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Noviny občanů města Poličky a okolí

Blahopřání k prvnímu vysvědčení
Milou tradicí se stala návštěva a blahopřání zástupců vedení města prvňáčkům k jejich prvnímu
vysvědčení. Starosta Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou navštívili
obě poličské základní školy ve čtvrtek 29. ledna.
Ke slavnostní atmosféře patří i malé dárky, které
děti dostávají, tentokrát i se zaměřením na letošní
oslavy města. S velkým nadšením se u dětí opět
setkaly korunky Královských věnných měst a také
omalovánky České inspirace, kde děti samozřejmě
našly i město Poličku.
A jaké investice město Polička chystá v oblasti
školství v roce 2015?
ZŠ Na Lukách
V květnu odstartují práce na projektu „Realizace úspor energie – tělocvična ZŠ Na Lukách Polička“. Tělocvična dostane nová okna, dveře, dojde
zároveň k zateplení obvodového pláště budovy a
výměně střechy. Celkové náklady jsou ve výši 9,5
mil. Kč, předpokládaná výše dotace ze Státního

fondu životního prostředí ČR je 4,8 mil. Kč. Začátek nového školního roku by měl přivítat školáky
již v opravené tělocvičně.
Masarykova ZŠ
Úprava prostranství před Masarykovou ZŠ
Město Polička má k dispozici 3 návrhy, které
řeší úpravu parkování, zelených ploch, cest, zároveň i úpravu svahu na nábřeží Svobody. Prozatím
nebyl vybrán návrh vítězný. K projektům město

uspořádá setkání zainteresovaných „u kulatého
stolu“. Diskutovat a vybírat by tak měli zástupci
Masarykovy ZŠ, rady města, obyvatelé 3 bytových
domů, které sousedí se školou, členové komise
stavební a ŽP. Návrhy jsou velmi zajímavé, jeden
z nich například řeší i umístění kavárny zabudované ve svahu se vstupem z nábřeží Svobody. V letošním roce by měla proběhnout realizace I. etapy,

která zahrnuje úpravy terénu od semaforu po
Masarykovu ZŠ. V rozpočtu 2015 je na tuto akci
vyčleněno 2 mil. Kč.
Sportoviště Masarykovy ZŠ
V letošním roce se dočká zásadních a velmi potřebných úprav i hřiště školy. V rozpočtu 2015 je za
tímto účelem připraveno 7 mil. Kč. Zároveň město
Polička podalo žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V případě, že budeme
úspěšní, budou rozpočtové prostředky navýšeny,
což umožní vybudovat hřiště v plném rozsahu. Hřiště pak dostane kompletně nový kabát – vybuduje se
nová běžecká dráha, uvnitř které bude prostor pro
další atletické disciplíny (skok daleký, hod koulí,
granátem atp.) a multifunkční hřiště na házenou,
malou kopanou. Vedle běžeckého oválu se plánuje
vybudování basketbalového hřiště s využitím i pro
volejbal, nohejbal, tenis. Pokud město dotaci nezíská,
stavba nových sportovišť bude probíhat po etapách
v průběhu několika let.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Upozornění pro podnikatele
V poslední době se na odbor obecní živnostenský úřad, Městského úřadu Polička, obrátila
spousta vás, nově začínajících podnikatelů, s dotazy ohledně nabídek katalogových společností.
Vy, naši podnikatelé, jste obdrželi od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném
zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.
Dovolím si české podnikatelské subjekty upozornit, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je
ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi.
Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí,
která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu

podnikatele do živnostenského rejstříku není
zpoplatněno a podnikatel si ho může ověřit na
stránkách www.rzp.cz.
Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může
vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda. Žádná
takováto zákonem stanovená povinnost neexistuje.
V daném případě se jedná výlučně o soukromou podnikatelskou aktivitu těchto společností
a z tohoto důvodu na ni vy, podnikatelé, nemusíte
v žádném ohledu reagovat.
Eva Zindulková
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
Městský úřad Polička
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Vítáme prvního
občánka roku
2015
Matyáš Havlíček, to je první občánek města
Poličky letošního roku. Narodil se 6. ledna v porodnici v Novém Městě na Moravě, měřil 53 cm,
vážil 4 kg. Uvítání prvního občánka a gratulace
jeho rodičům Daniele Viterové a Romanu Havlíčkovi proběhla v den, kdy Matyášek slavil 1 měsíc
od svého narození – 6. února 2015. Starosta
Jaroslav Martinů společně s místostarostkou
Marií Kučerovou předali rodičům dárkový poukaz města Poličky. Přejeme malému Matyáškovi
hodně zdraví a šťastný život.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Cesta k Balatonu
bude rozkopaná
Vážení spoluobčané,
oznamujeme vám tímto, že začátkem měsíce března letošního roku budou zahájeny práce na stavební
akci 1. etapa infrastruktury lokality. Mimo jiné budou zahájeny i práce na dešťové kanalizaci - část její
trasy vede komunikací k Balatonu a dále koupalištěm
do Jánského potoka.
I když se bude kanalizace provádět po částech, je
nutné počítat zejména s dopravním omezením na komunikaci vedoucí k Balatonu a dále k zahrádkám.
Žádáme vás proto o shovívavost a za případné
komplikace se vám předem omlouváme. Po dokončení kanalizace bude konečná úprava dotčené části
komunikace provedena celoplošně z nového asfaltového povrchu.
Jaroslav Martinů, starosta

UZÁVĚRKA

příštího čísla Jitřenky:
19. března
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243



Jednání o elektrickém vedení

Kácení a výsadby
stromů v Poličce
V současnosti probíhá v Poličce ve zvýšené míře
kácení stromů. Chtěl bych proto navázat na informaci, která byla zveřejněna v prosincovém čísle
Jitřenky roku 2013. V průběhu roku 2013 provedla
v Poličce odborná firma SAFE TREES, s.r.o inventarizaci a posouzení většiny stromů na území města.
Kromě návrhu pěstebních opatření vyplynulo z posouzení stromů i doporučení na jejich kácení ve třech
stupních naléhavosti. Město Polička proto dle svých
finančních možností postupně realizuje navržená
opatření. Základní informace k jednotlivým stromům jsou veřejnosti k dispozici na adrese www.stromypodkontrolou.cz. Město Polička aktuálně zadalo
kácení stromů v prvním stupni naléhavosti. Jde
například o stromy v ulici Zákrejsova, v alejích Na
Valech a Královská a o některé stromy v parku. Opatření realizujeme zejména proto, abychom předešli
škodám na majetku, úrazům a ztrátám na lidských
životech, ke kterým v poslední době dochází v jiných
městech (např. dvě úmrtí v důsledku pádu stromu
či větví ve Svitavách). Tam, kde je to možné, bude
v místě kácení provedena odpovídající náhradní
výsadba většími sazenicemi.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP

Policie vyzývá
k ostražitosti

K dalšímu jednání se z iniciativy hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického 6.
února sešli zástupci obce Borová, ale i dalších
obcí s představiteli společnosti ČEZ. Tématem
bylo plánované vybudování vedení vysokého

napětí, jehož část by měla být vedena právě
územím obce Borová. Stavba nového vedení
je nezbytná pro další rozvoj nejen podnikatelských aktivit, ale také pro výstavbu rodinných
domů v oblasti.
„Považuji za správné sejít se v širokém složení,
aby bylo možné vysvětlit vzájemné dotazy a při-

Ocenění webových stránek města

V posledních dnech trápí policii v Pardubickém
kraji skupina pachatelů, která naprosto bezcitně
okrádá seniory. Proto bychom je rádi, popřípadě
jejich příbuzné, před těmito podvodníky varovali.
Pachatelé kontaktují seniory na pevné linky v místě bydliště a představují se pod různou identitou. Využijí například toho, že někteří senioři špatně slyší
a požádají osobu o zapůjčení peněz. Legendy si jsou
většinou podobné, pachatelé žádají půjčku na nákup
vozidla, opravu vozidla po nehodě, na lékařské
vyšetření apod. Se seniorem jsou v kontaktu, a ten,
jakmile peníze má, podvodníci mu sdělí, že si pro ně
přijde jejich kamarád a k předání peněz dojde.
Policie doporučuje, aby senioři byli ostražití! Doporučujeme jim, aby telefon zavěsili a případnému
příbuznému zavolali sami zpět a ověřili si, zda jim
telefonoval opravdu on. Pokud nemají takového příbuzného, doporučujeme zavěsit, s osobou se nebavit.
Zároveň žádáme příbuzné seniorů, kteří naši výzvu
čtou nebo slyší ve sdělovacích prostředcích, aby jim
naši výzvu přetlumočili a na událost je upozornili.
Jako smutný příklad tohoto lidského hyenismu můžeme uvést ze začátku února, kdy takto byla okradena o částku 100.000 korun seniorka v Pardubicích.
Ač zde mluvíme o případech telefonátů, musíme
upozornit, že podvodníci kolikrát nepoužívají k vylákání peněz pouze telefonování se seniory, ale také legendy, kdy mohou poškozené navštívit v místě jejich
bydliště, zde se vydávají za pracovníky elektráren,
plynáren, za sociální pracovníky apod. a nabízejí seniorům navrácení údajného přeplatku. Rovněž jsou
zaznamenány i případy, kdy seniora osloví přímo na
ulici, využívají jejich důvěry a následně pod různými
záminkami peníze vylákají, nebo se za tímto účelem
snaží dostat do bytu. A protože jsou starší lidé slušní,
nezavřou jim před nosem, nechají pootevřené dveře
a toho podvodníci využijí. Doslova jim vlezou do
bytu, podívají se, kam senior pro peníze jde a pak
mu je de facto za zády odcizí. Proto opět doporučujeme si návštěvy na případné opravy, přeplatky,
apod. telefonicky ověřit u daných institucí. Pokud
je třeba provést nějakou revizi, většinou jsou plánované dopředu, za opravu na místě se nepožadují
peníze a případné přeplatky jsou posílány na účty či
složenkou na poštu.

Národní knihovna ČR vybrala oficiální webové
stránky města Poličky www.policka.org pro svůj
archiv v rámci projektu Webarchiv (www.webarchiv.cz). Stránky jsou nyní zařazeny do reprezentativního vzorku českého webu s cílem jejich
dlouhodobého uchování pro budoucí historické
a výzkumné účely.
Jaké další výhody nám toto ocenění přináší?
• zařazení do výběrového archivu českých
webových zdrojů významných státních i soukromých institucí s potenciální historickou, kulturní, výzkumnou nebo jinou informační hodnotou
• uvedení v seznamu spolupracujících vydavatelů na stránkách www.webarchiv.cz včetně
odkazu na naše stránky

• jistotu, že obsah našeho webu bude několikrát
ročně archivován a zůstane uchován i pokud bude
v budoucnu činnost stránek ukončena
• záznam o stránkách se stane součástí katalogu
Národní knihovny a bude zařazen do České národní
bibliografie
Novinky na městském webu
Webové stránky města nabízejí dvě novinky.
První je přímý proklik na oslavy města - 750 let Polička. Zde zájemci najdou aktualizovaný program,
novinky a informace k oslavám 750. výročí založení
města Poličky.
Druhou zásadní novinkou je „Klikací rozpočet“,
kde jsou k dispozici rozpočtové a účetní informace
o hospodaření města Poličky od roku 2010.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Podnikatelé mají o město zájem
Fakt, že se podnikatelé působící v Poličce
zajímají o chod města, novinky a další plány, dokazuje i tradiční setkání a diskuse, které pořádá
vedení radnice každoročně na začátku nového
roku. 21. ledna se uskutečnil za přítomnosti starosty Jaroslava Martinů a místostarostky Marie
Kučerové novoroční oběd, kterého se zúčastnil
velký počet zástupců podnikatelské sféry.
„Město Polička si svých podnikatelů váží a vidí
jejich zásadní podíl na prosperitě města, díky

nim patříme dlouhodobě mezi města s nejmenším počtem lidí bez práce. Jsem velmi rád, že
mohu potvrdit, že naše město v současnosti
prožívá velký průmyslový rozmach. Tuto historickou šanci podporujeme i novou výstavbou
rodinných domů a bytů v lokalitě Bezručova.
Polička má díky současným příznivým podmínkám výjimečnou šanci, aby ekonomicky posílila,
nabídla uplatnění pro mladé lidi, aby zvýšila počet našich obyvatel,“ komentuje pozitivní změny
starosta města Jaroslav Martinů.
Během oběda proběhla dlouhá diskuse právě
k tématu současného velkého průmyslového
rozvoje města, konkrétně uveďme například výstavbu velkého komplexu firmy Milacron Czech
Republic v oblasti průmyslové zóny či další rozvoj Poličských strojíren a.s. To vše by mělo přinést velmi potřebná nová pracovní místa. Podnikatelé byli informováni o konkrétních plánech
rozpočtu města pro letošní rok, místostarostka
Marie Kučerová seznámila přítomné s přípravou
oslav jubilejního roku 2015.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

por. Bc. Markéta Janovská



pomínky tak, abychom našli dostatečné řešení.
Podle informací distributora by mělo být nové
vedení vybudováno na stávající trase, proto by
zásahy do vlastnických práv měly být velmi
malé, a to hlavně při výstavbě podpěrných sloupů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Finance
nejsou v současné době problémem, a proto by
dle současných předpokladů měla stavba začít
v roce 2017 s plánovaným dokončením v roce
2018,“ dodal Martin Netolický.
Obec Borová má proti výstavbě nového vedení
vysokého napětí částečné výhrady. „Od počátku jednání jsem chtěl zapojit vedení obce, ale
i samotné občany, aby bylo možné co nejvíce
komunikovat a včas řešit sporné body. Jsem
přesvědčen, že tyto body společně vyřešíme, jelikož toto setkání jistě nebylo poslední. Jednání
se účastnili také zástupci dvou dotčených firem
v oblasti Poličky. Jak firma Flídr, tak Ravensburger plánují do budoucna rozšíření výroby,
což při současné kapacitě distribuční sítě není
možné,“ vysvětlil Martin Netolický.
Plánované vedení z Hlinska do Poličky o celkové délce 28 kilometrů vyjde na přibližně 300
milionů korun. Druhá etapa počítá s prodloužením sítě do Svitav, což by mělo vyjít na přibližně
240 milionů. V Poličce bude také v rámci výstavby vybudována rozvodna za 200 milionů.
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Předjarní Svojanov se těší
na první návštěvníky
Po krátkém zimním období v sobotu 28. února
hrad Svojanov zahájil návštěvnickou sezónu
2015. Správa hradu připravila pro návštěvníky
opět řadu novinek. První čeká hned při vstupu
do hradu – obnovená psaníčková sgrafita na
průčelí renesančního paláce. Prozatím byly
představeny první dva fragmenty, obnovené
podle dokumentace z 2. poloviny 20. století.

