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Plavecký bazén
zvyšuje teplotu vody

Pro stavbu rodinných domků
Bezručova vše připraveno
Velmi náročná příprava a jednání předcházela
konečnému rozhodnutí o ceně parcel v nové lokalitě rodinných domků Bezručova. Nově zvolené zastupitelstvo přijalo jedno ze svých prvních zásadních rozhodnutí na svém jednání dne
16. prosince 2014. Cena za 1 m2 pozemku na stavbu rodinných domů v lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce – I. etapa byla chválena ve výši
892 Kč/m2. Velice rychlý proces zajištění prodeje pozemků probíhal z důvodu možného zvýšení
sazby daně z přidané hodnoty, která by kupujícím
cenu prodražila. Zastupitelstvo se muselo do konce roku sejít ještě jednou, a to 29. prosince 2014,
kdy schválilo konkrétní kupní smlouvy (prodáno
zatím cca 35 parcel z celkového počtu 46). První
domky by mohly začít růst v září tohoto roku. V návrhu rozpočtu letošního roku je též finanční částka
na zpracování projektu stavby bytových domů, jejichž výstavba by měla začít v roce 2016. V plánu
jsou 4 bytové domy s počtem cca 50 bytů.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, rozhodnutí o ceně
předcházel velmi složitý proces přípravy. Jedním

z nich byl i výběr zhotovitele 1. etapy technické
a dopravní infrastruktury, která zahrnuje stavbu
komunikací, chodníků, parkovišť, včetně odvodnění, výstavbu dešťové a splaškové kanalizace,
veřejného osvětlení a plynovodu včetně přípojek.
Sdružení majitelů skupinového vodovodu Poličsko provede stavbu vodovodu. Otevírání obálek
proběhlo v prosinci, do soutěže se přihlásilo 16 zájemců. Smlouva s vítěznou firmou by měla být
podepsána v únoru a stavební práce by měly být
zahájeny v březnu.
Bude zahájena i 2. etapa výstavby? Vše záleží
na počtu zájemců o bydlení a také na úspěšném
výkupu dalších pozemků. Druhá etapa zahrnuje
výstavbu 38 rodinných domů ve východní části
lokality.
Opět touto cestou vyzýváme ty, kteří chtějí stavět či mají zájem o byt v nových bytových domech
k návštěvě městského úřadu.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Polička zahájila rok oslav
Sál plný diváků, ale i hudebníků, vše prostoupeno slavnostní atmosférou. Tak vypadal večer
3. ledna v poličském Tylově domě. Právě zde probíhal zahajovací koncert oslav 750. výročí založení
města Poličky. Na programu bylo dílo Carla Orffa
- Carmina Burana. Přítomné přivítal starosta města Jaroslav Martinů, který ve svém projevu zdůraznil význam roku 2015 pro naše město, zároveň
ocenil energii a elán, které městu přinášejí jeho
občané. „Jsem velmi rád, že naše město je velice
kulturně vyspělé a tato akce je toho největším důkazem,“ uvedl starosta města.
Koncertu se podrobně věnujeme na str. 14.
Výběr z dalších akcí:
• 24. 2. – Inflagranti a Pepa Vojtek - Tylův dům
• 7. 3. – Karneval na lyžích na poličské sjezdovce
• 20.–21. 3. – Momentum – dny mladého divadla v Divadelním klubu
• 21. 3. – Zahájení turistické sezóny v rámci
Pardubického kraje
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• 29. 3., 14.30 – Netradiční křížová cesta (sraz
u kostela sv. Jakuba)
• 1.–5. 4. – 3. ročník Dnů Slovenské kultury
v Tylově domě
• 13.–18. 4. – Polička Jazz festival - 19. ročník
• 18. 4.–27. 9. – Interaktivní výstava o středověku „Král do boje táhl“ – Městské muzeum
a galerie Polička
• 18. 4.–27. 9. – Výstava „750. výročí založení
města Poličky“ (poklady z muzejních sbírek
a zajímavosti z dějin). Představení unikátního
exponátu – kopie koruny Přemysla Otakara II.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
Foto z koncertu – Petr Klein

Ročenka Poličky
Opět je v plné přípravě vydání malé i velké ročenky města Poličky. Osloveni byli tradiční přispěvatelé velké ročenky i organizace, které mají data
v ročence malé, pro jejich kontrolu.
I přesto, prosíme, pokud by se chtěly prezentovat další organizace nebo došlo k nějaké další
změně údajů a kontaktů, zašlete do 10. února 2015
informace na e-mail: nsauerova@policka.org.
V obou ročenkách se opět nabízí prostor pro
prezentaci firem, pokud budete mít zájem, prosím,
napište na výše uvedený e-mail. Cenové podmínky
sdělím obratem. Děkuji.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

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

Od 1. 2. se mohou návštěvníci Plaveckého bazénu
v Poličce těšit na teplotu vody 28 °C.
V loňském roce proběhla na poličském bazénu
kompletní rekonstrukce plynové kotelny a regulace
vzduchotechniky. Součástí projektu byly i další potřebné a související stavební úpravy. Město Polička

vynaložilo na tuto rekonstrukci, která probíhala od
1. 7. do 14. 9. 2014, 3,8 mil. korun. Očekávaná úspora nákladů za plyn na sebe nenechala dlouho čekat
a projevila se úsporou nákladů na ohřev vody ve výši
10 % za každý provozovaný měsíc. Tato úspora bude
využita právě k již uvedenému zvýšení ohřevu vody
na 28 °C, což je teplota srovnatelná s bazény okolních měst.
Tato etapa, v pořadí již 4., je prováděna podle projektu zpracovaného kanceláří APOLO CZ, s. r. o. Nyní
jsou dílčí etapy rekonstrukce plaveckého bazénu
v podstatě dokončeny. Další úprava by se rozsahem
týkala minimálně celého přízemí a finančně by znamenala objem asi 20 mil. Kč. Na tuto etapu město
Polička vytváří finanční rezervu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Lyžování bez front
Poličská sjezdovka nabízela po celý leden i přes
téměř jarní počasí výborné podmínky pro lyžování.
Lyžuje se zde denně a bez front!
Provozní doba: Po-Čt 15.00-19.00 h.; Pá 15.0021.00 h.; So- 9.00-19.00 h., Ne 9.00-18.00 h. vč.
svátků a v době prázdnin. Novinkou jsou i výhodné čipové sezonní jízdenky za 3 000 Kč a 2 000 Kč,
kde platí 20% snížení po celou dobu platnosti čipu.
Využijte to, co jiná města nemají, sjezdovku přímo
v místě bydliště a přijďte si zalyžovat!
Více na http://www.sjezdovky.cz/policka.html
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 16. února
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Historická hradní kuchyně bude funkční

Změna poplatku
za komunální
odpad
V lednové Jitřence jsme vás podrobně informovali o změnách, které nastávají u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Nyní zopakujeme nejdůležitější informace:
• výše poplatku pro rok 2015 činí 528 Kč za
osobu
• splatnost poplatku posunuta do 30. června 2015
• ruší se možnost platit poplatek ve dvou
splátkách
• zavedeno osvobození pro děti mladší 3 let
• zavedeno osvobození pro osoby starší 85 let
• ohlašovací a poplatková povinnost pro
vlastníky rodinných domů, bytů nebo
staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba
• složenky na úhradu poplatku budou rozesílány koncem února 2015
Obecně závaznou vyhlášku města Poličky
č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů naleznete
na http://www.policka.org
odbor finanční a plánovací

Polička na hrad
Národní památkový ústav a Správa Pražského
hradu připravily v Jízdárně Pražského hradu výstavu „Hrady a zámky objevované a opěvované“
(do 15. 3.). Polička na tuto výstavu zapůjčila kolekci obrazů mj. „Zahradní hostina Hohenemsů roku
1578“ (nejrozsáhlejší renesanční portrét v ČR,
v délce 5,5 m, s 54 osobami) a „Rytířský turnaj ve
Vatikánu roku 1565“. Kurátor výstavy se o obrazu hostiny vyjádřil: „Je to monument, váš obraz
bude velkou ozdobou výstavy“. Vydán je i katalog,
reprodukující naše obrazy.
Celá tato prestižní akce mimořádně prospěje
propagaci Poličky i jejich uměleckých sbírek. Pražané, turisté z celé republiky i zahraniční hosté se
tak opět dozví o našem městě. Výstava představuje 600 špičkových exponátů z celé republiky – za
pozornost stojí, že 5 z nich je z Poličky, 1 tapiserie z muzea Moravská Třebová a jinak ze širokého
okolí žádný (ani ze zámku UNESCO Litomyšl, ani
z krajského muzea v Pardubicích). Na pozvánce
stojí: „Správa Pražského hradu vás zve na výstavu, jež vám hrdostí zvedne bradu“.
Městské muzeum
a galerie Polička

Nabídka
volného bytu

V letošním roce navíc probíhá reinstalace historické hradní kuchyně. Podle dobových záznamů
byla kuchyně situována do dvou místností západní
části přízemí empírového paláce. V těchto prostorách byla také v roce 2009 obnovena. Nyní dochází k její celkové úpravě tak, aby se z instalované
kuchyně stala kuchyně funkční. Hlavní místnost
byla ve 2. polovině 20. století vybavena nevhodným novodobým nefunkčním krbem. Do těchto
míst však byla situována původní kuchyňská pec
a ta byla nyní na svém místě obnovena. Náročnou
stavbu provedl spolu se svým týmem kamnář Lukáš Novotný z Letovic. Ten má na hradě Svojanov
už zkušenosti ze staveb historických kachlových

kamen v pokladně, restauraci a loveckém salonku.
„Stavba chlebové pece je unikátní záležitostí, pec
musí splňovat přesné proporce, aby správně fungovala,“ uvedl kamnář Novotný. Záměrem správy
hradu je totiž pec s určitou pravidelností používat.
Návštěvníci budou moci v rámci prohlídek ochutnat například hradní chléb. „Příprava jídel teplem
z ohně ze dřeva i měkkým nakumulovaným teplem
ve stěnách pece je nejzdravější a nejpřirozenější tepelnou úpravou potravin. Kromě chleba lze v peci
upéct v podstatě cokoliv. Například jakékoliv maso,
od velkého kusu, jako třeba velké kýty až po domácí sekanou a k ní si přidat třeba pár brambor na
přílohu. Maso z pece je dokonale propečené, není
připálené a má úžasnou chuť a vůni z přípravy na
ohni ze dřeva,“ dále řekl Lukáš Novotný.
Pece vytápěné dřevem byly od dob starého
Egypta vyráběny nejprve jako jámy v zemi, později z hlíny a pálených cihel. V minulosti byla pec
součástí každé kuchyně. Sálající měkké teplo dokonale prostupuje a zdravým způsobem upravuje
veškeré potraviny. Nahřátá pec dokáže sálat teplo
i několik hodin.
Druhá novinka bude čekat návštěvníky v zadní
místnosti kuchyně. Tam bude v následujících týdnech postaven mohutný kachlový kuchyňský sporák. Hodnotný kus z konce 19. století na hrad věnovalo město Polička z budovy určené k demolici ve
Stříteži. Sporák, obsahující dvě trouby a nádobu
na ohřev vody, bude renovován tak, aby byl opět
funkční. Stejně jako pec bude užíván při různých
příležitostech pro vytvoření představy návštěvníkům, jak se v minulosti na hradě vařilo.
Hrad Svojanov zahajuje letošní návštěvnickou
sezónu již v sobotu 28. února. Letos vás srdečně
zveme nejen na prohlídku, ale i na ochutnávku
různých dobových pokrmů. Termíny, kdy bude kuchyně v provozu, budou vždy předem zveřejněny.
Miloš Dempír

Byty zvláštního určení
Od ledna 2015 došlo ke změně přidělování bytů
zvláštního určení v DPS Penzion Polička, Družstevní 970, Polička na základě změny příslušných
právních předpisů.
V současné době žádosti o byt zvláštního určení
eviduje OSVZ MěÚ Polička, pracoviště Nádražní 304, Polička, kancelář č. 10. Přidělení bytu
zvláštního určení v DPS „Penzion“ Polička, Družstevní 970, Polička, provádí OSVZ MěÚ Polička
na základě sociálního šetření a doporučuje přidělení tohoto bytu v přenesené působnosti.
Rada města Poličky schválila Metodický pokyn
pro přidělování a užívání bytů zvláštního určení

v Domě s pečovatelskou službou DPS „Penzion“
Polička, Družstevní 970, Polička, který je uveřejněn na internetových stránkách města Poličky
www.policka.org a na internetových stránkách
příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička
www.dpspolicka.cz. Na těchto stránkách je také
k dispozici Žádost o přidělení bytu zvláštního
určení v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“
Polička včetně povinné přílohy vyjádření lékaře.
Případné další informace vám budou poskytnuty na OSVZ MěÚ (461 723 843, 846) nebo
u ředitele DPS „Penzion“ Polička (461 753 121,
461 725 544).
OSVZ

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
zveřejňuje prodej
bytu č. 2 v domě č. p. 86 ul. Otakarova v Poličce
včetně spoluvlastnického podílu 2975/10000 na společných částech domu a na pozemku

Město Polička informuje, že došlo k uvolnění
bytu zvláštního určení o velikosti 1+1 na Sídlišti
Hegerova v Poličce. Uvedený byt je možný obsadit pouze zdravotně postiženou osobou (nezbytné je lékařské vyjádření – postižení pohybového
ústrojí).
Potřebné informace získáte na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička, kancelář
č. 10, tel. – 461 723 846 nebo 843.
OSVZ

2

V zimním období, tedy v době, kdy je hrad Svojanov uzavřen, probíhá tradičně v jeho prostorách
celkový úklid. Všechny předměty a jednotlivé
kusy nábytku jsou z pokojů postupně vystěhovány,
dochází k obnově voskového povrchu parketových
podlah a následně každý kus inventáře projde
rukama pracovníků správy hradu, kteří se snaží
uchovat lesk všech exponátů. Věci jsou postupně
vraceny zpět na svá místa.

Byt č. 2 velikosti 1+1 se nachází v 1. NP domu č. p. 86. Celková podlahová plocha bytu činí 34,59 m 2, z toho kuchyň 4,65 m2,
pokoj 16,10 m2, předsíň 7,40 m2, koupelna s WC 4,10 m2, sklepní prostor 2,34 m2.
Kupní cena: 338.200 Kč.
Zájemci o koupi bytu se mohou informovat na tel. č. 468 001 720 nebo 734 152 220 nebo osobně na Městském úřadě Polička,
Odbor správy majetku, I. patro, dveře č. 19, 20.
Prohlídku uvedeného bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě na výše uvedených tel. číslech.

Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva · Sleva
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Memoria Polička
Proč vlastně vzpomínáme?
V České republice si každoročně připomínáme
historické události symbolizované daty 8. května,
21. srpna, 28. října nebo 17. listopadu. Stejně tak
jsou v každé rodině nebo partě kamarádů důležité zážitky z minulosti, ke kterým se opakovaně
vracíme při rodinných oslavách nebo na třídních
srazech. Pomáhají nám definovat, kým jsme, kam
patříme a co je pro nás v životě důležité.

Potřeba minulosti pro naši současnost zůstává
zpravidla nereflektována, přecházíme ji jako samozřejmou. Kdo by se také podivoval nad tím, že
si prohlížíme fotografie z rodinných (či facebookových) alb nebo posloucháme vyprávění svých rodičů a prarodičů? Děláme to pořád, tohle vzpomínání. Baví nás rozpoznávat staré známé věci nebo se
dovídat nové příběhy, jejichž kulisy, hrdiny i poražené často důvěrně známe.
Z této samozřejmosti vzpomínání nás většinou
dokáže vytrhnout až mezní situace, provázená
zpravidla ztrátou média, které naše vzpomínání
vyvolává. Když se z Poličky odstěhujete za prací,
chybí vám místa, na kterých jste si jako děti hrály
nebo kam jste chodili s kamarády po škole. Když
zemře blízký člověk, litujeme, kolik otázek už zůstane navždy bez odpovědi, protože jsme se na ně
nestihli včas zeptat.
Přiznejme si význam vzpomínek pro formování
naší současné identity právě tím, že máme pocit,
jakoby s každým zemřelým známým člověkem nenávratně odcházela část nás samotných, část paměti našeho města. A nemusíme zůstávat jen v našem regionu. Český digitální pamětnický archiv
Paměť národa, americký archiv vizuální historie
USC Shoah Foundation a desítky podobných projektů v dalších evropských zemí naznačují, že naše
společnost pociťuje na přelomu tisíciletí zvýšenou
potřebu zachovávat vzpomínky a zkušenost generací, které byly svědky největších tragédií moderní
doby - druhé světové války a holocaustu. Pomalu,
ale jistě už odcházejí i pamětníci specifické zkuše-

VÝZVA
Komise pro zahraničí
a cestovní ruch
Polička je historickým městem s lákavou a bohatou turistickou nabídkou pamětihodností,
volnočasových možností a jiných atraktivit pro
cestovní ruch. Současně má město několik partnerských měst, s nimiž udržuje více či méně aktivní spolupráci - Westrveld (Niz.), Hohenems (Rak.),
Meilen (Švýc.) a Ebes (Maď.).
Se startem nového volebního období se obracím na ty z vás, kteří byste se chtěli prostřednictvím komise pro cestovní ruch a zahraničí aktivně
zapojit do pomoci rozvíjet tyto dvě oblasti činnosti města Poličky. Zájemce prosím, aby se ozvali
mailem na: h.matous@seznam.cz.
Mgr. Jan Matouš, předseda komise

... a byl krásný,
ztepilý

nosti 50. let. Ti mladší pro změnu nemají potřebu
vzpomínat, protože se necítí dostatečně staří býti
pamětníky a ještě nedosáhli životní etapy, kdy se
člověk více než dopředu ohlíží zpátky.
Spoluvytvářejte historickou
paměť Poličky
Zde můžeme hledat jednu z mnoha motivací
pro projekt memoria_policka, který pro rok 2015
připravuje Městská knihovna v Poličce a který bychom vám rádi více přiblížili.
„Polička slaví letos 750 let. Využili jsme oslav
pro realizaci myšlenky, která už mi dlouho uzrávala v hlavě – zachytit vzpomínky obyvatel města. Je to současně příležitost, jak do oslav zapojit
aktivně i běžné Poličáky a přizvat je k utváření
historické paměti místa, kde žijí,“ vysvětluje motivaci vzniku projektu Jan Jukl, ředitel poličské
knihovny a jeden z jeho iniciátorů.
Možnost zapojit se aktivně do vytváření paměti
města je důležitý komunitní rys celé akce. Zatímco obyvatelé středověké Poličky měli minimum
příležitostí, jak zachytit svoje vzpomínky, ze kterých pak historikové jako David Junek či Stanislav
Konečný mohou zpracovávat historii města do své
knihy, současné digitální technologie dnešním
Poličákům zachytit jejich osobní historii Poličky
umožňují. Primární cíl projektu memoria_policka
je bezesporu dokumentační. Třeba právě vaše rodinná vzpomínka pomůže budoucím historikům,
doprovodí jako komentář historické fotografie
nebo pomůže objasnit dosud „bílé“ místo soudobé
historie města.
Sběrem vzpomínek však ambice projektu nekončí.
Každý, kdo se alespoň trochu věnuje orální
historii nebo paměťovým studiím potvrdí, že nejen obsah vzpomínek, ale i samotná forma vzpomínání může být zdrojem zajímavých poznatků
o charakteru našeho města a jeho obyvatel. Hodný
pozornosti je v tomto ohledu samotný fenomén
vzpomínání, a to nejen individuálního či rodinného, ale i kolektivního, sdíleného na veřejnosti.
Jaké události si připomínáme a které úmyslně či
nezáměrně ze společné paměti vytěsňujeme? Jak
se veřejné vzpomínkové rituály proměnily v čase?
A proč už málokdo zavítá 8. května k památníku
osvobození, zatímco před třiceti lety byl první
květnový týden naplněný masovými manifestacemi u příležitosti symbolických výročí?
Věříme, že podobné a další otázky v rámci
projektu memoria_policka zajisté vyplynou na
povrch. Rádi bychom proto v průběhu nadcházejícího roku pozvali zájemce o historii a současnost
města ke společným debatám v divadelním klubu
nebo poličských kavárnách. Jejich podrobný program bude vznikat v průběhu celého roku v návaznosti na vaše aktuální podněty. Zajímavé doprovodné aktivity připravujeme i pro poličské školy.
Chci se zapojit
Hlavní fázi projektu zahájíme v březnu. Jeho
praktické realizaci se budeme věnovat v Jitřence
a také uspořádáme první „kavárnu paměti“. Budeme se blíže věnovat významu vzpomínání pro
poličskou identitu a podělíme se o náměty a tipy,
jak rozhovory vést a jak vzpomínky jednoduše připravit pro uložení do archivu.
Tak co, už vás napadá, za kým ze svého okolí
byste mohli zajít a zachytit jeho vzpomínky? Pokud chcete doporučit některého pamětníka nebo
by vás bavilo v průběhu roku dělat více rozhovorů najednou, můžete nás kontaktovat na e-mailu
info@knihovna.policka.org nebo na telefonním
čísle 775 362 185.
Jarda Najbert

ten letošní poličský vánoční strom. A nejen to,
jeho moderní výzdoba a výzdoba celého náměstí
snese nejvyšší ocenění.
Díky úsilí radnice je celá Polička půvabné a udržované město. Vždyť jen opravy povrchů silnic,
nové, bezbariérové chodníky nebyly jen záplatováním starého, ale dokonalá práce všech potřebných
profesí.
Nejinak tomu bylo i v sídlišti Boženy Němcové.
Nový povrch dostaly ulice i chodníky a konečně se
dalo chodit bez obavy o kotník či koleno.
Havárie vody se nedá předvídat, takže první zásah do nového byl pochopitelný.
Když se však před 2 domy sídliště začaly bagrovat plochy pro budoucí nová parkovací místa a „vykousaly“ do okraje čerstvě dokončeného povrchu
silnice ošklivé díry, zbyla člověku jen naděje, že
autoři parkovacích ploch dají vše do pořádku.
Bohužel to „spravila“ jen slaboučká vrstva drobného štěrku, která předchozí práci silničářů silně
znehodnotila (kde bude štěrku konec po zimě, sněhu a silných deštích!).
Co říct na závěr? Přebíral někdo práci těch posledních? Pokud ano, copak ho mohl výsledek
uspokojit?
Pevně doufám, že tento příspěvek donutí kompetentní firmu k nápravě. Pak by dostalo moje povídání ten pravý smysl.
-zp(Pozn. – totožnost autora je redakci
známa, ale nepřál si ji zveřejnit)
Vážený pane,
děkuji tímto za Vaše postřehy a připomínky.
Vámi popisovaná záležitost je evidovaný nedodělek, dokončení bylo odloženo na jaro tohoto roku.
V jarních měsících dojde k zaříznutí komunikace
a doasfaltování napojení komunikace k parkovišti.
Minulý rok dílo nebylo provedeno z důvodu odstávky obalovny. Nutno podotknout, že dokončeno
bude vše bez navýšení finančních prostředků, tedy
za původně dohodnutou cenu.
Jaroslav Martinů, starosta

