kouzel, filmu a imaginace. Školní představení
Vstupné 50 Kč

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

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
18. 1. - DFA - Dance Floor
Attack
Kongresové centrum Aldis.
DFA je nejprestižnější akcí svého
druhu v Čechách i na Slovensku.
Jedná se o taneční souboj nejlepších teamů z Čech a Slovenska ve
stylech street dance. Nese podtitul - Battle o nejlepší Česko - Slovenskou street dance crew.
CHEB
1. 1. - Novoroční výstup na Bismarckovu rozhlednu na Zelené hoře u Chebu
17. 1. - Divadelní ples Západočeského divadla
v Chebu
JINDŘICHŮV HRADEC
23.–25. 1. - Sochu! Sochej! Sochejme!
Tvorba uměleckých děl z ledu, náměstí Míru
KUTNÁ HORA
do 25. 1. - Antonín Mužík – Obrazy a kresby
Výstava obrazů - Galerie Středočeského kraje galerie a jezuitská kolej (Kutná Hora) - Café Fatal
Výstava Zem přináší soubor abstraktních pláten
a komorních kreseb. Vystavené cykly čerpají náměty a inspirační zdroje především z elementárního řádu přírody.
LITOMYŠL
do 6. 4. - Večerníček Chaloupka na vršku - výstava
Regionální muzeum v Litomyšli. Výstava pro
malé i velké návštěvníky je přehlídkou tvorby Šárky Váchové a přenese vás do světa loutek, venkovského života, lidových zvyků a řemesel.
TELČ
11. 1. – Rozloučení s vánočním časem
V kostele Jména Ježíš v 15 hod. s Pěveckým sborem Smetana Telč, Triodam a Festivia Chorus.
TŘEBOŇ
22. 1. v 19.00 hod. - Třeboňská nocturna - Tónobraní
Divadlo J. K. Tyla, Jiří Hlaváč uvádí Jiřího Dědečka a Michala Prokopa
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Sobota 3. 1. v 15.00 hod.
Novoroční marriage
Tradiční novoroční mariášový turnaj
Vstupné 250 Kč

Tentokrát LiStOVáNí nabídne pohled do
soudobých dějin českého národa skrze „výbušnou“ knihu polského autora Mariusze
Szczygiela.
Účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný, Lenka Janíková.
Vstupné 100 Kč/50 KčS

Středa 14. 1. v 19.00 hod.
Trampování po Novém Zélandě přednáška Jiřího Jůzla
Promítání a povídání Jiřího Jůzla o neobyčejných dobrodružstvích, které prožil během svého trampu na Novém Zélandě.
Vstupné 40 Kč

Sobota 24. 1. ve 13.30 hod.
Sado FC Turnaj ve stolním fotbálku
Tradiční zimní fotbálkový turnaj - bližší
info na tel. čísle 604 130 988.
Vstupné 200 Kč/tým

Sobota 17. 1. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání - Chris Kazarian funk
a soul project (USA/CZ)
Chris Kazarian (USA) – zpěv a kytara, Petr
Kalfus – saxofon, Marek Novotný – piano,
Petr Dvorský – baskytara, kontrabas), Martin Kopřiva – bicí
Vstupné 130 Kč/60 KčS

Sobota 31. 1. v 18.00 hod.
SkARTovačka
Vernisáž výstavy Poličských umělců Davida
Kozáka, Adama Smolka a Patrika Pražana
Promítání animací, videoart, performance
umělců z Ostravy, Brna a Prahy. Zahájení
vernisáže v 18.00 hod.
Poté párty Djs: Vashiva, Pprskh, Ataman,
Komár, Baker, Freedom.
Vstupné dobrovolné

Čtvrtek 22. 1. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí - Gottland (Autor: Mariusz
Szczygiel)

Zájmové kroužky v TD
Jógový klub
- od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 9. února
cena 1.120 Kč/jarní kurz/14 dvouhodinových
lekcí
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.
Cvičení rodičů s dětmi
– začátečníci - 1,5 až 2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
úterý 9.00 – 10.00 hod., začátek 10. února
cena 560 Kč/jarní kurz/14 lekcí

Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových disbalancí, stresu a únavy. Přináší celkové
zklidnění.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení:
zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
19. do 22. ledna 2015
Přihláška platbou v hotovosti nebo převodem
na účet.
Účastníci z podzimního kurzu mají při přihlašování přednost. Další zájemci se budou moci přihlásit do naplnění kurzu.

Cvičení rodičů s dětmi
– pokročilí - 2,5 až 3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
úterý 10.00 – 11.00 hod., začátek 10. února
cena 560 Kč/jarní kurz/14 lekcí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodili, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
Cvičení pro zdraví a krásu
– pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
úterý 18.30 – 19.30 hod., začátek 17. února
cena 440 Kč/jarní kurz/11 lekcí
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 11. února
cena 480 Kč/jarní kurz/12 lekcí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Zdravotní cvičení pro každého
– pro ženy a muže od 15 let
Lektorka: Jana Suchá
středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 4. února
cena 640 Kč/jarní kurz/16 lekcí
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Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
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.

Máte zájem předat své zkušenosti s pohybovými
aktivitami dětem nebo dospělým?
A chcete k tomu příjemné prostředí?

TYLŮV DŮM V POLIČCE
hledá lektory

pro pohybové kroužky s dětmi pohybové aktivity
pro dospělé
podmínka: starší 18 let
Informace: Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01
Polička, tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Dvě tváře Veroniky Šrek
Bromové
31. 1. – 8. 3.
Výstava představí dva výrazné
proudy v tvorbě Veroniky Šrek
Bromové (narozené roku 1966
v Praze), která posledních 7 let
intenzivně žije, tvoří, farmaří a vede Galerii Kabinet Chaos ve Stříteži u Poličky. Věnuje se osvětové
činnosti a pořádá Eko-umělecko-sociologická sympozia pro mladé umělce a veřejnost. Intermediální
tvorba Veroniky Šrek Bromové, byla reflektována
v mnoha odborných textech a katalozích od počátku 90. let, kdy začíná vystavovat. V letech 1987-1993
studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou
v Praze, kde má stále vlastní ateliér. Deset let (20022012) vedla na Akademii výtvarných umění v Praze
ateliér Nových medií 2. V letech (2002-2004) spoluzakládala a provozovala galerii Home v Praze. Její
díla jsou zastoupena v řadě domácích i zahraničních
sbírek, např. Městská Galerie a muzeum v Poličce,
Center Georges Pompidou v Paříži, Národní galerie
v Praze, Muzeum umění v Olomouci, Galerie Klatovy/Klenová, Moderna Museet ve Stockholmu, Galerie hl. města Prahy a soukromé sbírky.
V tvorbě Veroniky Šrek Bromové můžeme sledovat určitý posun od promluv skrze vlastní tělo k fotografiím na rozhraní dokumentu a inscenované
fotografie. Prostřednictvím vystavených fotografií
nahlédneme do intimity autorčina života v usedlosti Chaos, ve které usiluje o soulad a komunikaci s okolní krajnou. V její tvorbě jsou zachyceny
proměny a tvořivá síla přírody, nevyhnutelnost
rozkladu a smrti a snaha o nalézání rovnováhy ve
světě hmotných protikladů a harmonie se světem
vnitřním.

Nebesky štědré
Vánoce v Mozaice
Na předvánoční akci v Mozaice zpravidla chodí
celé rodiny. Děti si vyrábějí drobné dárečky, rodiče a prarodiče obdivují výzdobu, na které se podílely i jejich ratolesti. Pak si společně posedí, dají
si něco dobrého a nikam nespěchají. Je to rok od
roku krásnější atmosféra.
Letošní vánoce v Mozaice byly opravdu štědré
a pomáhaly hlavně těm, kteří to opravdu potřebují.
Návštěvníci si mohli nakoupit drobnosti u prodejců z chráněných dílen.
Výrobky také prodávali žáci z Masarykovy základní školy. Děti z prvního stupně ZŠ společně
s rodiči vyráběli dárky na pomoc nemocné Justýnce.
Justýnka společně s maminkou si na konci akce
převzali od andělů finanční dar ve výši neuvěřitelných 10 165 Kč.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se s námi podíleli na této akci. Těm co vyráběli, pomáhali nám
s organizací a přišli nás podpořit.
SVČ Mozaika Polička

Další polohou Veroničiny tvorby jsou kresebné
práce a ilustrace z cyklu JÁ/TAO/CHAOS, které
jsou součástí nového vydání knihy Tao te t’ing
v překladu Václava Cílka doplněné o jeho doslov.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu
31. ledna ve 14.00 hod., úvodní slovo pronese geolog, klimatolog a spisovatel Václav Cílek, kurátor výstavy David Junek a autorka.
Součástí vernisáže bude performance - rituál hojnosti pro nadcházející rok dřevěné
kozy provedený hudební a performanční
skupinou Sirény z Titanu.
Na vernisáž od 15.30 hod. naváže přednáška Václava Cílka na téma: Co se děje se
světem?
Výstavy:
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, jsou 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.
Školní třída Bohuslava Martinů
14. října 2014 – 31. ledna 2015
Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu
pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy. Ne
každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází
v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské školy.
Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu onoho
původního prostoru, doplněného o dobové vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Součástí programu bude vypracování
jednoduchých úloh z vyučovacích předmětů. Pozor!
Je třeba chovat se „náležitě“, jinak budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak pilní obdrží
Pochvalný lístek.
Akce:
Beseda o betlémech
čtvrtek 8. ledna v 17.00 hod. v přednáškovém sále centra
Poličsko je jednou z podhorských oblastí Čech,
kde se už asi 200 let rozvíjí betlémářská tradice. Za
tu dobu vzniklo i zaniklo mnoho zajímavých dřevěných betlémů. Některé mají to štěstí, že je potomci tvůrců opatrují v Poličce dodnes, jiné opustily
město. Naštěstí se zachovalo dost informací i fotografií, které nám tyto osudy přiblíží. Věříme také,
že besedu obohatíte o svoje vlastní vzpomínky na
stavění betlémů, na koledování a jiné tradice, na
živé betlémy konané v 90. letech minulého století
na Palackého náměstí apod. O betlémech a jejich historii promluví a fotografie promítne předseda pobočky Spolku českých betlemářů - Betlemáři Poličska pan Bohumír
Andrle, který je také autorem nově vydané
publikace „Poličské betlémy a jejich tvůrci“. V rámci besedy si můžete prohlédnout výstavu
„Jesličky z Poličky“.
Připravujeme na měsíc únor
Jarní výstava o rostlinách a zvířatech ve
velikonočních zvycích

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů
Bystré
10. 1. - Sportovní ples – od
20.00 hod. v Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina
Qwalt, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola.
Program oživí malí fotbalisté, kteří předvedou své
fotbalové dovednosti.
22. 1. – Promítání autorských snímků p. Josefa Kamínka – snímky připomenou vybrané události společenského života města (poutní procesí
ke kapli sv. Jana Nepomuckého v Hartmanicích
z r. 1968, bysterský masopust z r. 2002 a oslavy výročí 140 let Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém
konané v r. 2012.) Promítání se uskuteční v místním kině od 17.00 hod.
30. 1. - Hasičský ples – od 20.00 hod. v Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Qwalt,
zajištěno je občerstvení a bohatá tombola
Dolní Újezd
10. 1. - Tříkrálový farní ples
v sokolovně v Dolním Újezdě od 20.00 hod., hraje COMBO 2
17. 1. - Sokolský ples
v sokolovně od 20.00 hod., hraje MEDIUM
31. 1. - Skautský ples
v sokolovně od 20.00 hod., hraje COMBO 2
Litomyšl
do 18. 1., Dům U Rytířů - Josef Hýbl - muž, který
fotil Litomyšl
Výstava fotografií.
17. 1. od 13.00 v hod., Lidový dům - Festival deskových her
18. 1. od 17.00, Krytý zimní stadion - Lední hokej: HC Litomyšl - Polička
Utkání krajské ligy mužů v ledním hokeji.
Oldřiš
17. 1. - Tradiční myslivecký ples v Orlovně. Začátek ve 20.00 hod.
Sebranice
9. 1. - Farní ples – pořádá otec Vojtěch s farností,
v kulturním domě
17. 1. - Dětský ples v kulturním domě
31. 1. - Obecní mariáš v kulturním domě