pověsti hradu. Návštěvníci se mohou těšit na
správce Rašína na ohnivém býku, zazděnou paní
Kateřinu nebo třeba na Sedláka Doležala a jeho
syna, jehož pláč se občas ozývá z lesa naproti
hradu. Správa hradu ale nezapomněla ani na
ubytované hosty v penzionu ve vstupní budově.
V průběhu zimních měsíců se podařilo téměř
všechny pokoje nadekorovat stylovými závěsy,

V průběhu března a dubna, umožní-li to počasí, budou restaurátoři pokračovat na dalších
částech. Vznikne tak unikátní příležitost vidět
„v přímém přenosu“ jejich práci. Další překvapení čekají při prohlídce expozic. O reinstalaci
kuchyně a nové peci jsme psali již minule, na návštěvníky však čekají další přírůstky. Například
ve sloupovém sále stojí replika brnění z 15 století. Hned v sousední místnosti je instalován
exponát značně netradiční – originální empírová rakev z 19. století. Připomíná, že i smutné
události byly součástí života na Svojanově. Ve
sklepení vzniká nová expozice představující

které ještě více evokují život na starém sídle.
Rok 2015 bude na Svojanově probíhat opět i ve
znamení stavebních úprav. Připraveny jsou dvě
významné akce. Za podpory Ministerstva kultury dojde k obnově hradby z 15. století, propojující hrad s předhradím. Díky dotaci Pardubického
kraje bude vydlážděno dolní nádvoří při hradní
restauraci. Nový povrch vytvoří žulová dlažba,
získaná při opravách poličských ulic.
V březnu bude hrad Svojanov otevřen o sobotách a nedělích vždy od 10 do 17 hodin.

Českomoravské
pomezí na
veletrzích
Začátek roku je již
tradičně ve znamení veletrhů cestovního ruchu,
na kterých ani tentokrát
nebude chybět zajímavá
nabídka turistické oblasti Českomoravské pomezí.
Prvním veletrhem, v rámci kterého se region vymezený městy Litomyšl, Polička, Moravská Třebová,
Svitavy a Vysoké Mýto prezentoval, byl ve dnech
15. – 18. ledna brněnský Regiontour. Českomoravské pomezí se zde představilo v rámci expozice Pardubického kraje a ani letos se v konkurenci dalších
regionů, krajů a měst neztratilo. Poprvé zde byly
prezentovány materiály s vícedenními programy
pro rodiny s dětmi, cyklisty či seniory i zbrusu nové
materiály jednotlivých členských měst.
Ve spolupráci s Destinační společností Východní
Čechy se Českomoravské pomezí zúčastnilo také
únorového veletrhu Holiday World v Praze. Odborná
i laická veřejnost zde poprvé zhlédla nový propagační spot regionu, který bude následně lákat k návštěvě
Českomoravského pomezí diváky v multikinech po
celé České republice.
Díky právě realizovanému marketingovému projektu se s turistickou nabídkou regionu na pomezí
Čech a Moravy budou moci seznámit také návštěvníci veletrhů v Bratislavě, Olomouci, Ostravě či Hradci
Králové, kde budou atraktivity regionu prezentovány v rámci samostatné expozice.
Na veletrhu Slovakiatour v Bratislavě bude nová
expozice Českomoravského pomezí propojena s prezentací sdružení České dědictví UNESCO. Největší
atraktivity této turistické oblasti se tak představí po
boku dvanácti českých památek zapsaných na prestižní seznam světového kulturního dědictví, jejichž
prezentace patří na veletrzích cestovního ruchu
pravidelně k nejnavštěvovanějším.
Ing. Jiří Zámečník, marketingový manažer

Miloš Dempír

Senátor Martínek bude lobovat za hrad
Svojanov – Středověké sídlo nad městysem se
za poslední léta neuvěřitelně proměnilo. Rekonstrukcí prošel dům zbrojnošů, empírový palác
i poplužní dvůr. Která část je na řadě tentokrát?
Na toto téma jednali přímo na hradě Svojanov zástupci města Poličky, které je od roku
1910 majitelem památky, se senátorem Radko
Martínkem a kastelánem Milošem Dempírem.
„V současné době jsou nejhavarijnější částí hradby,“ uvedl kastelán Miloš Dempír. Jejich oprava
zaručí, že se zachovají pro další generace. „Chtěli
bychom doplit chybějící spárování zdiva a zajistit rozpadající se korunu. Rovněž máme v plánu
doplnit chybějící úseky hradeb, které byly před
lety odstraněné. V neposlední řadě je rovněž nezbytné zabezpečit hradby tak, aby neujížděly po
svahu, na kterém stojí,“ vysvětil kastelán. Rovněž upozornil, že k zajištění hradebních zdí bude
potřeba vykácet asi čtrnáct stromů, které rostou
v těsné blízkosti hradeb a zejména jejich kořeny
narušují základy této stavby. Hradební úsek byl
vybudovaný v 15. století. „Spojuje poplužní dvůr
se samotným hradem. Pro příchozí je to část hradeb po pravé straně,“ upřesnil Miloš Dempír.
Rekonstrukcí této jedinečné památky, která
patří k nejnavštěvovanějším v Pardubickém kraji, se zvyšuje její atraktivita pro turisty. Má však
i jiné kouzlo. Síly na toto mimořádné místo jezdí
nabírat i politici. „Hrad Svojanov je jeden z naprostých skvostů v celé České republice. Když mi
je zle, nebo mám splín, tak sem přijedu a hned je
mi lépe,“ přiznal senátor Radko Martínek. Podle
něho je okouzlující jak pohled zdola z městysu,
tak i pohled z hradu na Svojanov. Proto chce
podpořit další opravy. „Hrad Svojanov je pro mě
srdeční záležitostí. Jednak je tu nádherné okolí

a samozřejmě se také za „panování“ zdejšího
kastelána a při otevřené ruce města Poličky, co
by vlastníka, změnil k nepoznání. Toto sídlo má
svoji atmosféru,“ zhodnotil senátor.
Setkání se zúčastnila také místostarostka Poličky Marie Kučerová. „Předběžně jsme se s panem senátorem domluvili na tom, že bude pokračovat v lobování za hrad Svojanov, abychom
získali finanční prostředky na obnovu opěrných
zdí a mohli tak začít opravovat,“ odtajnila Marie
Kučerová.
Rekonstrukce hradebních zdí vyjde na nemalé
peníze. „Rozpočet podle projektové dokumentace činí 1,4 milionu korun. O dotaci požádáme
ministerstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví,“ dodal Miloš Dempír.
Pokud vše dobře dopadne, do první etapy oprav
by se odborníci mohli pustit už v letošním roce.
Další v pořadí budou řešit úsek hradeb po levé
straně od hlavní brány pod šíjovým příkopem.
Miloš Dempír

Bydlet, pracovat,
žít samostatně
Bydlet, pracovat, žít samostatně. Pro mnoho
z nás zcela běžná záležitost. Mají tuto možnost i lidé
s mentálním postižením? Co když pečujícím příbuzným dojdou síly? Musí se jejich blízký přestěhovat do
ústavního zařízení? A co když se dospělí lidé s mentálním postižením prostě chtějí jen osamostatnit?
Alternativu, jak žít samostatně, a přece alespoň
zpočátku s podporou, nově nabízí na Poličsku po
Domově na zámku Bystré a Domově na rozcestí Svitavy i obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim. Terénní služba Podpora samostatného bydlení
je určena dospělým lidem s mentálním postižením.
Co všechno služba zahrnuje? Podporu ve všem, co se
samostatného života týká, tj. při úklidu domácnosti,
nákupech, obsluhování domácích spotřebičů, ale
také v oblasti hospodaření s penězi, prevence a řešení krizových situací v bytě, samostatného cestování, budování mezilidských vztahů a podobně. Více
informací vám sdělí vedoucí služby, Eva Sládková
(777 222 139, sladkova@rytmuschrudim.cz).
Petra Langerová
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Informace z Informačního centra Polička
750. výročí založení města Poličky
V rámci oslav tohoto významného výročí roste v
IC nabídka různých propagačních materiálů a suvenýrů s tematikou města Poličky:
Polička - kreslené památky
začátkem března 2015 bude v prodeji nová publikace „ Polička - kreslené památky“, kterou pro
vás právě zajišťujeme.
Poličské pověsti - přehled zajímavých pověstí
sebraných poličským rodákem Jaroslavem Vorlíčkem
Křížovky z Poličky - zajímavé luštění křížovek
s poličskou tematikou. Na první úspěšné luštitele
čeká v IC malá odměna.
Polička 2015 - 750 let, nástěnný výroční kalendář. Stále ještě máme několik posledních kusů.
Dějiny města Poličky - poutavá kniha o dějinách
města
Polička barokní - zajímavá kreslená mapa
města
Další informace z IC
Kouzelná školka, oblíbené představení pro
všechny děti
sobota 11. 4. - Tylův dům Polička
Kabát - koncert známé skupiny
sobota 26. 6. - Pardubice - fotbalový stadion
Zajistěte si u nás v IC včas vstupenky! Pro skupiny zajistíme mikrobusovou nebo autobusovou
dopravu.
Samolepky Polička – zajímavé, vodotěsné samolepky s nápisem Polička, ve dvou velikostech
Perníčky Polička, dárkové balení perníčků s etiketou Poličky.
Plechové placky, kovové přívěšky - hezké suvenýry s motivem z Poličky, v pěti provedeních.
Zdeněk Izer + Šárka Vaňková, zábavné a hudební vystoupení
úterý 24. 3. – Lidový dům Litomyšl
Odpolední čaje pro dříve narozené - tradiční
posezení s hudbou a tancem
Neděle 22. 3. a 26. 4. – Lidový dům Litomyšl
Nabídka volných míst v jednodenních
a víkendových zájezdech
Kutná Hora, zahájení seriálu zájezdů „Poznávejte města České inspirace“, v sobotu 23. 5.,
cena 280 Kč. Odjezd v 7.00 hodin z autobusové
zastávky „na mostě“ a z autobusového nádraží
(AN), stanoviště č.7.
FLORA Olomouc + Úsov + Mladeč – jeskyně,
již tradiční zájezd nejen pro zahrádkáře, v sobotu
25. 4., cena 285 Kč. Odjezd v 7.00 hodin z AN - stanoviště č.7 a z AZ Hegerova ul.
Tropical Island, jednodenní zájezd do velice
atraktivního zábavného aquaparku „Tropický ráj“
v SRN, jen kousek od českých hranic, v sobotu
21. 3., cena 1090 Kč. Odjezd v časných ranních
hodinách.
Porýní + Speyer - technické muzeum, víkendový poznávací zájezd pro všechny kategorie, termín
7. 5. - 9. 5., cena 4680 Kč, bus, 2x nocleh se snídaní,
průvodce, kompl. cestovní pojištění. Odjezd v časných ranních hodinách.
Expo 2015 - Miláno, celodenní návštěva celosvětové výstavy v italském Miláně, termín 16. 5.,
cena 1990 Kč.
Lyžovačka
27. 2. - 4. 3. Passo Tonale - Itálie
6. 3. - 11. 3. Dolomity - Itálie
12. 3. - 15. 3. Dachstein - Rakousko
Přihlásit se můžete v Informačním centru nebo
v CK KO-TOUR.
Odjezdy jsou garantovány z Poličky!
Sazka Aréna Pardubice
Nabízíme vám přehled nejzajímavějších akcí
v hokejové sportovní hale Sazka Aréna Pardubice.
Vstupenky na všechny akce můžete zakoupit u nás
v informačním centru nebo v CK KO-TOUR, Riegrova 52, Polička.