Výuka - počítače
pro seniory
Od 19. 2. začíná opět další kurz výuky základních prací na počítačích v Domě s pečovatelskou
službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché využití možností ovládání počítačů v každodenní praxi. Jde o to, aby se
senioři nebáli pracovat na počítači a naučili se
zvládnout jejich základní obsluhu. Například jak
vhodně najít různé informace prostřednictvím
webových stránek, jak si založit a ovládat svou
emailovou schránku a spoustu dalších užitečných
rad, které se hodí pro běžný život. Rozhodně není
důvod mít z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě
na počítači nic nedělali a mají zájem se s ním naučit pracovat.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 19. 2. do 23. 4., vždy po1
hodině v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce
jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující.
Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem
550 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se
bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Rovněž je
nutný určitý počet uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Z rady a zastupitelstva města Poličky

Informace
z IC Polička
750. výročí založení města Poličky
Postupně přibývají další suvenýry, dárkové
a upomínkové předměty k tomuto významnému
výročí města. V nabídce je mimo jiné kreslená
mapa „Polička barokní“, kapesní diář, hrníček
s možností vlastního popisu, propiska, zrcátko.
Pro milovníky luštění informační centrum zajistilo „Křížovky z Poličky“, kde na 12 stránkách
luštíte tajenky s poličskou tematikou.
Pro prvních 10 luštitelů, kteří správně vyluští všech 12 křížovek, čeká v informačním centru
menší ocenění, samozřejmě s námětem „750 Polička“.
Poznávejte města České inspirace
Společně s městem Polička zahajujeme pořádání série výletů po městech České inspirace. První
bude Kutná Hora, v sobotu 23. května. Kromě
prohlídky památek a zajímavostí města nasajeme
také slavnostní atmosféru na gastronomickém
festivalu „Kuchyně první republiky“, který právě
v Kutné Hoře probíhá.
Zájemci se mohou hlásit v informačním centru,
v CK KO-TOUR a na městském úřadě u Ing. Nadi
Šauerové – zástupkyně Poličky ve výkonném výboru České inspirace.
Cena je 280 Kč a obsahuje dopravu autobusem,
místního průvodce při prohlídkách města.
DVD Dračí lodě
Stále máme v prodeji DVD Dračí lodě, vydané
u příležitosti již 3 vítězství posádky Kladkostroj
Polička v závodě dračích lodí.
Vodotěsné samolepky
Již máme požadované vodotěsné samolepky se
znakem Poličky. Hlaste se k Poličce na svém kole,
motocyklu, autě i jinak…
Omalovánky z Poličky
Pro malé návštěvníky máme zajímavé omalovánky s náměty z měst České inspirace, kde je
také město Polička.
Dálniční známky
Máme ucelenou nabídku známek: české - roční,
měsíční a 10 denní, dále rakouské 10 denní a slovenské 10 denní.
SP biatlon N. Město na Moravě
Světový pohár v biatlonu, Nové Město na Moravě, ve dnech 5. 2.–8. 2.
Vstupenky koupíte již nyní u nás v IC!
Masopust - porážení kobyly
Máme pro vás připravený výlet do Hlinska na
tradiční „Rozloučení s masopustem“, v sobotu
dne 13. 2. Hlaste se v IC nebo v CK KO-TOUR.
Cena 190 Kč/os.
FLORA Olomouc + Úsov + Mladeč
Spolu se zahrádkáři opět pořádáme zájezd na
Floru Olomouc v sobotu 25. 4. Tentokrát je v programu také zámek Úsov, Mladečské jeskyně a muzeum a nákup syrečků v Lošticích.
Lyžovačka – Rakousko, Itálie, Francie
Sněhu je u nás málo. Vyjeďte si zalyžovat k sousedům, tam je ho dostatek. Více informací v informačním centru.
Těšíme se na vaši návštěvu v informačním centru.
Kolektiv Informačního centra Polička

Nájem za pozemky
Odbor správy majetku města Poličky tímto upozorňuje všechny občany, kteří užívají městský pozemek dle platné nájemní smlouvy, aby nejpozději
do konce února 2015 provedli platbu nájemného,
a to na pokladně MěÚ Polička nebo na účet města
Poličky č. 19-1283399369/0800 + příslušný variabilní symbol.
Děkujeme za spolupráci.
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Usnesení přijatá na 9. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 16. prosince 2014
a/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na doplnění podmínek 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 takto: pokud kupující zahájí stavbu do 2 let od zápisu kupní smlouvy do katastru nemovitostí a stavbu zkolauduje do 4 let od
zápisu, bude kupujícímu poskytnuta sleva z kupní
ceny v podobě bonusu ve výši 100 Kč/m2. Tento
bonus bude převeden na účet stavebníka po předložení písemné žádosti, stavebního povolení a kolaudačního souhlasu na stavbu RD.
b/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše na stanovení ceny pro prodej pozemků na stavbu
rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova
v Poličce - I. etapa“ ve výši 992 Kč/m2.
c/ ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše týkající se obsahu kupní smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků
v obci a k.ú. Polička v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ dle návrhu kupní smlouvy,
který je přílohou důvodové zprávy, a to ve smyslu
doplnění o možnost získání bonusu na slevu pro
kupující, kteří splní podmínku včasného zahájení
a dokončení stavby dle schválených podmínek prodeje.

o výměře 327 m2 označené nově dle GP č. 2321252/2014 jako pozemková parcela č. 6611/25
o výměře 973 m2 ve vlastnictví města Poličky, vše
v k.ú. Polička, a to s finančním vypořádáním ve
výši 250.000 Kč ve prospěch města Poličky.

a/ ZM schvaluje podmínky prodeje pozemků
v obci a k. ú. Polička za účelem výstavby rodinných
domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce I. etapa“ dle důvodové zprávy.
b/ ZM schvaluje 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/ ZM schvaluje obsah kupní smlouvy uzavírané s jednotlivými kupujícími na prodej pozemků
v obci a k.ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ za účelem výstavby rodinných domů dle návrhu, který je přílohou důvodové
zprávy.

a/ ZM odvolává stávající členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.
b/ ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:
Ing. Karel Uttendorfský, Petr Šimon, Pavel Štefka, Alena Jílková, Bc. Milan Zavoral, Bohumil Bednář, Ing. Jaroslav Dobiáš, Otakar Klepárník

ZM schvaluje odložení projednání prodeje pozemků v obci a k. ú. Polička za účelem výstavby
rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručova
v Poličce - I. etapa“ na příští ZM.

a/ ZM odvolává stávající členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
b/ ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky:
Mgr. Milan Matouš, RNDr. Milan Janečka, Jitka
Jandlová, Mgr. Lenka Novotná, Rostislav Kohut,
Vladimíra Střílková, Mgr. Petra Palcová, Ludmila
Seidlová.

ZM schvaluje termín dalšího zasedání ZM na
29. 12. 2014 ve 12.30 hod. v zasedací místnosti
MěÚ Polička.
a/ ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 4793/6
o výměře 1752 m2 a p. č. 4734/5 o výměře 1463 m2
dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.
b/ ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 4793/5
o výměře 2591 m2 a části pozemku p. č. 4784/1
označeného dle GP č. 2325-266/2014 jako
p. č. 4784/21 o výměře 940 m2, a dále p. č. 4784/15
o výměře 96 m2 a p. č. 5944/32 o výměře 61 m2,
vše v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy. Kupní
cena pro pozemky p. č. 4793/5 a p. č. 4784/1 činí
200 Kč/m2, kupní cena pro pozemky p. č. 4784/15
a p. č. 5944/32 činí 50 Kč/m2.
c/ ZM schvaluje výkup části pozemku
p. č. 4784/18 označeného dle GP č. 2325-266/2014
jako p. č. 4784/19 o výměře 938 m2 v k.ú. Polička,
dle důvodové zprávy. Kupní cena činí 200 Kč/m2.
d/ ZM schvaluje výkup části pozemkové parcely č. 4633/4 o výměře 867 m2 a části p. p.č. 4734/4
o výměře 56 m2 v k.ú. Polička, dle důvodové zprávy.
Kupní cena činí 200 Kč/m2.
ZM neschvaluje směnu pozemkové parcely č. 5286/10 o výměře 1000 m2 v k.ú. Polička
za část pozemkové parcely č. 4386/61 o výměře
229 m2, část p. p.č. 4216/12 o výměře 344 m2, část
p. p.č. 6186/1 o výměře 73 m2 a část p. p.č. 4248/2
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ZM schvaluje prodej pozemkové parcely
č. 5454/163 o výměře 785 m2 v k.ú. Polička
na stavbu RD v lokalitě Mánesova II., Polička, za
kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že veškeré
náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí
kupující.
a/ ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 12/2014
dle důvodové zprávy.
b/ ZM zmocňuje RM k případnému provedení
poslední rozpočtové změny za rok 2014, a to formou úpravy příjmů dle skutečnosti a výdajů, které
nebudou plně vyčerpány.
ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše
přesunout v rozpočtovém výhledu města Poličky
na rok 2015 – 2018 v příloze č. 1 plánovanou výstavbu 2 bytových domů v lokalitě Bezručova ve
výši 20,0 mil. Kč z roku 2016 do roku 2017 a rekonstrukci plaveckého bazénu ve výši 20,0 mil. Kč
z roku 2017 na rok 2016.
ZM schvaluje rozpočtový výhled města Poličky
na období 2015-2018 dle důvodové zprávy.

a/ ZM odvolává stávající členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.
b/ ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky v tomto složení:
Oldřich Báča, Vít Kastner, Stanislav Grubhoffer, Radim Totušek, Mária Rozkošná, Aleš Doležal,
Zdeněk Čapek, Jan Večeřa

ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014,
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
ZM neschvaluje protinávrh Mgr. Jana Matouše
na přesunutí termínu zasedání Zastupitelstva města Poličky v roce 2015 z 23. 4. 2015 na 16. 4. 2015.
ZM schvaluje plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2015 takto: 24. 2., 23. 4., 25. 6.,
24. 9., 3. 12.
Usnesení přijatá na 28. schůzi
Rady města Poličky konané dne
16. prosince 2014
RM schvaluje Nařízení města Poličky č. 1/2014,
kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich
úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy a schvaluje Ceník úhrady za
zakoupenou parkovací kartu v Poličce.
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
únor 2015

Kino Polička
Pondělí 2. února v 19.00 hod.
Hacker
Akční/thriller, USA, 132 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Svět už řídí někdo jiný. Jakmile jste online,
tak vás mají. Hackeři, kterým stačí pár kliknutí k tomu, aby vám zničili život.
Středa 4. února v 19.00 hod.
Mortdecai: Grandiózní případ
Akční/komedie, USA, 97 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Charlie Mortdecai (Johnny Depp) má rád peníze, sprosté vtipy, alkohol a svůj sofistikovaný knír, zaměstnán je jako aristokrat.
Čtvrtek 5. února v 19.00 hod.
Babovřesky 3
Komedie, ČR, 103 min, přístupný, vstupné
120 Kč
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným
obrázkem ze života v současné vesnici.
Pondělí 9. února v 19.00 hod.
Babovřesky 3
Komedie, ČR, 103 min, přístupný, vstupné
120 Kč
Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil: Horáčková vybíhá z domu naproti mladé dámě,
která přijela do Babovřesek.
Středa 11. února v 18.00 hod.
Velká šestka 3D
3D animovaný, USA, 102 min, dabing, přístupný, vstupné 155 Kč
Velká šestka je emocemi nabité komediální
dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se
naučí využívat svůj talent.

Sobota 14. února v 19.00 hod.
50 odstínů šedi
Romantický, USA, 124 min, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 130 Kč
Filmový přepis stejnojmenného knižního
bestselleru E. L. Jamesové.
Pondělí 16. února v 19.00 hod.
50 odstínů šedi
Romantický, USA, 124 min, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 130 Kč
Anastázie je plachá a křehká studentka,
Christian je záhadný a závratně bohatý byznysmen…
Středa 18. února v 19.00 hod.
Whiplash
Drama, USA, 105 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 100 Kč
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový
bubeník, který sní o slávě, ale není si jistý tím,
zda se jeho sny někdy naplní.
Pondělí 23. února v 18.00 hod.
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D
3D animovaná komedie, USA, 84 min, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti na celém
světě, protože je tělem i duší dobrodruh.
Středa 25. února v 19.00 hod.
Nezlomný
Válečný/drama, USA, 137 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Osud slavného amerického olympionika, válečného letce, trosečníka a válečného zajatce
Louise Zamperiniho.

Program hudebního festivalu
ve Skutči je připraven
V pořadí již XII. ročník hudebního festivalu To- stadionu zazní slavné hity světových rockových kamáškova a Novákova hudební Skuteč, který proběh- pel. Festival zavítá také za hranice Skutče. Svou zastávku bude mít stejně jako v minulém roce v kostele
ne v termínu 8. března až 17. května, nabídne opět
Nejsvětější Trojice v Chrasti, kde představí Chruřadu úžasných a lákavých titulů i protagonistů.
dimská komorní filharmonie společně s pěveckými
Festival zahájí opera Hoffmannovy povídky od
sbory Slavoj a Rubeš Vivaldiho duchovní skladbu
mistra operet Jacquese Offenbacha. Novou podlahu
jeviště Kulturního klubu Skuteč prověří baletní sou- Gloria in D dur. A na samotný závěr festivalu je přibor Moravského divadla Olomouc při uvedení po- pravena slavnostní česká opera B. Smetany Libuše.
Podrobný program naleznete na http://festivalhádkového baletu P. I. Čajkovského Spící krasavice.
Milovníky operety potěšíme titulem Hraběnka Ma- -hudebni.skutec.cz.
Vstupenky jsou k dostání po internetu (http://
rica od E. Kalmána. Do programu je zařazen i další
vstupenky.skutec.cz) a na odboru kultury a školství
ročník soutěžní přehlídky pěveckých sborů O cenu
Vítězslava Nováka a dva hudební pořady Komorní
na MěÚ ve Skutči a v Turistickém infomačním centfilharmonie Pardubice pro děti mateřských a žáky
ru v budově Městského muzea ve Skutči.
základních a středních škol.
S Filharmonií Hradec Králové zavítá na festival
slavná operní pěvkyně Gabriela Beňačková. Po loňském úspěšném pořadu v kostele Nanebevzetí Panny
Marie se na festival vrátí Alfred Strejček se Štěpánem Rakem. Návštěvníkům Tomáškovy a Novákovy
hudební Skutče představí svůj dosud nejúspěšnější
projekt – Vivat Comenius. Tvorbu skutečského rodáka V. J. Tomáška připomene koncertní pořad Poezie
písní s recitacemi Saši Rašilova. Část slavného díla
A. Dvořáka zazní v podání houslového virtuosa Václava Hudečka a Komorní filharmonie Pardubice.
Rolling rock – tak se jmenuje velký hudební projekt Filharmonie Hradec Králové, v němž na zimním
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Tylův dům
Úterý 24. února v 19.00 hod.
Inflagranti & Josef Vojtek
Moderní dívčí elektrické smyčcové trio Inflagranti vystoupí v neobvyklém spojení
společně s legendou české rockové scény
a frontmanem kapely Kabát - Josefem Vojtkem v unikátní show se světelnými efekty.
Vstupné 350, 300, 250 Kč
Sobota 28. února ve 14.00 hod.
Odpoledne s dechovkou Pardubická 6
Jak již z názvu vyplývá, kapelu tvoří šest členů, kteří jsou naladěni na stejnou notu, dechovou hudbu.
Vstupné: 50 Kč

Městská knihovna
Poklady z knihovní
půdy – příběh poličské
knihovny v archivních
dokumentech
Výstava o historii poličské
knihovny trvá do 1. března.
Komentované
prohlídky
s ředitelem knihovny J. Juklem se konají každou
neděli (1. únor - 1. březen) mezi 14.00 – 17.00 hodinou, nebo po domluvě na tel. 775 362 185 či e-mailu: info@knihovna.policka.org.
Čtvrtek 12. 2. – Divadelní klub od 19.00 hod.
LiStOVáNí – Bláznivá teta a já
(rodinné představení)
Sára má skvělou tetu. Je sice trochu pomatená, ale
rozhodně s ní není nuda. A na rozdíl od jiných dospělých poslouchá, co jí Sára říká. Mamince se ovšem
nelíbí, že Sára za tetou každou středu jezdí na návštěvu. Měla by se prý chovat normálně a kamarádit
se radši se stejně starými dětmi. Navíc prý teta potřebuje klid, takže by se měla odstěhovat na venkov.
Sára ani teta s tím samozřejmě nesouhlasí. Jenže
rodiče mají vždycky pravdu. Anebo ne? Sára s tetou
musí něco podniknout. A tak se vydají na cestu do
neznáma, aby zjistily, že není všechno takové, jak se
na první pohled zdá. Na cestu po celé republice se
také vydá LiStOVáNí s německou autorkou, Sylvií
Heinlein. Účinkují: Lenka Janíková a Petra Bučková.
Besedu moderuje Lukáš Hejlík. Vstupenky je možné
zakoupit v předprodeji v knihovně na oddělení pro
dospělé. Vstupné 100 Kč/50 KčS.
Únorový tematický koutek –
Osudy slavných osobností
To tu ještě nebylo: sláva, moc, pýcha a pád slavných osobností v regále tematického koutku. Nahlédněte do života a osudů známých osobností a zavzpomínejte tak na řadu umělců, politiků, sportovců
nebo vědců.
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Divadelní klub

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Čtvrtek 5. 2. ve 20.00 hod.
Kafe a cigára
Cigaretový kouř, tlachání u šálku kávy, Tom
Waits a spousta dalšího v léty prověřené nezávislé klasice Jima Jarmusche.
Vstupné 20 Kč

Borová
7. 2. – Hasičský ples od
20.00 hod. v místní Sokolovně
14. 2. – Maškarní merenda od
20.00 hod. v místní Sokolovně
28. 2. – Dětský karneval od 14.00 hod. v místní
sokolovně v Borové
Bystré
11. 2. – Pastelové pohlazení – výstava obrazů
paní Libuše Müllerové. K vidění bude v prostorách
knihovny ve výpůjční době a potrvá do 27. března.
14. 2. – Dětský karneval – od 13.30 hod. v Sokolovně. Děti budou karnevalem provádět pohádkové
postavy, připraveny jsou soutěže, disco a laserová
show. Muziku bude zajišťovat pan Hamerský z Víru.
19. 2. – Na programu rodina – Farnost Bystré vás
zve na besedu s Janem Špilarem, která se uskuteční v Komunitním sále MFD od 18.00 hod., vstupné
dobrovolné.
Dolní Újezd
7. 2. – Hasičský bál
pořádají místní hasiči v sokolovně od 20 hod.
hraje Vepřo Knedlo s Dádou.
28. 2. – Masopust
ve 14.30 hod. vychází průvod masek od hostince
Koruna u sokolovny, kde je připraven zábavný program: harmonikář, strašidelný les, soutěže, dražba
prasete
28. 2. – Maškarní bál
v sokolovně od 19 hod., maska vstup volný, ostatní
50 Kč
Litomyšl
4. 2. od 19.30 hod., Smetanův dům, Litomyšl
Klavírní recitál Karla Košárka – koncert
20. 2. od 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Dukla Vozovna + Dědovy Blechy – koncert
22. 2. od 14.00 hod., Lidový dům, Litomyšl
Karnevalové odpolední čaje pro dříve narozené –
živá hudba
Lubná
6. 2. – ples SDH, začátek ve 20.00 hodin na Skalce,
hraje Vepřo Knedlo
28. 2. – dětský karneval, začátek ve 14.00 hodin
na Skalce
Oldřiš
14. 2. – Hasičský ples v Orlovně v Oldřiši od
20.00 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela Rytmik.
Polička
14. 2. – 12. 4. 2015 – Velikonoční výstava
Jarní výstava o rostlinách a zvířatech ve velikonočních zvycích v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
24. 2. 2015 - Inflagranti a Josef Vojtek
od 19:00 – velký sál Tylova domu v Poličce
Pomezí
21. 2. – ples MS Balda
Sebranice
7. 2. Hasičský ples – pořádá SDH Sebranice, začátek ve 20.00 hod., v kulturním domě, hudba: Medium, bohatá tombola a překvapení.
14. 2. – Masopustní hody – na návsi u kapličky, od
11.00 hod. zabijačkové dobroty, od 13.30 hod. maškarní rej s venkovskou kapelou pod vedením Jana
Pohorského.
Telecí
6. 2. – 119. Hasičský ples – Kulturní dům v Telecím – hudba Rytmik, vstupné 80 Kč
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Čtvrtek 12. 2. v 19.30 hod.
LiStOVáNí - Sylvia Heinlein - Bláznivá
teta a já
Představení určené (nejen) rodičům s dětmi. Za účasti autorky Sylvie Henlein diskusi
moderuje Lukáš Hejlík. Hrají: Petra Bučková a Lenka Janíková.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
Pátek 13. 2. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Joanna Kucharczyk Quartet PL/CZ Joanna Kucharczyk (PL) – zpěv, kompozice, Vít
Křišťan (CZ) – piano, kompozice, Max Mucha (PL) – kontrabas, Karol Domanski (PL)
– bicí Joanna Kucharczyk je zcela výjimečná zpěvačka, která v současné době získává
stále větší popularitu na polské i evropské
jazzové scéně. V Česku se zatím objevila
pouze jednou a to s polsko-českým kvartetem, které vydalo CD s názvem MORE.
Spolu s pianistou Vítkem Křištanem, bubeníkem Karolem Domanskym a basistou
Maxem Muchou vznikl repertoár, který
zaujme svou jednoduchostí i hloubkou,
okouzlující atmosférou a hudební vyzrálostí
všech členů souboru.
Vstupné 130 Kč/70 KčS
Sobota 14. 2. v 18.00 hod.
Punk a Poezie v Poličce 5.
Tradiční večírek pro milovníky pravého
undergroundu! Kapely: S.P. S. - legendární
český punk akusticky, Zputnik, Pepíček Če-