Daruj úsměv
V rámci projektu Daruj úsměv, který pomáhá
zpříjemnit život dětem s nelehkým životním osudem,
přijeli 16. 12. 2014 do dětského domova v Poličce populární imitátor Václav Faltus a kouzelník Aleš Krejčí. Dětem společně předvedli zábavné vystoupení,
které sklidilo veliký ohlas. Podařilo se jim děti skvěle
pobavit, rozesmát a nechat je tak alespoň na moment
zapomenout na každodenní starosti.
Vystoupení proběhlo za finančního přispění firmy COBRA TRANSPORT, s. r. o., jejíž majitel, pan
Radek Bartoš, na konci představení daroval dětem
krásné náramky a několik dalších dárků.
-akr-

Po zimě s jejími nemocemi se těšíme na jaro, na
slunce, až se vše zazelená a vykvete, až se narodí
kuřátka a jehňátka… Velikonoce jsou prvními jarními svátky a začátkem nového zemědělského roku.
Provází je jívové kočičky, mladé osení, pomlázky,
beránci a jiné rostliny i zvířata jako symboly života. A o tom všem bude velikonoční výstava
ve Třídě Bohuslava Martinů v termínu od
14. 2. – 12. 4.
Výstavy jsou v prosinci k vidění denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Gabča
Život je plný čekaných i nečekaných zvratů
a situací. Stávají se neustále a ve všech oblastech
lidského života. Když před dvěma a půl lety paní
(toho času ještě) Vorbová nastupovala do funkce
ředitelky ZUŠ B. Martinů, bylo to pro některé
z nás překvapení. Já osobně jsem si říkal - mladá
krev vnese do dění v poličské ZUŠ něco nového,
naplní nás elánem a bude to prostě změna. Ty jsou
v životě důležité a z mého pohledu vždy alespoň
v nějakém směru obohacující. Když se změní kdekoli vedení, člověk musí očekávat určité proměny
v řízení školy, v požadavcích na učitele a v přístupu k nim. Tenkrát jsme byli všichni plni očekávání.
Ale to je jediná věc, kterou píši za všechny učitele.
Zbylé řádky jsou už jen mé pocity. Protože Gabriela Vraspírová Vorbová (dále jen s dovolením
Gabča) je mému věku poměrně blízko, našli jsme
k sobě cestu poměrně rychle.
Mám pocit, že to bylo na první pedagogické poradě s Gabčou ve funkci ředitele, když nám řekla, že dveře do ředitelny jsou pro každého z nás
vždy otevřené. A když to vezmu kolem a kolem,
tak tomu tak skutečně bylo. Nikdo přeci nemůže čekat, že když je někdo ředitel, bude vždy jen
příjemný a bude všechny chválit. Gabča je přímý
člověk a co má na srdci, to na jazyku – to se musí
nechat. Já jsem podobný, tudíž to můžu posoudit.
I přes některé problémy, které jsme mezi sebou
měli, se na ni s odstupem času dívám jako na člověka, se kterým se dá normálně a o všem mluvit.
Když jsem měl nějaký průšvih (ano, i učitelé zlobí), tak ty dveře do ředitelny byly někdy otevřené i nedobrovolně. Je pravda, že jsem tam raději
chodil za příjemnějších okolností. Vždy se mě ale
i v těch méně příjemných situacích snažila pochopit a nechala si daný problém vyslechnout z mé
strany. Byla, je a bude spousta nepříjemných situací, nepopulárních rozhodnutí a problémů, které
musí ředitel řešit. Já jako učitel také řeším problémy s žáky, kolegy, sám se sebou. Ale ředitel má
práce v této oblasti stokrát více. Já bych ředitele
ZUŠ B. Martinů Polička z těchto důvodů nedělal
asi nikdy.
Byl jsem vždycky rád, když za mnou Gabča přišla a řekla mi něco k provedení některých skladeb
mých žáků, protože to bylo z pohledu klavíristky
a muzikantky vždy trochu něco jiného.
Řadu věcí jsem poté často použil i dál. Myslím
si, že Gabča udělala spousty pozitivního v ZUŠ,
v oblasti hudby, ale i v oblasti mezilidských vztahů. Trávila v hudebce dny a poměrně často i noci,
aby některé problémy vyřešila. Je to člověk s velkým potenciálem na řízení takové instituce, kterou ZUŠ B. Martinů Polička je. Je to člověk, který
má své přednosti i nedostatky, jako každý z nás.
Chci Ti Gabčo popřát, ať je ten malý klavírista
(nebo klavíristka?), co v Tobě roste, zdravý a plný
elánu – jako Ty. Odpočiň si na té mateřské „dovolené“. Jsou i důležitější věci než hudba a ZUŠka, ne? A jak si říkala na první poradě, že dveře
do ředitelny jsou stále otevřené, tak s tím počítej
i u těch mých dveří. Hezký Nový rok pro Tebe
a Tvou rodinu.
Petr Mazal
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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
Zentangle relaxační obrázky
- dílna pro děti od 1. třídy
- vytvoříme krásná umělecká dílky,
která nám současně zlepší náladu,
paměť, sebevědomí, koordinaci
ruky a očí… prostě super
Termín: úterý 13. 1.
Čas:
15.00 – 17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
35 Kč s členskou kartou 30 Kč
Přihlášky: do 8. 1.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Hodiny

- keramická dílna pro studenty
a dospělé
Termín: čtvrtek 15., 29. 1.
Čas:
17.00 – 19.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
(v ceně není započítán strojek a ručičky, objednáme individuálně)
Přihlášky: do 12. 1.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352
Masážní techniky
- první ze série přednášek vycházejících z tradiční čínské medicíny
Jsou různé druhy masáží, každá
je trochu jiná a má odlišný vliv na
tělo a psychiku člověka. Přednáška
má za cíl vysvětlení masážních
technik a jejich vhodné použití.
Thajská masáž, ajurvéda, kraniosakrální terapie, dornova metoda,
baňkování, sudžok, reflexní terapie,
lymfatická drenáž.
Termín: středa 21. 1.
Čas:
18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dagmar Ostatková
Cena:
50 Kč
Info:
Dagmar Ostatková, tel.: 603 841 051
Správňácká holka
- dílna pro holky od 1. třídy
- vyrobíme si vyšívaný obrázek, na
kterém se naučíme mnoho druhů
vyšívacích stehů
Termín: pátek 23. 1.
Čas:
14.00-16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika

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

Cena:
Přihlášky:
Lektorka:
Info:

35 Kč, s členskou kartou 30 Kč
do 19. 12.
Zdeňka Švecová
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Ledové hrátky se zvířátky
- přijďte strávit prázdninové odpoledne na zimní stadion
Zábavné hry na ledě o báječné ceny.
Děti mohou přijít v kostýmech
zvířátek.
Termín: pátek 30. 1.
Čas:
14.00 – 15.30 hodin
Místo:
Zimní stadion Polička
Hraje:
DJ Méďa
Vstupné: děti 20 Kč/dospělí 35 Kč
Akce se koná ve spolupráci TES Polička.
Jumping kids párty
- pro holky a kluky 1. st. ZŠ, pro
všechny holky a kluky, kteří rádi
skáčí, cvičí a dovádí na trampolínách
Termín: pátek 30. 1.
Čas:
9.00 - 12.30 hodin (sraz v Mozaice)
Místo:
Jumping - hala Na Lukách
Cena:
100 Kč (v ceně je oběd a oplatek)
S sebou: dostatek tekutin, sportovní oblečení
a obuv
Přihlášky: do 23. 1.
Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352
Ples

- tradiční společenská akce pro
příznivce Mozaiky
Termín: pátek 6. 2.
Čas:
20.00 hodin
Místo:
Společenský sál Jordán
Hraje:
skupina MIX
Cena:
120 Kč
Prodej vstupenek: od 5. 1. v SVČ Mozaika
Bongo brno
Prázdninový výlet do zábavného
parku Bongo Brno. Pro děti od
1. třídy nebo maminky s dětmi.
Termín: úterý 17. 2.
Odjezd: 8.30 hodin parkoviště pod TD
Cena:
350 Kč/dítě (zahrnuje dopravu
a vstupné do zábavného parku)
Předpokládaný návrat: 15.00 hodin
S sebou: láhev s pitím, velkou svačinu (na celý
den)
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352

Program RC MaTami
Zdravíme vás v novém roce!
V posledním čísle Jitřenky jsme
informovali o změnách plánovaných v roce 2015. Od té doby došlo k dalším změnám, a tak nový
rok zahájíme 5. ledna Klubíkem pro rodiče a děti
a slíbený Hlídáček budete moci využívat mimo
středy i každé čtvrteční odpoledne. Doufáme, že
bude vyhověno všem. Těšíme se na shledání v novém roce 2015.
Pravidelný program
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
• 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
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Cena 45 Kč/hod.
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.
• 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.
• Hlídáček
každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každý čtvrtek od 15.00 do 18. 00. 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/hod.
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.

z jiného místa. Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
Jarní příměstský tábor
16. 2. –18. 2.
Pro děti na 1. stupni ZŠ
Kapacita: 12 dětí
V ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední
svačina, pitný režim, cestovné (při poznávacích aktivitách) a výtvarné potřeby. Zázemí tábora je situováno do prostor MaTami, centra pro rodinu (CBM),
kam rodiče děti každý den přivedou a zároveň si je
vyzvednou. Sraz bude vždy v 8.00 hod., konec tábora v 16.00 hod. Připraveny jsou všestranné aktivity zážitkové, tvořivé i sportovní. Vše pod vedením
zkušených vedoucích. Bližší informace získáte na
matami@email.cz či osobně v RC MaTami v době
konání aktivit.
Cena tábora: 780 Kč (členové 720 Kč) za 3 dny
(Nevratnou zálohu ve výši 50 % je nutno zaplatit do
6. 2.).
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
21. 2. (sobota) odjezd v 9.00 hod. z ulice Hegerova, předpokládaný příjezd 15.30 hod.
Cena 140 Kč za osobu (cena zahrnuje pouze dopravu). Nevratnou zálohu ve výši 50 % je nutno zaplatit do 16. 2. Podrobnější informace na e-mailové
adrese.
Bazárek
Pozor! Změna prodejního místa. Bazárek se nově
uskuteční v prostorách Jordánu. Tamtéž proběhne
příjem i výdej věcí.
11. 3. (středa 9.00 – 17.00) a 12. 3. (čtvrtek 9.00
– 17.00) Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi na období jaro/
léto, oblečení pro těhotné a hraček. Přihlašovat se
můžete na e-mailové adrese bazarek.matami@
email.cz. Pokud by měl někdo zájem o stejné prodejní číslo, sdělte tuto skutečnost do 20. února, přihlašování na Bazárek bude ukončeno 4. 3. Příjem
věcí: 9. 3. (pondělí) 9.00 – 17.00 (Jordán). Výdej
věcí 13. 3. (pátek) 9.00 – 16.00 (Jordán).

Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Poradna a klub pro těhotné
27. 1. (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)
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

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

Poděkování
Dnes jsem skončila kurz na počítače v DPS Polička. Chtěla Bych poděkovat panu Petru Brandejsovi
za šetrné vedení nás, seniorů. Patřím do generace,
které se počítače v praxi netýkaly. Už jsem se tím
nechtěla zabývat. Ale jak můj manžel, tak vnoučata mne ujistili o opaku a kurz s panem Brandejsem
mne o tom utvrdil. Všem doporučuji.
Pavla Jirků

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

Ohlédnutí za Rokem
české hudby
Rok 2014 patřil v Poličce cyklu hudebních akcí pořádaných
v rodišti slavného skladatele
Bohuslava Martinů. V roce
55. výročí skladatelova úmrtí
se v rámci Roku české hudby
pod taktovkou Poličských se uskutečnilo přes tři
desítky hudebních setkání a koncertů. Kvalitní
hudební zážitky mnoha žánrů si odnesla více než
tisícovka posluchačů a diváků.
Program Roku české hudby v Poličce v roce
2014 připravovalo osm institucí. Do příprav se
zapojily Centrum Bohuslava Martinů, Základní
umělecká škola Bohuslava Martinů Polička, Tylův dům, Městská knihovna v Poličce, spolek Náš
Martinů, Společnost Bohuslava Martinů a Divadelní klub, které doplnili také četní jednotlivci
z řad obyvatel města. Mediálním partnerem se
stal Svitavský deník, se kterým moli zájemci pravidelně soutěžit o volné vstupenky na vybrané
akce.
„Potěšilo nás, že jsme si vzájemně vycházeli
vstříc a podporovali se ve svých aktivitách. Polička tak žila celý rok hudbou napříč žánry i věkovými kategoriemi,“ uzavřela Lucie Jirglová.
Nejen muzikanti a posluchači si přišli na své. Pro
milovníky historie byl připraven třeba pochod.
Fanoušci stříbrného plátna v rámci programu
zhlédli zajímavé pořady v letním kině. Nezapomnělo se dokonce ani na gurmány. Při Dni s Bohuslavem Martinů, který připadl 55. výročí úmrtí
velkého hudebníka, připravily vybrané poličské
restaurace slavnostní menu.
Rodné město světoznámého komponisty, jehož opera Mirandolina v Národním divadle Moravskoslezském scénicky zahájila celý Rok české
hudby, se tedy v uplynulém roce důstojně přihlásilo ke skladatelovu odkazu.
Sylva Horáková

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Celý rok 2014 nám utekl
jako voda. Prožili jsme spolu mnoho krásných
chvil při našich plánovaných akcích, které pro vás
připravil výbor MO SDCR.
Děkuji vám za práci, za přízeň a věřím, že se
i v roce 2015 budete těšit na naše akce, které s velkou radostí připravujeme pod heslem – Aby nebyl
nikdo sám.
V lednu nás čeká Výroční členská schůze, kde
zhodnotíme minulý rok a schválíme plán práce na
rok 2015. Zvu proto všechny členy na toto důležité jednání, které se uskuteční dne 15. ledna 2015
v malém sále Tylova domu od 14.00 hodin. Přineste si členské legitimace. Budeme vylepovat členské
známky.
Dále bych chtěl upozornit na fakt, že město Polička bude letos oslavovat 750 let svého trvání. Jistě i my důchodci se k oslavám připojíme. Doporučuji se zúčastnit Slavnostního koncertu k zahájení
oslav a to hned v sobotu 3. ledna od 19.00 hodin
v TD. Slet vlaštovek bude 13. ledna od 10.00 hodin
v THT. To bude v lednu vše.
Dovolte mi, abych na začátku nového roku 2015
vám všem popřál hlavně pevné a trvalé zdraví,
mnoho štěstí a pohody v rodině. Budu se na vás
spolu s výborem SDCR moc těšit při našich pravidelných a připravených akcích v roce 2015. Mějte
se všichni pohádkově.
Váš předseda, Ivan Chudý
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Dům pro
Charitu ožívá

Obrázky z výstavy

Na sbírkovém účtu „Dům pro
Charitu“ je k datu 15. 12. 2014 nashromážděno již neuvěřitelných
80 358 Kč.
Vážení a milí dárci, děkujeme
vám všem za pochopení a štědrost,
kterou jste Oblastní charitě Polička
projevili. Ujišťujeme vás, že všechny prostředky ze
sbírkového účtu jsou směrovány výhradně na rekonstrukci a splátky nově koupeného domu ve Vrchlického ulici č. p. 10. Děkujeme také všem firmám,
řemeslníkům i dotčeným úřadům za jejich obětavou
práci, rady a mnohdy i nezištnou pomoc.
O tom, že vaše finanční i materiální podpora je
účelně využita, svědčí fakt, že mohlo být již ke dni
19. 12. 2014 zprovozněno první patro budovy. První,
kdo se do nových prostor nastěhoval, jsou střediska
Šance pro rodinu a Centrum náhradní rodinné péče.
V lednu 2015 dojde k přesunu Otevřených dveří
a Osobní asistence z Tylovy ulice. Dále pracujeme na
úpravách přízemí domu, kde jsou opravy náročnější,
ale pro provozní potřeby Charity naštěstí nejsou tak
akutně potřebné.
Zároveň bychom rádi vyzvali dárce sbírkového
účtu Dům pro Charitu, kteří poskytli dar 500 Kč
a vyšší, aby se v případě, že jim do konce ledna 2015 nepřijde slibované potvrzení, obrátili na
Oblastní charitu Polička (tel. 461 725 552). Zaznamenali jsme totiž z výpisů, že někteří dárci i poměrně hodně vysokých částek posílaných z účtu
na účet, neuvedli svoji adresu a my tudíž nevíme,
kam potvrzení poslat. Tato informace se netýká
dárců přispívajících prostřednictvím složenek.
Zde máme sjednány nadstandardní služby s Českou poštou a opisy adres ze složenek budeme mít
pro účely vystavení potvrzení k dispozici (pokud
budou složenky vyplněny čitelně). V každém případě, při jakékoliv nejasnosti s vaším darem se
nebojte na nás obrátit.
S obdivem k vašemu porozumění a s díky za vaši
pomoc
Pracovníci Oblastní charity Polička

Kulturní komise obce Sebranice
pořádá v sobotu 31. ledna
od 11 hodin
v přísálí kulturního domu v Sebranicích

OBECNÍ MARIÁŠ
Prezentace od 10.30 hodin
Občerstvení zajištěno
Bohatá tombola!
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Obrázky z výstavy
(nikoli podle Modesta
Petroviče Musorgského)
aneb exkurze výtvarného
oboru ZUŠ BM do
Prahy za uměním
Když má někdo velkou fantazii, tak píše knížky
plné napínavých příběhů. Když ji má ještě větší,
může hrát divadlo nebo tančit v baletním souboru,
když ji nemůže jen tak vypsat nebo vytančit, tak
kreslí obrázky, obrazy, vytváří svět, v němž se musíte očima umět ponořit do autorova záměru. Ten
nebývá někdy na první pohled zjevný. No, a na
samém vrcholu je (alespoň pro mě) oblast hudby.
Ta píše i maluje příběhy, v nichž nejen tančíte, ale
i létáte ve v kulisách z těch nejúžasnějších obrazů.
Zpíváte nejen hlasem, ale i srdcem, protože cítíte
a rozumíte tomu propojení. Svět fantazie se stal
vaší součástí. A svět fantazie ožívá pravidelně také
v jednom poličském domě, do kterého chodí vaše
děti po vyučování.
Ve čtvrtek 13. listopadu se brzy ráno rozjel autobus plný dětí, které fantazií žijí a nestydí se dávat
to najevo, což my dospělí někdy neumíme, směrem ke stověžaté Praze. Cílem cesty byla výstava
tří světoznámých výtvarných umělců v Gallery of
Art Prague v domě U Bílého jednorožce na Staroměstském náměstí. Když máte dobré učitele, tak
je cesta za poznáním všechno, jenom ne nudná.
Děti navštěvující výtvarný obor v poličské ZUŠ
Bohuslava Martinů měly možnost pod vedením
Mgr. Petry Palcové a Mgr. Karla Musila zakusit
skutečný workshop a malovat přímo na výstavě
podle uměleckých výtvarných děl a fotografií Salvadora Dalího, Alfonse Muchy a Andyho Warhola,
které představily dobrý průřez jejich tvorbou. Musím děti pochválit, neboť nikdo se v členité budově
galerie neztratil, nic nebylo rozbito a všichni byli
plni tvořivého nadšení i díky vtipnému i poučnému průvodnímu slovu obou učitelů. V naší „zušce“
se děti učí nejen základní, ale i experimentální
výtvarné techniky a tak je samozřejmě zaujala
možnost seznámit se zblízka s technikou sítotisku
a pořídit si dokonce podle vlastního návrhu i originální tričko nebo tašku jako od Warhola.
Po několika hodinách příjemně strávených s díly
mistrů byl čas vydat se zpět. Jen jsme lehce vdech-

li atmosféru Staroměstského náměstí s pouličními herci, davem turistů před orlojem a už jsme
spěchali Pařížskou ulicí k autobusu, abychom po
několika hodinách zase vystoupili ve večerní Poličce, kde na děti čekali jejich rodiče. Za účastníky zájezdu děkuji panu řidiči za bezpečnou jízdu.
Velké poděkování patří i oběma učitelům za jejich
perfektní zorganizování této akce, jejíž ozvěny
děti zachytily: „Z autorů mě zaujal S. Dalí – s jeho
tvorbou jsem se nikdy dřív nesetkala a byla to pří-

jemná podívaná. Nejvíce jsem se těšila na A. Warhola a nezklamal!“, „Nejvíc se mi líbil S. Dalí, protože jeho styl mi přijde zajímavý a originální, ale
i zbytek byl super.“, „Líbilo se nám všechno, nejvíc
secese, Mucha je náš oblíbenec.“ Více ohlasů, fotky z výstavy a reprodukce děl, které na výstavách
vznikly, si můžete prohlédnout v prostorách ZUŠ.
Výstava je stálou expozicí, pokud jsme vás svými
zážitky nadchli, určitě se rozjeďte do galerie také.
A my, co jsme tam byli, se těšíme, že někdy zase
společně vyjedeme za poznáním do jiného města.
Za všechny zúčastněné
Hanka Ščigelová