V případě zájmu skupiny vám zajistíme mikrobusovou nebo autobusovou dopravu z Poličky.
Sesame Street Live! Elmo hraje dětem
Příběhy veselých postaviček přátel ze Sezamové
ulice, dobře známé všem malým dětem i rodičům
z televizního vysílání. Ožijí zde na podiu. Elmo,
Keksík, Bohoušek, Ernie, pták Buk, Zoe, popletený
pan Nohavička a další předvedou veselou show.
čtvrtek 19. 3.
Evergreen Tour 2015
Unikátní koncertní turné legend české hudební
scény.
pondělí 30. 3., od 18.00 hodin
Skupina Scorpions
Po pěti letech se do ČR vrací německá skupina
Scorpions. Představí největší hity své padesát
roků trvající hudební kariéry.
pátek 8. 5.
Soubor Alexandrovci
A speciálním hostem souboru bude opět pouze
osmiletá Valeria „Lery“ Kurnuškina. Turné se

uskutečňuje u příležitosti 70. výročí osvobození
a konce 2. světové války.
čtvrtek 15. 10.
Skupina Kryštof
Koncert populární skupiny rámci velkého turné
po ČR.
úterý 3. 11.
Jen Počkej Zajíci
Velká lední show pro malé i velké.
sobota 28. 11.
Čínský národní cirkus - již počtvrté v České
republice
V tomto programu uvidí diváci nejlepší akrobaty z Číny, kteří předvedou jedinečnou show, jejíž
základ vychází z tradice starší 2000 let. Zaručuje
špičkové akrobatické výkony!
sobota 12. 12.
Těšíme se na vás v informačním centru.
Kolektiv Informačního centra Polička

Z rady a zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 2. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 26. ledna 2015
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města
Poličky na rok 2015.
RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného
v roce 2015 za nájem nebytových prostor ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru
inflace za rok 2014, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje bytu
č. 13 v domě č.p. 940 na Sídlišti Hegerova v Poličce,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 38/1000
na společných částech domu č.p. 940 a na pozemku st.p.č. 3074, vše v k.ú. a obci Polička, část obce
Polička - Horní Předměstí, formou veřejné dražby
za cenu dle aktuálního znaleckého posudku ve výši
558.900 Kč, dle důvodové zprávy.
a/ RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na akci
„I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality
pro bydlení Bezručova v Poličce“ firmě AGILE spol.
s r.o., Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality
pro bydlení Bezručova v Poličce“ mezi městem Polička a firmou AGILE spol. s r.o., Ústí nad Orlicí, dle
důvodové zprávy.

RM schvaluje vyloučení uchazeče Stylstav s.r.o.,
Křižanov, ze zadávacího řízení na akci „I. etapa technické a dopravní infrastruktury lokality pro bydlení
Bezručova v Poličce“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Ceník za informace poskytované
městem Polička dle z.č.106/99 Sb. v platném znění
pro rok 2015, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr „Dílčí opravy obvodového
pláště Tylova domu“ dle projektové dokumentace
zpracované Ing. Petrem Šafářem - Projektová a inženýrská kancelář, Polička, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnotící komisi na akci „Dílčí oprava obvodového pláště Tylova domu“ v tomto složení: Marie
Kučerová, Ing. Marta Mastná, Mgr. Aleš Mlynář,
Ing. Petr Šafář, Božena Havranová.
RM schvaluje záměr dokončení sanace hradeb
v areálu hradu Svojanov dle projektové dokumentace zpracované firmou firma OMNIA projekt, s.r.o.,
Brno, dle důvodové zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další
údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv.
anonymizovaný text); originální text je k dispozici
v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Uplatnění osob se zdravotním
postižením
24. března proběhne ve svitavském KC Fabrika
Kulatý stůl na téma pracovní uplatnění osob se
zdravotním postižením na Svitavsku. Akci pořádá
obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim,
pracoviště Svitavy. Cílem je otevřít a vést diskusi
ohledně zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nejen ve svitavském, ale i poličském regionu.
Své zkušenosti budou sdílet jak zaměstnavatelé, tak
sami lidé se zdravotním postižením, veřejný opatrovník, zástupci organizací, které s výše uvedenou
cílovou skupinou pracují. O svém, téměř dvouletém,
působení na Svitavsku a výstupech z realizovaného
projektu (do projektu spadá rovněž Polička a její
okolí) bude referovat pořádající organizace Rytmus
Chrudim, o.p.s. Na programu jsou rovněž aktuality,
které se týkají finančních příspěvků a výhod pro
zaměstnavatele.
Kulatý stůl potrvá od 9.00 do 11.00 hodin, místem
konání je aula v KC Fabrika (3. patro). Pro účastníky
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Kulatého stolu bude připraveno drobné občerstvení.
Je třeba se nahlásit předem, a to do 17. 3., zástupkyni
svitavského pracoviště Rytmusu Chrudim, o.p.s.,
Petře Langerové – kontakt: langerova@rytmuschrudim.cz, 730 518 510.
Těšíme se na setkání s vámi.

Poděkování
Vyjadřujeme poděkování primáři MUDr. Provazníkovi, všem sestrám a obslužnému personálu
LDN-B1 za vzornou a obětavou péči o maminku,
paní Věru Brandejsovou.
Děkuji za ochotný a lidský přístup.
Dcera Zdeňka Janoušková s rodinou

Kalendář akcí

Úterý 17. března ve 20.15 hod.
Labutí jezero
Live přenos z londýnského Královského
baletu, balet, VB, původní znění bez
titulků, přístupný, vstupné 300 Kč
Labutí jezero, určitě nejslavnější
z romantických baletů, je podmanivý
příběh o krasavici proměněné v labuť,
dojemný hold moci lásky.

Březen 2015

Kino Polička

Tylův dům
Středa 4. března v 18.00 hod.
Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Pardubického kraje za rok 2014
12. ročník ankety Nejúspěšnější sportovec
kraje za rok 2014 se tento rok uskuteční
v Tylově domě v Poličce.
Úterý 10. března v 8.05 a 10.15 hod.
Život je jen náhoda
Hrají, zpívají a tančí obyvatelé domovů
pro osoby s mentálním postižením z Pardubického kraje a jejich přátelé z OCH
Polička a SZŠ Bystré.
Vstupné: 25 Kč
Sobota 14. března v 15.00 hod.
Pohádkový karneval
Zábavný pořad s Divadýlkem MRAK.
Přijďte strávit odpoledne v pohádkovém
světě, děti v maskách pohádkových postav vítány.
Vstupné: masky 20 Kč, ostatní 50 Kč
Čtvrtek 19. března v 19.00 hod.
David Drábek: Koule
Hlavní hrdinkou komedie je bývalá slavná
atletka, která rekapituluje svůj dosavadní
život plný komických, trapných ale i bolestných protikladů. Hlavní role: Pavla
Tomicová. Klicperovo divadlo Hradec
Králové. Hra je uvedena v rámci Divadelního abonentního cyklu jaro 2015.
Vstupné: 240, 270, 300 Kč
Úterý 24. března v 19.00 hod.
Jiří Vodička (housle)
& Martin Kasík (klavír)
Koncert je zařazen do sezóny KPH
2014/2015.
Vstupné: 110 Kč

Pondělí 2. března v 19.00 hod.
Jupiter vychází 3D
3D sci-fi/akční/dobrodružný, USA,
128 min, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč.
Když se pod noční oblohou narodila
Jupiter Jones, znamení napovídala, že
je předurčena k velkým činům.

Středa 18. března v 19.00 hod.
Americký sniper
Akční, USA, 133 min, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 100 Kč
Odstřelovač jednotek SEAL amerického
námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s jediným úkolem: chránit své bratry
ve zbrani.

Sobota 7. března v 15.00 hod.
Zvonilka a tvor Netvor
Animovaná pohádka, USA, 76 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek.

Sobota 21. března v 15.00 hod.
Asterix: Sídliště bohů
Animovaný, Francie, 85 minut, dabing,
přístupný, vstupné 110 Kč
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie
trpí v obležení Římanů... Celá?!? Ale
kdeže!

Sobota 7. března v 18.00 hod.
Zvonilka a tvor Netvor 3D
3D animovaná pohádka, USA, 76 min,
dabing, přístupný, vstupné 155 Kč
Veselá a talentovaná víla Chovatelka
Fauna věří, že nelze soudit růži podle
trní a že každý živý tvor je v jádru
dobrý.
Pondělí 9. března v 19.00 hod.
Ghoul 3D
3D thriller, USA/ČR, 86 min, titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 130 Kč
Temný thriller Petra Jákla vypráví o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu
s cílem natočit unikátní dokument
o místě, kde došlo za velmi podivných
okolností ke kanibalismu.

Sobota 21. března v 18.00 hod.
Asterix: Sídliště bohů 3D
3D animovaný, Francie, 85 minut, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
Julius Caesar je bezesporu vynikající
stratég a vojevůdce, který dosud nenašel
přemožitele. Jen hrstka nepoddajných
Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku
slavného římského orla…

Středa 11. března v 19.00 hod.
Kobry a užovky
Drama, ČR, 111 min, přístupný od 15 let,
vstupné 120 Kč
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve
svém vlastním životě. Je mu už skoro
čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž
cítí, že má poslední šanci sám se sebou
něco udělat. Naskytne se mu šance…

Čtvrtek 26. března v 19.00 hod.
Petra Janů & skupina Golem
Nalaďte se příjemnými písněmi známé
pop-rockové zpěvačky do skvělé nálady!
Co jiného než sametový hlas a krásná
slova by vám mělo vlít optimismus do žil?
Vstupné: 250 - 350 Kč

Pondělí 16. března v 19.00 hod.
Divočina
Drama, USA, 115 min, titulky, přístupný
od 15 let, 110 Kč
Každý z nás má chvíle, kdy se cítí mizerně, má všeho plné zuby a všechno se
kolem něj hroutí. Hlavní hrdinka Cheryl
(Reese Witherspoon) se takto cítí už delší dobu.

Neděle 29. března 13.00-17.00 hod.
Velikonoční inspirace
Jarně se nalaďte, načerpejte inspiraci na
Velikonoce a možná si zakoupíte i nějaký
velikonoční dárek pro své blízké nebo jen
tak – sobě pro radost.

Pondělí 23. března v 19.00 hod.
Žena v černém 2: Anděl smrti
Horor, USA, 98 min, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 100 Kč
Pokračování úspěšného hororu nás zavede do období 2. světové války, kdy dům
v Eel Marsh zabere vláda a rozhodne se,
že jej použije jako útočiště pro evakuované děti.
Středa 25. března v 19.00 hod.
Violette
Biografické drama, Francie/Belgie, 139
min, francouzsky s čes. titulky, přístupný od 15 let
Její tvorba byla odvážná a stala se inspirací pro mnoho generací spisovatelů.
Pondělí 30. března v 19.00 hod.
Vybíjená
Komedie, ČR, přístupný, vstupné 120 Kč
Komedie Petra Nikolaeva podle bestselleru Michala Viewegha.
Více informací o jednotlivých akcích na
www.tyluvdum.cz

Úterý 31. března v 8.15 a 10.00 hod.
O kocouru Mikešovi
Černý kocourek žil v Hrusicích u Ševců
a nejvíc si s ním rozuměl Pepík. Spolu se
navyváděli mnoho veselých kousků a taškařic. Divadlo scéna. Školní představení
Vstupné: 40 Kč

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



Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Program RC MaTami

Bystré
5. 3. – Promítání autorských
snímků p. Josefa Kamínka
Městská knihovna Bystré Vás
zve na promítání autorských snímků o Bystrém,
které se bude konat od 17 hod. v kině Bystré.
7. 3. – Vrátila se jednou v noci
Kulturní komise Města Bystré Vás na divadelní představení v podání divadelního souboru
z Městečka Trnávky. Představení se uskuteční od
19:00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
12. 3 – Beseda s Františkem Niedlem
- o tvorbě a procesu tvoření knih autora řady
historických románů a detektivek. Beseda se
uskuteční od 17 hod. v Komunitním sále MFD.
Pořádá městská knihovna. Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
21. 3. - Josefovská estráda
V sokolovně od 19.00 vystoupí Divadelní
soubor Jóžina Janouška. Po ukončení estrády
program pokračuje taneční zábavou, hraje skupina MIX. Vstupné 100 Kč po ukončení estrády
50 Kč.
29. 3. - Velikonoční jarmark
Od 9.00 do 16.00 pořádá v sokolovně kulturní
komise. Nabídka velikonočních dekorací, pletení
pomlázek, zahrádkářských potřeb, drobných
dárkových předmětů, sladkosti, perníčků a jiné.
Jedlová
21. 3. - od 13.30 dětský karneval
v Sokolovně.
Litomyšl
13. 3. 20.00, Music Club Kotelna, Litomyšl
- Jelen / Nebe Tour - koncert,
afterpárty s Dj Maximem, vstupné: 165 Kč
v předprodeji (IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
a 190 Kč na místě
14. 3. 19.00, Smetanův dům, Litomyšl
- Benefiční dobový ples
- hraje Bigband ZUŠ Litomyšl a skupina Reflex,
pestrý program, módní přehlídka, tombola. Dobové oblečení vítáno.
24. 3. 19.00, Lidový dům, Litomyšl
- Zdeněk Izer: Furtluftdurchtour
Zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera. Partnerkou Zdeňka Izera bude Šárka
Vaňková.
Vstupné: 240 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel.
461 612 161 a v kanceláři Lidového domu)
Oldřiš
7. 3. od 20.00 hodin v Orlovně Oldřiš
– tradiční maškarní rejdění,
tentokrát na téma svět zvířat.
Vstupné 70 a 80 Kč, hraje skupina NORMAL 03.
Pomezí
7. 3. - dětský karneval v kulturním domě v Pomezí, začátek v 13.00 hodin
28. 3. - Velikonoční inspirace - Kulturní dům
Pomezí, začátek v 13.00 hodin
Sebranice
14. 3. - Turnaj v Člověče, nezlob se! – od 13.30
hod. v přísálí kulturního domu v Sebranicích.
Občerstvení za drobný peníz připraveno stejně
tak, jako odměny všem.
14. 3. - Kurz Pletení z pediku- květináč či
miska, vede Lydie Nagyová, místo Sebranice
č.p.8, začátek 9.00, objednávky na telefonu
604 590 474,
28. 3. - Kurz Pletení z pediku- košík s uchem,
vede Lydie Nagyová, místo Sebranice č.p.8, začátek 9.00, objednávky na telefonu 604 590 474,



Ruku v ruce s jarem přicházejí Velikonoce. K oslavě
svátků jara jistojistě patří
i výzdoba našich domovů.
Pokud
hledáte
inspiraci,
navštivte naši tvořivou dílnu. V rámci Drobků
budete moci vyzkoušet šikovné ruce studentů
oboru Rekondiční a sportovní masér. A konečně
Bazárek. Připomínáme, že se bude konat v prostorách Jordánu.Těšíme se na vás!
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.
a každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání
dětí, a to každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 hod..
Kapacita hlídacího centra je 6 dětí.
Pro rezervaci volejte na tel. 724 921 384 nejlépe
den předem, abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hodina.
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Herna pro děti
každou středu 15.00- 17.30 hod.
• 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 h.
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy.
Znaková řeč pro batolata
20. 3. (pátek) od 17.00 do 19.00 hod.
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce
vaše nemluvně říci nebo proč pláče? Na kurzu,
se dozvíte vše, co potřebujete k tomu, abyste začali vzájemně komunikovat s ještě nemluvícím
dítětem. Kurz je vhodný nejen pro rodiče s dětmi do 1 roku (je možné i po 1 roce), ale také pro
prarodiče a pro každého, kdo pečuje o vaše dítě.
Přihlášky nutné předem na e-mail iva.sedlackova1@seznam.cz nebo tel.: 739 627 214. Více
informací na www.vyvojditete-litomysl.cz nebo
www.matami.webnode.cz. Cena kurzu: 879 Kč
vč. kompletní sady materiálů pro znakování.
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a nezávislá certifikovaná lektorka programu Baby Signs)
Poradna a klub pro těhotné
24. 3. (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)
Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
26. 3. (čtvrtek) od 9.00 do 11.00 hod.
Žáci 2. ročníku oboru Rekondiční a sportovní
masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o. centru nabídli spolupráci ve
formě ukázkové dvouhodiny sportovní a klasické masáže pro maminky navštěvující centrum.
Ukázka bude poskytnuta zdarma.
Tvořivé odpoledne - „Dekorace na dveře“
30. 3. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.