Kutná Hora - zájezd

čil - pivní harmonikářská legenda. Autorské
čtení poezie básníka Mírotvorce. Výstava
fotografií Jiřího Křiklavy.
Dokumentární film Jako indián Ne!erad
hulim sám o Bakčovi, kytaristovy z E!E,
s úvodním slovem režiséra Vladimíra Motyky.
Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 19. 2. ve 20.00 hod.
Mrtvý muž
Mystický western v hlavní roli s Johnny
Deppem.
Vstupné 20 Kč
Sobota 21. 2. v 17.00 hod.
Noc plná překvapení 5
Sodomma Gomora! (Řezník); Sagvan Töfi
(dance grind), DJ Conspira (česká DNB legenda), DJ Little K8 - dnb, breakbeat
Vstupné 90 Kč/120 KčS
Čtvrtek 26. 2. v 18.00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA - festival
outdoorových filmů
Filmový festival o divoké přírodě, dobrodružství, extrémních zážitcích i sportech.
Vstupné 70 Kč/50 KčS
Pátek 27. 2. ve 20.00 hod.
ZRNÍ - tour Následuj kojota
Kladenskej uhelnej zen na turné k nové desce „Následuj kojota“ v Poličce!
Vstupné 150 Kč/100 KčS
Sobota 28. 2. ve 20.00 hod.
Našrot + Rachot strojů
Kultovní HC - crossoverová partička z HB
s Hrabošem v čele Našrot a poličská progresivní fackovačka Rachot strojů.
Vstupné 80 Kč

Rockoupání 2015

Česká inspirace, sdružení, do kterého patV letošním roce proběhne již 15. ročník vyhláří nejkrásnější města ČR, slaví v letošním roce
šeného festivalu Poličské Rockoupání, které po20. výročí od svého založení. Města se v roce 1995
řádá Divadelní spolek Tyl.
spojila díky nadšení bývalých starostů, které spoTento hudebně multižánrový festival s každojovalo přátelství, pozitivní vztah k cestovnímu
roční návštěvností kolem 2000 lidí se bude koruchu a kulturní nabídce měst. Poličským zakla- nat již tradičně v prostorách poličského koupalidatelem byl starosta RNDr. Jakub Skalník. Během
ště a přilehlé louky. Opět se můžete těšit na dva
let se pár členských měst změnilo, ale Polička, jako
dny plné poctivé muziky ve stylech rock, blues
jeden ze zakládajících členů, to této skupiny měst, a gothic, přes hardcore, populární tvorbu, rock
stále patří. Dalšími členy jsou – Litomyšl, Telč, and roll až po punk.
Cheb, Jindřichův Hradec, Hradec Králové, TřeMezi taháky festivalu budou např. XIII. století,
boň a Kutná Hora. A právě Kutná Hora je město, Krausbery, Street Machine, Modré hory, Fear Of
které jsme vybrali pro 1. zájezd v sérii „Poznáváme
Extinction, Midi Lidi, Slobodná Europa, Sour
města České inspirace“. Zájezd organizuje město
Bitch, Manon Meurt, Volant a mnoho dalších.
Polička ve spolupráci s provozovatelem informač- Hlavní kapelu festivalu pořadatelé v nejbližších
ního centra CK Kotour.
týdnech odhalí a podle toho, co říkají tamtamy,
Výlet do Kutné Hory se bude konat v sobotu
se rozhodně návštěvníci mají na co těšit!
23. května. A kromě památek Kutné Hory, jako
Novinkou, především pro nás Poličáky, je to,
je Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory, Hrádek s pro- že se na festivalu nebude točit poličské pivo.
hlídkou stříbrného dolu, se účastníci mohou pře- Místní pivovar totiž zrušil prakticky veškerou
nést do doby 1. republiky. V plánovaný termín
podporu festivalu. Díky tomu se na druhou
zájezdu totiž v Kutné Hoře proběhne 2. ročník kul- stránku můžeme těšit na podstatně barevnější
turně - gastronomického festivalu Kuchyně První
sortiment pivních značek.
republiky. Akce představí lahůdky prvorepublikoFestival se bude konat 29. a 30. května za kaž
vé kuchyně, bohatý stylový program, nahlédneme
dého počasí. Zváni jsou všichni fanoušci dobré
i do zákulisí úspěšného seriálu První republika. muziky, všech věkových kategorií, kteří si chtějí
„Vila rodiny Valentových“ z oblíbeného seriálu se
užít pohodový víkend plný zážitků na takzvané
nachází právě v Kutné Hoře.
„Nejlepší akci v Poličce za celý rok“.
O podrobnostech zájezdu budeme informovat.
Ing. N. Šauerová, členka výkonného
Za pořadatele
výboru České inspirace
Jakub Mašek

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

Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Fijala, růže, mláďátka –
jaro klepe na vrátka
14. 2. – 12. 4.
Výstava ve třídě Bohuslava
Martinů je tentokrát zaměřená
na roli zvířat a rostlin v jarních
zvycích a v běžném životě venkovských i městských lidí v 19. století.
Po dlouhé zimě s jejími neduhy se těšíme na jaro,
na slunce, až se vše zazelená a vykvete, až se narodí mláďátka… Na jaře začíná nový zemědělský rok
a jeho vyvrcholením jsou Velikonoce. Na výstavě
se dozvíte, jaké jarní zvyky zajišťovaly zdar nové
úrody obilí a ovoce, zdraví drůbeže i dobytka. Šlehání pomlázkou mělo udržet mládí, krásu a zdraví dívek a žen. Poznáte, jaké křesťanské i antické
symboly se skrývají v zobrazeních beránka nebo
pastýře, proč se používají jívové kočičky, pomlázky a mladé osení. Zaposloucháte se do velikonočních koled; pokusíte se porozumět květomluvě.
Vejdete do místnosti plné živých rostlin, bylinek,
sušených i umělých květin, uvidíte drobná domácí
zvířata (vycpaná) a mnohé předměty, které flóru
a faunu zobrazují, neboť příroda je věčným zdrojem inspirace.
Výstava bude zahájena tvořivou dílnou pro malé i velké, která se bude konat
v sobotu 14. února od 13.00 do 15.00 hod.
a nese název „Jedna vlaštovka jaro nedělá“.
Proto si ptáčků poříďte hned několik.
Můžete si vyrobit dekorace v podobě zvířat,
která souvisejí s blížícím se jarem a Velikonocemi – beránky, ptáčky, kuřátka a slepičky.
Používat budeme různé techniky a materiály
včetně přírodnin a peří. Vzkaz vám může přidržet
vlaštovka z kolíčku na prádlo, v okně se budou pohupovat látkoví nebo papíroví skřivánci, v květináči
se uhnízdí slepička z lýka. Čerstvé osení nabídnete
k pastvě chundelatému beránkovi.
Cena: 40 Kč/osoba, v ceně je zahrnutý
veškerý materiál a prohlídka jarní výstavy.
Výstavy:
Dvě Tváře Veroniky Šrek Bromové
31. 1. – 22. 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 19871993 studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde má stále vlastní ateliér. Deset
let (2002-2012) 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. Městské
muzeum a galerie v Poličce, Centre 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 krajinou. 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.

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.
Výstavy jsou v únoru k vidění denně mimo
pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.
Akce:
Jarní putování muzeem
Máte už program na jarní prázdniny? Nevíte
co s volnými dny? Přijďte se ve středu 18. února podívat za námi do muzea! Od 10.00 do
16.00 hod. bude pro děti připravený hravý program, který je zavede do třídy Bohuslava Martinů
na jarní výstavu Fijala, růže, mláďátka –
jaro klepe na vrátka, kde si budou moci vyrobit
něco malého na památku a dozvědí se zajímavosti
z říše zvířat a rostlin. Na své cestě navštíví expozici o historii města nebo výstavu místní umělkyně
Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové a na každé zastávce se mohou těšit na drobné hry a tvořivé
úkoly. Každý dostane plán cesty, a pokud doputuje až do cíle, čeká ho drobná odměna. Vstupné:
40 Kč/osoba – cena zahrnuje návštěvu výstav
i veškeré potřebné pomůcky a materiály. Děti do
6 let zdarma.
Náš Martinů: Klavírní koncerty
Bohuslava Martinů
V pořadí 20. díl dlouhodobého cyklu hudebních
přednášek s názvem „Pojďme na Martinů“ představí po 3 dílech věnovaných sólovému klavíru
tentýž nástroj, tentokrát s orchestrálním doprovodem. Zatím je otázkou, jestli se podaří všech devět
koncertů, včetně koncertu pro dva klavíry a orchestr, představit během jediného večera, takže je
možné, že se na stejné téma sejdeme ještě jednou.
Pořádá spolek Náš Martinů. Přednáška
se koná ve čtvrtek 26. února od 19.00 hod.
v přednáškovém sále Centra Bohuslava
Martinů v Poličce. Vstupné: 30 Kč.
Připravujeme:
Král do boje táh’
18. 4. – 27. 9.
Výstava Král do boje táh’ bude pojata interaktivní formou a umožňuje tak dětem vstřebávat informace nejenom sluchem a zrakem, ale především
hmatem a vlastní aktivní činností. Vydejte se
proto s námi do středověku. Dozvíte se řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak se žilo
na hradě, v podhradí i na bitevním poli. Poznáte
tíhu brnění i půvab historického šatstva, neboť
pro malé i velké návštěvníky budou připraveny
repliky dobových oděvů, klobouků, nářadí, náčiní
a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku
čeká kolekce zbroje a zbraní. K dispozici budou
seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský stav,
gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečetí,
stolní hry a řada dalších zajímavých předmětů,
které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení.
Výstava vám zároveň připomene založení města
Poličky před 750 lety.
Poklady z muzejních sbírek
– 750 let města Poličky
18. 4. – 27. 9.
Cílem výstavy je stručně a atraktivně představit
dějiny města Poličky. Pro mimopoličské je to
možnost poznat proměny města v různých
časových obdobích. Tato výstava bude doplněním
interaktivní výstavy Král do boje táh’.
Čas pro neobyčejné zážitky 2015
16. ročník noční prohlídky města Poličky je naplánován na sobotní večer 6. června (19-24 hod.)
a ponese se v duchu oslav 750. výročí založení
města. Pokud máte zájem zapojit se do večerního
putování městem, zašlete vyplněný formulář poštou, prostřednictvím e-mailu nebo doručte osobně
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nejpozději do 31. března 2015 koordinátorovi akce,
kontakt: Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů, Alena Jandlová, Tylova
114, Polička 572 01, tel.: 461 723 864, jandlova@
muzeum.policka.org. Formulář naleznete na www.
cbmpolicka.cz v odkazu Akce a výstavy. Přihlášeným účastníkům budou zaslány podrobnější informace s předběžným programem večera.
Poznámka k vánoční výstavě
– k výstavě betlémů
Na výstavě „Jesličky z Poličky“ byl vystaven betlém Josefa Svobody. Pro pořádek jsem o něm dohledala upřesňující informace: Z Poličky se dostal
do Muzea východních Čech v Hradci Králové, kam
jej potomci tvůrce prodali v roce 1994. Omlouvám
se těm, kteří z médií dostali nějakou jinou nepravdivou informaci.

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
14. 2. – Songfest – Vítání roku
Ovcééé
Komorní hudební festival. Divadlo Drak
Cheb
17. 2. – Koncert Petra Vašinky
Muzeum, Valdštejnská obrazárna. Hráč na
kontrabas, zařazený na prestižní Listině mladých
umělců Českého hudebního fondu obdržel v roce
2014 na Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka
v Brně 3. cenu a cenu za nejlepší provedení soudobé skladby.
Jindřichův Hradec
7.–15. 2. – Orchideje kam se podíváš
Nevšední a zajímavé druhy orchidejí v rámci orchidejového týdne.
Zahradní centrum v Jindřichově Hradci.
Kutná Hora
Do 27. 2. – Vojtěch Vlk – Na březích řeky Gangy
Výstava fotografií ve foyer Městského Tylova divadla.
Litomyšl
30. 1. –22. 3. – Šárka Hrouzková a její žáci
Regionální muzeum v Litomyšli a Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů
Velká výstava umělkyně a pedagožky, která oslavila významné životní jubileum (1954).
Navazující výstava v Regionálním muzeu představí díla více než šedesáti jejich žáků.
Telč
12. 2. – 15. 2. – XIV. Český zimní sraz
turistů v Telči
Lyžařské i pěší trasy, třídenní přejezd (přechod)
přes čtyři vrchy Vysočiny, kulturní a poznávací
program.
Třeboň
21. 2. – Třeboňský masopust
10.00 – 12.00 hod., Masarykovo náměstí, masopustní veselice tentokrát s koledníky z Benešova
nad Černou.
Čtvrtý ročník obnovené tradice v Třeboni, zapojit se může každý, pro nejlepší masky budou připraveny ceny.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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Únorová ZUŠka

Jarní divadelní abonentní cyklus TD

Nový kalendářní rok přinesl
v ZUŠ i nové personální změny, dovolte mi, abych vás o nich
krátce informovala.
Dosavadní paní ředitelka
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová se již začala od ledna věnovat těm nejmilejším
přípravám a povinnostem, které s sebou přináší
mateřství a rodičovství. V současné době ji již zastupuje Mgr. Petra Palcová a funkci zástupce vykonává p. Tomáš Jandl. Z dalších změn, které se udály
v řadách pedagogů, je přijetí nového člena kolektivu p. Michala Komárka, který se bude věnovat
žákům v hudebním oboru ve hře na flétnu. Tímto
mu přeji za celý kolektiv ZUŠ, aby se mu pedagogická práce líbila a přinášela jen spoustu pozitivních
podnětů.
Leden v ZUŠ se nesl v duchu třídních přehrávek,
školních a okresních kol Celostátní soutěže ZUŠ,
kterou každoročně vyhlašuje pro umělecké školy
ministerstvo školství. Tentokrát byly soutěže zaměřeny v hudebním oboru na hru na dechové a žesťové nástroje a na sólový a komorní zpěv, z ostatních oborů byla soutěž vypsána pro obor taneční.
Dále děkuji p. učiteli Miroslavu Jindrovi a jeho
žákům za reprezentaci školy během Tříkrálové
sbírky.
V únoru si vás dovoluji srdečně pozvat na Žákovský hudební večer, který se koná 4. února v sálku
ZUŠ v 17 hod. a 24. února na Koncert při svíčkách p. uč. Petra Kašpara a p. uč. Zuzany Robové
v 19 hod. taktéž v sálku ZUŠ. Nenechte si ujít nezapomenutelnou atmosféru nádherných tónů violoncella a klavíru ve světlech svíček.
Na závěr mi dovolte poděkování p. Gabriele
Vraspírové Vorbové za vše, co pro nás pedagogy
a pro celou školu vykonala, za její přátelské a pevné
vedení, pochopení a neskutečnou pozitivní energii,
kterou do své práce dávala a dává. Gábi, přejeme Ti,
ať se vše dobře vydaří a těšíme se na nového, malého člena našeho uměleckého kolektivu.
Mgr. Petra Palcová
zusbmpolicka.cz

Diakonie Broumov, sociální družstvo

Sbírka
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
• Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené
v krabici
• Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
• Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
• Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
• Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční dne 9.-14. února
Po, St, Pá 12–16.30 hod.; Čt, So 8-12 hod.
Sběrný dvůr na ulici Hegerova v Poličce
Bližší informace vám rádi sdělíme:
tel.: 491 524 342, 724 060 712, 739 999 112
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Vážení divadelní přátelé,
dovolte nám předložit vám nový abonentní katalog pro nadcházející divadelní sezónu:

za jeho dílo? Jaká je hranice mezi posluhováním
ideologii, aktivní spoluúčastí na budování režimu
a uměleckou tvorbou? Je možné převzít odpovědnost za dobu, v které tvoříme? Příběh jedné z nejlepších filmařek světa, která zazářila díky filmům
na objednávku Třetí říše.
Divadlo V Řeznické Praha
Hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová, Ondřej
Kavan, Daniel Krejčík

Březen
David Drábek: Koule
Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry,
která rozpoutala lavinu soudních žalob a mediálních emocí, aby se nakonec stala nejstahovanějším
pamlskem na internetu a v anketě posluchačů rozhlasovou hrou roku.
Karel Hála zpívá Live, doktor Cvach míchá anabolické steroidy, Jiřina Švorcová recituje o pionýrském odznáčku v intimních partiích a Štěpánka
Haničincová pomáhá čertíku Bertíkovi odvelet
do pekel soudruhy Husáka a Štrougala… Když
přidáte navíc srdceryvnou výpověď zfetované laboratorní myši, dojde vám jedno: Pokud rozhlasová verze způsobila pobouření, tak divadelní verze
opupínkuje celou českou kotlinu!
Východočeské divadlo Hradec Králové
Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová-Poulová, Isabela Bencová-Smečková, Kamila Sedlárová,
Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk Petrák

Květen
Patrik Hartl: Hlava v písku
Komedie o milostném příběhu, který dojal celé
Maďarsko. Hra líčí téměř neuvěřitelnou lovestory
bohatého požitkáře Ištvána a jeho ženy Enike, kteří se společně koupou v šampaňském, střílejí po
sobě, utíkají před policií a nesnesitelně si lezou na
nervy. A to všechno jenom proto, že se milují až za
hrob. Jan Potměšil a Ivana Chýlková se představují v jedinečných komediálních rolích, které jim
byly napsány přímo „na tělo“.
Studio Dva Praha
Osoby a obsazení: Ivana Chýlková, Jan Potměšil,
Jana Stryková/Šárka Vaculíková, Jakub Vindiš
změna titulu a termínu vyhrazena

Duben
Valeria Schulczová, Roman Olekšák : Leni
Původní slovenská hra Leni autorské dvojice Valerie Schulczové a Romana Olekšáka je o fiktivním
setkání dvou skutečných lidí. Legendárního moderátora Johnnyho Carsona, jehož „The Tonight
Show Starring Johnny Carson“ patřila třicet let
k nejsledovanějším talkshow Ameriky, a kontroverzní Leni Riefenstahl, „dvorní režisérky“ Adolfa
Hitlera. Lenina minulost se stává hlavním tématem. Johnny odhaluje Leniny osobní postoje k fašismu a holokaustu. Jaká je odpovědnost umělce

Ceny abonetních vstupenek
• I. cenové pásmo 740 Kč (1. - 6. řada)
• II. cenové pásmo 660 Kč (7. - 11. řada)
• III. cenové pásmo 580 Kč (12. a 13. řada + čelní balkón)
Noví zájemci o jarní abonentní cyklus si mohou zakoupit průkaz v kanceláři Tylova domu od
2. 2. do 26. 2.
Stávající abonenti mohou potvrdit svůj zájem
o předplatné a zaplatit výměnu průkazek v kanceláři Tylova domu od 2. 2. do 19. 2.

Galerie KABINET Chaos
Kateřina Dobroslava Drahošová
POJÍZDNÝ HERBÁŘ
(Galerie KABINET Chaos)
Vernisáž 14. 2. v 17.00 h.
Křest dokumentačního buletinu 2014/Kalendáře
2015

Na setkání s vámi se těší MgA. Dobroslava Drahošová a MgA. Veronika Šrek Bromová.
Večerem vás bude hrou na kytaru provázet Magdaléna Manderlová alá Moin Moin, její projev je seversko poetický.
https://moin.bandcamp.com/track/0

Vážení přátelé zdravíme vás v novém roce a zveme
na první výstavu v Galerii Kabinet Chaos ve Stříteži. Ojedinělý přístup k tvorbě vám představí čerstvá
absolventka atelieru malby doc. ak. mal. Daniela Balabána z Ostravské university Kateřina Dobroslava
Drahošová. Týden bude pracovat přímo v prostoru
galerie a vytvoří tedy „site specific project“, přímo
vysátý z energie místa.
Při vernisáži společně pokřtíme již třetí dokumentační buletin pro rok 2014, který je zároveň kalendářem pro rok 2015. Kdo nevěří, ať tam běží a kalendář
v ruce zdarma drží. (Pro návštěvníky galerie zdarma
do rozebrání).
Přes své mládí vystavovala na řadě skupinových
prestižních výstav své generace v České republice
i v zahraničí, především v Belgii, Německu a Rakousku. Má za sebou několik samostatných výstav,
vedla workshop s romskými dětmi při galerii Gask
v Kutné hoře, nebo s Petrem Švolbou spoluzakládala umělecké sympozium Šumakárt. Od dubna 2014
vede společně s Petrem Švolbou a Jiřím Sedlákem
bytovou galerii laVOR v Olomouci. Působila v Západočeské galerii v Plzni.
Kateřina Dobroslava pochází od šumavských
pramenů magické řeky Vltavy. Její tvorba, malířská
a kresebná je zasažena vším, co je přírodě blízké,
světem indiánů, rituálů, nomádství, ve svém projevu je úsporná bez ztráty obsahů. V jejích kresbách
je něco ryzího, nebo zapomenutého, je v nich láska
a něha. Přijďte se Katuškou Dobruškou a jejími vizemi poznat.