Zápis do 1. třídy na ZŠ Na Lukách
Zápis do školy je pro dítě
významným krokem, protože
předchází zcela mimořádnému
životnímu mezníku – nástupu
do první třídy. Naše škola je školou rodinného charakteru a dělá
maximum pro to, aby se dětem ve škole líbilo, chodily do ní rády a byly spokojené.
Jaký bude letošní zápis? Děti budou provázet
zápisem postavičky Čtyřlístku Fifinka, Myšpulín,
Pinďa a Bobík. Společně s nimi a učiteli splní několik jednoduchých úkolů a odnesou si drobné odměny a dárečky. Rodiče prosíme, aby doma nezapomněli rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Jsme rádi, že můžeme díky vedení města nabídnout výuku podle nejnovějších metod a moderní vybavení tříd. Ve všech učebnách prvního
stupně učitelé vyučují s pomocí interaktivních
tabulí a pro ně připravených výukových programů a učebnic. Škola se snaží nabídnout žákům
kromě daných povinných předmětů a projektů
i něco „navíc“. Zařadili jsme výuku angličtiny
jako povinný předmět od první třídy. Trendem
dnešní doby je „malý pohyb“ dětí, z tohoto důvodu máme již několik let zvýšený počet hodin
tělesné výchovy.
Na prvním stupni kromě exkurzí, školních výletů, zájezdů do divadel každoročně učitelé pořádají
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

pro žáky 4. a 5. ročníků sportovně - turistický týden s lyžováním.
Ve školním vzdělávacím programu máme zařazené předměty komunikaci a keramiku. V prvním
případě si žáci prohlubují řečové a stylistické dovednosti a samotná komunikace mezi žáky výborně působí na kolektiv třídy. Keramika je vhodným
doplňkem jak výtvarné výchovy, ale také praktických činností. Oblíbeným předmětem je počítačová grafika. Žáci si vydávají svůj školní časopis.
Druhý stupeň nabízí několik nadstandardních
aktivit. V rámci mezinárodních výměnných a poznávacích pobytů se žáci naší školy mohou podívat
do družebního maďarského města Ebes a každoročně pořádáme pro šesté ročníky relaxačně poznávací zájezd do Itálie, popř. Chorvatska.
A jaké kroužky mohou děti navštěvovat? Horolezení, míčové hry a stolní tenis. Nejen pro zručné
výtvarníky je nabízen kroužek Šikulka.
Velikou výhodou pro žáky naší školy je, že součástí komplexu budov je i jídelna. Ta nabízí denně
na výběr dva obědy a nyní již druhým rokem připravuje pro žáky tzv. zdravé svačinky.
Zápis budoucích prvňáčků se uskuteční v pátek
23. ledna 2015 od 14 do 17 hodin. Celý den bude
probíhat Den otevřených dveří.
Těší se vás
kolektiv učitelů ZŠ Na Lukách

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

3. 1.
4. 1.
5. 1.
7. 1.
8. 1.
12. 1.
13. 1.
14. 1.

15. 1.
16. 1.
17. 1.
19. 1.
20. 1.
21. 1.

22. 1.
23. 1.
24. 1.
26. 1.
28. 1.
29. 1.

30. 1.
31. 1.
6. 2.

Čas
15.00
19.00
17.00
19.00
14.00
19.00
17.00
18.00
15.00
14.00
19.00
19.00
19.00
17.00
18.00
14.00
20.00
19.00
19.00
13.30
18.30
19.00
20.00
20.00
14.00
13.30
19.00
19.00
8.15
11.00
14.00
9.00
14.00
18.00
20.00

#

14. 10.–31. 1.
22. 11.–11. 1.
1. 12.–4. 1.
31. 1.–8. 3.
4. 1.–2. 2.

leden 2015

Název akce – popis
Novoroční marriage
Carmina Burana - koncert k zahájení oslav 750. výročí založení města Poličky
Poklady z knihovní půdy - zahájení výstavy
Exodus: Bohové a králové 3D - historický velkofilm
Hrátky s pamětí
Burácení - život je závod, nejde o rychlost, ale o to, jak dlouho vydržíš v sedle!
Beseda o betlémech
Paddington - není jen tak obyčejný medvídek
Zentagle relaxační obrázky - dílna pro děti od 1. třídy
Cestovatelské odpoledne - ANTICKÉ ŘECKO
Trampování po Novém Zélandě - přednáška Jiřího Jůzla
Trampování po Novém Zélandě – přednáška Jiřího Jůzla
Fotograf - aneb dámy, radím vám ke klidu
Hodiny - keramická dílna pro studenty a dospělé
Nejúspěšnější sportovec roku 2014 regionu Svitavska
Odpoledne s dechovkou
Jazzové setkání- Chris Kazarian funk a soul project (USA/CZ)
Saint Laurent - životopisný film inspirovaný životem Yves Saint Laurent
Darda - divadelní představení s Bárou Hrzánovou v hlavní roli
Šikovné ručičky
Masážní techniky - přednášky
Noc v muzeu: Tajemství hrobky - rodinná komedie
LiStOVáNí - Gottland (Autor: Mariusz Szczygiel)
Listování - Gottland
Správňácká holka - dílna pro holky od 1. třídy
Sado FC Turnaj ve stolním fotbálku
Sedmý syn - 3D projekce sci-fi filmu
96 hodin: Zúčtování - akční thriller
Poslední trik Georgese Mélièse - školní představení
Poslední trik Georgese Mélièse - školní představení
Narozeninové zpívání
Jumping kids párty
Ledové hrátky se zvířátky - prázdninové dopoledne na zimním stadionu
SkARTovačka
Ples SVČ Mozaika

Místo konání
Divadelní klub
Tylův dům
Městská knihovna Polička
KINO Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion - místnost
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místno
SVČ Mozaika Polička
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
SVČ Mozaika Polička
Zimní stadion Polička
Divadelní klub
Společenský sál Jordán

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Název akce – popis
Školní třída Bohuslava Martinů
Vánoční výstava: Jesličky z Poličky
Život a doba Josefa Čapka
VERNISÁŽ: DVĚ TVÁŘE Veroniky Šrek Bromové
Poklady z knihovní půdy – výstava fotografií, dokumentů, obrázků

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička

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

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

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Městská knihovna
Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička

www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.knihovna.policka.org
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
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Projektový den na gymnáziu
Procházíme chodbou plnou nepříjemného pachu zkažených vajec a dostáváme se k laboratoři
chemie, kde právě probíhá jeden z patnácti projektů úterního dopoledne, jenž nese název „Detekce
exhalačních plynů“. Sirovodík jsme opravdu detekovali velice záhy. „Ano, sirovodík páchne po zkažených vejcích, ale je to ještě slabý odvar,“ sděluje
nám učitel chemie, kolem něhož se seskupilo asi
dvacet primánů.
Zvoní. Následující přestávka je naplněna nepředstavitelným shonem, kdy deset tříd usiluje
o to dostat se z jedné přednáškové učebny do druhé a při tom, což je neméně důležité, se snaží sdělit
si své dojmy z předešlých pětačtyřiceti minut. Davem se linou nadávky na neopatrné studenty, kteří
nedávali pozor a svým starším spolužákům pošlapali, v lepším případě, jenom nohu.
Zvoní. Prodíráme se davem do tělocvičny, kde
se právě provádí měření tělesné zdatnosti spolu
s dalšími testy. Paradoxem je, že za splnění určitého cvičení jsme byli odměněni „velice zdravým“
biobonbonem (jak nám zdůraznil učitel tělesné
výchovy). Opravdu výtečný!
„Pro studenty má takovýto projektový den velký
přínos,“ informuje nás profesorka biologie, „mohou si zde vyzkoušet svou tělesnou kondici, prohloubit vzdělání a načerpat motivaci do dalších
školních dnů.“

Slavnost
Zjevení Páně

Projektový den na Gymnáziu Polička je akcí ve
stylu studenti studentům. V průběhu dopoledního
vyučování jsme měli příležitost zhlédnout řadu
zajímavých projektů, týkajících se běžných vědních oborů, ale i netradičních přednášek o slepotě, egyptských pyramidách, canisterapii či našich
pradědečcích v 1. světové válce.

Když jste si přečetli název
článku, tak si říkáte, to už i Pán
se z toho všeho zjevil? Ne, ne,
slovo zjevení tu má zcela jiný
význam. Nalezení, odhalení,
ukázal se veřejnosti, byl objeven
mágy z východu. Jsou to cizinci, kteří vyznávají jinou víru, tehdejší intelektuálové. Bůh se jim zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě. Kristus
se zjevuje i nevěřícím a v postavách králů je ukázáno přijetí Krista za krále všech.
Když napíšu svátek „Tří králů“ většina z vás už je
doma. No to byli ti tři Kašpar, Melichar a Baltazar,
co přinesli malému Ježíškovi do Betléma zlato, kadidlo a myrhu. To, že byli tři, nám říká lidové tradice, ne však Bible. Se jmény mágů je to podobné.
U nás je zažité žehnání domů, při němž se na
dveře svěcenou křídou píší písmena K + M + B. Nejsou to patrně počáteční písmena jmen tří králů:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se traduje, nýbrž
zkratka latinského „Christus mansionem benedicat“: „Kristus žehnej tomuto domu“.
Ať Pán žehná nám všem.
Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Děkujeme všem studentům a vyučujícím, kteří
se na projektech podíleli, a těšíme se na další podobnou akci.
T. Jakubová, J. Kučera a A. Kopecký
studenti 3.A

Zvoní už tři zvony
Na svátek Ježíše Krista Krále, v neděli dne
23. 11. 2014 v 11.30 h. byly slavnostně požehnány
a poté se na poličském kostele rozezněly další dva
zvony. S největším a nejtěžším zvonem ve věži kostela „Českých patronů a ochránců“ zvonily zvony
„Mariánský“ o hmotnosti 300 kg a „Svatých andělů
a archandělů“ o hmotnosti 200 kg. Oba jsou zavěšeny do horního zvonového patra.
Práce na druhé etapě byly zahájeny začátkem
roku 2014 demontáží původní ocelové nosné konstrukce zvonů. Na jejím místě ve zvonovém patře
byla zhotovena nová dvoupatrová dubová stolice
o dvou polích. Svěšené zvony Mariánský a Sv. andělů a archandělů byly opatřeny novými dubovými
hlavami a kompletními uměleckými kovářskými
prvky s novými závěsy srdcí. Nutnou podmínkou
zprovoznění bylo provedení nové elektroinstalace
a montáž lineárních motorů. Poté odbor kultury
Krajského úřadu a kampanolog NPÚ Mgr. Petr Vácha schválili vlastní provedení všech prací na díle.
Zprovoznění zbývajících dvou zvonů („Umíráček“
o hmotnosti 150 kg a „Medián“ o hmotnosti 670 kg)
plánujeme před Velikonocemi roku 2015. Historický zvon Medián z roku 1511, který byl poškozen při
požáru města v roce 1845, bude zvonit pouze ručně při slavnostních příležitostech. Po kompletním
zprovoznění všech zvonů v nárazových tónech e1,
gis1, h1, cis2 a e2, bude souzvuk zvonů tvořit motiv
Salve Regina (Zdrávas, Královno). Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Polička, Ministerstvu
kultury, Pardubickému kraji a v neposlední řadě
všem dárcům, kteří na tuto opravu přispěli.
P. Miloslav Brhel, Ing. Petr Šafář
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Klub zdraví zve na lednovou,
poněkud mlsavou, přednášku

Den otevřených
dveří v ZŠ
Masarykova
Ve čtvrtek 11. 12. proběhl na pavilonu Masarykovy základní školy „Den otevřených dveří“.
Rodiče a jejich budoucí prvňáčci se mohli seznámit s činnostmi našich malých žáků v 1. a 2. třídách. Některé odvážné děti se i zapojily do průběhu výuky a vyzkoušely si práci na interaktivní
tabuli.