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

Připravili jsme pro vás dveřní dekorace s jarní a velikonoční tématikou. Přihlašujte se přes
e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz. Kapacita
omezena. Cena 60 Kč.
Povede: Lída Burešová a Lenka Kunčíková
Dobročinné aktivity:
Smysluplné využití odpadu aneb pomáháme
Justýnce
Opět jsme se připojili ke sbírce pro malou Justýnku s Williamsovým syndromem.
Co se sbírá?
• plastová víčka (od PET lahví, kávy, šlehačky, ...)
• kovová víčka (od piv, limonád,…)
• plastové lahve (od limonád, vod, vín,…)
• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy,
kartony,…)
Z prodeje „odpadu“ Justýnčina maminka hradí různé podpůrné aktivity např. hipoterapii či
muzikoterapii. Finance jsou využity i k nákupu
brýlí, vhodné obuvi a dalších speciálních pomůcek. V případě většího objemu, je možné domluvit
se na uvedeném telefonním čísle 723 411 765 na
odvoz sběru z jiného místa.
Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
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 e-mailové adrese bazarek.matami@email.cz. 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).
Letní příměstský tábor
„Cesta kolem světa“
Děti se seznámí s jednotlivými světadíly. Procvičí své znalosti a dozví se zajímavé informace.
22. 7. - 26. 7. a 6. 8. - 10. 8.
Pro děti na 1. stupni ZŠ. Kapacita: 12 dětí
V ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední
svačina, pitný režim, cestovné (při poznávacích
aktivitách) a výtvarné potřeby. Zázemí tábora je
situováno do prostor MaTami, centra pro rodinu (CBM), kam rodiče děti každý den přivedou
a zároveň si je vyzvednou. Sraz bude vždy v 8.00
hod., konec tábora v 16.00 hod. Připraveny jsou
všestranné aktivity zážitkové, tvořivé i sportovní.
Vše pod vedením zkušených vedoucích. Bližší
informace získáte na matami@email.cz či osobně
v RC MaTami v době konání aktivit.
Cena tábora: 1 300 Kč (členové 1 200 Kč) za
1 týden (Nevratnou zálohu ve výši 50% je nutno
zaplatit do konce května).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• 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, Pardubický kraj, Město Polička, CBM

Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
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.
Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové
31.1 – 22. 3.
Výstava představuje dva výrazné proudy
v tvorbě Veroniky Šrek Bromové (narozené roku
1966 v Praze), která posledních 7 let intenzivně
žije, tvoří, farmaří a vede Galerii Kabinet Chaos
ve Stříteži u Poličky. Věnuje se osvětové činnosti
a pořádá Eko-umělecko-sociologická sympozia
pro mladé umělce a veřejnost. Intermediální
tvorba Veroniky Šrek Bromové, byla reflektována v mnoha odborných textech a katalozích od
počátku 90. let, kdy začíná vystavovat. V letech
1987-1993 studovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde má stále vlastní ateliér. Deset let (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 březnu k vidění denně
mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
hod.
Akce:
Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové
– komentovaná prohlídka
7. 3. od 13.00 hod. v Centru Bohuslava
Martinů
Nenechte si ujít komentovanou prohlídku k výstavě Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové.
Výstavou vás provede sama autorka.
Účastnický poplatek za komentovanou prohlídkou k výstavě: 50 Kč/osoba.

Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové
– fotografický workshop
14. 3. od 13.00 hod. v Centru Bohuslava
Martinů
Fotografický workshop pro studenty na téma
Dvou a více tváří, které se v nás skrývají. Na
workshop si přineste vlastní šminky, nebo barvy
na obličej, hřebeny, lak na vlasy, či tužidlo. Případně vlastní fotoaparát. Ideální je fotoaparát
s paměťovou kartou SD nebo propojovací kabel.
V průběhu workshopu se budeme líčit, česat
a měnit své identity – tváře. Budeme se fotit a poté
pracovat se zrcadlovým obrazem tváří v programu
Photoshop. Přijďte si vytvořit netradiční autoportrét. Těší se na vás Veronika Šrek Bromová,
autorka právě vystavených fotografických obrazů
na výstavě Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové
v Centru B. Martinů.
Účastnický poplatek za 3 hod. workshop s komentovanou přednáškou k výstavě: 150 Kč/osoba.
Max. počet účastníků je 15.

níčka z Brna. Soubor byl založen v roce 2006, má
za sebou mnoho vystoupení po celé republice
a v současné době připravuje svoje první CD, které
se možná podaří přivézt už do Poličky.
Pořádá spolek Náš Martinů při příležitosti 5. výročí svého vzniku. Koncert se
koná ve čtvrtek 5. března od 19.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů v Poličce.
Vstupné: 50 Kč.
Připravujeme:
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
nejpozději do 31. března 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.

Dvě tváře Veroniky Šrek Bromové – arteterapeutický seminář
21. 3. od 12.00 hod. v Centru Bohuslava
Martinů
Artefileticky zaměřený workshop pro veřejnost
na téma Hledání pravé tváře. Artefiletika a arteterapie nám pomáhají odkrývat naše svrchní
České a moravské pověsti
vrstvy, dostáváme se pod svou pevnou slupku
– v tvorbě Renáty Fučíkové
k méně známým místům ve spodních vrstvách
2. května - 26. července
našeho podvědomí. Můžeme se sami se sebou
Výstava nás prostřednictví ilustrací Renaty
potkat bez obav? Odhoďme strachy a pojďme si
Fučíkové zavede do světa dobrodružných příběhů
hrát a objevovat. Naše objevy a pocity budeme
z naší historie a provede nás krajinou domova.
sdílet v uzavřeném kruhu. Tento workshop je
Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuukázkový, sebepoznávací. Skutečná arteterapeu- je na předchozí tradici výstav Jiřího Trnky, Adolfa
tická práce je dlouhodobý pravidelný proces. Dle
Borna a Jiřího Šalamouna. Letos se ve výstavních
zájmu je možné domluvit pokračování skupinové
sálech galerie představí tvorba současné české iluči individuální. Výtvarný materiál je v ceně, ale
strátorky a autorky knih Renáty Fučíkové. Autorka
můžete si donést své oblíbené pomůcky, nůžky, se v oboru knižní ilustrace pohybuje od roku 1988
lepidlo a staré časopisy, z kterých budeme vystři- a doplnila svými obrázky řadu knižních titulů. Výhovat. Budeme také kreslit, nebojte se toho, nejde
tvarně zpracovává příběhy Aleny Ježkové a spoo dokonalé umělecké výsledky, ale o vyjádření
lupracuje se zahraničními nakladateli z Německa,
vlastních pocitů, naopak nezkušenost kreslíře je
Francie, Taiwanu či Korey. Výstava představí její
spíše přínosem, výsledky bývají více upřímné
ilustrátorskou spolupráci s Alenou Ježkovou - Staa nezkreslené zkušenou kreslířskou rukou.
ré pověsti české a moravské a s Václavem Cílkem
Součástí workshopu je komentovaná - Krajina domova.
přednáška k výstavě Dvě tváře Veroniky
Knížky svého dětství máme neodmyslitelně
Šrek Bromové.
spjaté s ilustracemi, které je doprovázely. ProDoba trvání včetně cca 10 min. přestá- střednictvím výtvarného programu plného her
vek je cca 4 hod. Účastnický poplatek: 350
a tvořivých aktivit se děti dostanou do světa poKč/osoba. Rodiče na rodičovské, důchodci, věstí, známých hrdinů a krajiny domova zachycustudenti a nezaměstnaní 300 Kč/osoba. jící kouty naší vlasti.
Max. počet účastníků je 10.
Lektorka MgA, Veronika Šrek Bromová, výtvarná umělkyně s 15letou pedagogickou zkušeností
a členka České arteterapeutické asociace s ukončeným dvouletým arteterapeutickým výcvikem.
Tvořivé odpoledne pro malé i velké:
Květná sobota
28. března 13.00 – 15.00 hod. v Centru
Bohuslava Martinů
K jaru patří květiny, k Velikonocům ratolesti
a ke koledě pomlázka!
Den před květnou nedělí při výtvarné dílně pod
vašima rukama rozkvetou nejrůznější květy z tylu,
látky i papíru, kterými můžete dozdobit váš oděv,
účes i domácnost. Především kluci si budou moci
uplést pomlázku z vrbových proutků.
Cena: 40 Kč/osoba, v ceně je zahrnutý
veškerý materiál a prohlídka jarní výstavy fijala, růže, mláďátka – jaro klepe na
vrátka.
Náš Martinů: Koncert vokální skupiny
OK Vocal
Máte-li rádi spirituály, gospely, písničky J. Ježka nebo třeba i rock’n’roll, přijměte pozvání na
koncert dívčího vokálního souboru Jiřího Chleb-
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Pozvánka do
Kabinetu Chaos

Výstava Kateřiny Dobroslavy Drahošové, Pojízdný
herbář potrvá do konce března.
Srdečně vás zveme k její prohlídce. Kateřina představuje své citlivé snové kresby tužkou a pastelem
na různé papíry. S kresbou pracuje velmi osobitým
inovativním způsobem, doporučujeme k vidění
všem zájemcům o studium uměleckých oborů.
Kresbu posouvá směrem k prostorové instalaci.
Pracuje s energiemi místa. V rámci její vernisáže,
která proběhla 14. 2., byl pokřtěn kalendář 2015
a dokumentační bulletin 2014, kde jsou zdokumentovány loňské výstavy a aktivity galerie Kabinet
Chaos ve Stříteži. Tento kalendář je pro návštěvníky
do rozebrání zdarma. Budeme se na vás těšit buď po
předběžné domluvě na tel.: 602 315 215 nebo e-mailu: verbrom@gmail.com. Pravidelně je otevřeno
v neděli od 13 do 18 h. Galerie byla po čtyři minulé
roky částečně podpořena granty na kulturu MKČR
a městem Polička.
V. Š. B.



Inspirace
z České inspirace

Jeden svět 2015 praskne
vaši ochrannou bublinu

Cheb
18. 3. - Nezmaři
Koncert folkové kapely, zač.
v 19.00 hod - Kulturní centrum
Svoboda

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy
šířené českou společností – to je cílem 17. ročníku festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět, který své publikum v Poličce
přivítá výzvou „Praskněte své bubliny!“. Těšte se
13. -19. března.

Hradec Králové
13. - 14. 3. – Veletrh cestovního ruchu Infotour
a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
Návštěvníci všech generací budou mít možnost
seznámit se s nabídkou cestovních kanceláří, destinačních společností, lázní, hotelů, sportovních
areálů apod. Součástí veletrhu jsou přednášky
renomovaných cestovatelů.