Galerie KABINET Chaos najdete ve Stříteži 68,
4 km od Poličky směrem na Litomyšl. Otevřeno
v den vernisáže dále po domluvě nebo každou neděli
od 13-18 h.
Pro více informací na verbrom@gmail.com nebo
602 315 215. Případné změny a aktuality můžete sledovat na webu www.planeta-chaos.cz a na stránkách
Galerie Kabinet Střítež na Facebooku.
Celoroční program galerie je částečně podpořen
granty na kulturu města Polička a MKČR. Děkujeme.

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

Program RC MaTami
Milí příznivci MaTami, v únoru můžete opět navštívit pravidelné aktivity všeho druhu.
Zajisté si vybere každý. Pomalu
se blíží tolik oblíbený Bazárek
– pozor nově v prostorách Jordánu. Pokud vám
skříně praskají ve švech, nezapomeňte se přihlásit!
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 Hankou
(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/hodina.
Hlídání zajistí. Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Herna pro děti
každou středu 15.00 – 17.30 hod.
• 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/hodina.
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.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Kurz správné manipulace s novorozenci
a malými dětmi
20. 2. (pátek) od 15.00 do 20.00 hod.
Intenzivní pětihodinový kurz pro těhotné ženy
a rodiče s malými dětmi do 4. měsíců věku.
Během kurzu se dozvíte o zásadách přístupu
k dítěti a komunikaci s ním. Přihlášky nutné
předem na e-mail: iva.sedlackova1@seznam.
cz nebo tel.: 739 627 214. Cena kurzu: 1.100 Kč.
Více informací na www.vyvojditete-litomysl.cz
nebo www.matami.webnode.cz
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a instruktorka z týmu Evy Kiedroňové
„Něžná náruč rodičů“)
• Poradna a klub pro těhotné
24. 2. (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:
Opět jsme se připojili ke
sbírce pro malou Justýnku
s Williamsovým syndromem.
Co se sbírá?
• plastová víčka (od PET lahví, kávy, šlehačky.)
• kovová víčka (od piv, limonád…)
• plastové lahve (od limonád, vod, vín…)

• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony…)
Z prodeje „odpadu“ Justýnčina maminka hradí
různé podpůrné aktivity např. hipoterapii či muzikoterapii. Finance jsou využity i k nákupu brýlí, vhodné obuvi a dalších speciálních pomůcek.
V případě většího objemu, je možné domluvit se
na uvedeném telefonním čísle 723 411 765 na odvoz sběru z jiného místa.
Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
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 h., konec tábora
v 16.00 h. 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 v 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
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 hod.) a 12. 3. (čtvrtek
9.00 – 17.00 hod.) Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi
na období jaro/léto, oblečení pro těhotné a hraček.
Přihlašovat se můžete na emailové adrese bazarek.
matami@email.cz.
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 hod. (Jordán). Výdej
věcí 13. 3. (pátek) 9.00 – 16.00 hod. (Jordán).
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

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

Vzpomínáme
Dne 6. 2. 2015 uplynou tři
roky, kdy nás opustila naše
milovaná maminka a babička, paní Anna Stodolová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
tichou vzpomínku.
Manžel a dcera s rodinou
Dne 8. února to bude již
16 let, kdy nás, den před svými 84. narozeninami, navždy
opustil pan Jaroslav Stodola,
rodák z Oldříše. Zároveň si
9. února připomeneme jeho
nedožité 100. narozeniny.
Vzpomínají
manželka Věra a rodiny
Stodolovy a rodina
Horákova.
Dne 10. února 2015 uplynou 4 smutné roky, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček,
pan Jan Navrátil. Vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Dne 10. února 2014 vzpomeneme 4. výročí úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana
Vladimíra Ježka.
Stále vzpomínají
děti s rodinami.
6. února to budou již dva
roky, co nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička, paní Jana Kováčiková.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
Dne 22. února uplyne 8 let,
kdy nás opustil náš drahý
tatínek, manžel a dědeček,
pan Josef Roch. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka a synové
s rodinami
24. února uplyne 15 let
od úmrtí pana Františka
Pachovského. Vzpomínáme
a všem, kteří vzpomenou
s námi, upřímně děkujeme.
Manželka a synové
Radovan a Roman
s rodinami
Utichlo srdce znavené, přestalo být,
budiž Ti tatínku za všechno
dík.
Léta běží rychle, ale bolest
zůstává.
Dne 25. 2. 2015 uplyne
5 let, co nás opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan Ladislav Musil.
Věnujte mu vzpomínku
spolu s námi.
Manželka Ludmila, syn
Libor a syn Ladislav
s rodinou
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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
Valentýnské srdíčko
– keramická dílna pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 5. a 12. 2.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč
Přihlášky: do 4. 2.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

Jak je využít pro sebe, aby se nám dařilo
dobře.
Termín: středa 25. 2.
Čas:
18.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dagmar Ostatková
Cena:
50 Kč
Info:
Dagmar Ostatková, tel.: 603 841 051

Ples

Krabice na poklady a jumping
– tvořivá dílna pro děti od 1. třídy a dopolední cvičení na trampolínách
Termín: pondělí 16. 2.
Čas:
8.30 – 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika (sraz v Mozaice)
Cena:
150 Kč (v ceně je oběd a pití)
Přihlášky: do 12. 2.
Lektorka: Zuzka Vykydalová, Šárka Navrátilová
Info:
Dáša Procházková, Blanka Faltýnková,
461 725 352, 736 761 281

Jarní prázdniny

– tradiční společenská akce pro
příznivce Mozaiky
Termín: pátek 6. 2.
Čas:
20.00 hod.
Místo:
Společenský sál Jordán
Hraje:
skupina MIX
Cena:
120 Kč
Prodej vstupenek: od 5. 1. v SVČ Mozaika
Skřítkové a víly
– kouzelná dílna pro děti od 1. třídy
Přijďte si pohrát z heboučkým
ovčím rounem a vyrobit si kouzelné
bytůstky.
Termín: čtvrtek 12. 2.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Přihlášky: do 6. 2.
Lektorka: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352,
736 761 281

Prázdninový tréninkový den s florbalem
– intenzivní tréninkový den pro účastníky ZK Florbal FBC
Termín: pondělí 16. 2.
Čas:
9. 00. – 15.00 hodin (sraz v hale na
Lukách)
Místo:
hala na Lukách
Cena:
190 Kč (v ceně je oběd, džus a oplatek)
S sebou: sportovní obuv a oblečení, pití a svačinu
Přihlášky: do 11. 2.
Vedoucí: Radek Dudek
Info:
Radek Dudek, Faltýnková Blanka,
461 725 352, 736 761 281

Valentýnská květina
– aranžování živých květů nejen pro
dámy, ale i pro pány…
Termín: pátek 13. 2.
Čas:
18.00 – 19.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
Přihlášky: do 9. 2.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352

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 hod. parkoviště pod TD
Cena:
350 Kč/dítě (zahrnuje dopravu a vstupné do zábavného parku)
Předpokládaný návrat: 15.00 hod.
S sebou: láhev s pitím, velkou svačinu (na celý
den)
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352

Rok kozy
– druhá ze série přednášek vycházejících z tradiční čínské medicíny.
Tato přednáška je o energii nadcházejícího roku. Podle čínského
kalendáře přecházíme v únoru
z roku koně do roku kozy. Jaká
energie se skrývá v tomto znamení?

Výstup na Mount Everest
– prázdninová akce plná her, soutěží,
tvoření a sportování
Termín: 18. 2. –19. 2.

Čas:
Místo:
Cena:
Přihlášky:
Vedoucí:
Info:

středa 8.00 – čtvrtek 16.00 hod.
SVČ Mozaika
450 Kč
do 11. 2.
Švecová Zdeňka
Švecová Zdeňka, 461 725 352, děti
dostanou informace v dopise

Narozeninový kalendář
– keramická dílna pro děti od 2. třídy
Termín: pátek 20. 2. (dále dle domluvy)
Čas:
10.00 – 11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 16. 1.
Lektorka: Žaneta Knotková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Den pro šachisty
– prázdninová akce pro účastníky
šachového kroužku
Termín: pátek 20. 2.
Čas:
9.00 – 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč (v ceně je oběd, pití a svačina)
Přihlášky: do 11. 2.
Vedoucí: Schaffer David
Info:
Schaffer David, Faltýnková Blanka,
461 725 352, 736 761 281
Připravujeme na březen
Dekorace mého pokoje
– výtvarná dílna pro děti od 2. třídy
– výroba dekorace (obrazu) do svých
pokojíčků
Termín: středa 4. 3.
Čas:
16.00 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 2. 3.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352
Jarní tvoření – keramická dílna pro studenty
a dospělé
Termín: čtvrtek 5., 12., 19. 3.
Čas:
18.00 – 20.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
110 Kč
Přihlášky: do 2. 3.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352

Klub zdraví zve na únorové setkání
Znáte určitě slogan z reklamy: „Energie sbalená
na cesty“. Myslím, že to byla reklama na jednu nepříliš zdravou sladkost. Ale co když opravdu potřebujete na cestu něco vydatného a přitom zdravého? Co pomůže vašim buňkám získat více draslíku.
Co má dost železa, které potřebuje vaše krev pro
přenos kyslíku. Co tiší žaludeční křeče, pomáhá
při respiračních onemocněních, obsahuje i tolik
tryptofanu, že lépe usnete, sníží vysoký tlak, prospívá zubům, kostem, kůži i vlasům, co vám sice
nedá křídla jako jeden nápoj nevalné hodnoty, ale
pomůže překonat únavu lépe než káva, a dokonce
ani přes vysokou energetickou hodnotu nezvýší
vaši hmotnost?
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Ne, nemusíte si brát na cesty celou spižírnu.
Stačí balíček sušeného ovoce, které je k dostání
celoročně, s podlouhlými peckami nebo bez nich
(ale z pecky si můžete při troše péče vypěstovat
krásnou palmičku).
Zveme vás dne 11. 2. od 18.00 hod. do horní
místnosti SVČ Mozaika na přednášku Čestmíra
Šťovíčka „Datle“. O ovoci, které znáte převážně
v sušené formě, které vás naučíme dopřávat si nejen v období vánoc. Ochutnávka bude plná laskomin, tak určitě nezapomeňte přijít.
Cestujeme vlastně po celý život, sem a zase tam,
od narození se vine cesta bytí až k jejímu konci
kdesi za obzorem. Moudrý Konfucius, který žil

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

v letech 552–479 před Kristem, vypozoroval: „Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší; za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí; a za
třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“
Přeji vám nikoli umetené cestičky, ale abyste
měli na své každodenní putování vždycky sbalenu tu nejlepší energii a mohli se dobrat správných
konců. Budeme se na vás těšit na přednášce a do té
doby podle našeho hesla: Buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička

Hanka Ščigelová

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

5. 2.
6. 2.
12. 2.
13. 2.
16. 2.
17. 2.
20. 2.
25. 2.
4. 3.
5. 3.
4. 2.

5. 2.
7. 2.
9. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
14. 2.

16. 2.
18. 2.

19. 2.
20. 2.
21. 2.
23. 2.
24. 2.

25. 2.
26. 2.

#

27. 2.
28. 2.

Čas
16.00
20.00
16.00
18.00
8.30
9.00
8.30
9.00
10.00
18.30
16.00
18.00
13.30
17.00
19.00
19.00
20.00
19.00
19.00
14.00
18.00
19.00
20.00
13.00
17.00
18.00
19.00
14.00
19.00
10.00
14.00
19.00
20.00
15.00
17.00
13.30
18.00
17.00
19.00
19.00
19.00
14.00
18.00
19.00
20.00
14.00
20.00

Název akce – popis
Valentynské srdíčko - keramická dílna pro děti
Ples SVČ Mozaika
Skřítkové a víly - kouzelná dílna pro děti od 1. třídy
Valentynská květina - aranžování pro dospělé
Krabice na poklady - jumping
Prázdninový den s florbalem - intenzivní tréninkový den
Bongo Brno - prázdninový výlet pro děti
Den pro šachisty - pro účastníky šachového kroužku
Narozeninový kalendář - keramická dílna pro děti
Rok kozy - přednáška vycházející z tradiční čínské medicíny.
Dekorace mého pokoje - výtvarná dílna pro děti od 2. třídy
Jarní tvoření - keramická dílny pro studenty a dospělé
Šikovné ručičky
Žákovský hudební večer
Mortdecai: Grandiózní případ - Johnny Depp v nové akční komedii
Babovřesky 3 - babky jedou díky dotaci k moři
Kafe a cigára
Premiéra sen noci svatojánské Tylák
Babovřesky 3 - a starosta Stehlík se mstí drbně Horáčkové
Rukavičkový bál
Velká šestka 3D- Walt Disney studio se nechalo inspirovat stejnojm. komiksem
LiStOVáNí – Bláznivá teta a já
Jazzové setkání
Tvořivé odpoledne - Jedna vlaštovka, jaro nedělá…
Vernisáž Kateřina Dobroslava Drahošová / POJÍZDNÝ HERBÁŘ
Punk a Poezie v Poličce 5.
50 odstínů šedi - podle knižního bestselleru E. L. Jamesové
Živý Betlém v Poličce - video
50 odstínů šedi - mimořádný milostný příběh
Jarní putování muzeem
Cestovatelské odpoledne - Od Efesu k Tróji - Antické Řecko v Malé Asii
Whiplash - filmové drama o jazzovém bubeníkovi
Mrtvý muž
Kurz správné manipulace s novorozenci a malými dětmi
Noc plná překvapení 5
Šikovné ručičky
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu 3D
Poradna a klub pro těhotné
Koncert při svíčkách
Inflagranti & Josef Vojtek - koncert
Nezlomný - režie Angelina Jolie
Narozeninové zpívání
EXPEDIČNÍ KAMERA - festival outdoorových filmů
NÁŠ MARTINŮ: Klavírní koncerty Bohuslava Martinů
ZRNÍ - tour Následuj kojota
Odpoledne s dechovkou - Pardubická 6
Našrot + Rachot strojů

Místo konání
SVČ Mozaika Polička
Společenský sál Jordán
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
hala ZŠ Na Lukách Polička
Bongo Brno
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion - pracovní místnost
sál ZUŠ B. M. Polička
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
KINO Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
KINO Tylův dům
Divadelní klub Polička
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Galerie KABINET Chaos Střítež
Divadelní klub
KINO Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
DPSPenzion - pracovní místnost
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
sál ZUŠ B. M. Polička
Tylův dům
KINO Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Pořadatel akce	Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Galerie KABINET Chaos Střítež
verbrom@gmail.com
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Políčko z.s.
www.divadelniklub.cz
Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

2. 3.
7. 3.
9. 3.

Čas
19.00
15.00
18.00
19.00

4. 1.–2. 2.
31. 1.–8. 3.
14. 2.–12. 4.
18. 2.–19. 2.
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Název akce – popis
Jupiter vychází 3D - sci-fi
Zvonilka a tvor Netvor
Zvonilka a tvor Netvor - 3D
Ghoul - 3D thriller Petra Jákla

Místo konání
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům

Pořadatel akce	Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Název akce – popis
Poklady z knihovní půdy – výstava fotografií, dokumentů, obrázků
DVĚ TVÁŘE Veroniky Šrek Bromové
FIJALA, RŮŽE, MLÁĎÁTKA – JARO KLEPE NA VRÁTKA
Výstup na Mount Everest - prázdninová akce plná her se spaním na Mozaice

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

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

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

#

Komentované prohlídky s ředitelem
knihovny J. Juklem se konají každou neděli
(1. únor - 1. březen)
mezi 14.00-17.00 hodinou nebo po domluvě
na tel. 775 362 185.

Mozaika - tábory a zájezdy
Jižní Čechy
Letní zájezd pro dospělé.
Vážení přátelé, na letošní rok jsme pro
vás připravili letní pětidenní turistický
zájezd, během něhož poznáte krásná
a zajímavá zákoutí Jižních Čech.
Termín: 21. – 25. 7.
Cena:
3 400 Kč v ceně je zahrnuta doprava, 4x
ubytování, 4x polopenze, průvodcovské
služby
Přihláška s platbou: do 15. 2.
Příměstský tábor I. Skřítkov
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 29. 6 – 3. 7.
29. 6. a 30. 6. začínáme vždy odpoledne
(čas bude upřesněn)
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30 4.
Ved. tábora: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková
Příměstský tábor II Afrika
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 6. – 10. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Příměstský tábor III. se sportovní
gymnastikou – soustředění
Pouze pro účastnice ZK Sportovní gymnastika.
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 13. – 17. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352
Příměstský tábor IV.
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 20. – 24. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou

Ved. tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Letní tábor Maděra
Hvězdné války
Věk:
1. – 9. třída
Termín: 29. 7. – 5. 8.
Místo:
Maděra – Telecí
Ubytování:stany s podsadou
Cena:
1 950 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš, ZŠ Na Lukách, tel.:
606 716 447
Vodácký tábor řeky v Chorvatsku a Bosně
Věk:
11 – 99 let
Termín: 24. 7. – 2. 8.
Místo:
vodácké putování po řekách v Chorvatsku a Bosně
Cena:
7 450 Kč (členové vodáckého klubu
Neptun 7 100 Kč)
Přihlášky: do 30. 5. s platbou
Ved. tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: tel.: 731 508 282
Jesle na vodě – Vltava
Vodácký tábor pro rodiče s dětmi
Termín: 9. 8. – 15. 8.
Místo:
vodácké putování po řece Vltavě
Přihlášky: do 30. 5. s platbou
Ved. tábora: Zdeňka Kadlecová
Info:
Zdeňka Kadlecová 739 667760
Dámy v sedle – pobyt u koní v JK Vraník Stašov
Věk:
1 – 9. třída
Termíny: 3. – 12. 7., 19. 7. – 24. 7., 2. 8. – 7. 8.,
16. 8. – 21. 8.
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
(3. – 12. 7.) 5 000 Kč, (19. 7. – 24. 7.,
2. 8. – 7. 8., 16. 8. – 21. 8.) 3 000 Kč
Přihlášky: do 30. 5. s platbou
Vedoucí Irena Chroustovská,
Info:
Irena Chroustovská 605 431 034
Info a možnost přihlášení na www.mozaika-policka.cz. Podepsanou závaznou přihlášku a potvrzení od lékaře (možnost ke stažení u každého tábora), odevzdejte nejpozději 30. 4. v SVČ Mozaika.
Pokud nebude tábor do tohoto termínu zaplacen,
bude vaše dítě automaticky vymazáno se seznamu
účastníků tábora. Po odevzdání podepsané přihlášky je možné uhradit tábor bankovním převodem. Číslo účtu obdržíte v Mozaice.
Hotovostní platby táborů přijímáme v SVČ Mozaika v pondělí a ve středu od 8.00 do 16.30 hodin
v kanceláři účetní.

Kardiaci na
vycházce
V sobotu 17. 1. se uskutečnila vycházka Kardio Svitavy u nás v Poličce. Na začátku vycházky
jsme si prohlédli hezky upravený parčík u bývalé
nemocnice, poté Královskou alej a kolem Tylova
domu jsme prošli Heydukovou ulicí a po mírném
stoupání jsme se seznámili s výstavbou Záchranné
zdravot. služby. Vycházku jsme ukončili v restauraci na Starohradské ul. velmi chutným obědem
a následně poté jsme si vyslechli zajímavou a poučnou přednášku RNDr. R. Tomanové.
Byla to vydařená vycházka. Velký dík patří nejen
obsluze restaurace, organizátorce vycházky Evě
Navrátilové, RNDr. R. Tomanové, ale i hojnému
počtu cca 70 účastníků.
Za Svitavský Kardio klub
Jan Pokorný
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Chrámový sbor
sv. Jakuba
V minulém roce jsme vám slíbili, že představíme různorodé
aktivity římskokatolické farnosti v Poličce. Dnes vám napíšu
o Chrámovém sboru sv. Jakuba
v Poličce.
Historie vzniku pěveckého smíšeného sboru sahá
až k znovuposvěcení kostela sv. Jakuba, od kterého
si letos připomeneme 150. výročí. Ze své podstaty zpívá sbor celoročně především k oslavě Boží
a k obohacení liturgie při mších svatých - zvláště
slavnostních. Při běžných mších sv. zpívají jeho
členové předepsané liturgické zpěvy. Několik posledních desítek let Chrámový sbor sv. Jakuba vede
paní Květa Šafářová. Zpěváci přicházejí a odcházejí,
v různých dobách měl sbor různý počet členů.
Chtěli bychom při této příležitosti vyzvat případné zájemce o sborové zpívání, přijďte mezi nás
si zazpívat, neboť čím více lidí, tím „více“ muziky
udělají. Není nutné zvláštní hudební vzdělání i my,
současní zpěváci a zpěvačky, jsme všichni laici.
Zkoušíme vždy ve středu od 18.45 h. v Denním stacionáři Charity v Poličce. Letos po zimní přestávce
začínáme 11. února.
Stalo se již tradicí, že smíšený pěvecký Chrámový
sbor sv. Jakuba v Poličce vystoupil ve vánoční době
koncertně několikrát. V DPS Penzion a v Domově
důchodců v Poličce zazpíval těsně před vánocemi
koledy v úpravě Jana Křesadla a několik Podkrkonošských koled v úpravě Josefa Krčka. Pro slavnostní Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba 27. 12. 2014
bylo ke koledám přidáno nastudování České vánoční mše koledové Antonína Hradila v orchestrálním
obsazení podobně jako před rokem.
Více fotografií z Vánočního koncertu najdete na
www.farnostpolicka.cz.
MiŠ