K nahlédnutí byly k dispozici prostory školní
družiny s malým překvapením našich nejmenších
mažoretek. Celou atmosféru doplňovaly výtvarné
práce dětí vytvořených ve výtvarných činnostech
a výukových projektech.
Těšíme se, že se s novými žáčky uvidíme u zápisu a v novém školním roce.
Učitelky 1. stupně Masarykovy ZŠ

Fotbalový mariáš
V sobotu 29. 11. 2014 se v prostorách malebné
restaurace na fotbalovém stadionu konal v pořadí
4. ročník Fotbalového mariáše. Celkem 28 hráčů
předvedlo svůj um s čertovskými obrázky, aby
se nakonec z celkového vítězství radoval Josef
Gajdoš z Poličky.
Pořadatelé děkují všem soutěžícím a rozhodčím
p. Novotnému a p. Rounovi, kteří přispěli k hladkému průběhu skoro pětihodinového zápolení.
-ob-

Kdo by ji neměl rád, kdo ji neochutnal? Vyrábí
se z kakaových bobů, její hlavní složkou je kakaová masa neboli kakaový prášek, kakaové máslo,
cukr a další složky v různém poměru. Ročně se jí
vyrobí, prodá a zkonzumuje neskutečné množství.
Evropané ji poznali díky dobyvateli Cortézovi,
když ji v roce 1528 předložil poprvé španělskému
králi. Napoprvé v nesladké podobě nezaujala, až
přidáním další importované složky, třtinového
cukru, se z ní stala vyhledávaná pochoutka, takže
časem dovoz kakaových bobů z Jižní Ameriky nestačil a pěstování se přeneslo do Afriky. Určitě jste
loni postřehli, že kvůli viru zvanému CSSV bude
kakao dražší, neboť nemoc ohrožuje stálezelené
5-20 m vysoké kakaovníkové stromy. S dražším
kakaem by pak zdražila i čokoláda.
Pro potravinářské účely se používají i plody rohovníku obecného, více známého jako svatojánský chléb neboli karob. Nejenže je karob bezkofeinový, hypoalergenní a bezlepkový, ale dokonce
se jím dá celkem úspěšně nahradit kakao. Semena
karobu dokonce sloužila jako závaží starověkým
klenotníkům, tak pravidelnou hmotnost mají.
Z názvu je odvozeno i pojmenování karátu, 1 karát
je 0,2 gramu, jednotka hmotnosti pro drahé kovy
a kameny. Strom nesoucí plody v podobě lusků je
až 15 metrů vysoký. Karob je sám o sobě přirozeně
nasládlý, což je jeho další výhoda. Prostě zdravý
poklad.
Neobávám se, že bych vám prozradila o kakau
a karobu všechno, raději vás však pozvu na přednášku Čestmíra Šťovíčka „Čokoláda a karob“, která bude dne 14. ledna 2015 od 18.00 hodin v horní
místnosti SVČ Mozaika. Určitě nezapomeňte přijít, ochutnávka bude jistě pro všechny chuťově víc
než přitažlivá. Recepty budou pro každého rovněž
jako obvykle k dispozici.
Popularita čokolády je tak velká, že jsem měla
problém vybrat z přehršle citátů, které jsou o ní
napsány. Tady jsou: „Nikdy není tak špatně, aby
to čokoláda nemohla vylepšit.“ Nebo: „I hořká čokoláda vám osladí život.“ A do třetice: „Rozvahu

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat lékařům a sestřičkám Domácího hospice sv. Michala v Poličce
za jejich obětavou péči, kterou věnovali našemu
tatínkovi v posledních dnech jeho života. Ještě
jednou děkujeme.
Lenka Jánová a Božena Špačková
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a trpělivost si nejlépe procvičíte v obchodě s čokoládou.“ Citáty o karobu jsem nenašla, ale věřím, že
když se stane součástí stravy, určitě někdo vtipný
s něčím přijde.
Z roku 2015 uběhlo teprve pár dní, a tak vám
všem, ať jste či nejste příznivci Klubu zdraví Polička, přeji, aby to pro vás byl rok naplněný láskou,
pokojem a radostí z každého dne, aby se vám dařilo v soukromí i v zaměstnání či ve škole. A také, jak
jinak, abyste byli zdrávi!
Témata přednášek klubu zdraví Polička na
rok 2015
• 14. ledna: Čokoláda a karob – Č. Šťovíček
• 11. února: Datle – Č. Šťovíček
• 11. března: Únava – Č. Šťovíček
• 8. dubna: Aloe vera – Č. Šťovíček
• 13. května: Pozitivní myšlení jako klíč k úspěchu v životě – host Aleš Kocián
• 10. června: O pohybu + společná procházka
okolo Poličky – při krátkých přestávkách bude
mít k tématu výklad MUDr. Miroslava Sílová
• 9. září: Odpočinek trochu jinak – MUDr. Miroslava Sílová
• 14. října: Čím nahradit chléb + amarant –
G. Slezáková
• 11. listopadu: Voda – Č. Šťovíček
• 9. prosince: Vánoční posezení pro potěšení
Upozornění: Témata i přednášející se vlivem
možných budoucích a dnes zatím neznámých okolností mohou změnit.
Místo a čas konání: Středisko volného času Mozaika, nám. B. Martinů 85, Polička, začátek vždy
v 18.00 hod.
Aktuální program Klubu zdraví můžete vyhledat rovněž na internetových stránkách http://
policka.casd.cz/co-nas-ceka nebo na telefonním
čísle: 737 820 318.
Za tým Klubu zdraví Polička

Hanka Ščigelová

Poslední leč v Telecím
aneb o třech Jardech
Kdysi v létě při kočování jsme se v hluboké noční
hodině během diskuse se dvěma Jardy z Telecího
domluvili, že se jako honec vydám na prosincový
hon. Když jsem tuhle zprávu říkal kamarádům, divili se, jelikož mě znají jako mírumilovného člověka, a byli překvapeni, že se chci podílet na vraždění
nevinných zvířátek v lese. „Všechno se má vyzkoušet“, řekl jsem, obětoval sobotní ráno a vyrazil směr
Telecí.

takový lovecký plebs. Po Jardovi si vzal slovo Jarda,
pravil, že jdeme na divočáky a jmenoval Jardu závodčím. Pak se už vyrazilo k lesu. Střelci auty a my
honci traktorem s valníkem upraveným pro sezení.
Vlastní hon funguje tak, že se nejdříve střelci potichoučku rozestaví okolo leče a honci ji poté v rojnici
projdou, křičíce, mlátíce do stromů a volajíce ponejvíce „hušá“. Co je to leč snad popisovat nemusím –
neprostupné mlází, kde na každé větvičce je asi tak

Vzpomínáme
15. prosince to bylo již
19 let co navždy odešel náš
milovaný tatínek Rudolf Řebíček.
Kdo jste ho znali a měl rádi,
vzpomeňte s námi. Za celou
rodinu dcera a syn
Dne 23. prosince, přesně
v den svých 73. narozenin,
nás opustil náš drahý tatínek,
dědeček, pradědeček pan Jan
Kastner. Ve vánočním čase
jsme si připomněli 20 let od
této smutné události. S láskou vzpomínají
dcera a syn s rodinami.
V měsíci lednu by oslavila
své devadesáté narozeniny
paní Svatava Hejzlarová.
V tomto měsíci si také připomínáme již třetí výročí jejího
úmrtí.
V srpnu 2015 vzpomeneme
nedožitých 92. narozenin
jejího manžela pana dent
Bohuslava Hejzlara. Od jeho
smrti uplyne v červenci šest
roků.
Nezapomeneme.
Dcera Zdena s manželem
a vnučkou

Sraz byl v místní restauraci, kde každý dostal
výtečnou dršťkovou polévku a posilnil se kávou či
čajem. Poté Jarda zavelel a šlo se na nástup k Hubertovi. Tady nejdříve zahráli na lesní roh (děvče
a střelec) a Jarda přivítal účastníky – střelce a honce. Lidé na honu se totiž dělí do dvou kast. Střelci to
je jakoby taková vrchnost, takové panstvo takoví ti
zkušení a rozumní. Oproti tomu honci, to je prostě

Blahopřejeme
Dne 9. 1. 2015 oslaví
90. narozeniny náš tatínek,
dědeček a pradědeček, pan
Milan Pazlar.
Všechno nejlepší a pevné
zdraví mu ze srdce přeje
celá rodina.
Dne 15. 1. 2015 oslaví narozeniny paní Marie Křížová z Poličky. Vše nejlepší do dalších
let, hodně zdraví, spokojenosti, milé přítelkyni, přeje
její známá s rodinou.

litr vody, na zemi větve, stromky, pařízky, kalužiny
a bahnité pasti. To vše nejlépe v prudkém kopci.
Během honu se také občas hobluje. To je činnost,
která se provádí, když se projde leč a je domněnka, že v ní zůstala ještě zvěř. Tehdy se celá skupina
honců s radostným pokřikem vydá zase tam, kde
už šla a to třeba i vícekrát. Osobně jsem hobloval
rovněž a viděl jsem při tom tři divočáky a dvě srnky, které se ale neloví, jak jsem byl poučen během
mého trapného dotazu. Po dvou lečích byla svačina:
klobása s uzeným, kávou a svařeným vínem (v klobáse byla rozvařená paprika – ó hrůzo). Dost jsem
byl překvapen, že střelci se drželi od alkoholu zpátky. Oproti tomu my honci, jsme pro kuráž a zahřátí
s tímto neměli problém. Do svačiny byli uloveni tři
divočáci a dvě lišky (které se nejedí). Po svačině
jsme už bohužel nic nenahnali a tak celý hon skončil výše uvedeným skóre. Počet ulovených kaňourů
bývá obvykle větší, třeba i dvanáct.
Po příjezdu zpět jsme ulovenou zvěř rozložili na
trávník, ozdobili větvičkami a po fanfárách a slavnostním nástupu začala poslední leč v restauraci.
Kromě knedlíčkové polévky, úžasné srnčí svíčkové, kančích řízků a různých cukrovinek se na stole
objevila sklenička na přípitek od Jardy, který právě
slavil 52 let. Proběhla bohatá tombola, kde hlavní
cenu, divočáka, vyhrál… hádejte kdo – no samozřejmě syn Jardy. A já tak doufal… Večer pak vyplnili svým uměním telečtí harmonikáři a řeči střelců
i honců. Konec leče pak člověku tak nějak trochu
splýval a byl jakoby rozostřen…
Ano, účastnil jsem se honu, promočil jsem se,
k smrti se unavil, požil, pozřel a nahnal tři kance
před ústí hlavně. Jsem barbar. Ale povím vám, tohle není zabíjení jako v masokombinátu, tohle nejsou jatka, tohle je lov – férová záležitost, nebezpečí
na obou stranách a výsledek nejistý.
Jen mi vrtá hlavou, jestli trubačka, jediná ženská
účastnice honu, byla Jaroslava.
Všem telecko-rybenským myslivcům a Jardům
obzvlášť velké díky P. Erbes st.
P. S. Bednář, Pajkr a Šimon.
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Dne 2. 1. je tomu již 20 let,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička
PhMr. Josefa Ferlíková. Stále vzpomínáme a kdo s námi.
Děkujeme.
Synové Jiří a Petr
s rodinami
Dne 7. 1. 2015 tomu bude
již rok, co nás navždy opustil
pan Jan Švejda.
Děkujeme všem, kdo si
vzpomene s námi.
S láskou vzpomíná
celá jeho rodina.
24. ledna to budou již dva
roky, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka Jiřina Řebíčková.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za celou
rodinu dcera a syn
Kdo Tě znal, ten zná naši
bolest, ten ví, co jsme v Tobě
ztratili. V našem srdci
žiješ věčně dále – spi sladce,
vždyť se opět shledáme.
Dne 27. 1. 2015 si připomeneme 2. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka Poula. S úctou
a láskou vzpomíná
manželka Mária
a celá rodina.
Dne 28. 1. si připomeneme
výročí Marty Štěpánkové - babičky, tety, maminky a také
prababičky. Oslavila by již
své 85 narozeniny. V únoru to
bude už 18 let, co nás navždy
opustila. S láskou v srdci na
ni stále vzpomínáme.
Dcery a vnučky s rodinami
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Z činnosti DPS
„Penzion“