Jeden svět letos probíhá ve chvíli, kdy světem hýbou zásadní události jako útok na redakci satirického týdeníku v Paříži, válka na Ukrajině, rozpínání
Islámského státu, nárůst rasismu v České republice podporovaný čelními politiky. Díky moderním
technologiím můžeme dnešní dění prožívat v přímém přenosu – sledovat vývoj, zaujímat postoje,
aktivně reagovat. Přesto se chováme zcela opačně
– pouštíme k sobě jen vybrané zprávy. V ochranné
bublině je nám příjemně, protože máme pocit, že to,
Jindřichův Hradec
6. - 8. 3. – Workshop Móda a glamour v histo- co je venku, se nás netýká. “Takový pasivní postoj
je zvlášť v dnešní globalizované době nebezpečný
rických kostýmech
a proto chceme diváky vyzvat, aby svoje bubliny
Muzeum fotografie a moderních obrazových
praskli,“ říká Marie Jílková ze spolku Pontopolis,
médií
který Jeden svět v Poličce pořádá.
Kutná Hora
Tématy festivalu bude například islám, alterna20. 3. - Rovnodennost v Sedlecké katedrále
tivní způsoby života, duševní choroby nebo život
Tradiční sledování jedinečného světelného
v chudobě. Jako každý rok také letos se diváci moefektu, kdy sluneční paprsek putuje lodí nejstarší
hou těšit na debaty se zajímavými hosty.
katedrály ve střední Evropě. Součástí programu je
Součástí festivalu bude i workshop My street
i hudební produkce.
film, díky němuž se zájemci naučí, jak pracovat
s kamerou a jak si natočit vlastní film. Filmy naLitomyšl
točené v Poličce se budou promítat v Divadelním
26. - 29. 3. - Slavnostní otevření zámku
klubu ve středu 18. března od 19 hodin.
- památky UNESCO - květinovou výstavou

Telč
28. 3. - Zahájení jarní sezóny v Telči na náměstí
Vítání svátků jara a stavění máje s místními
horáckými folklorními soubory Kvíteček, Kvítek I
a II a Podjavořičan Telč a tradičním předváděním
řemesel. Velikonoční dílny Domu dětí a mládeže.
Třeboň
27. 3. – 20 hod. - Městský ples Pětilisté růže
Společenský sál Lázní Aurora - účinkují Pavel
Helan, finalista Československo hledá talent, mistři světa z taneční školy Stanislava Schöna, velká
tombola a bohatý raut.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz

nebyl zapomenut, dnes tu dokonce roste imitace
Karlova mostu. Na výstavbu „malé čínské Prahy“
dohlíží český sinolog Tomáš Jirsák, který do Číny
přijel se svou ženou a třemi syny. Na místní univerzitě vyučuje češtinu a snaží se sžít s rozdílnou
kulturou. Jak hluboce věřící rodina zvládne tuhle
velkou změnu?
Sobota 14. 3. ve 20.00 hod. Bojovníci ze severu,
Dánsko, Somálsko – sál Střelnice, Šaffova 233
Žijí své životy stejně jako každý druhý, přesto
jednou vezmou do ruky zbraň a jdou zabíjet. Desítky mladých lidí se v posledních letech přidávají
k radikálním islamistickým skupinám. Jaké jsou
jejich motivy? Proč se nechali přesvědčit, že bojovat a zemřít za Alláha je smysl života? Jak jejich
cesty končí? A jak se s osudem svých zmanipulovaných dětí vyrovnávají jejich rodiče? Na film naváže debata s mluvčím iniciativy syrskarevoluce.cz
Assem Atassi.

Od 16. do 20. března proběhne oblíbený Jeden
svět pro školy. Učitelé se mohou hlásit na festival
u Elišky Doubkové na tel. 721 470 471.
Více informací o festivale najdete na www.pontopolis.cz a přes facebookový profil Jeden svět
v Poličce.
Program festivalu Jeden svět v Poličce
Pátek 13. 3. v 19.00 hod. Danielův svět, Česká
republika - centrum Pontopolis, Riegrova 52
Žijí bez vidiny partnerského života a opětované
lásky. Osmdesát procent z nich trpí depresemi
a pomýšlí na sebevraždu. Řeč je o pedofilech.
K jejich sexuální orientaci se váže zřejmě jedno
z posledních a nejsilnějších tabu současné společnosti. Daniel, mladý student literatury, by ho rád
prolomil, a dává proto nahlédnout do svého světa.
Po filmu následuje debata s psychologem Karlem
Žákem.
Sobota 14. 3. v 18.00 hod., Je nám spolu dobře,
Česká republika – sál Střelnice, Šaffova 233
Na počest česko-čínského přátelství darovala
vesnička Vinařice v 50. letech minulého století čínskému družebnímu městu zemědělské stroje. Dar
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Čtvrtek 19. 3. ve 14.00 hod. Stále spolu, Česká
republika - DPS „Penzion“ Polička, Družstevní
970
Na šumavských stráních panuje ticho a klid. Jen
v okolí stavení rodiny Mlčochových bývá rušno.
Vystudovaný kybernetik Petr a učitelka Simona
mají totiž devět dětí. Otec Petr rozhodl, že on
a jeho rodina se vzdají výdobytků moderní civilizace, aby ve jménu svobody mohli žít v souladu
s přírodou, volně a nezávazně. Za jakou cenu je
tato svoboda vykoupena a jaké hodnoty naopak
rodina získává?
Čtvrtek 19. 3. v 19.00 hod. Neviditelné vlny, Rakousko - centrum Pontopolis, Riegrova 52
Vize světa propojeného virtuální sítí a planety
pokryté bezdrátovým signálem jsou vzrušující
hudbou blízké budoucnosti a někde již realitou.
Pro lidi trpící přecitlivělostí na elektromagnetické
vlny představují noční můru. Jejich osudy ve vynuceném exilu na útěku před moderní technologií,
která jim způsobuje nesnesitelné fyzické obtíže.
Co se stane, až bezdrátový přístup k internetu pokryje celou planetu? Po filmu následuje debata.
Čtvrtek 19. 3. v 21.00 hod. Toto a jeho sestry,
Rumunsko - centrum Pontopolis, Riegrova 52
Toto, Andrea a Ana jsou k sobě vázáni silným
sourozeneckým poutem. Jejich matka je ve vězení, a tak jsou odkázáni jen sami na sebe a pomoc
příbuzných. Ti si ale z jejich bytu na bukurešťském
předměstí udělali feťácké doupě. Nejstarší Ana
(17) brzy také propadá drogám. Andrea (15) však
hledá únik ze sociální pasti a podaří se jí zajistit
pro sebe a Tota (10) bydlení v dětském domově.
Sourozenci neztrácejí víru sami v sebe a doufají,
že rodina bude zase jednou pohromadě.

Polička Jazz Festival podevatenácté
19. ročník poličského jazzového festivalu proběhne letos ve dnech 16. - 18. dubna. Festival získal
oblibu mezi posluchači i muzikanty a mnohokrát
ho navštívily velké osobnosti naší i mezinárodní
hudební scény. Letmý pohled do programu napovídá, že ani v letošním nezůstane festival svým
příznivcům nic dlužen.
Hlavní program proběhne v Tylově domě v pátek
17. a v sobotu 18. 4. Páteční večer zahájí svérázný
vokální sextet Skety, uskupení mladých muzikantů, které si za dobu své nedlouhé existence získalo
srdce posluchačů i respekt odborníků. Jejich
vystoupení jsou plná svěžích hudebních nápadů,
vzrušení i vtipu. Skety můžete znát například z předávání Českých lvů a cen Anděl nebo ze společného
účinkování s Janou Kirschner. Následně se představí přední maďarský jazzový saxofonista Mihály
Borbély, významný hudební pedagog, nositel řady
ocenění a osobnost, jehož hudba formuje podobu
současného maďarského jazzu. Závěr pátečního večera pak bude patřit první dámě českého jazzu Janě
Koubkové. Janu Koubkovou není nutné poličskému
publiku představovat. Tato zpěvačka, skladatelka, básnířka a učitelka hudby se do Poličky často
a ráda vrací.
Úvod sobotního večera bude patřit legendárnímu
klavíristovi, jazzovému hudebníkovi a skladateli
Karlu Růžičkovi. Ten se na hudební scéně pohybuje již padesát let a za tu dobu spolupracoval
s desítkami předních jazzových těles i sólistů.

Jeho skladby byly s velkým úspěchem uvedeny na
mnoha světových scénách. V druhé části večera
představí jazzový kytarista Libor Šmoldas dvě
osobnosti newyorské jazzové scény, bubeníka Adama Nussbauma a basistu Jay Andersona. Oba patří
k nejuznávanějším jazzovým hudebníkům v USA,
mají za sebou dlouhodobou spolupráci se slavnými
jazzmany, podíleli se na desítkách úspěšných alb,
jsou nositeli světových hudebních ocenění včetně
cen Grammy. Festivalové finále bude patřit Danu
Bártovi a Triu Roberta Balzarta, muzikantům,
kteří nepochybně patří k tomu nejlepšímu, co česká
jazzová scéna nabízí.
Festival doprovodí dvě tradiční akce, divadelní
(baletní) vystoupení a výstava fotografií. Ve čtvrtek
16. 4. se v Tylově domě již potřetí setkáme se skupinou moderního tance VerTeDance. Za hudebního
doprovodu Clarinet Factory a v režii Jiřího Havelky
uvidíme vystoupení s názvem Korekce, za které získali ocenění Taneční inscenace roku 2014. Fotografická výstava bude tentokrát společným ohlédnutím
sedmi fotografů za uplynulými ročníky festivalů.
Přijďte na festival a nenechte si ujít tuto hudební
událost, která svým významem přesahuje běžné
kulturní dění našeho regionu. Podrobný program
bude zveřejněn v dubnovém čísle Jitřenky, již
nyní je však k dispozici na www.jazz.policka.org
nebo www.tyluvdum.cz. Předprodej vstupenek byl
zahájen.
Jaroslav Mareš

Březnová ZUŠka
Vážení čtenáři,
dovolte, abych vás seznámila s děním v naší Základní
umělecké škole. Únor se nesl
ve znamení příprav na okresní
kola soutěží ZUŠ, kterých se
účastnil hudební a taneční obor. V okresním
kole soutěže ZUŠ v sólovém zpěvu, které proběhlo v Litomyšli, obsadily mladé a nadějné
zpěvačky pod vedením Petry Boštíkové všechna
tři místa.
Další den se žákyně tanečního oboru zúčastnily okresního kola soutěže ZUŠ ve svitavské
Fabrice, odkud si odvezly pod vedením Venduly
Pelzové 1. místo a postupují se svou choreografií
do krajského kola bojovat o další ocenění.
Okresní kolo dechových a žesťových nástrojů
pořádala ZUŠ Jevíčko, kam se vydali svůj talent
předvést žáci Ludmily Mazalové, Petra Mazala,
Tomáše Jandla a Miroslava Jindry. Výsledky
byly skvělé, děkujeme za reprezentaci školy
a gratulujeme všem zúčastněným žákům a především těm, kteří postupují dál do krajského
kola.
Výsledkové listiny jsou k dispozici na propagačních místech ZUŠ.
Dále mi, prosím, dovolte pogratulovat žákyni
Ester Tomáškové k úspěšnému přijetí na konzervatoř v Pardubicích a poděkovat Jitce Nackové za skvělé pedagogické vedení.
A aby byly zastoupeny i další obory, i obor
výtvarný sklízí svoje úspěchy. Děkuji, Karlu
Musilovi a Pavlu Fialovi, za výbornou přípravu
žáků na střední umělecké školy.
Nyní ještě malá ochutnávka toho, co nás
i vás čeká v březnu. Každoročně pořádáme dvě
akce. Jarním koncertem ZUŠka vítá a oslavuje
společně se svými žáky příchod jara. Na tomto
koncertě, který proběhne ve čtvrtek 19. března
v 17 h v Divadelním klubu, se představí žáci naší
školy a společně si zahrají a zazpívají se svými
rodiči, prarodiči či sourozenci.
Z dalších tradičních akcí, které pravidelně
ZUŠ pořádá ve spolupráci s Tylovým domem je
Koncert učitelů, který se koná v pátek 27. března

Festival, který
se ptá
Víte, kolik krve proteče mikrofonem? Víte, jak probíhá bitva
v básnění? Víte, kam směřuje
mladá česká animace? Víte, jak
se tančí nebalet na Malé Straně
a balet na Vysočině? Nevíte? Tak
to přijďte 20. a 21. března do Divadelního klubu
na třetí ročník divadelního festivalu Momentum!
Paralelní svět ve známém prostředí stvoří Martin
Hurych se svou smečkou.
P. R. Bes ml.

Kurz opravy knih
Městská knihovna v Poličce zve zájemce z řad
odborné i laické veřejnosti na Kurz opravy knih
28. 3. (13 -16 hod.) Přednáška - teorie a postupy.
Praktická část - ukázky oprav, možnost vyzkoušení, konzultací, nákup materiálu a pomůcek.
Vede lektorka: Jarmila Sequensová, Knihařství
Praha 2.
Přihlášky a informace:
knihovna.pomezi@seznam.cz, tel: 773 680 759.
Účastnický poplatek: zaměstnanci knihoven
50 Kč/osoba, laická veřejnost 90 Kč/osoba.
Připravte si dotazy, přivezte si knihy.

Kutná Hora
23. května

v 17 hodin ve velkém sále Tylova domu, na kterém se představí skladby interpretované našimi
pedagogy.
Poslední výraznou akcí v měsíci březnu, na
Jak jsme již uvedli v minulé Jitřence, organikterou srdečně zvu a lákám milovníky muzikálů
zuje město Polička společně s provozovatelem
je představení literárně-dramatického oboru
IC - cestovní kanceláří Ko-tour zájezd na téma
ZUŠ ve spolupráci s Divadelním spolkem Tyl „Poznáváme města České inspirace – Kutná Hora“.
Polička, Šakalí léta, jehož premiéra se bude
Zde přinášíme předběžný program zájezdu a další
konat v neděli 22. března v 18 h ve velkém sále
informace.
Tylova domu.
7.00 hod. – odjezd z Poličky
Věřím, že vás některá z našich připravovaných
9.00 hod. - Vlašský dvůr
akcí osloví, či zaujme a budeme se velice těšit na
11.00 hod. – České muzeum stříbra (Hrádek)
vaši návštěvu.
a Štola sv. Jiří (prohlídka trvá cca 1,5 hod.)
Mgr. Petra Palcová
volný program
www.zusbmpolicka.cz
15.00 hod. – Chrám sv. Barbory
16.45 hod. – Sedlec
17.30 hod. – odjezd do Poličky
Cena zájezdu 280 Kč zahrnuje dopravu, místního průvodce a materiály o Kutné Hoře. Ceny
vstupů nejsou zahrnuty v ceně a záleží na každém,
jaký vstup a prohlídku si vybere. Upozorňujeme
pouze, že prohlídka Hrádku je fyzicky velmi náročná. Stále platí, že v den zájezdu probíhá v Kutné
Hoře kulturně - gastronomický festival Kuchyně
První republiky.
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Ing. N. Šauerová,
členka výkonného výboru České inspirace

Klub dívek a žen s Turnerovým syndromem
si vás dovoluje pozvat
16. 5. od 19.30 hod. na divadelní představení

„Milovat k smrti malý muzikál o velké Edith Piaf“.
Hrají: Světlana Nálepková, Martin Sochor,
Juraj Bernáth.
Akce se koná v zámecké jízdárně, Litomyšl.
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Litomyšl, tel. 461 612 161.



Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Čtvrtek 5. 3. ve 20.00 hod.
Kritický klub Jana Rejžka
Labyrintem současné české literatury vás
provede přední český kulturní kritik Jan
Rejžek.
Vstupné 40 Kč
Pátek 6. 3. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Levíček/Weiss Project (CZ, USA) Jiří Levíček - piano, Evan Weiss - trubka, Rasťo
Uhrík - kontrabas, Kamil Slezák - bicí.
Jiří Levíček je klavírista předního českého
jazzového tria Roberta Balzara, se kterým
spolupracuje od roku 2012. Žil osm let
v USA, zde studoval a učil na Univerzity
Of North Texas. Za tu dobu spolupracoval
s mnoha muzikanty, kteří působí na New
Yorské jazzové scéně a jinde po spojených
státech. Trumpetista Evan Weiss pochází ze
Seattlu, s Jiřím začal spolupracovat v roce
2006, kdy se oba potkali na výše zmíněné
škole. Vytvořili několik společných projektů a často se potkávali na pódiu v různých
formacích. V roce 2010 přizval Evan Jiřího
ke spolupráci na debutovém albu Math of
Magic, které vyšlo u labelu Inner Circle Music. Koncert je součástí jedinečného turné
kvartetu tvořeného výbornými hudebníky.
Většinu repertoáru tvoří vlastí skladby
z dílny Evana Weisse a Jiřího Levíčka.
Vstupné 130 Kč/70 KčS
Sobota 7. 3. v 16.00 hod.
Poličský skřivan 1. kolo
Tradiční soutěž kapel o postup na Poličské Rockoupání. Více info na klubových
plakátech a stránkách www.divadelniklub.cz Vstupné 50 Kč
Pátek 13. 3. v 18.00 hod.
Friday 13Th multi-core Hell Night
Gutalax (cz gore grind Křemže), Attack of
rage (grind SK), High purity (grind Brno),
E.D.A.E. (punk grind Litomyšl), Prolapsed (death grind Hlinsko), And Then She
Farted (deathcore - powerviolence), Pórek
Vagina (one man cyber noise grind show
Bystré)
Vstupné 120 Kč
Sobota 14. 3. v 19.00 hod.
VII. večer akustické hudby
BG Nova (newgrass), Tieň (tradiční bluegrass SK), Stoptime (bluegrass & acoustic
music)
Vstupné 100 Kč
Neděle 15. 3. v 16.00 hod.
Jak kocour Goliáš cestoval
Výpravná pohádka v podání divadla
RAZDVA o kocouru Goliášovi, kterému
vítr odnese draka. Při jeho hledání zažívá
nejrůznější dobrodružství a mimo jiné procestuje celý svět. Pohádka lehce didaktická
vhodná pro celou rodinu či pro děti od 3 do
10 let.
Vstupné 30 Kč
Středa 18. 3. v 19.00 hod.
My street fi lms - Tvoje ulice, Tvůj fi lm
Dva filmy z Poličky! Natočili je zdejší
studenti pod vedením Bohdana Bláhovce
a Kristýny Bartošové. V rámci projektu My
street films vzniká online filmová mapa ČR autoři nejlepšího filmového námětu mohou
svůj snímek představit na britském festivalu Open City Docs Fest. Host Diana Taba-



kov představí vybrané filmy loňského roku
spolu s aktuálním letošním programem.
Vstupné 70 Kč
Čtvrtek 19. 3. v 17.00 hod.
Jarní koncert ZUŠ
Vstupné 30 Kč
Pátek 20. 3. v 19.00 hod.
MOMENTUM
Divadelní festival.
Vstupné 69,50 Kč/ 99,50 Kč
Sobota 21. 3. v 18.00 hod.
MOMENTUM
Divadelní festival.
Vstupné 69,50 Kč/99,50 Kč
Čtvrtek 26. 3. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí - Krowiak Legendární komix
Jozefa “Danglár”
Gertliho zpracovaný v LiStOVáNí jako
časovaná bomba. Slovenská bondovka
připlouvá do stověžaté Bratislavy a uvádí
příběh agenta Krowiaka.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
Pátek 27. 3. ve 20.00 hod.
Knihovnický ples
Na neformálním knihovnickém plese
k oslavě měsíce čtenářství zahrají kapely
Původní Bureš, Fru Fru a Omakalamuhopotajmu. Vstupné 130Kč/70 KčS
Sobota 28. 3. v 16.00 hod.
Poličský Skřivan
II. kolo Tradiční soutěž kapel o postup na
Poličské Rockoupání. Více info na klubových plakátech a stránkách www.divadelniklub.cz
Vstupné 50 Kč

Městská knihovna
Březnová dobrodružství s knihovnou
Tradičně pro vás připravujeme
v rámci měsíce čtenářů nabitý
kulturní program a ani tentokrát
tomu nebude jinak.
Středa 4. 3. – čítárna knihovny od 16.00 hod.
Pohádková dílna s Alenou Vorlíčkovou
- výtvarný workshop pro rodiny s dětmi
Společné čtení, povídání, naladění s pohádkovou
relaxační hudbou, malování nebo tvůrčí psaní.
Alena Vorlíčková, autorka projektu Pohádky pro
společné čtení, lektorka pohádkových dílen a překladatelka slovinských lidových pohádek, vaše
dítka zavede do kouzelného světa pohádek. Vstupné zdarma.
Čtvrtek 5. 3. – Divadelní klub od 20.00 hod.
Kritický klub Jana Rejžka
Labyrintem současné české literatury vás provede přední český kulturní kritik Jan Rejžek. Vstupné
40 Kč.
Středa 11. 3. – čítárna knihovny od 16.00 hod.
Plackování – Tvořivá dílna
pro děti i dospělé
Vyrobte si vlastní placky, klíčenky či magnetky
pro sebe i své nejbližší. Motiv si můžete u nás namalovat, vytisknout nebo donést svůj vlastní z domova
na flashce či v papírové podobě. Vstupné 40 Kč.
Středa 18. 3. – kavárna ArtCafé od 19.00 hod.
Autorské čtení s Janem Němcem
(Dějiny světla)
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Autorské čtení románu Dějiny světla vás zavede
do hlubin duše neobyčejného fotografa Františka
Drtikola. Román byl nominován na cenu Magnesia Litera 2013, jeho autor, Jan Němec debutoval
básnickou sbírkou První život, za svou prozaickou
prvotinu Hra pro čtyři ruce byl nominován na
Cenu Jiřího Ortena, pracuje jako redaktor v nakladatelství Host a spolupracuje s týdeníkem Respekt. Žije střídavě v Brně a v Poličce, kde Dějiny
světla napsal. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 26. 3. – Divadelní klub od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Krowiak
Legendární komix Jozefa “Danglár” Gertliho
zpracovaný v LiStOVáNí jako časovaná bomba.
Slovenská bondovka, psaná stylem druhořadého
zámořského autora, ve které agent Roger Krowiak, bratr slavného Jamese, muž s ocelovými
svaly, nebesky vysokou inteligencí a neodolatelným šarmem, připlouvá do stověžaté Bratislavy,
hlavního města Polska. Zaplétá se do složité hry
a stihne přitom poznat čtyři nejkrásnější ženy světa. Účinkují Lukáš Hejlík, Pavel Oubram a Věra
Hollá. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v knihovně na oddělení pro dospělé. Vstupné
100 Kč/50 Kč.
Pátek 27. 3. – Divadelní klub od 20.00 hod.
Knihovnický ples
Na neformálním knihovnickém plese k oslavě
měsíce čtenářství zahrají kapely Původní Bureš,
Fru Fru a Omakalamuhopotajmu. Vstupenky je
možné zakoupit v předprodeji v knihovně na oddělení pro dospělé. Vstupné 130 Kč/70 Kč. Akce se
koná v nekuřáckém prostředí.
Neděle 29. 3. – kavárna ArtCafé od 16.00 hod.
Kavárna paměti
V naší první kavárně paměti se zaměříme na
okolnosti vzniku a průběhu projektu Memoria
Polička. Budeme si povídat o orální historii a zájemcům nabídneme pár základních tipů, jak vést
rozhovory. Kavárnou vás provedou Jarda Najbert
a Jan Jukl. Možná přijde i pamětník.
3. 3. – 29. 3. – vestibul knihovny
Podklady z poličských hospod
– březnová výstava
Výstava umění sebraného po poličských hospodách, šantánech a salónech vám představí poklady
ukrývající se v jejich zákoutích.
Březnový tematický koutek
– Měsíc čtenářství
Březnovým tématem bude jak jinak než čtenářství. Poznejte svět knihovníků, čtenářů a knihoven. Nabídneme knihy o rozvíjení technik čtení,
o tom, proč a jak číst dětem, knihy o historii čtení,
neopomeneme ani příběhy knihovníků.
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Tylův dům v Poličce zve malé i velké na
zábavný pořad s Divadýlkem Mrak z Havlíčkova Brodu

POHÁDKOVÝ KARNEVAL
určeno pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ

Přijďte strávit odpoledne v pohádkovém světě.
Děti v maskách pohádkových postav vítány.
A co vás v pohádkovém světě čeká?
Můžete tancovat, dovádět a skotačit.
Budete mít šanci se proměnit
v pohádkové postavy
a plnit pravé pohádkové úkoly.
Svojí šikovností možná vysvobodíte i zakleté princezny.

TYLŮV DŮM V POLIČCE
vás srdečně zve na tradiční jarní akci

VELIKONOČNÍ
INSPIRACE,
která se bude konat
v neděli 29. března
od 13.00 do 17.00 hodin.
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne,
jarně se naladit,
načerpat inspiraci na Velikonoce
a možná si zakoupit i nějaký velikonoční
dárek pro své blízké nebo jen tak
– sobě pro radost.

sobota 14. března
začátek v 15.00 hodin
(program karnevalu 15.00 – 16.30 hodin)
velký sál Tylova domu
stolová úprava

Budete-li se chtít této akce zúčastnit jako
prodejce řemeslného zboží
s velikonoční a jarní tématikou,
přihlaste se na níže uvedené adrese.

Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru ve vestibulu
Tylova domu.
vstupné: masky 20 Kč
ostatní 50 Kč