Půst může být
novým začátkem
Naši předkové žili ve spojení s přírodou a podmínky, které měli, jim také umožnili udržet tělo
co nejdéle zdravé. Každé období roku bylo něčím
typické a přinášelo určité chování. V období Masopustu, které začíná Třemi králi 6. ledna a končí
Popeleční středou, je obdobím přátelských a sousedských setkání, zabijaček, hodů a karnevalů vrcholící v masopustní úterý. Tento den bylo ve zvyku nejvíce hodovat a neomezovat se v jídle ani pití,
právě jako „příprava“ na dlouhý šestitýdenní půst.
Právě Popeleční středou začíná postní období,
které trvá 40 dnů. Toto období končí Velikonocemi. Počty jsou trochu složitější. Půst je sice 40 denní, ale podle tradice se za postní den nepokládá neděle, kterých je v tomto období šest. Právě neděle
je dnem, kdy po šesti očistných dnech, není špatné
posedět s rodinou u bohatší tabule, kde si každý dá,
co má rád. A je pravda, že výživový poradce by zajásal, pokud bychom právě toto období využili na
vyčištění organismu a zároveň se dokázali zastavit
a hledat i důležité mezníky našeho života. Nejprve
můžeme změnit životní styl a poté obohatit život
svůj i ostatních. V roce 2015 připadá Popeleční
středa na 18. února. Tak nepropásněte příležitost
využít postní dobu pro sebe a své nejbližší, pro
svůj další duchovní i osobní růst. Získaný klid potřebujeme v dnešní moderní době všichni.
Jednou z akcí, na kterou bychom vás v postní
době chtěli pozvat, je postní duchovní obnova
s P. Janem Linhartem z Hradce Králové, která se
uskuteční v sobotu 7. března v Poličce na římskokatolické faře. Více informací na www.farnostpolicka.cz nebo v ohláškách.
Ing. Anna Navrátilová – pastorační asistentka
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Novoroční koncert k výročí 750 let města Poličky
Od prvních minut novoročního ohňostroje jsme se
stali slavícími a slavenými občany tři čtvrti tisíciletého města královského Poličky. V sobotu odpoledne
do Poličky zavítali betlémští králové, aby opět připomněli slavnostní ovzduší těchto chvil. A večer?
Večer bylo toto výročí zahájeno ústy starosty,
jenž drží v ruce klíč k tomuto staroslavnému městu.
A pak před plným hledištěm Tylova domu zazněly
tóny i verše Orffovy kantáty, napsané před osmdesáti lety. První oddíl z pětadvaceti je posluchačům
melodicky znám a jeho zvláštní rytmický a kanonický přednes se dá snad vyjádřit postřehem: Je

Pěvecký sbor Gymnázia Polička

to vytržení hudbou, co v nás zní a ti co jsou hudbu
vnímat zvyklí, prožívali šťastné chvíle. Náš pocitový rozměr byl zvětšen o promítaný středověký text,
který nám v každém taktu hudby podtrhával sounáležitost obojího. Zde báseň nebyla mýtem, ale
jenom pravdou okamžiku a vyberu si namátkou
třeba úryvek jednoho verše: „Rozkoš vám rozezní
všechny údy v těle…“ a cítíme, že upřímnost má
takovou sílu, že dalších slov netřeba. Ale bylo jich
hodně, zpívaných v různých jazycích s vévodící latinou a sedmi geograficky vzdálenými sbory, sjednocenými skladbou Carl Orffa. Na dvě stě účinkujících vedl dirigent Martin Franz, mající zde svůj
brněnský smíšený sbor Kantiléna.
Skladba staví na starých středověkých textech.
Jsou o životě, který je žit stále stejnými peripetiemi. Ani moderní doba ho nedokáže změnit, vždy
bude o touze mládí, o dřině přinášející chléb i někdy marnost, ale i o radosti prosté, bez postranností, ale i hospodských radovánkách, zmírňující
nebo oddalující budoucí strasti. Text byl mnohokrát zhudebněn, Orff použil z dvou stovek čtyřiadvacet básní a my jsme jej vyslechli v pětadvaceti
oddílech. Ještě malé předznamenání: Ani v latinském či německém slovníku nenajdete výraz burana. Byl vytvořen uměle v polovině 19. století
s odkazem na hornoněmecké slovo Bur - Bayern

Danonino v MŠ
Čtyřlístek
V dlouhém předvánočním čase navštívil díky
babičce Barunky N. třídu Motýlků dráček Dino –
maskot výrobků Danonino. Během první návštěvy
s ním děti společně ochutnaly výrobky Danone.
Podruhé do školky Dino zavítal v adventním čase.
V rámci tvořivé dílny s rodiči hrála hlavní roli fantazie, kdy z kelímků od Kostíků vznikaly postavičky Mikulášů a čertíků. Během poslední návštěvy
Dino děti obdaroval drobnými dárečky, za což se – Bavorsko. Není potřeba se pokoušet o přesný význam názvu - snad Písně bavorské.
dočkal dětských úsměvů a rozzářených očí. Velmi
Udělám krátký náhled některých oddílů. První:
si ceníme ochoty rodičů, kteří zavítají mezi nás
Štěstěna, vládkyně světa, stálá není, mění se jak
a obohatí život dětí o příjemné zážitky.
tvář měsíce. Druhý - Konec slávy: Naříkám pod
ranami Štěstěny s očima slzícíma. Dala mi dar,
a teď ho zvráceně bere. A pak až k oddílu dvacet
čtyři. Uvítání jara: Jara tvář ta radostná k světu se
už sklání, jaro lásku plodí, svět v jaru slavnostně
znovu zrozen celý je. Fialové květy zaplní louky,
v záři ryzí jasné slunko zaplane, smutek je nyní
u konce!
Procházíme nejen jarem, ale i láskou zklamanou,
opuštěnou, ale vždy je děj básně spjat s přírodou.
Pojď, pojď, má lásko, toužím po tobě. Sladká růže,
červené rty, přijď ke mně! A toužící dívka? Proč
je můj milenec pryč tak dlouho? Ach! On jel pryč!
Ach běda, kdo bude mě milovat? Ach!
Ale i hoch má své touhy: Přijď, přijď, nenech
mě umřít! Krásná je tvoje tvář, záblesk oka, tvé
spletené vlasy - nádherné stvoření! Jsi červenější
než růže, bělejší než lilie, krásnější než všechny
ostatní.,
Život je naplněn i světskými radostmi - Hospoda: Jsem unášen jako loď bez kormidelníka - A po
stezkách vzduchu, jako světlem vznášející se pták;
víc nežli po lásce, po rozkoši toužím. Dívám se na
lidi jako já a jsem jak oni ubožák.
Je zde místo i pro radostný popěvek, vzniklý
jen z prosté potřeby: Stála holčička rudá suknička, stálo děvčátko, rudé poupátko. A pochopení
pro štěstí druhých: Šťastná dvojice, jak šťastný je
ten pár, rozrůstá se v něm lásky žár… A těsně před
závěrem pak: Ze všeho nejkrásnější hvězdo světa
Děkuji MUDr. J. Kadidlové, zdravotním sestrám
zdráva buď, Štěstěna ta vrtkavá, nade vše však vyP. Telecké a L. Sionové za profesionální, obětavou
hrává. A poslední oddíl se vrací na začátek a znovu
a laskavou péči v době nemoci mého manžela.
slyšíme chorus o vrtkavosti Štěstěny, jímž kantáta
Marie Novotná
začíná. Kruh se uzavírá.

Poděkování
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V jednolitém celku se střídal takřka dvousethlavý sbor, jehož jádro tvořil smíšený sbor Kantiléna z Brna, Pěvecký sbor US Virtuosi di Mikulov
a Kantila Křtiny se sopranistkou Kamilou Zbořilovou, tenoristou Martinem Ptáčkem a barytonistou
Jiřím Miroslavem Procházkou, který kromě krásného hlasu zaujal výbornou dikcí latinských textů.
Spoluúčinkovaly pěvecké sbory Dalibor Svitavy, Iuventus Svitavy a Gaudium Gymnázia Svitavy. Nepřehlédnutelný byl Pěvecký sbor Juliettes
Gymnázium Polička vedený sbormistryní a odbornou učitelkou gymnázia Ellen Erbesovou. Di-

rigent Martin Franz projevil přání spolupracovat
s poličským sborem a pak začalo období příprav
a zkoušek. Sbor, který má kolem šedesáti členů,
dostal partitury a ty se pod vedením Ellen Erbesové začaly proměňovat v živou hudbu. Sboristé
věděli, o čem zpívají, protože měli k dispozici české překlady textů a navíc od sbormistryně jejich
zasvěcený a odborný výklad. Když pak obdrželi
nahrávku z předchozích koncertů souboru Canttiones profanae, byl nácvik snazší. Při nabytém rozvrhu studentů a profesních povinnostech vedoucí
souboru nebylo vše tak snadné, jak potom vypadal
výsledek. Důležitou okolností bylo, že všechny nácvik bavil a že obětovali rádi svůj čas, což je nutno
ocenit u dojíždějících studentů. Všichni víme, jak
složité je v současnosti dojíždění. Sbor měl i velmi
elegantní oblečení. To vše bylo nutno zajistit a realizovat.
Den vystoupení pak byl velmi náročný; konalo
se několik zkoušek k sezpívání početného sboru
a vše proběhlo dík taktu a profesionalitě dirigenta
a hlavních účinkujících v pohodě v plném významu toho slova.
Před zahájením koncertu jsem uvažoval, jak se
na podium vejde tolik účinkujících a kapela. Vešli.
Dvě koncertní křídla Petrof se sólisty Jiřím Hrubým a Janou Hlaváčkovou a čtyři perkusisti, posluchači brněnské konzervatoře, a za nimi pěvecký
sbor vyjma sboru poličských gymnasistů. Ti stáli
po obou stranách přední části parteru. Nad pódiem umístěné projekční plátno, nadmíru funkční.
Synchronně dodávalo zpívané texty a neváhám
tvrdit, že jeho sdělnost umocnila zážitek ze slyšeného. Zpěv a hudba vytvářely hutný vodopád,
který od první věty byl tak mocný, že už snad ani
nemohl gradovat. Nepřetržitý příval sdělné hudby
a obsahu slov nás nenechal oddychnout. A když se
kruh uzavřel, exaltované publikum vstalo a dlouhým potleskem děkovalo všem účinkujícím. Malé
nevděčnosti se dočkal mladý sbor gymnasistů, že
nemohl alespoň defilovat na pódiu a být ozářen
reflektory této slávy. Neboť tento koncert nebude
nikdy zapomenut a byl jedinečným vstupem do
oslav sedmisetpadesátiletého výročí založení královského věnného města. K tomu běhu času, jímž
mé město prošlo, posílám za sebe vinš verši básníka Františka Novotného:
Ať čas není nám jen bičem
Ať je nám spíše koněm
Čas tu byl před naším stínem
A bude tu i po něm
A. Klein, foto P. Klein

Zpívání v dětském domově
Osli v Betlémě
stejné místo dalšímu dítěti a předal mu tím slovo.
Před dvěma tisíci lety žili v Betlémě dva malí
Pokud se někdo o svůj nápad podělit nechtěl, staoslové, hnědý a šedý. Patřili mlynáři, jehož pacholci
čilo přiložit ukazováček na ústa a nalepit hvězdu
jim nedopřáli chvilku klidu. Od rána do večera mu- tomu, koho si vybral. Bylo pro mne odměnou sleseli nosit pytle obilí nebo mouky z jednoho místa na
dovat upřímnou snahu dětí poponést druhým jedruhé. Když se někdy zastavili a vzhlédli k obloze
jich těžký náklad.
nebo se potěšili květinou, už se na jejich hlavu snesUpřímné poděkování patří dětem z dětského doly nadávky a dostali ránu holí. Jak jen záviděli koč- mova za jejich vystoupení, které si pro nás připrakám, psům nebo slepicím, že nemusí nic dělat, jen
vily. Jejich píseň o tom, jak moc touží po mamince,
se vyhřívat na sluníčku a dávat pozor, jestli někdo
málokomu nevehnala slzy do očí. Děkujeme, že jste
nejde, občas chytit nějakou myš nebo jednou denně
se nebáli vyzpívat svou bolest, aby mohla vašim
snést vejce.
srdcím ulevit. Ne pro všechny je čas vánoc časem
„Ach, stýskali si oslíci, „proč jen to Bůh udělal oslům tak těžké?! Proč rozhodl, že budeme nosit náklady, sloužit lidem a všichni nás budou považovat
za hlupáky?!“
Jednou časně zrána – byla ještě tma – přišli do
mlýna pastýři a vyprávěli mlynáři, co se v noci přihodilo: „Ve stáji kousek od Betléma se narodilo dítě.
Leží ve žlabu, chudé a bezmocné. Nad jeho hlavou
zpívají andělé a přišli se mu poklonit dokonce nějací králové, které přivedla hvězda. Dítě je Boží Syn,
Spasitel, který z bezmocných sejme břemena a dopřeje jim věčný život“, vyprávěli pastýři. Vyprávění
slyšeli i oba oslové. Král, který osvobodí bezmocné,
je i naším králem, pomysleli si. A nenápadně se vydali na cestu za novým králem. Šli po stopách, které
zanechali pastýři a jejich stáda. Ale když došli ke
stáji, byla prázdná. Chladný vítr profukoval sku- pokoje a radosti. Děkujeme, že jste nám ukázali,
linami a po zázraku, který se tady měl v noci stát, jak bohatí jsme. Velké poděkování patří i vychovanebylo ani památky. Jen zdupaná sláma na podlaze
telům za milé přijetí a otevřené srdce. Přejeme, aby
a závan kadidla dávaly tušit, že se tady stalo něco
v dětském domově nepřestávali mít dveře dokořán
mimořádného. Najednou se u stáje objevil mlynář – ne jenom v čase vánoc.
s holí: „Vy holoto líná, hybaj do práce!“ Oslům neIng. Jana Klimešová, Polička
zbylo nic než poslechnout. Vydali se zpátky do mlýna a zase celé dny nosili na zádech těžké pytle. „To,
Kde domov můj?
co vyprávěli pastýři, byla samá lež,“ povzdechl si
Byla jsem oslovena, zda bych se nechtěla připojit
hnědý osel. „Ba ne, já jim věřím,“ odpověděl šedý
ke skupince zpívajících maminek s dětmi, abychom
osel a najednou se mu zdálo, že pytel na jeho zádech
potěšili v čase bezprostředně před vánočními svátje lehčí. „A co ty pytle na našich zádech?“ namítl
ky děti v dětském domově. Sice jsem tam nikdy nehnědý osel. „Kde je ten král, co nám ulehčí naše
byla, ale proč ne? I moje děti souhlasily, tak jsme
břemena?!“ „Já myslím, že on naše břemena nesej- se společně vypravili nejprve na zkoušku zpěvu do
me,“ řekl pomalu šedý osel, „ale dá nám sílu, aby- jedné domácnosti, odkud jsme se následně odebrachom je mohli nést. Dej mi svůj pytel, já ho vezmu…“ li do dětského domova. Nejprve jsme dostali slovo
Hnědý osel užasl. A mlynář? Pokaždé, když zvedl
my, hosté. Poté nám svými krásnými hlasy zpívaly
hůl, aby osly udeřil, hůl ho začala pálit v ruce. „Už ji
děti z dětského domova. Zpěv byl silný nejen svou
nepotřebuji,“ pomyslel si a hůl zahodil.
hlasitostí, ale rezonoval ve mně samotné a ke slovu
A tak se stalo, že i mlynář, aniž to věděl, uvěřil
přišly silné pocity sounáležitosti i radosti zároveň.
zázraku, který neviděl…
Následovalo vánoční povídání s dětmi, do kterého
Tímto příběhem začínalo letos vánoční povídání
se děti aktivně zapojily. Ty, které se aktivně podílet
s dětmi v dětském domově. Již třetím rokem jsme
na programu nechtěly, byly vyzvány, aby si pochutse mohli v adventním čase společně setkat. Většina
naly na vánočním cukroví, které jsme napekly na
posluchačů bystře pochopila, že osli jsou obrazem
ochutnání. Největší úspěch měly, stejně jako i minás lidí. I oni nebyli spokojeni se svým životem. Vě- nulý rok, čokoládové donuts koblížky. Na oplátku
děli o svém úkolu přenášet z místa na místo těžké
jsme byli pohoštěni výbornými chlebíčky a bohanáklady, ale nebyli s ním spokojeni. Nebyli rádi, že
tou nabídkou tekutin, tolik potřebných po předmohou být lidem užiteční. Záviděli ostatním zvířa- chozím pěveckém výkonu. S povděkem jsme také
tům, žehrali na svůj těžký úděl. Neklademe si i my
přijali dárky – nádherná přání a drobné dárečky,
podobné otázky? Proč je náš život v určitých eta- vyrobené šikovnýma rukama místních dětí.
pách nesnadný, proč musíme chodit do školy, psát
Po hře na anděly s hvězdami jsme předali dětem
úkoly, poslouchat rodiče nebo vychovatele, proč nás
sladkou pozornost v podobě osobních poukázek do
potkala těžká nemoc nebo proč se nemáme tak dob- místního čokoládového ráje – Pralinky. Děti si tak
ře jako sousedi?
mohly zkrátit předvánoční čas návštěvou příjemNa druhou stranu musíme oslíky také ocenit. ného obchůdku, ve kterém si budou moci vybrat
Kladli si otázky, přemýšleli. Šedý osel dokonce po- podle svého gusta to, co mají rády.
rozuměl do hloubky. Tento přemýšlivý tvor pochoNávštěvu jsme zakončili pozváním do dalších
pil, že i on se může stát pomocníkem toho nově na- prostor dětského domova, abychom se mohli serozeného Spasitele tím, že může pomáhat druhým
známit s tím, čemu místní děti říkají „doma“. Byly
nést jejich břemena.
to jejich pokojíčky. S nadšením i hrdostí nás děti
Pak jsme se společně zkusili vžít do role těch, kdo
prováděly a ukazovaly nám nové postýlky s voňachtějí v čase adventu objevit v sobě samých něco
vými přikrývkami. Přiznám se, že jsem obdivovadobrého. S pomocí maminek či vychovatelů jsme
la skromnost zařízených pokojíků, které ne že by
vymýšleli, co konkrétního bychom mohli v čase
nebyly útulné, ale já jsem se v nich cítila poněkud
adventu či později v době vánoční udělat pro dru- stísněně. Čtyři postele v místnosti, jedna téměř nahé lidi kolem sebe či pohnout s ledy v sobě samých.
lepená vedle druhé. Představila jsem si, jak by asi
Děti i dospělí měli dostatek nápadů – zlepšit své
reagovaly moje děti, kdyby měly v takových podchování ve škole, finančně přispět potřebným, na- mínkách žít. Také jsem si kladla otázku, kdy napsat dopis starému osamělému člověku, zapojit se
posledy zažil dětský domov nějakou rekonstrukci
do koledování při Tříkrálové sbírce a další. Prv- či podobný zásah. Paměť mi selhala, ale třeba mi
ní oslovený si nalepil hvězdu na čelo a podělil se
napoví nějaký čtenář mého článku.
s ostatními o svůj nápad. Poté hvězdu nalepil na
Ing. Alena Roušarová, Polička
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Prodej pozemků
v Sádku
Obec Sádek nabízí k prodeji deset stavebních
pozemků v „lokalitě u Červených“. K pozemkům
je přiveden plyn, elektrická energie a voda. Do
dešťové kanalizace bude možné přes odběrnou
šachtu napojit domovní čistírnu odpadních vod.
Likvidace dešťových vod je povinností stavebníka
na vlastním pozemku. Při výstavbě musí být respektováno územní rozhodnutí o umístění stavby
včetně podmínek Správy CHKO Žďárské vrchy.
Stavba musí být dokončena do 5 let od zakoupení pozemku. Pokud tato podmínka nebude splněna,
kupující uhradí smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
V případě prodeje stavebního pozemku si obec vyhrazuje předkupní právo za stejnou cenu, za kterou pozemek prodá. Cena za jeden metr čtvereční
je stanovena ve výši 450 Kč. Jednotlivé pozemky
mají rozlohu od 1000 do 1200 metrů čtverečních.
Pravděpodobně v červnu roku 2015 bude vybudována místní komunikace a veřejné osvětlení.
Ludmila Sládková, starostka obce Sádek
Tel. 461 724 225, mobil 731 615 236

Pozvánka na
Valentinskou
vycházku
ZO kardio – Svitavy – Polička zve členy a příznivce na zimní kondiční vycházku. Sraz účastníků
v sobotu 14. února na vlakovém nádraží Polička,
odjezd v 9.30 hod. do Svitav. Trasa zimní nenáročné vycházky po zajímavostech ve Svitavách. V případě nepříznivého počasí návštěva Městského
muzea a galérie. Vycházku zakončíme posezením
v salonku restaurace Astra.
Neseďte doma, čekáme na vás, udělejte něco pro
své zdraví.
Jan Pokorný

Vzpomínáme
Dne 27. 2. by se náš milovaný tatínek, dědeček, pradědeček, strýček pan Karel
Štěpánek dožil 90 let.
Kdo jste ho znali, prosím,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají
dcery a vnučky
s rodinami.
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Pozvánka DPS
Penzion

Sen noci svatojánské

4. 2. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
11. 2. Rukavičkový bál – určitě doma najdete
rukavice, které máte rádi, které se vám líbí, nebo
nějaký netradiční rukavičkový model, který stojí
zato vzít do společnosti. Neváhejte a přijďte s nimi
na bál. Bude muzika, tanec, zpěv, občerstvení
a nebude chybět ani tombola. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS „Penzion“. Cena 50 Kč.
Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně DPS „Penzion“.
16. 2. Živý Betlém v Poličce – video od 14.00 hod.
v jídelně.
18. 2. Cestovatelské odpoledne - Od Efesu k Tróji
- Antické Řecko v Malé Asii, film pana Ing. Kleina.
Začátek ve 14.00 hod. v jídelně.
23. 2. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
26. 2. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Z činnosti DPS
„Penzion“
I na konec minulého roku byl pro seniory připraven bohatý program. Pomocí internetu se seznámili s vánoční výzdobou měst – Praha, Vídeň,
New York, Moskva, Varšava, Dubaj. Oslavencům
pěvecký soubor Poupata zazpíval při narozeninovém zpívání a krásný zážitek na seniory čekal na
Adventním koncertě. Již tradičně vystoupil Chrámový sbor Polička, který v DPS „Penzion“ vytvořil
opravdovou, sváteční náladu. Tečkou za minulým
rokem byl Silvestr. Zábava plná muziky, tance
a veselé nálady. Pěvecký soubor Poupata si připravil vystoupení plné písniček a veselého povídání.
A tak se všichni rozloučili s rokem 2014 se smíchem. Nový rok začali senioři trénováním paměti
a oblíbeným cestováním. S filmem pana Ing. Kleina se podívali do Řecka.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

7.–8. 2.
14.–15. 2.
21.–22. 2.
28. 2.–1. 3.

MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Premiéra v sobotu 7. února v 19 hodin
Divadelní spolek Tyl nastudoval známou hru
Williama Shakespeara Sen noci svatojánské a obecenstvu ji premiérově předvede v sobotu 7. února od
19 hodin v Tylově domě.
Abychom divákům aspoň trochu napověděli, můžeme prozradit, že jde o „svatební crazy komedii“ pro
děti i dospělé o věčném bloudění v lese mezilidských
vztahů. Spletitý děj je podobný snu, v němž jednotlivé postavy podléhají kouzlu magické letní noci. Je to
vlastně zrcadlo vývoje vztahů od první zamilovanosti až po „manželskou krizi“. Je to hra o lásce, žárlivosti i vášni, a hlavně o tresti z květu zvaného Violka
lásky, díky níž vidět ještě zdaleka neznamená vidět.
Na inscenaci se podílelo přes dvacet členů souboru jako herci, další jako technický a pomocný
personál. Tvůrci inscenace se přesvědčili, že „udělat“ Shakespeara není snadné. Chce to zvládnout
veršovaný text a srozumitelně jej tlumočit divákovi
tak, aby pochopil poslání hry. Důležité je vytvořit
pohádkové prostředí, které diváka vtáhne do děje,
k čemuž jistě přispívá moderní scéna Martina Hurycha. O nic pozadu nezůstala Veronika Šrek Bromová
se svými návrhy kostýmů, které následně„vyrobily“
členky souboru Marcela Wernerová, Irena Morávková a Lída Zerzánková. Pochvalu zaslouží i výběr
hudby a zvuky Randolpha Kleina.
Nácvik hry stál mnoho úsilí a nevyhnul se řadě
problémů. Především se týkaly uvolňování herců
na zkoušky kvůli pracovním povinnostem. I to je
důvodem, proč nezůstane u jednoho představení.
Repríza následuje hned po premiéře, tedy v neděli

8. února od 19 hodin. Ve dnech 12. a 13. února (pondělí, úterý) se uskuteční čtyři představení pro školy, vždy od 8.00 a 11.00 hodin. Je nepochybné, že
budou následovat ještě další reprízy pro veřejnost,
ale zatím nejsou upřesněny termíny. Budeme o nich
informovat zvlášť.
-vra-

Čtveřice obyvatel domova učinila
první kroky v novém prostředí
Pobytové sociální služby ústavního typu se pozvolna mění a podporují osamostatňování svých klientů. Před několika lety si Domov na zámku Bystré
zaregistroval novou službu: “Podpora samostatného
bydlení,“ jejímž smyslem je podporovat lidi s handicapem v samostatném bydlení a životě. Uživatelka této služby, paní Vlasta, před koncem loňského
roku využila nabídky k pronájmu bytu. Po osmnácti
letech, kdy využívala služeb bysterského ústavu, se
spolu se svým přítelem Jaroslavem přestěhovala.
V jedné z bysterských bytovek se jim dostalo vlídného přijetí od jejich nových sousedů.
V novém prostředí se oběma líbí. „Koupili jsme si
nové skříně, postele, komodu a pračku,“ vyjmenovává paní Vlasta a konstatuje, že jí větší byt 1+2 vyhovuje. Domácí práce zvládá s přehledem sama, a to
včetně praní prádla. Dovoz teplých obědů si zajistila
dodavatelsky z nedaleké Jedlové. „V dětství mě od
vaření spíše odháněli, a tak nevařím ráda,“ vysvětluje důvod svého trochu nehorlivého vztahu k vaření.
Vařit přesto umí: „Přes víkendy si vaříme polévky.
Máme rádi řízky s bramborem, bramboráky,“ vyjmenovává oblíbená jídla. Pracovitá paní navštěvuje
sociálně terapeutické dílny domova, baví ji hlavně
práce s keramickou hlínou.
Vánoční svátky v novém prostředí prožila také
dvojice bývalých obyvatel domova, pánové Pavel
a Martin. Ze společné garsoniéry v domě na náměstí,
kde vládla občas „ponorka“, se přestěhovali do bytu
o dvou pokojích a kuchyni v Poličce, který jim od počátku padl do oka. Oba patří mezi pracanty, a tak si
od nového bydlení ve větším městě slibují nejen vyřešení soukromí díky prostornějšímu bytu, ale také
rozšíření možností pracovních příležitostí.
Do nového se vyloženě těšili, a tak s díky odmítli
i možnost prožít poslední Vánoce v Bystrém, kde oba
„čtyřicátníci“ žili přes dvacet let, nejprve v zámku
a posledních 5 let v domě Na Podkově. Poličku oba
znají, obavy z neznámého prostředí nemají. Problémy jim nedělá ani cestování do okolních obcí a měst.
Stejně je netrápí ani práce v domácnosti. Dokážou si

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

uklidit, nakoupit, vyprat prádlo, zajistit drobné opravy v bytě. Obědy mají objednány v blízké nemocnici
a ostatní jídla si umí připravit sami. Jak se jim v novém prostředí líbí? „Jsme spokojeni,“ odpovídají oba
unisono. Plány do budoucna? „Potřebujeme stůl do
obývacího pokoje,“ odpovídají. Také oni spojují svůj
další život s novým prostředím.
Čtveřice, která po mnoha letech života v domově
začala odvíjet svůj nový život v běžném prostředí.
Zatím si se vším poradili. V případě potřeby jim pracovníci bysterského domova rádi pomohou.
Domov na zámku Bystré

Koledovali pro Charitu, lidem,
pejskům i rybám
Řadu let jsem tříkrálovou sbírku organizovala a vnímala ji proto
jako „pořádnou fušku“. Letos celou tuto „fušku“ převzal a skvěle
se jí zhostil
Michal Popelka
a já se vrátila tam, kde jsem před
deseti lety začala – do koledující
skupinky. Mohla jsem proto z jiného úhlu pozorovat, jak se tato největší sbírková akce na Poličsku
během desetiletí proměnila.
V prvé řadě mě udivilo, že se už nikdo nediví.
Lidé nejsou překvapeni návštěvou koledníků.
Nepřekvapuje je, že koledují i jindy než 6. ledna.
Neudivuje je, že je králů občas více než tři. Nediví se a nediskutují o smysluplnosti sbírkového
účelu. Necítí potřebu prověřovat vedoucího skupinky. Také kultura přijetí, či odmítnutí koledníků se posunula. Takřka úplně vymizely negativní
projevy: vypuštění psa, nerudné slovní výlevy,
šepot za zamknutými dveřmi nebo přibouchnutí
dveří. Když už výjimečně k odmítnutí dojde, děje
se tak korektně, bez zraňujících doprovodných
emocí. V drtivé většině lidé koledníky očekávají
a vítají. Mají pro ně předem připravený příspěvek
do pokladničky a mnohdy i nějakou drobnou dobrůtku pro děti. Usmívají se, nechávají si napsat
znamení K+M+B na dveře a zejména starší ročníky s koledníky zpívají koledu. Skoro jsem zapomněla, jak je tříkrálová sbírka krásná. Díky vám,
laskavým a štědrým dárcům a díky svým čtyřem
malým koledníčkům, kteří koledu neúnavně zpívali i pejskům u domů a rybám v rybníku, se mi
půvab této tradice znovu vrátil.
A jistý druh půvabu mají pochopitelně i číselné
výsledky. Posuďte sami:
Porovnání roku 2015 s rokem 2006 (kdy se
v Poličce konal první tříkrálový průvod s koňmi)
Rok 2006
Celkový výtěžek
Výtěžek v Poličce a integrovaných obcích
Počet skupinek (pokladniček)
celkem
Počet skupinek v Poličce a integrovaných obcích
Počet koledníků celkem

Rok 2015

322 214 Kč 626 097 Kč
89 540 Kč 184 455 Kč
84

141

29

47

354

578

Počet koledníků v Poličce
a integrovaných obcích

80

182

Počet měst a obcí

27

28

Nezbývá mi než všem, kdo se do letošní tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojili, vzdát
hold jejich obětavosti a upřímně poděkovat za
štědrost vám dárcům. Je úctyhodná. Děkuji nejen za pracovníky poličské Charity, ale také za její
klienty, zejména ty, k nimž většina z 65 % výnosu
sbírky, který zůstává poličské Charitě, směřují.
Jsou to ti nejpotřebnější: lidé na sklonku svého
života - klienti Domácího hospice sv. Michaela

Aby nebyl
nikdo sám

a lidé v krizi – klienti Občanské poradny. Děkujeme.
Děkujeme také za neutuchající zájem vás koledníků a vedoucích skupinek. Děkujeme koordinátorům sbírky ve vesnicích, starostům obcí,
farnostem a farářům v okolních obcích, učitelům
a dětem z Masarykovy ZŠ Polička a ze ZŠ Na Lukách, učitelům a dětem ze škol na vesnicích, třem

králům na koních, Small bandu při ZUŠ B. Martinů Polička, restauraci Jordán, dárkyním občerstvení pro koledníky a pracovníkům poličské
Charity.
Kino pro koledníky
Letos poprvé dostali koledníci a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky 2015 dárek, na němž se podílí také město Polička a Tylův dům Polička. Pro
koledníky se bude v úterý 17. února ve velkém sále
Tylova domu promítat kino – Svěrákova pohádka
Tři bratři.
Přístup do sálu budou mít pouze koledníci držitelé dárkových vstupenek, které obdrželi po
absolvované tříkrálové sbírce od Oblastní charity
Polička. Rodiče dětí mohou své děti přivést k divadlu. Zde si je převezme personál, který se o ně
po celou dobu projekce bude starat.
Děkujeme městu Polička i Tylovu domu Polička, že se svou váhou připojili k Tříkrálové sbírce
a připravili pro koledníky originální a atraktivní
odměnu.
Dětský karneval Královny Elišky
750 let od založení města Poličky Oblastní charita Polička oslaví s dětmi na Karnevalu královny
Elišky. Královna Eliška Přemyslovna se svou dámskou družinou zavítá do domu Jordán v sobotu
21. 2. 2015 ve 14:00 hodin a těší se, že se zde setká
se spoustou zajímavě oděných pacholat. Přiveze
s sebou řadu úkolů, ale také četné dary. Nejčipernější pacholata hodlá povýšit do šlechtického stavu. Děti, přijďte se pozdravit s královnou!
Dům pro charitu
K 19. 1. 2015 se částka na sbírkovém kontu Oblastní charity Polička „Dům pro charitu“ vyšplhala na 152 341 Kč. V současné době dále probíhá
v domě rekonstrukce. Dokončuje se cvičná kuchyň a začíná oprava prostor pro charitní firmičku Otachar, s. r. o. Do konce ledna se do horního
patra přestěhují služby Otevřené dveře a Osobní
asistence, dosud sídlící v pronajatých prostorách
v Tylově ulici. Tím bude celé horní patro obydleno.
Také díky vám, dárcům, zvládáme vše kolem
domu docela dobře. Předpokládáme, že na jaře
vás pozveme na dny otevřených dveří, abyste se
mohli podívat, jak jsme s Vašimi dary naložili.

Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. V lednu jsme připravili a uskutečnili hodnotící schůzi naší organizace.
Kdo jste byl přítomen, tak jste se dozvěděl i naše
smělé plány na rok 2015. Přeji si osobně, aby se
nám tento rok podařil alespoň tak, jak ten minulý.
Znovu děkuji všem, kteří se na úspěchu 2014 podíleli. Náš široký, rozmanitý roční plán budeme vždy
upřesňovat na našich měsíčních sletech vlaštovek.
Dnes vám předkládám informace na nejbližší období. V měsíci únoru máme vedle schůzky výboru a sletu vlaštovek připravenou besedu o zdraví
a zdravém životním stylu v našem, důchodovém
věku s lékařem MUDr. Patrikem Lisým a to dne
17. února od 14.00 hodin v restauraci Starohradská. Přijďte získat důležité informace pro život
a naplnit naše heslo „Aby nebyl nikdo sám“. Na
další měsíc, tedy už na jaro připravujeme první
vycházky, zájezdy do Olomouce, do Velkého Mederu, na Trutnovsko a další společenské akce. O tom
všem na Starohradské a v dalším vydání Jitřenky.
Do té doby se mějte pohádkově. To vám přeje váš
předseda.
Ivan Chudý

Nabídka obědů
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
nabízí stravování pro širokou veřejnost, vhodné
pro jednotlivce, organizace i podnikatele
• výběr ze dvou hlavních jídel s polévkou (pondělí – pátek)
• jednoduché objednávání jídel pomocí čipů
v DPS nebo nově i přes internet (z domova,
pracoviště, apod.) až 14 dní dopředu
• možnost obědvat v jídelně nebo si vzít oběd do
jídlonosičů v době od 11.30 – 13.00 hod.
• jídelní lístek zdarma na recepci DPS nebo na
webových stránkách: www.dpspolicka.cz (záložka – stravování)
• cena obědu 55 Kč vč. DPH (na talíř v jídelně
nebo do jídlonosičů)
• možnost rozvozu obědu pro seniory přes
pečovatelskou službu (cena za oběd 50 Kč +
úhrada za dovoz)
• možnost dovozu obědů i pro organizace a firmy
• jsme plátci DPH (vhodné pro organizace
s možností si uplatnit odpočet DPH)
• moderní kuchyně s jídelnou splňující nejpřísnější hygienické předpisy
Zájemci se mohou informovat osobně (přihlásit) na adrese:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Družstevní 970, Polička, nebo telefonicky na číslech:
• 461 753 152 - kuchyně DPS,
email: kuchyne@dpspolicka.cz
• 461 753 121 – ředitel DPS,
email: reditel@dpspolicka.cz

Dále můžete přispívat na dárcovské konto
„Dům pro Charitu“: č. ú.: 3660304329/0800.
(Bližší informace na www.policka.charita.cz)
Děkujeme Vám!
Štěpánka Dvořáková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Nabídka pro
majitele psů

Koledníci nedorazili

Chcete, aby váš pejsek uměl poslouchat, tancovat
či zdolávat překážky? ZKO Polička vám nabízí od
března v prostoru svého cvičiště výcvik v následujících specializacích:
Poslušnost
Výcvik zaměřen na zvládání a výchovu psa
Vedoucí: V. Lidmila (dlouholetá praxe ve sportovní kynologii, zkušenosti s loveckými psy a problémovým chováním psů)

Vážená redakce,
dovolte mi, abych se podělil o svůj názor na Tříkrálovou sbírku. Uznávám ji. Je to velice prospěšná
akce, ale musí se dělat zodpovědně. Vím, bylo velmi
špatné počasí, ale když Tři králové navštívili naše
sousedy a nás ne, docela mě to zamrzelo. Člověk by
rád přispěl, ale nebylo nám to umožněno.
Se srdečným pozdravem
Váš věrný čtenář
Pozn. – redakci je totožnost pisatele známá
Reakce Charity
Vážený pane, vážená paní,
přijměte omluvu za Oblastní charitu Polička i za
její koledníky. Je to nemilé, ale musím přiznat, že se
takovéto případy stávají každoročně. Lidé nám volají nebo si při osobní návštěvě postěžují, že k nim
koledníci nedorazili. Věřím, že to vedoucí skupinek
nedělají schválně. Uvědomme si, že jsou často vysláni do části města, kterou důvěrně neznají. Nepo-

znají, který z vchodů do domu je ten hlavní, zvoní
u špatných dveří, špatně zvoní domovní zvonek
nebo dlouho nikdo nepřichází otevřít. Protože podrobně neznají, jsou schopni přehlédnout zastrčený
dům nebo vchod v ulici a potom se dobývat do domu
neobydleného, pomýlí si třeba celou ulici… Letos
dokonce zazmatkovali v Penzionu, když v jednom
patře vynechali celý trakt. (Po upozornění jsme je
navštívili dodatečně odpoledne.) Tento rok jsem
s koledníky chodila ve Stříteži. Myslím, že poctivě.
A přesto se nám stalo, že za námi běžela paní s příspěvkem, protože viděla, že jsme její dům minuli.
Prosím, neberte toto vyjádření jako výmluvu,
ale jako popsání reality. Uřídit 180 koledníků, aby
se nedopustili chyby, je nereálné. Proto děkujeme
všem nenavštíveným za jejich laskavé pochopení
a doufáme, že se právě s těmito lidmi za rok při sbírce 2016 uvidíme, protože na eliminaci chyb ještě
něco vymyslíme.
Štěpánka Dvořáková

Zprávy z Masarykovy základní školy
Dogdancing
Výcvik triků, postupné spojování v tanec, příprava na zkoušky, závody
Vedoucí: Mgr. T. Kacálková (zkoušky: F1, MD1,
HtM1, DwD1, MoD1, F2, MD2, HtM2, DwD2, MoD2
Závody: Vinice - 1. m., Pardubice - 7. m., MR Brno
- 14. m.)
Agility
Výcvik zdolávání překážkové dráhy
Vedoucí: L. Kovářová (chovatelské úspěchy,
CAJC, CAC, BOJ, odchovy štěňat chodský pes)

Již druhým rokem pořádal školní parlament Masarykovy základní školy poslední prosincový týden
sportovní klání 3., 4. a 5. tříd ve vybíjené a fotbale
pod názvem Vánoční sportovní třída. Není důležité,
který ročník zvítězil, ale to, že všechny děti si zasportovaly, zafandily a mnohé v sobě našly skryté rezervy.
Milým zpestřením bylo divadelní představení „Vánoční koleda“ žáků 9. A v režii Michala Moravce.
Čtvrtek 18. prosince uzavřel zápas žákyň 9. ročníků proti pedagožkám z naší školy. Tělocvikářky doplněné o dějepisářky, češtinářku a uklizečku sehrály

Otevření prostor cvičiště pro veřejnost
Dohled: F. Teplý (velké zkušenosti s bojovými plemeny, bohaté závodní zkušenosti - mnoho
1. a 2. míst v disciplíně přetahování o lano, v tahu
max. váhy, obranách, výskoku na peška, zkouška
z canisterapie CZP1). Termíny výcviků, kontakty
a bližší informace budou zveřejněny na stránkách
ZKO Polička 525: www.zkopolicka525.webnode.cz
v odkaze kniha návštěv.
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velmi dobré utkání. Děvčata nakonec dala pouze
v exhibici 4 koše, oproti 12 našich učitelek.
Pátek 19. 12. probíhala pro II. stupeň společná
besídka v hale školy, kterou zaštítila 9. A jako organizátor. Na programu bylo karaoke zástupců jednotlivých tříd a připravené programy. Zhlédnout jsme
mohli herecká vystoupení, poslechli jsme si i vánoční vtipy, řadu společně nazpívaných písní a tanců,
hru na hudební nástroje, vrcholem bylo focení učitelského sboru v podání 9. C.
V novém roce proběhla soutěž ve šplhu pro I. stupeň a děvčata i chlapci dokázali stlačit časy hluboko
pod 10 sekund.
Na své si přišli i milovníci lyžování, proběhl totiž
lyžařský kurz pro 7. a 8. ročníky.
Také jazykáři uspořádali školní kola olympiád.
V českém jazyce bude reprezentovat Masarykovu základní školu Kateřina Portlová a Hedvika Kynclová,
obě z 9. A. Nadějí v okresním kole olympiády z anglického jazyka bude Pavel Kordovský 9. A.
Nyní se žáci připravují i na recitační soutěž Dětská scéna a na okresní kola olympiád v matematice
a dějepise.
Žáci 6. a 7. ročníků navštívili představení Kytice
v Klipcerově divadle v Hradci Králové.
Mgr. Ludmila Haraštová

Turisté zvou
Sobota 7. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka. 44. ročník lyžařského
přejezdu přes evropské rozvodí.
Sraz na nádraží ČD v Poličce
v 8.15 hod, odjezd vlakem do
Borové v 8.30 hod. Trasy 10 –
25 km. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce: Josef Brokl
Sobota 21. února - Přejezd Orlických hor. Letos
pojedeme do Orlických hor do okolí Deštné. Pokud
dovolí sněhové podmínky dojedeme přejezd hřebene do Rokytnice v Orlických horách. Pro sjezdaře možnost celodenního lyžování na sjezdovkách
v Deštném. Vedoucí akce: Josef Brokl
Sobota 28. února – Petříkov. Lyžařský výlet do
Petříkova u Ramzovského sedla. Běžkového lyžování v oblasti Paprsku a Smrku. Možnost sjezdového lyžování na místních sjezdovkách. Vedoucí
výletu: Jiří Vrbický
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.