Prosincová štika zabrala

Předvánoční čas je doba nejen příprav na svátky, ale také čas pro hezké společné chvíle. První
příjemné setkání bylo s panem Ing. Kleinem a jeho
filmem, který seniory zavedl do Švýcarských Alp.
Setkání se zasněženými vrcholky, nejkrásnější horou světa Matterhornem a nekonečnými výhledy si
senioři velmi pochvalovali. Při zdobení vánočního
stromečku senioři ochutnali vánoční punč a také

si zazpívali koledy s pěveckým souborem Poupata. Stromeček je letos ozdoben patchworkovými
ozdobami, které senioři vyrobili na Šikovných
ručičkách. Celou jeho krásu můžete vidět v jídelně
DPS „Penzion“. V hale si můžete prohlédnout Betlém, svíčky, vánoční jablůňku – vše výrobky seniorů. A veselo bylo i na Mikulášské zábavě. Básničky
a písničky přinesli do „Penzionu“ děti z mateřské
školy Rozmarýnek. Seniorům také zazpíval Martin Kovář. A samozřejmě nechyběl Mikuláš, Anděl a čerti s nadílkou. K poslechu i tanci hrál pan
Hladík, Otepka, zpívala paní Andrlíková. I hrátky
s pamětí byly vánoční. Senioři poslouchali koledy
a následně měli uhodnout hudební nástroje, které
ve skladbě hrály. Nebo si vzpomenout na hudební
nástroje, o kterých se zpívalo. Skládali také nová
slova z názvů vánočního cukroví a pomoci slovní
nápovědy měli uhodnout slovo, o které se jedná.
Další společná chvíle plná překvapení, smíchu
a také poučení. Senioři v DPS „Penzion“ se rádi
setkávají při různých příležitostech. Jeden rád
filmy, druhý rád cvičí, nebo tančí, další rád tvoří…
a všechny dohromady spojuje písnička. I na konec
roku 2014 bude znít „Penzionem“ veselá písnička
a věříme, že i rok 2015 bude pro vás Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ příjemným místem pro
společně strávené chvíle. Těšíme se na vás.

Pozvánka DPS
Penzion
7. 1. Hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
14. 1. Cestovatelské odpoledne - ANTICKÉ ŘECKO - Mykény, Athény, Delfy, Korint, Epidauros,
Olympia. Film pana Ing. Kleina od 14.00 hod. v jídelně.
21. 1. Šikovné ručičky od 13.30 hod. pracovní
místnost.
29. 1. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
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V sobotu 29. listopadu uspořádalo Rybářské
sdružení Vysočina Polička na přehradě Pod Kopcem 6. ročník závodu Prosincová štika. O jeho
oblibě svědčí účast 160 rybářů z celé republiky,
což je, vzhledem k pokročilé roční době a přetlaku jiných rybářských akcí, číslo úctyhodné. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Je to závod, kde hlavní roli hrají štika a další
dravé ryby jako okoun a candát, o něž je mezi
rybáři enormní zájem. To je také hlavní důvod

dátovi. K všeobecné spokojenosti přispělo i to, že
štiky ani tentokrát nezklamaly a ochotně brali.
Jen za první kolo (60 minut) jich bylo uloveno
200.“

Vítězové hlavní kategorie největší počet
ulovených ryb

Vítězové kategorie největší
ulovená ryba

velké účasti, tím spíš, že se v poslední době jedná
o ryby, kterých je na trhu nedostatek. Už to naznačil i předchozí závod, 14. ročník poháru Poličský candát, kterého se zúčastnil největší počet závodníků v historii našeho sdružení (363).
Dnes jich tady je 166 (o 60 víc než loni), přijela
i početná skupina přátel ze Slovenska. To nás
pochopitelně těší a o to větší máme radost, že se
nám podařilo, především díky nadstandardním
vztahům s naším obchodním partnerem, nakoupit 300 štik. Dále jsme vysadili pstruhy duhové,
okouny a omezené množství candátů, celkem
1 500 ryb. Dost jich zde zbylo i po Poličském can-

Kategorie okoun: 1. Mirek Moravec, 2. Pavel
Mühlfait, 3. Pavel Pánek. Kategorie největší ulovená ryba: 1. Katka Králíková, 2. Josef Koláčný,
3. Zdeněk Strejček.
Hlavní kategorie největší počet ulovených ryb:
1. Václav Vrabec, 2. Martin Schauer, 3. Mirek
Moravec. Kromě pohárů byly připraveny věcné
ceny, pozornost od pořadatele obdržely zúčastněné ženy.

Konečné výsledky. Pro tři nejlepší závodníky
ve všech kategoriích byly připraveny poháry. Kategorie štika: 1. Petr Bukáček, 2. Zdeněk Schauer,
3. Zdeněk Chaloupka. Kategorie pstruh: 1. Václav Vrabec, 2. Martin Schauer, 3. Zdeněk Zukal.

Celkem bylo uloveno 640 ryb, z toho 271 štik,
380 pstruhů duhových, 1 candát, zbytek okouni.
Text a foto: L. Vrabec

Kickboxeři zářili na mistrovství světa
Úspěšný trenér Areny Vysočina Petr Gregor
a jeho svěřenci Filip Štursa a František Šutera získali ve svých disciplínách v Polsku medaile.
Šampionát se vydařil. Na mistrovství světa
v kick-boxu v polském Bierunu dosáhli na medailové pozice! Závodníci klubu SK Arena Vysočina
Filip Štursa z Poličky a František Šutera z Olešnice na Moravě vybojovali před zraky svého trenéra Petra Gregora krásné bronzové medaile. Tu si
nakonec pověsil na krk i samotný Gregor. Poličský
kickboxer pocházející ze Sulkovce na Vysočině
skončil v mužské kategorii rovněž na třetím místě.
„Na kluky jsem velmi pyšný. Ukázali houževnatost, bojovnost a skromnost. Pokud bude vše
v pořádku, měli bychom se teď připravovat na
mistrovství světa na Kypru v roce 2015,“ sdělil
Deníku Petr Gregor.
Ke třetím místům přitom svěřence dovedl po
krátké době tréninku. „Filip je všestranný sportovec, především se věnuje motokrosu. Kickbox dělá
pouze doplňkově a v letošním roce se vypracoval
rychle k bronzové medaili na mistrovství České republiky v Rožnově pod Radhoštěm. Po naší
vzájemné dohodě si zkusil i světový šampionát
v Polsku a hned z toho byl titul druhého vicemistra světa, který získal v kategorii kick-light do
83 kilogramů,“ rozvedl Petr Gregor cestu osmnáctiletého Filipa Štursy k bronzu mezi muži.

světovém šampionátu byl, přestože je mu teprve
šestnáct let, přeřazen do mužské disciplíny semi
contact a do váhové kategorie 94 kilogramů, protože v juniorech neměl soupeře. Přesto se konkurence nezalekl a vybojoval skvělé třetí místo,“
upozornil Petr Gregor na senzační mladíkův skok.
Gregor neměl na tomto mistrovství svoje oblíbené disciplíny full contact a čínský box nad 40 let.
„Ze srandy jsem tak zkusil soutěžit v sestavách
kata černé pásy ve stylu karate a kung fu. A hned
z toho byla třetí příčka,“ usmál se aktivní trenér,
jenž si letos už odvezl cenné kovy z prestižního
mistrovství světa v americkém Orlandu a získal
i ceněný černý pás.
S účastí v Polsku byl celý trojlístek velmi spokojen. „Chtěli bychom i touto formou poděkovat
za podporu všem lidem okolo Areny Vysočina.
Zvláštní dík patří obci Ubušínek, která nám velice
fandí, obci Sulkovec, městu Polička a Olešnici na
Moravě,“ vzkázal Petr Gregor.

Bojoval se staršími
I druhý jeho svěřenec, František Šutera, má
ještě všechno před sebou. „U kickboxu je jen rok.
Šel však rychle nahoru a získal stejně jako Filip
bronz v kick-lightu na mistrovství republiky. Na
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Klubové novinky
Klub SK Arena Vysočina začaly navštěvovat talentované dívky, které chtějí soutěžit v roce 2015
v disciplínách light-contact a kick-light. Poté, co
nasbírají dostatek zkušeností, se chtějí účastnit
disciplín full-contact, čínský box a K-1. Mezi talentovanými juniorkami jsou Jana Jílková, Kateřina
Putnová, Adéla Kubíková a nejmladší sedmiletá
Karolína Klodnerová. Ženy by v budoucnu chtěly
reprezentovat Martina Jirušová a Kateřina Štursová.
Jiří Bubák

Volejbalové loučení s rokem
Přehazovaná
Do této soutěže upíráme své zraky nejvíce. Nikdo si nepřeje, aby byla porušena poličská neporazitelnost v této krajské soutěži. Zatím tomu nic
nenapovídá, ale boje budou nemilosrdné. Polička A drží po prvním turnaji 1. místo, ale rivalky
z Dolního Újezdu porazila pouze o jediný bod
15:14 a oplatila jim porážku 12:13 z kvalifikace.
Překvapivě je na medailovém umístění i Polička
B. Ostatní družstva 15., 20. místo (33 startujících).

Kardiaci zvou

pořadí si odnesly perníkového kapra a drobné
upomínkové předměty.
Polička nejvíce zabodovala v barvě červené, kde
Aneta Mlynářová a Veronika Jiráňová získaly celkově 2. místo. V barvě červené jsme braly ještě 5.,
13. místo a to děvčata tuto barvu poprvé zkouše-

Mladší žákyně A, B
V boji v B skupině potvrdila roli favoritek Polička A a opět postoupila do A finále. Drží třetí místo, ale náskok se ztenčil. Od ledna bude povoleno
podání vrchem, tak jsme zvědavi, jak si s tímto
herním prvkem děvčata poradí. B tým prohrál vyrovnané utkání se Svitavami o pouhé dva bodíky
(8. místo).
Starší žákyně
V listopadovém kole velmi překvapily, když dokázaly porazit velice nepříjemný Dolní Újezd, ale
také lídra soutěže ze Svitav, a bodově se dotáhly
na 1. místo.
K prosincovému kolu však odjížděly do sousedních Svitav bez opory na bloku Kačky Mičkové – zranění. To se projevilo na celkovém výkonu.
Družstva Svitav i České Třebové byla nad jejich
síly.
V lednu tedy startují poprvé v B skupině, ze které by se měly bez problémů vydrápat nahoru.
Palce budeme držet našim žákyním v I. kole
Českého poháru, los je zavál do velmi vzdáleného
místa, do Sokolova.
Kadetky
Mají za sebou další tři utkání s Č. Třebovou,
Žichlínkem a poličskými juniorkami. Právě proti poličským rivalkám se chtěly vytáhnout, stále
zraněná Mičková opět citelně chyběla, děvčata
se rozklepala, jakmile dostala kousek příležitosti.
Nicméně potvrdila zlepšení na podání. V tabulce
jsou na 3. místě.
Juniorky
Spanilá jízda byla přerušena pouze porážkou
s Lanškrounem, kde nastoupila vlivem virózy poslepovaná sestava. Hravě si poradily 3:0 s Žichlínkem i poličskými kadetkami. V tabulce pěkné
2. místo.
Barevný minivolejbal
Masarykova hala a poličská sokolovna ožily
13. prosince 85 družstvy barevného minivolejbalu
z celého Pardubického kraje. Za organizaci turnaje
zaslouží všichni zúčastnění pochvalu. Děkujeme
též firmám Ravensburger, JIP a Cukrárně Taberyová za ceny pro závodníky. Všichni bez rozdílu