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

LETNÍ TÁBORY
POŘÁDANÉ
PIONÝREM POLIČKA
LETNÍ STANOVÝ TÁBOR

Damašek u Pusté Rybné
5. - 18. 7.
2 950 Kč
Pro členy i nečleny Pionýra
VODÁCKÝ PUTOVNÍ TÁBOR
25. 7. - 2. 8.
DUNAJEC (POLSKO)
Pro členy i nečleny oddílu
ve věku 9 – 18 let
Bližší info:
www.softer.cz/pionyr
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Znak města Poličky
Lev a orlice Objasnit původ poličského znaku
pokud se použije žlutá barva, tak lev je bílý.] Ponení snadné. Dobové prameny o něm mlčí a mů- pis znaku, stanovený podvýborem pro heraldiku
žeme tak vyslovovat pouze hypotézy. Počátky
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR r. 2014, je
heraldického spojení lva a orlice v půleném štítu
závazný. Korunka nad štítem (připomínající, že
lze pro náš účel najít na denáru Přemysla Otakara
Polička byla královským věnným městem) je doII. Zajímavé je, že stejné figury měl i znak Mělníku
plněk 18. století, který není součástí popisu a není
a Starého Plzence. O původu městských znaků
nutno jej používat.
a o jejich návaznosti na již dříve používané pečeti,
Výtvarné pojetí Na rozdíl od popisu je výtvarpojednává podrobně kniha Jiřího Čarka Městské
né řešení libovolné (dodržující pouze heraldické
znaky v českých zemích (1985).
zásady) – nejstarší dochovaný znak je na klenbě
Pečeť Poličky U prosperujících královských
kostela sv. Michaela (před 1576) a v průčelí radměst je užívání pečeti se symbolem panovníka
nice (1743, s úpravou 19. století?). Od počátku
předpokládáno v 2. polovině 13. století (nejstarší
19. století vzniklo dodnes několik desítek podob
dochovaná z r. 1247 je Brna - hradby a lev; pod- městského znaku (je to zajímavý námět pro zájemdanský Německý Brod již 1269). Neobjasněný je
ce o pátrání ve městě). Na některých vyobrazeních
původ a stáří pečeti Starého Plzence. Jednalo se
poličského znaku z 19. a 20. století jsou místo seker
o mimořádně významné město, které po založení
mylně zobrazena hornická kladívka. Za kuriozitu
Plzně r. 1295 upadlo. Plzenec má honosné znamení
můžeme považovat nerealizovaný návrh z roku
na pečeti – pokud bylo užíváno před r. 1295 (což
1922 na změnu znaku – na nahrazení dosavadní
však není doloženo), nevylučovalo by to, že i Polič- orlice „nevítanou to upomínku na panství habska již v té době mohla mít obdobnou pečeť. To, že
burské“ za orlici moravskou. Nejnovější výtvarná
byly heraldické figury na pečeti, neznamená, že se
podoba znaku (schválená v listopadu 2014 radou
jednalo o znak (pečeť Mělníka dochována z r. 1331, města pro oficiální užívání) je od Petra Tomase
Poličky 1362). Pečeť byla významným právním
a Rek plus ho zapojil do nového vizuálního stylu
dokladem, malovaný či tesaný znak měl repre- města (a muzeum pružně vydalo dvě samolepky).
zentační funkci (vyobrazení na pečeti a znaku se
Soupis starší literatury o znaku najdou zájemci na
v nejstarším období často lišila).
www.cbmpolicka.cz: Junková - Junek - Vondrová:
Starý znak Poličky Nejstarší doložený městský
Bibliografie města Poličky, 2014, s. 289.
znak je z r. 1315 (Brno). Z roku 1339 se dochovalo
A co tedy poličský znak představuje? Od počáterbovní privilegium pro tridentské biskupství. Vý- ku měl připomínat pána města – českého krále,
znam Tridentu a Poličky nelze pochopitelně vůbec
ale zároveň vyjadřovat i královskou ochranu. Kažsrovnávat, jde však o doklad, že královská kance- dopádně jde o jeden z nejvznešenějších městských
lář tento typ listiny zhotovovala. Výslovně se zde
znaků, protože spojuje nejdůstojnější heraldické
praví: „Král Jan zvážil žádost, shledal ji spravedli- figury – lva a orla. Středověká dvorská propavou a rozumnou a udělil tridentskému biskupství
ganda, šířená minesengry, vykládala znamení lva
znak sv. Václava, který byl nyní uprázdněn“. Pojem
a orla ve smyslu osobních symbolů krále Přemysla.
„uprázdněn“ znamená, že nebyl českým králem
Je při tom pravděpodobné, že šlo o obrazový
používán. To by byl i případ půleného štítu se
protějšek polarity krále železného a zlatého. „Alelvem a orlicí (ten král také nepoužíval). Bez opory
xandrem je v boji, Šalamounem je moudrostí“ či
v pramenech můžeme pouze spekulovat, zda Po- „lvem je myslí a orlem šlechetností“. V tom smyslu
lička obdržela znak právě od Jana Lucemburského
založila dvojice lva a orla tradici, kterou můžeme
(možná za svoji věrnost v bojích krále se šlechtou;
sledovat až ke králi a císaři Václavu IV.
Mělník byl zase oblíbeným sídlem královny). NeKrálovský lev upomíná na královské založení
lze vyloučit, že by si tento válečník dovedl zavázat
a ukazuje, že jde o české město. Orlice, původně
svá města i bez vynaložení peněžních obnosů. Po- svatováclavská, upomíná na duchovní tradice českud se zamyslíme nad původní barevností znaku, kého národa. Ochrany sv. Václava se ve vladařské
lze uvažovat o českém lvu (stříbrném v červeném
symbolice dovolával jak Přemysl Otakar II., tak
poli) a svatováclavské orlici (černé s červenými
Karel IV. – tedy zakladatel a zvelebitel Poličky.
plaménky ve stříbrném poli).
Novější umístění orlice do zlatého pole připomíná
Novější znak Poličky (stejně jako mělnický) má
císařského orla, což odpovídá i staletému spojení
černou orlici na zlatém poli. Což je nepochybně
titulu českého krále s císařským titulem v rukou
projevem polepšení znaku a odkazem na císař- dynastie Lucemburků i Habsburků (a vazbu města
ského orla. Toto polepšení mohl udělit český král, ke královně a císařovně). Spojování nejvznešekterý byl zároveň císařem (a patrně takový, co
nějších symbolů – lva a orlice – má tradici jak na
si potřeboval zdarma zavázat město). Vhodným
přemyslovském, tak i lucemburském panovnickandidátem by byl Zikmund Lucemburský, kte- kém dvoře a vyjadřuje spojení síly a duchovního
rého v r. 1436 přijala za krále i husitská Polička. vzletu.
Zikmund ji pak vzápětí připsal s Mělníkem
David Junek
a dalšími městy své manželce mezi věnná města.
Znak byl navíc polepšen tím, že orlice obdržela
korunu a dole se objevily dvě zkřížené sekery
- ty odlišují poličský znak (nejstarší doklad je na
pečetidle z 2. pol. 15. století, dochovaném v muzeu) od mělnického. Mohlo by se jednat o válečné
sekery. Nebo o sekery řeznické (v tomto období šlo
o nejvýznamnější cech), či o připomínku okolního
pohraničního hvozdu? V literatuře je často zmiňována listina Vladislava Jagellonského z r. 1478,
kterou údajně schvaluje městský znak a uděluje
právo pečetit červeným voskem – opis nebyl nalezen a o originálu praví „Liber memorabilium“
z r. 1659: „Privilegium krále Vladislava na pečetění červeným voskem v létu 1478 udělené shnilo, od
něho pečeť neporušená se vynachází“.
Popis znaku V červeno-zlatě polceném štítě
vpravo (heraldicky vpravo je z pohledu diváka
vlevo) český lev, vlevo z poltící linie vyniká polovina černého korunovaného orla se zlatou zbrojí
(tj. zobákem a pařátem), v patě štítu dvě zkřížené
sekery přirozené barvy. [Poznámka: pokud se
použije zlatá barva pod orlici, tak lev je stříbrný,
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Z činnosti DPS
„Penzion“
Šikovné ručičky své první setkání v tomto
roce věnovaly plánování. Povídaly si o tom,
z jakého materiálu nejraději tvoří, co nového by
se chtěly naučit a také čím by obohatily letošní
výročí města. Plánů je hodně a jako první přišly
na řadu bambule. Šikovné ručičky vyrobí během
roku 750 bambulí, které se stanou součástí
podzimní výstavy v DPS „Penzion“, věnované
výročí města Polička. Chuť do práce je veliká,
první bambule jsou již vyrobené. I v novém roce
pokračuje tradiční narozeninové zpívání, plné
krásných písní a muziky. Únorový Rukavičkový
bál se podle seniorů vydařil. K vidění byly rukavice lyžařské, doktorské, zahradnické, vycházkové, plesové - někteří zvolili podle rukaviček
i nápadité převleky. Pěvecký soubor Poupata
si připravil divadelní vystoupení s názvem Rukavička. Taneční vystoupení předvedl kroužek
Beseda a nechyběla ani tombola. K poslechu
i tanci hráli pánové Hladík a Otepka, zpívala
paní Andrlíková.
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Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

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

28.-29. 3.

MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.



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

Zajíc Ušák
- keramická dílna pro děti
od 1. třídy
Termín: úterý 10. 3. (dále dle domluvy vždy
v úterý)
Čas:
16.00 -17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
80 Kč
Přihlášky: do 9. 3.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Vaříme zdravě a hravě
- kurz vaření pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 12. 3., 19. 3, sobota 28. 3.
Čas:
čtvrtek 16.00 - 17.30 hodin, sobota
(děti v 8.30 a rodiče v 10.00 na
speciální snídani)
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Přihlášky: do 2. 3.
Lektorka: Irena Chroustovská
Info:
461 725 352, 736 761 281
Jumping kids párty ,,Hejbni kostrou“I.
- zábavné odpoledne pro děti 1. st.
ZŠ s pohybem, hrami a relaxací na
trampolínách
Termín: pátek 13. 3.
Čas:
14.00 -15.30 hodin
Místo:
Jumping hala Na Lukách - sraz
S sebou: sportovní oblečení, pití a dobrou
náladu
Cena:
60 Kč (v ceně je oplatek)
Přihlášky: do 11. 3.
Lektorka: Zuzana Vykydalová
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Jumping kids párty,,Hejbni kostrou“II.
- zábavné odpoledne pro děti 1. st.
ZŠ s pohybem, hrami a relaxací na
trampolínách
Termín: pátek 13.3.
Čas:
15.30 – 17.00 hodin
Místo:
Jumping hala Na Lukách - sraz
S sebou: sportovní oblečení, pití a dobrou
náladu
Cena:
60 Kč ( v ceně je oplatek )
Přihlášky: do 11. 3.
Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Kurz enkaustika
- výtvarná dílna pro studenti
a dospělé
Technika malby horkým voskem
na křídový papír
Termín: středa 18. 3.
Čas:
17.30 - 19.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč (cena zahrnuje 1 ks pasparty)
Přihlášky: do 17. 3.
Lektorka: Hanka Vltavská
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Očista těla
Přednáška je o očistě těla. Jak
si pomoci bylinami a jinými
přírodními preparáty očistit tělo
od škodlivin, které se nám v těle
usadili ze stravy, nečistého ovzduší a špatných emocí.



Termín:
Čas:
Místo:
Lektorka:
Cena:
Info:

středa 18. 3.
18.30 hodin
SVČ Mozaika
Dagmar Ostatková
50 Kč
Dagmar Ostatková, tel.: 603 841 051

Velikonoční prázdniny
Skokani a horolezci
- sportovní den pro děti 1. st. ZŠ s pohybem na trampolínách a horolezeckou stěnou
Termín: čtvrtek 2. 4.
Čas:
9.00 - 15.00 hodin
Místo:
hala Na Lukách – sraz v Mozaice
S sebou: sportovní oblečení, pití a dobrou náladu
Cena:
190 Kč (v ceně je oplatek, džus a oběd)
Přihlášky: do 27. 3.
Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Velikonoční prázdniny u koní
Pobytová akce pro dívky v JK Vraník
Stašov
Termín: čtvrtek 2. 4 – pátek 3. 4.
Čas:
čtvrtek 11.00 odjezd autobusem,
návrat pátek v 18.00 hodin
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
400 Kč
Přihlášky: do 27. 3.
Lektorka: Marta Pletichová
Info:
Irena Chroustovská, 605 431 034
Velikonoční výlet za poklady
- Geocaching
Pojedeme do okolí Semanína, kde je
série kešek. Budeme tedy lovit kešky
jak houby po dešti. Dárek pro každého
– CWG geocoin – mince ze dřeva vypálená laserem.
Termín: čtvrtek 2. 4.
Sraz:
7.15 hod. na vlakovém nádraží v Poličce (odjezd 7.30 hod.)
Návrat: 13.30 hodin
Cena:
115 Kč
Přihlášky: do 1. 4.
S sebou: Svačinu, pití, sport. oblečení, pevnou
obuv, dobrou náladu
Náročnost trasy: lesní terén, zpevněné cesty, 7km
Lektor:
Miloš Specinger
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Námořnický den
- pro děti od 1. třídy
Natiskneme si námořnická trička
a čepice, hry, námořnický taneček
a promítání „Pepka námořníka“.
Termín: pátek 3. 4.
Čas:
9.00 - 16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: obyčejné bílé tričko
Cena:
100 Kč (v ceně je oběd a materiál)
Přihlášky: do 30. 3.
Lektorka: Alena Hejduková, Dáša Procházková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Velikonoční tvoření
- aranžování pro studenty a dospělé
- aranžování nádoby s řezanými rostlinami a aranžmá na dveře
Termín: pátek 3. 4. 2015
Čas:
16.30 - 18.30 hodin

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

Místo:
S sebou:

SVČ Mozaika
zahradnické nůžky, menší
pracovní nůž
Cena:
250,- Kč
Přihlášky: do 27. 3. 2015
Lektorka: Martina Jirušová
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
S muzikou
- společná tvořivá dílna pro děti
od 1. třídy a jejich rodiče
Výroba „nástrojů“, relaxace
a muzikoterapie s Vladimírem
Termín: sobota 4. 4.
Čas:
9.00 - 15 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130 Kč (v ceně je materiál na
dílny, pití)
oběd bude zajištěn na Motorestu
za 50 Kč (každý si hradí sám)
Přihlášky: do 30. 3.
Lektorka: Dáša Procházková, Vladimír
Poutník, Jirka Procházka, Andrea
Faltýnková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Čarodějnická lampa
- keramická dílna pro děti
od 1. třídy
Termín a čas: čtvrtek 9. 4. 16.00
– 17.25 hodin, 16., 23. 4. čas dle
domluvy
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 7. 4.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281
Zahradní keramika
- keramická dílna pro studenty
a dospělé
Termín: čtvrtek 9., 23. 4. a 7.5
Čas:
17.30 – 20.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
Přihlášky: do 7. 4.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281
Výlet hrad Svojanov – jarní slavnosti
-jarní slavnosti na hradě spojené
s dobovým jarmarkem a bohatým
programem.
Termín: sobota 18. 4.
Čas:
13.00 odjezd od TD, předpokládaný návrat 16.00 hodin
Místo:
Hrad Svojanov
Cena:
160 Kč (zahrnuje dopravu a
vstupné do areálu)
Přihlášky: do 9. 4.
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352,
736 761 281
Charitativní projekt upleť nebo uháčkuj
čtverec
- projekt Knit A Square pomáhá sirotkům,
opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní
Africe. Uplést nebo uháčkovat čtverec zabere
zhruba půlhodinu a může pomoci zachránit
dětský život.
Čtverce můžete nosit do Mozaiky do konce
dubna. Více informací naleznete na našem
Facebooku SVČ Mozaika Polička, nebo vám je
rádi sdělíme v Mozaice.