Novoroční turnaj
v mariáši
3. 1. v 16.00 hodin se Divadelní klub proměnil ve
sportovní areál, a to z důvodu konání již XI. ročníku mezinárodního turnaje v mariáši. Neuvěřitelných šedesát borců se utkalo celkem ve čtyřech
kolech po padesáti minutách ve hře známé jako
volený mariáš pro čtyři hráče.
Nezávislého pozorovatele by udivil na první pohled hladký průběh soutěže, avšak nenechme se
mýlit. Sportovní výkony podané některými borci
daleko překračovali výkony hokejistů na MS do
20 let. Celé odpoledne proběhlo bez nejmenších
problémů a po zaslouženém gulášovém závěru,
mohlo proběhnout slavnostní vyhlášení výsledků.
Zde uvádím první tři příčky: 1. Němec Oldřich,
Korouhev, 2. Jirmásek Josef, Polička, 3. Crha
Vlastimil, Svitavy.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem účastníkům za skvělou atmosféru.
Za jedenáct let konání si turnaj vybudoval pozici stabilní, pohodové a hojně navštěvované
akce, což dokládá nejen počet účastníků, ale také
vzdálenost, kterou museli urazit ze své domoviny.
Měli jsme zde borce z Lanškrouna, Brna, Pardubic, Žichlínku, Letohradu, Opatova a dalších měst
a obcí, které ani nevím, kde jsou.
Bohatá tombola by se neobešla bez přispění
těchto: Jakub Kleinbauer, Enter Polička, Bar Andílek, HESO, JIP Polička, Pavel Pražan, Milhaus,
Elektro Tauer, Tylův Dům, Marta Briolová.
Velké díky patři také celému organizačnímu
týmu, jmenovitě: manželé Briolovi z Oldříše, Miroslavě Zrůstové a staří Erbesovi (guláš), Divadelní spolek Tyl.
Díky a za rok nashledanou.
lulu
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Světová Sk8ová
vítězství 2014

Tenis

V sobotu 22. 11. se v Poličce uskutečnil první
turnaj nové halové sezóny. Na turnaji Medium se
Minulý rok byl pro SK8 Slalom Polička výji- nakonec sešlo sedm dvojic. Hrálo se systémem
mečný nejen tím, že jsme pořádali největší závody
každý s každým, takže na každou dvojici čekalo
v historii, a to mám samozřejmě na mysli mis- šest zápasů, ve kterých šlo vlastně hned skoro
trovsví světa, ale hlavně navázané úspěchy našich
o všechno. Nejkvalitnější formu na začátku seskejťáků, jak ve světovém, tak v českém žebříčku. zóny prokázala dvojice z Kostelce Kuba Duchoň
Rád bych tímto ještě jednou poděkoval všem, kteří - Martin Zakouřil, která prošla turnajem bez zaměli se závody co dočinění a poličskému sk8ové- váhání a po zásluze získala pohár za 1. místo.
mu obecenstvu, které je bezpochyby to největší
Pořadí domácích: 3. Švejda Filip - Jílek Zdeněk
a nejlepší na světě.
6. 12. turnaj v babytenisu v Chocni. Na turnaj
Vrhněme se na závodníky, kteří za SK8 Slalom
se vypravil Důša Zahradníček a mezi 11 soupeři
Polička prohánějí svoje prkna a získávají světová
si nevedl vůbec špatně. Ve skupině vyhrál dva
ocenění. Jako vždy bych začal nejmenšími, tedy
kategorií dětí a to hlavně od těch, kteří se teprve
v roce 2013 do tohoto kolotoče zapojili jako úplní nováčci. A jak se sluší a patří, první dámy, a to
Anička Šafránková a Maruška Maděrová, kterým
patří dělené patnácté místo ve světovém žebříčku.
O něco výše se pak umístila na jedenáctém místě Emily Martinů a poslední z našich začínajících
dam jako nejlepší za rok 2014 Karolína Machová
na pátém místě světového žebříčku a stejné místo
obsadila i v českém poháru. Poklona dámy.
Mrkneme na tu pánskou část kategorie dětí
a začneme zase odzadu, kde Lukáš Martinů ve
světovém žebříčku skončil na perfektním devátém
místě a v českém poháru čtvrtý, za ním pak Honzík Vázler na místě sedmém ve světě, ale u nás na
šestém místě. Vojta Nunvář byl šestý a v českém
zápasy z pěti a předvedl velice solidní výkon. Důpoháru pak třetí a světový žebříček i český pohár
šova hra jde evidentně nahoru. Celkově obsadil
nejlépe jezdících dětí ovládl Petr Martinů. Pánové
5. místo.
kulicha s bambulí dolů.
6. 12. turnaj mladších žákyň a dorostenců v PoSkokem rovnou na juniorskou kategorii, kde na
ličce. Mezi děvčaty jsme měli početné zastoupesvětově osmnáctém místě skončil Tomáš Petrák, ní. Jednu výhru ve dvouhře zaznamenala Šárka
šestý pak Vítek Hromádko, ale v českém poháru
Uhlířová, na svém prvním turnaji také Simča
na druhém místě a samozřejmě Petr Matouš v čes- Válková a po vzájemném souboji se Simčou vykém poháru první a ve světovém žebříčku obsadil
hrála také Kačka Kotvová. Tento zápas byl nejskvělé třetí místo.
hezčí z celého sobotního programu. Spolu ještě
Tak a jdeme na ženy. Za Poličku jezdí v ženské
vyhrály jeden zápas ve čtyřhře a v dalším byly
kategorii pouze dvě, ale i tak jsou to světově per- kousíček od postupu do finále. Na turnaji ještě
fektní výsledky. Ostřílená, časem a zkušenostmi
hrály Klaudie Matoušková, Esterka Navrátilová
ošlehaná Renata Škrabalová se v kategorii žen
a Karolína Vendolská, která také hrála velice
ve světovém žebříčku dostala na třinácté místo, vyrovnané utkání a nebyla daleko od postupu.
kategorii masters ovládla zcela - zde skončila na
Karolína s Klaudií získají body za jednu výhru
prvním místě. Renatě však patří ještě jedno skvělé
ve čtyřhře.
umístění a to je třetí místo v českém poháru. Tou
Mezi dorostenci vyhrál jednou ve dvouhře
druhou ženou za SK8 Slalom Polička je Anna Teh- Adam Jelínek a bez úspěchu, ale s nasazením
za, která z juniorské kategorie díky svým skvělým
hrál Zdenda Jílek.
výsledkům přestoupila v roce 2014 mezi ženy
13. 12. turnaj mladších žákyň ve Vysokém
a v českém poháru jí tak patří druhá příčka a svě- Mýtě. Po jedné výhře ve dvouhře zaznamenaly
tově se dostala na úžasné desáté místo.
Kačka Kotvová a Simča Válková. Hrála také KaJdeme mezi muže a první na řadě je kategorie
rolína Vendolská.
amatéři světového žebříčku, kde na sto třicátém
20. 12. turnaj mladších žáků a dorostenek v Pošestém místě skončil Ivo Škrabal, ale v kategorii
ličce. Na tomto podařeném turnaji mezi žáky vymasters muži je světově na třináctém místě. Ve
hrál jeden zápas ve dvouhře Jirka Toman a sposvětě je pak na šedesátém pátém místě Vojtěch
lu s Danem Fučíkem slavili 2. místo ve čtyřhře.
Valena a na sedmém místě pak Jakub Knettig. Mezi dorostenkami získala Lucka Jílková také
Jen tak pro informaci v kategorii amatéři jezdí na
2. místo ve čtyřhře. Hrála také Eliška Hrubá,
světě 463 závodníků, takže umístění Ivoše, Vojty
která se velice snažila.
a hlavně Jakuba je opravdu úžasný počin. Ivoš
Škrabal má však ještě jedno dobré umístění a tím
je desáté místo v českém poháru kategorie amatérů i profesionálů a to hlavně proto, že projezdil
všechny závody českého poháru.
Nejvyšší kategorií je kategorie profesionálů, kde
má Polička opět svoje zastoupení. Na čtyřicátém
šestém místě je Martin Tuma, třicátý šestý pak
Petr Klein, třicátý první Standa Nožka, dvacátý
čtvrtý Zdeněk Mach a nejlépe se ve světovém žebříčku umístil za SK8 Slalom Polička Jarda Knettig,
který obsadil dvanáctou příčku.
Děkujeme všem, kteří nás v uplynulé sezóně
podporovali a těšíme se na rok 2015, kde jsou velké
plány na cestování po zahraničních závodech, ale
samozřejmě i po závodech českého poháru. Gratulujeme všem našim jezdcům k úspěchům, kterých
dosáhli v roce 2014 a pojďme se společně těšit na
jaro, kdy skončí zimní spánek a kolečka SK8 Slalom Polička se začnou opět nezadržitelně roztáčet.
-jt-
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21. 12. turnaj babytenistek v Hlinsku. Z našich
hráček hrála Verča Uhlířová a obsadila 7. místo.
27. 12. se konal Meziokresní přebor Pardubického kraje v České Třebové. Naše tři hráčky se
opět neztratily. Šárka Uhlířová bojovala v prvním kole s domácí hráčkou, které nakonec podlehla.
Simča Válková a Kačka Kotvová vyhrály jeden
zápas ve dvouhře, ale byly blízko i další výhře.
Vše si vynahradily ve čtyřhře, když po velice vyrovnaných zápasech se nakonec staly vítězkami
celého přeboru. Super holky!
3. 1. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Žamberku. Pokusit štěstí jela Kačka kotvová.
po bojovném výkonu, ale na soupeřku nestačila.
3. 1. turnaj starších žáků a dorostenců v Poličce. Mezi žáky získal jednu výhru ve dvouhře
Radim Hnát stejně jako mezi dorostenci Zdenda
Jílek a Adam Jelínek. Adam ještě obsadil 3. místo ve čtyřhře. Startoval i Petr Sotona.
9. 1. proběhlo v sokolovně vyhlášení ankety
O sportovce města Polička za rok 2014. Na této
akci jsme měli zastoupení mezi jednotlivci v podobě Kačky Kotvové, Lucky Jílkové a Adama Jelínka a mezi družstvy se umístily týmy minitenistů a staršího žactva.
10. 1. turnaj dorostenců v Čerčanech. Výborného výsledku dosáhl Adam Jelínek, který po dvou
výhrách ve dvouhře obsadil 3. místo.
10. 1. se konal Oblastní přebor mladších žákyň v Žamberku. Této prestižní oblastní akce se
zúčastnily Kačka Kotvová, která po vzájemném
souboji se Šárkou Uhlířovou získala body do žebříčku a také ve čtyřhře se jí podařilo vyhrát jeden
zápas spolu se Simčou Válkovou.
10. 1. babytenisový turnaj v Poličce. Mezi 15
chlapci se nejvíce dařilo Dušovi Zahradníčkovi,
který obsadil 5. místo. Na 11. místě skončil Adam
Novák a 13. byl Honza Sedlatý.
Mezi 13 děvčaty se do elitní osmičky protlačila
Verča Uhlířová, která obsadila 7. místo a hrála
také Lucka Kotvová, které patřilo 12. místo.
17. 1. turnaj dorostenek a mladších žákyň v Poličce. A byl to opravdu úspěšný víkend. Mezi 14
dorostenkami vyhrála jeden zápas ve dvouhře
Lucka Jílková a Ve čtyřhře získala 2. místo.
V dobrém světle se představila stále se lepšící
Eliška Hrubá.
Mezi 21 žákyněmi se velice dařilo našim oporám Simče Válkové a Kačce Kotvové. Spolu obsadily 2. místo ve čtyřhře a navíc ve dvouhře Simča
3. místo a Kačka 2. místo, když ji od vítězství dělil jediný bod. Nezklamaly ani další naše hráčky.
Šárka Uhlířová získala 3. místo ve čtyřhře a jednu výhru slaví také Karolína Vendolská, která po
velkém boji porazila další naši hráčku Klaudii
Matouškovou. Na turnaji hrála také Esterka Navrátilová.
-zj-

Štěpánkovo - 50 - veslování
Moje loňské padesátiny mě inspirovaly k pořádání veslařské soutěže na kladce v podobě jednodenního profesionálního závodu, pro nejlepší borce
dlouhodobého žebříčku. Když se jednalo o padesátku, tak tedy ne jako vždy se 40 kg, ale právě o 10 kg
více, pro ženy naopak o 10 kg méně než tradičně.
Muži se tedy museli poprat s 50 kg, ženy s 30 kg.
Při slavnostním zahájení jsem závodníkům oznámil, že tato soutěž bude profesionální. Všechny ženy
a prvních šest mužů si vybojují kromě krásných pohárů a dalších cen i finanční prémie. Oznámit to až
při zahájení byl můj záměr, chtěl jsem, aby se do
této soutěže přihlásili lidé z lásky k veslování a ne
pouze pro finanční zisk. I když i tak se přihlásili
největší hvězdy veslování, nikdo jiný by je stejně neporazil, jejich dlouhodobá výkonnost mluví za vše!
Slavnostního zahájení soutěže se zúčastnil starosta města Jaroslav Martinů, který ocenil dlouhodobou propagaci této náročné sportovní disciplíny,
úsilí a úspěchy první šampionky veslování z let
2011, 2012 a 2013 Ludmily Nožkové a při této příležitosti jí předal krásný pohár. Všem závodníkům
potom popřál úspěch a radost ze sportování.
Soutěž měla i svého předveslaře, teprve čtrnáctiletého Matěje Pražana. Snaživý mladý chlapec byl
ještě před výkonem silně motivován překvapivým,
velmi zajímavým darem od vedoucí plaveckého bazénu paní Jitky Kmoškové a tak předvedl na svůj
věk pěkných 21 opakování s 50 kg a 72 opakování
s 30 kg. Nutno dodat, že Matěj Pražan je silnější,
trénovanější chlapec, než je většina jeho vrstevníků.
Potom už začal vlastní závod, skutečná přehlídka těch nejlepších borců a borkyň. V soutěži žen
s 30 kg zátěží se na 4. místě výkonem 159 opakování umístila vítězka Česko-slovenské soutěže Do
formy s Muscle & Fitness Sandra Štěpánková. Třetí
místo vybojovala Eva Petrová za 202 opakování.
Druhé místo patří talentované fitnessce Lídě Nožkové, ocelová veslařka získala stříbro za 412 opakování. Nejvyšší stupeň si vydřela platinová veslařka,
v současné době jasně dominantní závodnice, vyznavačka severské chůze, posilování a náročné manuální práce s postavou atletky - vrhačky, Hanka
Javůrková z Krásného. Hanka zvítězila výkonem
nádherných 601 opakování!
V soutěži mužů s 50 kg zátěží se umístil na
11. místě za výkon 165 opakování Martin Kastner.
Musím zdůraznit, že i tento Martinův výkon je silně
nadprůměrný, běžný cvičenec fitka zvládne s 50 kg
zátěží 40 – 60 opakování. Tohoto závodu se zúčastnili pouze nadprůměrně výkonní závodníci, vždyť
z první desítky veslařského žebříčku zde startovalo
hned 7 borců!
O velmi vysoké úrovni soutěže svědčí i fakt, že vicemistr světa v silovém trojboji a pravidelný účastník závodů v triatlonu Konstantin Ožinskij, se tentokrát musel spokojit s 10. místem za 178 opakování.
Milan Tůma z Modřece je bojovník, který nepustí adaptér z rukou a nepřestane s pokusem, ani
kdybyste ho mezi tím tloukli železnou tyčí do hlavy,

dokud nedosáhne stavu absolutně totálního vyčerpání. Tímto stylem vydřel 9. místo za 206 opakování. Musím přiznat, že hlavně při jeho rekordu jsem
velmi vítal přítomnost zdravotnice soutěže – hlavní
sestry poličské nemocnice Andrei Křivkové, které
tímto děkuji za péči o vyčerpané, na podlaze fitcentra po pokusech ležící, borce.
Závodníkem, který si zaslouží obdiv je určitě nejstarší veslař v závodním poli 53 letý Vlastík Novák.
Vlasta dosáhl na 8. místo za 211 opakování. I on
k tomu nepřišel náhodou, že šel zrovna kolem, Vlastík cvičí více než 30 let. Sedmé místo si odvezl do
Letovic úspěšný podnikatel v oblasti kamenoprů-

myslu Milan Komárek, který byl se svými 222 opakováními spokojen, stejně jako jeho syn a společník
v podnikání Ing. Milan Komárek mladší. Mimochodem, na tyto dva borce trénující v Brně musím prozradit, že jsou trojnásobnými vítězi závodu dračích
lodí na Křetinské přehradě. Mladší Milan skončil
na 6. místě za 253 opakování.
Druhý háček naší dračí lodi Kladkostroj Polička
a všestranný, úspěšný sportovec Jarda Trávníček
patřil do silné pětky tohoto závodu, obsadil 5. místo za výborných 366 opakování, čili další sportovní
úspěch na jeho kontě.
Bramborovou medaili za 4. místo si uhájil absolutní vítěz kulturistické Grand Prix Praha a úspěšný účastník boxerských soutěží seriálů mistrovství
Moravy Zbyněk Žižka. Zbynďa vydřel 412 opakování.
Bronz za 3. místo patří vicemistru Evropy v naturální kulturistice Jardu Petrovi. Jarda chtěl výš, do
přípravy dal vše, do závodu také, sáhl si až na dno,
ale ten den krásných 457 opakování, které jsou pro
běžného chlapa reálné stejně, jako výlet na Mars
dvouplošníkem z 1. světové války, prostě nestačilo.
A tak Jarda se svojí manželkou Evou vytvořili v této
soutěži bronzový pár, což je jistě pěkné.
Kartami v tomto závodě zamíchal finalista Česko-slovenské soutěže Do formy s Muscle & Fitness
Tomáš Lněnička, kterého většina přítomných tipovala na 3.-5. místo. Tom ale ustřelil jako raketa na,
pro mnohé nepochopitelných, 604 opakování a byť
pravidelně vesluje jak na kladce, tak i na americ-
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kých trenažerech Concept 2, tak toto byla opravdu
příliš velká pecka! Šťastný Tom tady získal stříbro
za 2. místo.
S jeho brutálním rekordem se dovedl vypořádat
pouze hlavní favorit soutěže, dlouhodobě druhý
muž veslařského žebříčku, bývalý profesionální
voják, student práva, vyznavač mnoha náročných
sportů – workout kalesteniky, triatlonu, cross fitu,
veslování na kladce, veslování na Conceptu 2 a naturální kulturistiky Jindřich Jílek ze Sebranic, studující v Brně. Jindra Jílek velmi složitě a vydřeně,
ale nakonec přeci, porazil Toma Lněničku o pouhých 22 opakování, jeho výkonnostní dno se dostavilo na počtu 626 opakování! Stal se šampionem
celého sedmihodinového závodu.
Závody ve veslování na kladce ohromně bolí, nedají se ošidit, okecat, vykličkovat, udělat napůl, při
rekordních pokusech jsou to v závěrečné fázi muka.
Musíte na ně mít sílu, kondici, toleranci bolesti,
pevný stisk a velikou psychickou odolnost. Když
máte s jednou z těchto schopností problém, nemáte
šanci.
Profíci si odměny tuze tvrdě vydřeli, na světě
existuje asi tak tisíc způsobů, jak vydělat podstatně
více peněz, daleko snadnější cestou. Borci veslují
hlavně pro radost a pro překonávání nejen soupeřů,
ale hlavně sebe sama. Funguje to ale pouze u těch,
kteří mají takto nastavené ambice, musí být prostě
pozitivní magoři. A dokonce ani toto ne vždy stačí, po více než třech letech veslování ve fitku se už
našla i řada těch, kteří přestože pravidelně trénují,
tak dosáhli svého maxima a další překonání svého
rekordu se jim již nedaří. Veslování jim ovšem dává
skvělou kondici a pevné tělo, proto v něm pokračují.
Hlavními partnery soutěže se staly RNDr. Růžena Tomanová – lékárny, s. r. o. a Milan Komárek st.,
Ing. Milan Komárek ml. - kamenoprůmysl Letovice
a Brno, s. r. o. Dalšími partnery jsou Cobe Ivanovski – T.E.S., s. r. o. Polička, Pavel Jelínek - Polička,
MUDr. Lubomír Jílek – Polička, Milan Tůma – nástrojařství Modřec, Vanda Adlerová – Herešova
krčma Polička a Aleš Brabec – B-Computers Polička. Všem našim sponzorům mnohokrát děkuji za
podporu, bez jejich pomoci bych nemohl realizovat
takto atraktivní soutěž pro nejlepší dříče. Vaší podpory si velice vážím! Děkuji také Lídě Nožkové za
práci rozhodčí a zapisovatelky, Leoně Prokopové
za sedmihodinové fotografování, ředitelce Masarykovy školy Lence Novotné za zapůjčení mikrofonu
a stupňů vítězů, vedoucí plaveckého bazénu Jitce
Kmoškové za technickou pomoc a dále také děkuji
již výše zmíněné Andrei Křivkové.
V tomto závodě jsem nestartoval, působil jsem
v roli pořadatele, ředitele soutěže, rozhodčího a moderátora. Důvod absence mého startu byl ale hlavně
ten, že jsem nechtěl vzít závodníkům pohár a ceny
v soutěži, kterou sám pořádám. Řešením celé situace byl pro mě kompromis v podobě exhibičního vystoupení mimo závod. Těší mě, že se závažím 50 kg
jsem zvládl 1 250 opakování.
Veslařské klání 28. 12. 2014 ve fitcentru na plaveckém bazénu bavilo závodníky i diváky. Bylo strhující, mělo gradaci, mělo příběh, který vytvořili
hlavně Tom Lněnička svým únikem a Jindra Jílek
těsným vítězstvím. Podle vyjádření přítomných
to byla velmi vydařená akce v náročné sportovní
disciplíně, díky které pravidelně vyhráváme závod
dračích lodí na Velkém Dářku u Žďáru nad Sázavou.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér
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roku

Poličský sportovec roku

Slavnostní večer vyhlášení nejúspěšnějších sportovců svitavského regionu v pátek 16. ledna patřil
našim „skejťákům“. Ti byli úspěšní v pěti kategoriích ankety o Nejúspěšnějšího sportovce regionu
Svitavska za rok 2014. A to nejen závodníci, ale
i celý organizační tým srpnového MS ve slalomu na
skateboardu, který byl po zásluze oceněn „Zvláštní
cenou Regionálního sdružení sportů Svitavy“. Mezi
další ocenění členů OS SK8Polička patří 2. místa
těchto reprezentantů – Petr Matouš (jednotlivci dorost), Petr Martinů (jednotlivci žáci) a Jakub Knettig (jednotlivci dospělí). Oceněna byla i trenérka
poličských skateboardistů Renata Škrabalová.
Polička si odnesla i cenu v kategorii „krajánek“.
Vítězem se stal hokejista Ladislav Havlík, bývalý
hráč HC Spartak Polička, nyní hráč HC ČSOB Pojišťovna Pardubice. Velká gratulace patří vynikající atletce Tereze Vytlačilové, která za své výkony
v roce 2014 získala 1. místo v kategorii jednotlivci
dorost. Mezi další oceněné patří Jitka Hodáňová (Masters) – cyklokros, SK Prima Polička, VPS
Novabrik Polička – sálový fotbal muži (kolektivy
dospělí) a TJ Štefanydes Polička – šachy (kolektivy
dorost) – všichni obsadili 2. místo.