Modří

ZO kardio Svitavy a Polička přeje všem našim
členům a příznivcům do nového roku 2015 mnoho
hezkých chvil s vašimi blízkými, hodně dobré nálady a hlavně pevné zdraví.
Chtěli bychom poděkovat představitelům města
Poličky za finanční pomoc. Poděkování si zaslouží autobusová společnost Zlatovánek z Poličky za
spolehlivou a bezpečnou dopravu. Dík patří redakci zpravodaje Jitřenky, ve kterém jsou naši členové
pravidelně informováni o pořádání akcí organizace. Děkujeme také všem, kteří se akcí účastní,
a věříme, že nám zachovají přízeň i v roce 2015. Na
akce zveme i nečleny a seniory, kteří chtějí pro své
zdraví něco udělat.
V novém roce vás zveme na Zimní vycházku do
Poličky, která se uskuteční v sobotu 17. ledna 2015
Sraz účastníků v 10.30 hod. před vlakovým nádražím. Vedoucí vycházky Pavel Brokl. Nenáročnou kondiční vycházku (do 4 km - podle počasí)
ukončí zdravotní přednáška o prevenci problémů
seniorů v zimě. Přednášející bude RNDr. Růžena
Tomanová z Poličky.
Neseďte doma, zimní příroda na nás čeká, chůze
je nejzdravější pohyb.
Jan Pokorný

Červení
la. Za zmínku stojí i 9. místo žluťásků a 10. místo
oranžových chlapeckých zástupců. V jednotlivých
kategoriích startovalo více než 20 družstev.
Další festival tohoto předchůdce volejbalu hostí
v lednu Č. Třebová.
Ženy
Ženy navázaly na své mikulášské turnaje. Složily dokonce dva týmy. Jejich soupeřkami byla družstva z Písečné a Letohradu.
I když Mikuláš s čertem letos nedorazil, vítězky
z Písečné si vychutnaly klobásový věnec. Polička A skončila na místě druhém a B tým byl čtvrtý.
Muži
V dohrávce soutěže se rozešli se soupeřem z Litomyšle smírně 3:1, 1:3. V zimní přestávce se představí v Poháru Hejtmana Pardubického kraje.
-har-

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 1.

MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
3.–4. 1.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
10.–11. 1.
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
17.–18. 1.
MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
24.–25. 1. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
31. 1. – 1. 2. MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Turisté zvou

Zprávy oddílu ledního hokeje

Pátek 9 ledna – Výroční členská schůze odboru, která se koná
v hostinci „U Mrštíků“. Začátek
v 18.00 hod.
Na tuto schůzi zveme i nové zájemce o členství v našem odboru
KČT Polička.
Sobota – neděle 17.–18. ledna - Přejezd Žďárských
vrchů. 38. ročník dvoudenní lyžařské akce s ubytováním v Kuklíku. V případě nepříznivých sněhových
podmínek se koná jako pěší. Ubytování osazeno.
Trasy od 15 do 40 km. Vedoucí akce: Miloslav Štefka.
Sobota 7. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka. 44. ročník lyžařského přejezdu přes evropské rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz
na nádraží ČD v Poličce v 8.15 hod, odjezd vlakem
do Borové v 8.30 hod. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce:
Josef Brokl
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.

Atletická Zimní liga
Prvním závodem nejmladšího a mladšího žactva
začala v neděli 14. prosince zimní liga v atletice. Závod opět uspořádali vysokomýtští atleti v Pardubickém běžeckém tunelu a hale.
Poličská družstva si vedla poměrně úspěšně.
Mladší žáci drží šestý postupový stupínek, nejmladší
jsou těsně za ním. Nejúspěšnější mezi těmi mladšími byla Eliška Červená se 78 body. Následuje Honza
Král s 32,75 a Eva Šlosrová s 27,75.
Ve starší kategorii získal Matouš Budig 53 b., David Zahradník 41,25 a Marek Lajžner 34 b. Nejhodnotnějšími výkony se blýskla Eliška Červená (dálka
369 cm = 2. místo a 60 m 9,1 = 4. místo), Matouš
Budig 60 m 8,4 = 5. místo a Marek Lajžner vrh koulí
9,37 = 2. místo.
Ale i ostatní závodníci překonali několik svých
osobních výkonů a patří jim dík za bojovnost a kázeň.
Družstvo nejmladších ještě tvořili Patricie Srnská
(12,75 b.) a Matěj Bulva (7,75 b.). Mladší žactvo ještě
doplňovali Adéla Bartoňová (28,5 b.), Martin Sauer
(10,25 b.), Sára Vykypělová (8 b.), J. Raaschová
(5,25 b), Vojta Nunvář (5,12 b.) a M. Králová (4,25 b.).
Další závod proběhne 18. ledna opět v Pardubicích.
Miloslav Červ

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 chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám byt 2+1 v Nádražní ul. v Poličce.
58,5 m2, ve zděném bytovém domě ve 3. NP s balkónem. Tel.: 608 227 555.
•
Hledáme k pronájmu garáž na sídlišti
B. Němcové nebo v blízkém okolí. Tel. 605 832 148.
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St. 12. 11. Hlinsko – Polička
2:1 (2:0,0:0,0:1)
Branky: Boháček L.
Utkání se od začátku hrálo ve vysokém tempu
a lépe do něho vstoupil domácí, když první branka
padla již v 5. min. Během druhé části, když Spartak prohrával již 2:0 nevyužil Boháček dva sólové
nájezdy a jak se později ukázalo mohly být rozhodující. Sice jmenovaný hráč v poslední třetině snížil na 2:1, ale vyrovnat se již nepodařilo. Dá se říci,
že všem zúčastněným hráčům se dá poděkovat za
předvedený výkon, ne však hlavnímu rozhodčímu
Kejřovi. Jeho rozhodování nemělo moc společného s úrovní krajské ligy.
Ne 16. 11. Polička – M. Třebová
5:2 (0:0,4:1,1:1)
Branky: Boháček L. 2, Šedý, Musil, Szilva
Spartak nastoupil proti neoblíbenému soupeři bez šesti největších opor. Svižný hokej v první
třetině branku nepřinesl a nejpodstatnější díl
úspěchu se odehrál ve druhé části. Domácí se ujali vedení, ale soupeř hned po vhazování vyrovnal.
Ve 27. min využil přesilovku Boháček L. a stejný
hráč se vzápětí po vyhraném vhazování v útočném
pásmu postaral o zvýšení na 3:1. Výbornou třetinu v podání poličských korunoval pěknou střelou
z kruhu novic v domácím celku Musil 4:1. V posledním dějství Slovan korigoval na 4:2, ale 2 min.
před koncem Szilva upravil do prázdné branky na
konečných 5:2. Náš mladý tým podal skvělý výkon
a 500 diváků muselo odcházet domů spokojeno.
St. 19. 11. Skuteč – Polička
3:6 (1:1, 1:2,1:3)
Branky: Boháček 2, Szilva 2, Havlíček, Krajíček
Úlohu favorita Spartak zvládl, ale jeho herní
projev se nevyrovnal zápasu proti M. Třebové.
Brzy se sice ujal vedení, ale soupeř vyrovnal. Na
začátku poslední dvacetiminutovky, když Skuteč
opět vyrovnala na 3:3, mohlo dojít k překvapení
kola, ale to hráči Spartaku nedopustili. Zlepšili
bruslení, bojovnost a těsně před konce pečetili
svoje vítězství do prázdné branky již na 6:3.
Ne 23. 11. Polička – Litomyšl
5:2 (0:1,3:0,1:1)
Branky: Havlíček 2, Kan, Škarýd, Gregar
Dvacet vyloučení a navrch jedna „desítka“ taková byla vizitka rozhodčího Kratochvíla v tomto
utkání. Spartak začal aktivněji, ale byl to soupeř,
který skóroval jako první když domácí nevyužili
hned několik přesilových her. Ve druhé části hry
v čase 20:35 se prosadil Havlíček a vyrovnal, o čtyři minuty později Jan poslal Poličku do vedení. Ve
36. minutě pak hrála Polička v pořadí osmou přesilovou hru. V této početní výhodě padly dvě branky do sítě Litomyšle, ale první nebyla uznána pro
postavení hráče v brankovišti. Ale druhá už byla
regulérní (3:1). V poslední třetině chyboval jinak
vynikající gólman Vašátko v rozehrávce a soupeř
snížil na (3:2). Ihned po vhazování napravil jeho
chybu Boháček Libor s Havlíčkem. Prvně jmenovaný projel až před brankou, jeho střelu brankář
ještě vyrazil, ale na Havlíčkovu dorážku byl již
krátký - 4:2. V 56. min. pak pečetil pátým gólem
vítězství Poličky Gregar. Utkání vidělo 600 diváků.
Ne 30. 11. Polička – Světlá n/Sáz.
0:8 (0:2,0:4,0:2)
Utkání se Spartaku vůbec nepovedlo. Ještě
v první třetině dokázal se soupeřem držet krok, ale
již ve druhé části velice dobře bruslící hráči Světlé rozhodli o svém vítězství a v závěru upravili na
konečných 0:8. Je třeba uznat, že tento soupeř byl
zatím nejkvalitnějším, který do této doby v Poličce
hrál, a našim hráčům naopak nevyšlo vůbec nic.
Ne 7. 12. Polička – Choceň
4:5 (1:2,2:0,1:3)
Branky: Gregar 3, Škarýd
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Spartak se silnému soupeři vyrovnal, ale doplatil na individuální chyby. Ty soupeř trestal a sám
se jich nedopustil. Ani skvělý Martin Gregar sám
na všechno nestačil, ale bod v tomto utkání by byl
pro naše barvy spravedlivý.
Závěrem by chtěl výbor oddílu LH a všichni hráči popřát občanům Poličky, ale hlavně našim věrným fanouškům, vše nejlepší do nového roku 2015.
Junioři:
M. Třebová – Polička
Litomyšl – Polička
Polička – Litomyšl
Lanškroun – Polička
Polička – Chotěboř

9:1
6:5 SN
3:4 SN
7:2
6:4

Dorost:
M. Třebová – Polička
Choceň – Polička
Litomyšl – Polička

2:6
1:5
2:5

St. žáci:
Skuteč – Polička
Polička – Skuteč
Chrudim – Polička
Polička – Choceň
M. Třebová – Polička
Polička – Chrudim

3:10
13:3
5:10
4:2
3:4
15:4

Ml. žáci:
Skuteč – Polička
Polička – Skuteč
Chrudim – Polička
Polička – Choceň
M. Třebová - Polička
Polička – Chrudim

1:15
6:4
4:5
10:2
2:6
9:5

Přípravka:
Polička – M. Třebová
Polička – Žamberk

6:3
21:0
Výbor oddílu LH

Návštěva Vladimíra
Martince
Ve středu 19. listopadu navštívil poličský zimní
stadion Vladimír Martinec a zúčastnil se tréninku
mladších žáků. Je již druhým rokem konzultantem tréninkových jednotek pro Pardubický kraj.
Jen pro připomínku mladší generaci - Vladimír
Martinec byl jedním z nejlepších hráčů tehdej-

ší Tesly Pardubice, s níž získal mistrovský titul.
Třikrát se stal mistrem světa a získal stříbrnou
a bronzovou olympijskou medaili.
Oddíl ledního hokeje připravuje nábor dětí do
hokejové přípravky Spartaku Polička právě za
účasti pana Martince. Veřejnost bude včas informována.
Výbor LH

Podzimní fotbalové tabulky
Rk. Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

PK

(Prav)

1.