Hokejisté, fotbalisté nebo šachisté… všichni milovníci sportu se sešli v pátek 9. ledna v poličské
Sokolovně, kde se konalo slavnostní vyhlášení
výsledků Sportovce roku 2014. Dvanáct nejúspěšnějších sportovců a deset nejúspěšnějších kolektivů si v poličské Sokolovně převzali svá ocenění.
Večerem provázeli a všechny přítomné bavili Jiří
Trávníček a Petr Harašta, kteří si pro nominované
sportovce nachystali nejeden zábavný úkol. Slavnostní večer doplnila hudební vystoupení mode-

rátora Petra Harašty nebo dua Pavly Pospíšilové
a Karolíny Erbesové či gymnastky, které ukázaly
všem své umění.
Pro jednotlivce i družstva byly připraveny poháry a také drobné dárkové předměty. Předávání
cen se chopili ti nejpovolanější a to starosta města Poličky pan Jaroslav Martinů, místostarostka
města paní Marie Kučerová, dále pak předseda
Tělovýchovné jednoty Spartaku Polička pan Jan
Matouš a také jeden z hlavních organizátorů akce
a šéf sportovní komise pan Antonín Kadlec.
Z titulu sportovce roku se mohl radovat šachista Ondřej Švanda, držitel 6. místa na Mistrovství
Čech mládeže 2014 v kategorii chlapců s postupem
na MČR, Kateřina Mičková, patřící nyní k největJiž 7. ročník vyhlášení ankety o Nejúspěšnějšího
ším talentům Poličského volejbalu, Lukáš Pavlíček,
sportovce regionu hostil tradičně velký sál Tylova
držitel 3. místa v krajském přeboru mládeže do
domu v Poličce. V uvítacím projevu starosta města
12 let za rok 2014, Kateřina Kotvová, která byla
Jaroslav Martinů s trochou nadsázky prohlásil, že
v sezóně 2014 první v kategorii mladších žákyň.
všechny ročníky proběhly v Poličce a díky tomu
Startovala na 20 turnajích, na kterých se jí podapatříme mezi „giganty“ měst regionu. Za tato slova
řilo získat dvakrát první místo, pětkrát druhé míssklidil mezi poličskými účastníky večera velký ap- to a sedmkrát třetí místo. Dalším nominovaným
laus. Důkazem toho, že se sportovci při slavnostním
byl Adam Jelínek, ten se v roce 2014 zúčastnil 20
večeru v Poličce cítí dobře, je fakt, že i krajské vy- turnajů, na kterých získal 4 x 1. místo, 8 x 2. míshlášení této ankety proběhne na jaře v Tylově domě. to a 8 x 3. místo a nakonec Petr Martinů držitel
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
1. místa - mistr ČR ve slalomu na skateboardu pro
rok 2014.
Dalšími nominovanými ve skupině jednotlivci
– dorost byli: Jakub Knettig, který se v roce 2014
umístil na 1. místě – mistr světa ve slalomu na
skateboardu pro rok 2014 - Světový pohár ve slalomu na skateboardu 2014. Tenistka Lucie Jílková,
která na turnajích obsadila jednou druhé místo
a třikrát třetí místo. Dále pak Vítek Hromádko, držitel 2. místa – vicemistr ČR ve slalomu na skateboardu pro rok 2014 Český pohár ve slalomu na
skateboardu 2014. Dalším nominovaným byl Petr
Matouš, jenž se umístil 3 x 1. místo na jednotlivých
závodech – Prachatice, Praha, Plzeň. Hokejbalista
David Hejtmánek, který s reprezentačním týmem
do 18 let získal stříbrnou medaili na mistrovství
světa a stejně tak i Lukáš Anýž.
Nejlepším kolektivem roku v kategorii žáků/žákyň se na prvním místě umístilo družstvo TJ Spartak Polička družstvo přehazované dívek, kdy na
zlaté medaili měly svůj podíl: Kateřina Světláková,
Tereza Vomáčková, Pavlína Pechancová a Vendula
Korábová. Dalším oceněným bylo TJ Spartak Polička družstvo přípravky dívek, které se umístilo
na 2. místě v krajském přeboru Pardubického kraje. HC Spartak Polička družstvo starších žáků - obsadilo v loňském roce druhé místo v Pardubickém
kraji. TJ Štefanydes Polička družstvo žáků, jenž
zvítězilo a umístilo se v 1. Lize družstev mládeže 2013/2014 a postoupilo do extraligy družstev
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mládeže. HC Spartak Polička družstvo mladších
žáků s umístěním na 3. místě v Pardubickém kraji.
Dalším naším úspěšným družstvem jsou nejmenší
Minitenisté, TJ Spartak Polička oddíl tenisu Minitenis. Družstvo ve své skupině obsadilo 2. místo a vybojovalo si tak postup do vyřazovací fáze
soutěže. Družstvo TJ Spartak Polička oddíl tenisu
družstvo starších žáků startovalo v krajské soutěži
a ve skupině šesti týmů obsadilo bez jediné prohry
1. místo.
Poslední nominací v kategorii kolektiv dorost
bez uvedení pořadí byli oceněni:
Hokejisté HC Spartak Polička družstvo dorostenců, kteří získali v loňském roce 2. místo v krajské lize dorostu. TJ Spartak Polička oddíl volejbalu družstvo juniorek, jenž se v roce 2014 účastnilo
první juniorské ligy, druhé nejvyšší volejbalové
soutěže v ČR. Zatím jediné družstvo TJ Spartaku
Polička, které mělo tu čest první ligu hrát. Hokejbalisté SK Kometa Polička družstvo staršího
dorostu získali v sezóně 2013/2014 3. místo v extralize staršího dorostu.
Slavnostní večer byl zakončen hudebním vystoupením moderátora Petra Harašty a následně
byli všichni přítomni vyzváni hlavním pořadatelem panem Antonínem Kadlecem na raut, který
pro tuto slavnostní příležitost připravili studenti
ze SOU a SOŠ Polička.
Vyhodnocení:
Kategorie jednotlivci žáci/žákyně:
• TJ Štefanydes Ondřej Švanda
• TJ Spartak Polička oddíl volejbalu Kateřina
Mičková
• TJ Štefanydes Lukáš Pavlíček
• TJ Spartak Polička oddíl tenisu Kateřina Kotvová
• TJ Spartak Polička oddíl tenisu Adam Jelínek
• SK8 Slalom Polička Petr Martinů
Kategorie jednotlivci dorost
• SK8 slalom Polička Jakub Knettig
• TJ Spartak Polička oddíl tenisu Lucie Jílková
• SK8 slalom Polička Vítek Hromádko
• SK8 slalom Polička Petr Matouš
• SK kometa Polička oddíl hokejbalu David
Hejtmánek
• SK kometa Polička oddíl hokejbalu Lukáš
Anýž
Kategorie kolektiv žáci/žákyně
• TJ Spartak Polička družstvo přehazované dívek
• TJ Spartak Polička družstvo přípravky dívek
• HC Spartak Polička družstvo starších žáků
• TJ Štefanydes Polička družstvo žáků
• HC Spartak Polička družstvo mladších žáků
• TJ Spartak Polička oddíl tenisu Minitenis
• TJ Spartak Polička oddíl tenisu družstvo starších žáků
Kategorie kolektiv dorost
• HC Spartak Polička družstvo dorostenců
• TJ Spartak Polička oddíl volejbalu družstvo
juniorek
• SK Kometa Polička družstvo staršího dorostu

Zprávy oddílu ledního hokeje
Čtvrtek 11. 12. 2014 Chotěboř –
Polička 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Branky: Hejtmánek J., Zobač, Škarýd, Szilva.
Na dohrávku do Chotěboře odjížděl Spartak
sice v neúplné sestavě, ale s odhodláním zvítězit.
Po první remízové třetině se ve druhé části hry
domácí ujali vedení, které uhájili až do jejího
konce. V závěrečné části pak Polička zápas otočila a za stavu 2:4 již nepřipustila žádné drama.
Neděle 14. 12. Chrudim –
Polička 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)
Branky: Tobiáš, Szilva.
Spartak odjížděl na led vedoucího týmu bez
osmi hráčů základní sestavy. Někteří měli pracovní povinnosti a ostatní zranění. Mužstvo bylo
doplněno čtyřmi juniory, ale i přesto nepropadl
a do poloviny utkání držel s výborně bruslícím
soupeřem krok. Za stavu 3:2 však neproměnil
sólový nájezd a z protiakce naopak počtvrté inkasoval. Po této brance domácí Chrudim již nepřipustila žádné komplikace a utkání dotáhla do
vítězného konce.
V závěru je třeba pochválit celý náš tým, který byť oslabený bojoval až do závěrečné sirény
a nepřipustil tak velký debakl.
Neděle 21. 12. Polička – Ledeč nad
Sázavou 10:2 (3:1, 5:0, 2:1)
Branky: Hejtmánek J. 2, Szilva 2, Krajíček,
Boháček J., Tobiáš J., Hejtmánek L., Boháček L.,
Gregar.
Spartak nadělil soupeři desítku. Sice po vstřelené vedoucí brance Ledeč vyrovnala, ale pak
už to byl jen jeden tým, který opanoval klužiště.
Po konci druhé třetiny bylo vlastně rozhodnuto
a v další části se jen čekalo, jaké bude konečné
skóre. Kýženou desítku vyvolávanou diváky zařídil Gregar.
V sobotu 27. 12. se mužstvo mladších žáků
zúčastnilo Vánočního turnaje v Litomyšli. Bez
jediné prohry získalo zlaté medaile.
Výsledky utkání:
Skuteč – Polička
2:7
Polička – Kišiněv (Moldávie)
7:2
Litomyšl – Polička
0:3
Nejlepší střelec Spartaku Polička byl s 8 brankami Elis.
Sobota 3. 1. 2015 ZH Pardubice –
Polička 4:3 P (0:0, 2:2, 1:1 – 1:0)
Branky: Szilva, Švejda, Krajíček.
V tomto utkání výjimečně domácí mužstvo
nastoupilo v kompletní sestavě, naopak Spartak
s dvanácti hráči. Domácí šli ve druhé třetině do
vedení, ale během chvilky bylo vyrovnáno a Szilva druhou trefou otočil na 1:2. Krátce po polovině zápasu bylo vyrovnáno a v poslední části šla
Závodní hokejová opět do vedení. Dvě minuty
před koncem Krajíček vyrovnal a následovalo
prodloužení. V tom byli šťastnější domácí, kteří
si připsali bod navíc.
Úterý 6. 1. Polička – Česká Třebová
4:3 SN (1:1, 1:0, 1:2 – 0:0, 1:0)
Branky: Krajíček 2, Szilva, rozhodující nájezd
Szilva.

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

Fotbalový turnaj

Výkon Spartaku byl proti sobotnímu pokaženému vystoupení v Pardubicích o poznání
lepší. Skóre otevřel v 8. minutě Krajíček, brzy
bylo však vyrovnáno bývalým poličským hráčem Fúzikem. Zajímavá druhá třetina přinesla
jediný zásah, o který se postaral domácí Szilva. V polovině poslední části však přišla černá
dvouminutovka Poličky a hosté rázem vedli
2:3. Díky nečisté hře nabídla Třebová dvojí početní výhodu, kterou Krajíček využil a nasměroval hru do prodloužení.
To se odehrálo v duchu opatrnosti, takže o majiteli druhého bodu rozhodly nájezdy. Poličští
exekutoři (Gregar a Szilva) potvrdili svoje střelecké kvality, zatímco domácí Opršal vychytal
Hemského s Fúzikem a bylo hotovo.
Čtvrtek 8. 1. Polička –
Hlinsko 5:3 (1:1, 3:1, 1:1)
Branky: Gregar, Škarýd, Krajíček, Boháček L.
Rozpačitý začátek díky únavě a nervozitě zachraňoval v domácí brance Opršal, který chytil
čtyři sólové nájezdy a další šance. Polička, ale
z minima vytěžila maximum, když na vedoucí
branku Hlinska odpověděl ve vlastním oslabení
Škarýd 1:1. Do druhé části vletěla na kluziště po
domluvě v kabině úplně jiná Polička a rázem to
bylo 4:1. V závěrečné třetině Spartak bránil vedení zuby, nehty, ale čtyři minuty před koncem
přece jen inkasoval. Při závěrečném power play
dal razítko na výsledek Gregar 5:3.
Toto vítězství bez ohledu na zbývající tři
utkání zajistilo Spartaku Polička účast v elitní
osmičce. Záleží už jen na hráčích a dalších výsledcích z jaké pozice.

V sobotu 10. 1. se fotbalová starší přípravka (2004
– 2005) zúčastnila velice silně obsazeného turnaje
v Bystřici n. P. Deset týmů bylo rozděleno do dvou
skupin. Soupeři ve skupině nám byla mužstva - SK
Bystřice n. P. „A“, TJ Tatran Starý Lískovec „B“, SK
Prostějov „A“, FK TJ Radešínská Svratka. Naši borci od začátku turnaje všem ukazovali, že se nepřijeli
pouze zúčastnit, ale přijeli se porvat o co nejlepší
umístění. Kluci hráli velice pohledný fotbal, a když
nám soupeř tento styl hry nedovoloval, nahradili
ho velkou bojovností. A když se přeci jen vloudila
chybička do řad naši obrany, stál před soupeřem
velký problém a tím bylo překonání našeho skvěle
chytajícího brankáře. Nakonec jsme skončili stříbrní, když nás ve finále, stejně jako ve skupině, porazilo mužstvo SK Prostějov „A“, které bylo nad naše
síly, stejně jako nad síly všech ostatních.
Výsledky:
SK Polička – Starý Lískovec “B“
5:0
branky: Valouch 3, Večeřa, Zahradníček
SK Polička – SK Prostějov „A“
1:2
branky: Zahradníček
SK Polička – SK Bystřice n. P. „A“
5:1
branky: Valouch 3, Zahradníček, Bulva
SK Polička - Radešínská Svratka
4:0
branky: Valouch 3, Pham
Semifinále: SK Polička – SK Prostějov „B“ 2:1
branky: Pham 2
Finále: SK Polička – SK Prostějov „A“ 0:5
Sestava: Chalupník, Pham, Zahradníček, Bulva,
Vraspír, Valouch, Roun, Večeřa, Vu, Kučera.
Roman Lajžner, trenér

Informace z PVL

Neděle 11. 1. Moravská Třebová
– Polička 7:2 (4:0, 0:1, 2:1)
Branky: Gregar, Boháček Z.
Po nepovedené první třetině (4:0) hrál druhou
část Spartak o poznání lépe. Když na začátku
poslední dvacetiminutovky snížil na 2:4, stále
bylo o co hrát. Třebová si však vítězství na domácím ledě nenechala uniknout a své skóre navýšila ještě o tři branky. V tomto utkání rozhodčí Najman neuznal Poličce dva regulérní góly.
Junioři:
Polička – Litomyšl
Polička – Moravská Třebová
Polička – Lanškroun
Chotěboř – Polička
Dorost:
Litomyšl – Polička
Polička – Litomyšl
Polička – Choceň
Polička – Moravská Třebová
Polička – Světlá nad Sázavou

V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
15. 1. Jaruni - Bystré 2:0, K6 - Bystré 2:0
Jaruni - K6 1:1

3:4
3:4 P
4:3 SN
6:4

Rozpis zápasů:
5. 2.
Jaruni - Pajdáci, Jaruni -ASPV,
ASPV - Pajdáci
12. 2. K6 - Hrošíci, K6 - Pajdáci
26. 2. ASPV - Bystré, Pajdáci - Hrošíci,
Bystré - Hrošíci
J. K. Dvořák, TJ Spartak Polička

2:5
6:1
4:1
8:9 P
11:1

Starší žáci:
Polička – Hlinsko
Česká Třebová – Polička
Jihlava – Polička
Polička – Žďár nad Sázavou
Pardubice – Polička

7:6
3:8
1.5
4:8
8:0

Mladší žáci
Polička – Hlinsko
Česká Třebová - Polička
Jihlava – Polička
Polička – Žďár nad Sázavou
Pardubice – Polička

15:3
3:9
4:5
11:6
13:4

Přípravka
Moravská Třebová – Polička
Polička – Česká Třebová
Pardubice „2“ – Polička
Polička – Moravská Třebová „1“

V lednové Jitřence jsme zveřejnili mylné výsledky zápasů odehraných 18. 12. Omlouváme se.
18. 12. Pajdáci - Bystré
1:1
Pajdáci - Bystré
1:1
Pajdáci - Hrošíci 2:0 (k)

3:9
9:9
7:1
7:5

Výbor oddílu LH

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.
•
www.pk-projekce.cz
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Plavecký bazén

Volejbal

Teplota vody v poličském bazénu je od 1. února
každý provozní den 28° C

plenkách do vody s přiléhavou gumičkou kolem
nohou. Děti do 10 let věku mají vstup na veřejné
plavání povolen pouze v doprovodu plnoleté osoby.

1. neděle
2. pondělí

zavřeno
6.00-7.30, 11.00-12.00,13.00-16.00,
15.00-16.00 Aguagravidibic 1 dráha,
18.00-20.00
3. úterý
6.00-7.30, 11.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
4. středa
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
5. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
7. sobota
14.00-20.00
8. neděle
zavřeno
9. pondělí 6.00-7.30, 11.00-16.00, 15.00-16.00
Aguagravidibic 1 dráha, 18.00-20.00
10. úterý
6.00-7.30, 10.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
11. středa
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
12. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
13. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14. sobota 14.00-20.00
15. neděle zavřeno
16. pondělí 6.00-20.00
17. úterý
6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
18. středa 6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
19. čtvrtek 6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
20. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
21. sobota 14.00-20.00
22. neděle zavřeno
23. pondělí 6.00-7.30, 11.00-12.00,13.00-16.00,
15.00-16.00 Aguagravidibic 1 dráha,
18.00-20.00
24. úterý
6.00-7.30, 10.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
25. středa 6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 Aquaerobic
26. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
27. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
28. sobota 14.00-20.00

Upozornění:
• vstupné na bazén, saunu a kurzy najdete na
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
započatou každou ¼ hodinu
• návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za
započatou každou 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.

Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami.
Děti do jednoho roku nemohou do bazénové
vody pro dospělé. Děti ve věku 1 až 3 let mohou
do bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových

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.

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.
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu:
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.
Koupaliště
V areálu koupaliště nabízíme k pronájmu prostory za účelem podnikání v oblasti občerstvení.
Zájemci hlaste se na plavecký bazén 461 725 631
nebo 737867342 vedoucí plaveckého bazénu bazen@tespolicka.cz
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.

Přehazovaná
Na medailový souboj si budeme muset počkat na
poslední lednový víkend, ale radost nám udělala
děvčata C týmu, která postoupila ze své skupiny,
když v České Třebové uhájila druhé místo.
Barevný minivolejbal
Česká Třebová hostila druhý festival tohoto volejbalového potěru. Polička byla zastoupena družstvy v barvě žluté a modré. Žluťásci se umístili na
velmi pěkném 3. místě, družstvo modrých Poličky A ve složení Pešavová, Jadrná, Zahradníčková
bylo dokonce o stupínek výše. Dále jsme obsadili
ještě 4., 7., a 9. místo.
Mladší a starší žákyně
Družstva se navzájem prolínají, mladším žákyním se povedl na posledním turnaji skalp České
Třebové, stále drží 3. místo. Vyrovnanost soutěže se potvrdila několika vzájemnými vítězstvími
družstev Svitav, Č. Třebové a Poličky.
Starší žákyně zavítaly o druhém lednovém víkendu na Český pohár do Sokolova. Bylo jasné,
že jako nováček budeme spíše sbírat zkušenosti.
Soupeřky se ale nezdály být nad naše síly. Nekoncentrovaností na začátky setů a hromaděním chyb
jsme se připravily o lepší výsledek. Potrápily jsme
v tiebreacích Klatovy, Chodov, Mikulovu Praha
a Vamberk. Tři body rozhodně nebyly maximem
našich schopností. V dalším kole zajíždíme do Klatov.
Kadetky, juniorky
I první lednová utkání v této kategorii přinesla
rozdílné výsledky. Kadetky prohrály s Lanškrounem a juniory se připravily o dvojité vítězství nad
Dolním Újezdem vinou zranění. Přesto obě družstva drží medailová místa.
V anketě Sportovec Poličky 2014 byly oceněny
naše kolektivy, a to Přebornice Pardubického kraje v přehazované, 2. místo v Krajském přeboru přípravek dívek a ligové juniorky. V kategorii jednotlivců byla diplomem a pohárem oceněna blokařka
starších žákyň Kateřina Mičková. Děkujeme děvčatům za reprezentaci oddílu a města Poličky.
-har-

Stolní tenis
Novoroční turnaj 35. ročník
V sobotu 3. 1. uspořádal oddíl stolního tenisu
TJ Spartak Polička tradiční novoroční turnaj ve
stolním tenise.
Turnaj byl dělen na soutěž pro hráče hrající maximálně krajský přebor, soutěž pro hráče s výkonnosti do 2. ligy a soutěž dvoučlenných družstev.
Menší počet zúčastněných hráčů umožnil rychlý
průběh turnaje. V kiosku se tak netvořily fronty
a každý si do sytosti a beze spěchu mohl vychutnat
dobrý párek, výborné pivečko a někteří i rumeček.
Stinným místem turnaje byla nevšímavost hráčů oddílu. Ti nepostřehli bezvýchodnou situaci
našeho bývalého spoluhráče – dnes již důchodce.
Patrně se dostal do stavu nouze a tak si vzal přímo z připravených cen určených pro hráče, bez
vědomí hráčů oddílu, cenu určenou pro vítěze
dvoučlenných družstev. Oddíl se tím dostal do nezáviděníhodné situace. Škoda, že se nám nesvěřil.
Rádi bychom mu darovali zbylé potravinové ceny
a on by tak nemusel z turnaje spěšně odcházet s lososími filety v baťohu.
Pozvánka
Dne 15. února se budou konat v hale ZŠ Na Lukách krajské přebory dorostenců. Přijďte se podívat.
Za oddíl Eduard Střílek
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