Chrudim „B“

15

9

2

31

2

(5)

2.

Holice

15

9

3

3

3.

Lanškroun

15

8

3

4

34: 9

31

1

(9)

32: 24

28

1

4.

Žamberk

15

5

6

4

21: 14

(3)

27

6

(0)

5.

Choceň

15

7

3

5

18: 19

6.

Moravany

15

7

4

4

29: 23

27

3

(0)

26

1

7.

Svitavy

15

7

3

5

36: 23

(1)

25

1

(3)

8.

SK POLIČKA

15

6

4

5

27: 22

25

3

(-2)

TABULKA - muži „A“ - Tlapnet Krajský přebor
4

41: 10

TABULKA – muži „B“ - Mika I. B třída skupina B
1.

Jablonné nad Orlicí

13

8

2

3

25: 14

28

2

(5)

2.

Ústí nad Orlicí „B“

13

7

2

4

29: 18

25

2

(2)

3.

Kamenná Horka

13

6

4

3

16: 11

23

1

(1)

4.

Cerekvice

13

5

4

4

24: 19

22

3

(-2)

5.

FC Jiskra 2008

13

6

3

4

22: 21

22

1

(0)

6.

Libchavy

13

6

2

5

26: 20

21

1

(2)

7.

SK POLIČKA „B“

13

4

5

4

16: 18

20

3

(-1)

TABULKA - dorost „A“ – Springfield Krajský přebor
1.

M. Třebová

15

11

2

2

61: 22

37

2

(14)

2.

Svidnice/Slatiňany

15

11

3

1

50: 23

37

1

(15)

3.

Třemošnice

15

12

1

2

43: 12

37

(16)

4.

Holice

15

11

0

4

35: 17

33

(12)

5.

Pardubičky/Pardubice C

15

7

3

5

42: 38

24

(0)

6.

Živanice/Bohdaneč

15

6

3

6

28: 33

23

2

(-3)

7.

Ústí n. O.

15

5

4

6

32: 27

22

3

(-5)

8.

POLIČKA / POMEZÍ

15

5

4

6

30: 29

22

3

(-2)

TABULKA – dorost „B“ - PromePro IT I. třída dorostu
1.

Svratouch

9

9

0

0

58: 4

27

2.

Prosetín/Holetín

9

6

2

1

30: 12

21

1

(15)
(8)

3.

Řetová/Ústí B

9

6

1

2

37: 19

20

1

(7)

4.

Sebranice

9

5

1

3

16: 21

16

(1)

5.

Proseč

9

4

0

5

25: 20

12

(-3)

6.

Morašice/Cerekvice

9

3

1

5

18: 26

11

1

7.

Luže

9

3

1

5

27: 38

11

1

8.

SK POLIČKA „B“/ BYSTRÉ

9

3

0

6

16: 31

9

9.

Horní Újezd

9

2

2

5

20: 31

8

(-4)

10.

Sloupnice/Jehnědí

9

0

0

9

8: 53

0

(-15)

(-2)
(-5)
(-6)

TABULKA – Starší žáci Lion Sport Krajský přebor
1.

Česká Třebová

13

11

1

1

66: 15

34

(13)

2.

Letohrad

12

9

1

2

52: 14

28

(10)

3.

Libchavy

13

7

4

2

24: 14

28

3

(4)

4.

Litomyšl

13

7

3

3

36: 18

25

1

(3)

5.

Svitavy

13

7

2

4

32: 26

25

2

(5)

6.

Moravská Třebová

12

7

1

4

29: 20

22

7.

Jablonné n. O.

13

6

2

5

27: 20

21

1

(2)

8.

Lanškroun

13

4

1

8

20: 27

13

9.

Ústí nad Orlicí

12

2

1

9

21: 32

8

1

(-11)

10.

SK POLIČKA

13

2

0

11

22: 58

6

(-12)

11.

Dolní Újezd

13

0

0

13

9: 94

0

(-21)

1.

Svitavy

13

13

0

0

94: 14

39

(21)

2.

Česká Třebová

12

10

0

2

73: 17

30

(9)

3.

Ústí nad Orlicí

12

10

0

2

50: 11

30

(12)

4.

Lanškroun

13

7

2

4

47: 24

23

(5)

5.

Moravská Třebová

12

6

1

5

34: 17

19

(1)

6.

Letohrad

12

6

0

6

35: 44

18

(0)

7.

Litomyšl

13

5

0

8

19: 33

15

(-6)

8.

SK POLIČKA

12

4

0

8

22: 44

12

(-3)

(4)
(-5)

TABULKA - Mladší žáci Lion Sport Krajský přebor

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

Nejšikovnější
výškař
Třicet skokanů se v pátek 5. 12. utkalo o titul
Nejšikovnější výškař. Z toho bylo šest nováčků.
A hned ta první z nich, Bára Otcovská, při prvním
životním závodě ve výšce vylepšila rekord mítinku nejmladších dívek o čtyři cm na 105 cm. Ale ve
všech kategoriích se skákalo kvalitně neb už v prvním závodě si závodníci nechali nastavit laťku doslovně vysoko. Ozdobou byl výkon vicemistra ČR
Honzy Štěpánka ze Svitav, který absolutní rekord
mítinku ještě nepřekonal, ale nejšikovnější byl.
K překročení mu chybělo pouhých 12 cm. Také
mezi dívkami Kristýna Šafářová upevnila pozici,
ale pěkný souboj o zbylá dvě místa na bedně jistě
slibuje vyrovnané pole dívek za ní.
Další závod seriálu bude v pátek 9. ledna, který
již napoví více o celkovém pořadí, zvláště bude-li
se skákat se zátěží získané o Vánocích.
Podrobné výsledky jsou na stránkách Atletiky
Polička (www.atletikapolicka.wgz.cz).
Vítězové z 5. 12. - B. Otcovská 105, P. Boháč 110,
J. Raaschová 110, M. Budig 130, P. Zindulková
120, S. Boháč 140, N. Šafářová 135, J. Pokorný 140,
K. Šafářová 145, J. Štěpánek 180 cm.
K psychické posile závodníků zve za pořadatele
Miloslav Červ.

Informace z PVL
V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
27. 11. THT - Bystré
2:0
THT - Hrošíci
2:0
Jaruni - Bystré
2:0
11. 12. ASPV - Pajdáci
1:1
K6 - Pajdáci
0:2 (k)
18. 12. Pajdáci - Bystré
0:2
Pajdáci - Hrošíci
2:0
Bystré - Hrošíci
2:0
Rozpis zápasů:
15. 1. ASPV - Bystré, K6 - Bystré, K6 - Hrošíci
22. 1. Jaruni - Pajdáci, Jaruni - Hrošíci,
ASPV - Hrošíci
29. 1. THT - Bystré, THT - Hrošíci,
Jaruni - Bystré
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
V novém roce přejeme všem hodně štěstí, zdraví
a úspěchů.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák

Poličský out
V sobotu 22. 11. 2014 se
v hale ZŠ Na Lukách uskutečnil
X. ročník volejbalového turnaje
Poličský out. Turnaje se zúčastnilo osm družstev. Vyhrálo družstvo Brufeni z Českých Budějovic a na druhém skončil Smrad z jelena
(vojenský pelmel z Moravské Třebové). Třetí skončili Učitelé (Polička) a čtvrtý Kamenec.
Poděkování patří firmám Ravensburger, MIRO
Borová, Bartosh, s. r. o. - reklama a Tiskárna Polička za jejich sponzorský příspěvek a Restauraci
Starohradská za technické zabezpečení akce.
Náš velký dík mají též Jitka Obrová, Michal Bulva,
Kajka Dvořáková a Anežka Korábová za nezištnou
pomoc s organizací.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák
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Plavecký bazén
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
6. úterý
7. středa
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa
15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa
29. čtvrtek
30. pátek
31. sobota

Stolní tenis

zavřeno
8.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 11.00-12.00, 13.00-14.00,
15.00-16.00 Aguagravidibic, 18.0020.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 12.00-20.00, 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, 11.00-12.00, 13.00-14.00,
15.00-16.00 Aguagravidibic, 18.0020.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 15.00-16.00 Aguagravidibic,
18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00,17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 11.00-12.00,
13.00-14.00, 15.00-16.00
Aguagravidibic,18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00,17.00-20.00
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 12.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00

Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami.

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,
tel. 737 867 342, 461 725631.
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org.

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 započatou každou 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
• 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
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme,
abyste si svoji činnost naplánovali a ukončili tak,
že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve
20.00 hod.! Po zavírací době není možné, abyste
se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra
a sauny.
Přednášky: úvodní přednášky, přednášky pro
těhotné 20 kč za osobu.
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se
můžete kdykoliv v průběhu roku.
Aktuální změny o provozu 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.

V sobotu 13. 12. a neděli 14. 12. byly ve sportovní
hale základní školy Na Lukách odehrány bodovací
turnaje mladších žáků a dorostu. Na turnaje přijelo celkem 78 chlapců a dívek z celého Pardubického a Královehradeckého kraje.

Turnaj se hrál na dvanácti stolech. Systém turnaje je skupinový a v druhé části pak vyřazovací.
Z Poličky se turnaje zúčastnili dva hráči - Václav
Křivý a Samuel Šafář. S organizací turnaje pomohli Milan Šícha, Jindřich a Miloš Andrlíkovi a Ondřej Dostál.
Z výsledkové listiny:
Mladší žáci:
1. Tesolín Riccardo (Hradec Králové Sokol)
2. Bohdanecký Jakub (Hradec Králové Sokol)
3. Svojanovský Radim (TTC Ústí nad Orlicí)
Valeš Jakub (Hostinné)
Mladší žákyně:
1. Dokoupilová Aneta (Lanškroun)
2. Kovářová Jana (Hradec Králové Sokol)
3. Klempererová Anna (Hradec Králové DTJ)
Petrová Soňa (Miletín)
Dorostenci:
1. Stránský Matěj (Choceň)
2. Rubeš Michal (Chrudim Sokol)
3. Bako Adam (Lanškroun)
Hýbl Jan (Hradec Králové Sokol)
Dorostenky:
1. Cacková Tereza (Lanškroun)
2. Sedláčková Tereza (Chrudim Sokol)
3. Klempererová Anna (Chrudim Sokol)
Petrová Soňa (Hradec Králové Sokol)
Za oddíl a školu
Eduard Střílek

Provoz sauny
muži:
středa a pátek 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-20.00 h.,
sobota 14.30-16.55 h.
společná:
sobota 17.00-20.00 h.
Udělejte svým nejbližším o Vánocích radost,
potěšte je permanentkou do sauny nebo na plavecký bazén.
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu:
1. 1. 2015 zavřeno
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
út, čt:
14.00-20.00
so:
14.00-17.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
Zimní stadion
Bruslení pro veřejnost je každou sobotu, neděli
a svátek 14.00-15.30 hod.
Veřejnost - středy - 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.

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