70. výročí konce 2. světové války
Před rokem jsem zde psal o květnu 1945. Letos
vatelé s povolenou zátěží osobních věcí pochodo- jsme s profesorem Vencovským a profesorkou
je to výročí 70 let. Nebo jubileum? Je rok 1945 ro- vali Husovou ulicí. Při jednom nešetrném počíná- Žahourkovou na Hradě a tam naši výpravu po
kem nultým nebo prvním? Dnes chci psát o letech
ní dohlížejícího dozorce - a to píšu eufemisticky
bouřlivém vyvolávání pozdravil z okna president
dalších. Budu psát to, co cítím, ne to, co ode mne – s jednou starší paní s dětmi to už můj bratranec
Edvard Beneš. Pak jsme před ním cvičili svá
druzí očekávají. Tedy, pokud očekávají a pokud
O. A. Kukla nevydržel a rozzlobeně křičel na ne- prostná na Strahovském stadionu. Vše vypadalo
budou číst.
urvalého dozorce, že by se měl choval jako Čech. nadějně; když jsem kupoval na Vánoce mamince
Taková konfese v širším slova smyslu. (Slovník
On beze slova sundal samopal z ramene a chtěl
prostírání jako dárek a dával k penězům šatencizích slov: konfese - náboženské vyznání; vyzná- bratrance zastrašit. Když viděl odpor k svému
kový poukaz – body, řekl mi pan Benoni u Křížů,
ní, přesvědčení vůbec; životní paměti, zpověď…)
chování u ostatních přihlížejících, šel si svou zlost
abych si je nechal, že za chvíli už nebudou potřeba
Ještě k tomu květnu: maminka stála na chodní- vybíjet o kus dál. Můj otec byl na MNV na udání, vůbec. Jak se mýlil! A v podvečer štědrého dne
ku Hegerovky a zdravila se se známým z Husovky:
že prý při pohledu na odsunované Němce slzel. jsem šel do knihkupectví. Přivítal mě sám majitel
„- Kam jedete s tím vozíkem, sousede? – Jedu bílit
Otec jim řekl, že ho zřejmě udali stejní lidé, kteří
pan Václav Rippl slovy: „Jaké máte přání, mladý
do Limberka. – A kde máte štětku a štafle? -“ Ne- ho udávali za války. Bratr mé babičky Hans Haupt
pane?“ (mám necelých čtrnáct a jsem mladý pán!)
pochopila. Večer už ano, když viděla jeho vozík, ze Stašova byl také odsunut. Než se tak stalo, byl „Chtěl bych udělat tatínkovi radost.“ Pan Rippl mi
obtížený kořistí z bytů z blízkého Limberka.
v pracovním oddíle v Poličce a já mu nosil k neli- podává Tři muži ve člunu (o psu nemluvě) a říká:
V červnu jsme ještě stihli docházku do školy. bosti dozorců svačiny. Jako rodilý Rakušan se pak „Tím vás nezklamu a vašeho otce určitě také ne.“
Naše provizorní třída byla umístěna v budově
z Německa odstěhoval se svou rodinou do Vídně.
Dodnes máme knížku J. Klapky Jeroma mezi
Kampeličky na Horním předměstí, kde je dnes
V roce 1946 byly volby, zvítězili komunisté. poklady naší knihovny.
MŠ. Hned v úvodu nám byl rozdán papírek, kde
Články Ferdinanda Peroutky v nár. soc. Dnešku
Než jsme se stačili pořádně nadechnout, byl tu
byla abeceda s azbukou a na druhé straně text, a Heleny Koželuhové v lidoveckých Obzorech
Vítězný únor. V den generální stávky přišel do třísovětská hymna, taky v azbuce. Po prázdninách
byly svým laděním brány spíše jako nemístná
dy profesor Vaníček se slovy: „Mám vám říci, že je
jsem nastoupil do reálného gymnásia, budova
generální stávka. Kdo chce, může jít domů.“ Sedl
byla po všem, čemu v květnových dnech sloužisi za katedru a hleděl z okna. My jsme radostně
la, jakž takž provozuschopná. Jaksi samozřejmě
pádili pryč – vždyť jsme přišli o vyučování. Pak
na čelní stěně visel obraz presidenta E. Beneše
i o víc… Přestaly vycházet mé oblíbené časopisy
a vedle J. Stalin a jaksi samozřejmě, dalo by se
Sobota, Pramen, Vpřed dostal novou redakci
říct mimochodem, jsme se dozvěděli, že nám už
i jinou náplň, nechce se mi psát novou, ale tu
nepatří Podkarpatská Rus. Stejně samozřejmě se
jinou náplň dostalo postupně všechno. Z kin se
neustále děkovalo za osvobození Rudé armádě,
vytrácely americké, anglické a francouzské filzatímco všechny noviny a Čs. rozhlas vyčítaly
my, až nebyly vůbec. Byli jsme zvyklí pravidelně
Američanům, že nechali krvácet při povstání
do kina chodit jako do místa našich shledání
Prahu. A president Beneš, který znal strategické
a celkem jsme si moc nevybírali, ale dodnes
úmluvy spojenců? Mlčel.
pamatuju, jak jsme nepřekousli jeden rumunský
My jsme žili v opojení ze svobody a kupovali
film pro jeho nebetyčnou plytkost a o přestávce,
časopisy Junák, Vpřed, sokolský Nazdar a bylo
což byla poličská specialita – musela se vyměnit
nám hezky. Před gymnasium každý den přijížděl
cívka – jsme šli s bratrancem Bohuslavem domů.
velký Chevrolet Červeného kříže s dvěma krásnýNěkdo to oznámil jako provokaci a my jsme se
Moji spolužáci hájí mír
mi blonďatými Dánkami, které nám nadělovaly
pak v ředitelně zpovídali. Trochu se vrátím: Ještě
v rozpustných kapslích rybí tuk. Ten se musel
jsme stihli v roce 1947 XI. Všesokolský slet a prorychle spolknout; když se otálelo, bylo to v ústech
provokace a nedostatek úcty k politice mocného
volávali slávu již abdikovanému presidentu Beděsné. U každého z nás se krásná Dánka zastavila
sovětského vítěze. Byla vyhlášena dvouletka
nešovi, abychom pak na Staroměstském náměstí
a už pro ten její úsměv jsme tu odpornost polykali. – dva stupně k blahobytu a já se v v roce 1947
novopečeného prezidenta Klementa Gottwalda
Někteří spolužáci to však jen markýrovali a kapsli
zúčastnil v Praze předpremiéry všesokolského
na tribuně neviděli, plníce povel našeho sokolskéhodili do kalamáře s inkoustem. Ve třídě to pak
sletu, středoškolských her na Strahově. Byli
ho vedoucího Vlevo hleď.
páchlo, jak v továrně na tresky. Rádio Londýn
S naším klubem Zlaté šípy jsme měli naplánoa jeho relaci Volá Londýn už poslouchal málokdo.
vanou cyklistickou výpravu do Jugoslávie. Honza
Kdyby ano, dozvěděl by se, že UNNRA, zásobující
Havlík, premiant třídy, měl vše vypracováno do
země vysílené válkou potřebnou pomocí, s neposledního kilometru, gramu potravin, časů
libostí konstatovala, že v ČSR jsou její dodávky
a míst dojezdu etap. Než k tomu došlo, byl nám
obyvatelstvu prodávány. Zrovna tak nevystoupil
přečten oběžník, že se na území ČSR zakazuje
žádný z politiků, aby dal jasná pravidla k chostanování v přírodě a tvoření spolků. Jediným pování osídlenců a zlatokopů ve znovunabytých
voleným byl tehdy SČM, Svaz české mládeže, pozSudetech. Poličští skauti zorganizovali tábor
ději ČSM. A bylo to. Z předmětu dějepis zmizeli
v Baníně a podíleli se na sklizňových pracích,
králové, byli nahrazeni dobou raného středověku,
protože úrodu neměl kdo sklízet. Tam žili až do
dobou feudalismu, v hodinách francouzštiny
odsunu původní obyvatelé. Naše organizace dojsme se toulali po Moskvě, v matematice jsme řestala diplom s poděkováním a podpisem ministra
šili úsudkové příklady, za jak dlouho bude splněn
zemědělství.
vstřícný plán, když úderníci zvýší svou výkonnost
Rozhlas každé ráno vysílal relaci hlasatele, dnes
na sto padesát procent a zmetkovost sníží na nula
říkáme komentátora, F. K. Zemana, ve které zvecelá tři desetiny procenta atd. V branné výchově
řejňoval zprávy o lidech, kteří se hledali, o lidech,
jsme ničili imperialistického nepřítele strategickteří byli naposled spatřeni v koncentrácích nebo
ky, takticky, teoreticky, leč ne prakticky.
na totálním nasazení. V dalších relacích už byl
Při vyučování jsme neomylně vytušili, kdy vyuslyšet Glenn Miller, ale také Karel Vlach se svým
čující nesouzní s novým pojetím školské reformy
orchestrem. Nejpopulárnější skladbou, šlágrem,
Zdeňka Nejedlého, ale to byste tu dobu museli
hitem (to slovo ale tehdy neexistovalo) byla Světla
znát. Malé odchýlení od oficiálního směru mohlo
promenád, zpívaná Jiřinou Salačovou. Nedivte
mít těžko předvídatelné následky. Profesorka
se, po pěti letech zatemnění slova I kdyby měsíc
Vlasta Dvořáková a profesor Bedřich Půža ve
s hvězdami přestaly svítit nad námi, mně postačí,
svých předmětech, latině a francouzštině, nám
Radnice: S presidentem Gottwaldem za mír
že budou plát světla promenád působila téměř
však neodolatelně dovedli vykouzlit krásy antické,
a socialismus. Kolem něj obrazy Lenina,
euforicky. A taková byla i doba. Lidé si upravoklasické i moderní literatury a opojit vůněmi nám
Stalina, Marxe, Engelse.
vali své vztahy, válkou narušené, a někdy je už
tehdy vzdálených a nedostupných světů.
V popředí alegorický vůz: JZD
napravit ani nedokázali. Za mým otcem, který
Naučili jsme se v tom chodit, spíš bruslit a dov Pomezí postaví společný vepřinec. Zvýší
byl před válkou v gymnastickém družstvu Sokola,
kázali se bavit i v těchto dobách. Měli jsme kapelu
výnos bramborů o 20q z 1 HA a výnos
přišli funkcionáři, proč není s nimi. Otec jim řekl:
a věděli, že musíme hrát Podmoskóvnyje večerá
ječmene o 2 1 q z 1 ha. Provede křížové setí
„Jsem Sokol, budu platit příspěvky, ale už mezi vás
(mimochodem docela rádi) a nutně něco pokrokoječmene a lnu. Vepři nesou transparent
nepřijdu. Nechci se setkat s lidmi, kteří se mne ze
vého, ale pak jsme si střihli nějaké blues o tom, jak
s textem: Za lepší ustájení dáme více masa
strachu vyhýbali. Ať to tak dělají dále.“
Nelly Gray to má na těch bavlníkových plantážích
Dole: Dáme hodně potravin obyvatelstvu
V březnu 1946 byl proveden odsun sudetských
těžké. Hráli jsme vše s chutí a na to nevzpomínám
a surovin průmyslu.
Němců z Limberka, Stašova, Modřece a Jedlové.
ve zlém.
Byli odváženi z poličské železniční stanice. ObyA. Klein
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org



Mozaika
v Borové

Zprávy z Charity
Tři bratři pro tři krále
Tříkrálová sbírka 2015 na Poličsku definitivně skončila 17. února.
V tento den si do Tylova domu
v Poličce přišli koledníci vybrat
svoji odměnu – filmovou pohádku Zdeňka Svěráka „Tři bratři“. Originální dárek výhradně pro
koledníky a vedoucí skupinek pro ně ve spolupráci
s Oblastní charitou Polička připravilo město Polička a Tylův dům Polička. Z celkového počtu 578
koledníků se jich ve dvou promítacích cyklech
zúčastnilo 443.
Děti, mnohé ještě docela malé, do kina přiváděli
a z obcí sváželi rodiče nebo vedoucí skupinek. Od
14 hodin bylo kino rezervované převážně pro koledníky z obcí. A skutečně přijeli zástupci i z těch
nejvzdálenějších, například z Banína, vesnic na
samém okraji Královéhradecké diecéze, podle níž

Keramické dílny v Borové
Keramický skřítek
- keramická dílna pro děti prvního
stupně, pro rodiče s dětmi a pro
studenty a dospělé.
Vyrobíme si keramického skřítka,
který může „hlídat“ vaši zahrádku,
nebo může sloužit jako dekorace.
Termín: 9. 3. (dále: 16. 3., 30. 3. vždy od 16.00
hod.)
Čas:
16.00 – 18.00 hodin
Místo:
ZŠ Borová, půdní prostor – ker. dílna
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 6. 3.
S sebou: vhodné oblečení pro práci s ker. hlínou, střední plastový květináč
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 739 510 295
Keramická konvička
- keramická dílna pro děti prvního
stupně, pro rodiče s dětmi, pro studenty a dospělé
Vyrobíme si keramickou konvičku
zdobenou jarními květy.
Termín: 13. 4. (dále: 20. 4., 4. 5.
vždy od 16.00 hod.)
Čas:
16.00 – 18.00 hodin
Místo:
ZŠ Borová, půdní prostor – ker. dílna
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 17.4.
S sebou: vhodné oblečení pro práci s ker. hlínou
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 739 510 295

Pozvánka DPS
Penzion
3. 3. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
4. 3. Čínská medicína – přednáška od 14.00
hod. ve společenské místnosti.
9. 3. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
11. 3. Literární kavárnička – rádi posloucháte
čtenou knížku nebo rádi někomu čtete? Přijďte
na přátelské posezení s knížkou od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
16. 3. Trénování paměti od 14.00 hod. v jídelně.
18. 3. Jarní probuzení – oslava jarní rovnodennosti. Jaro odemyká zem, příroda se probouzí ze zimního spánku. Přijďte se naladit na jarní
čas a ze zimního spánku probudit sebe i náš
„penzion“. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
19. 3. Festival Jeden svět – promítání filmu
Stále spolu od 14.00 hod. v jídelně
25. 3. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
26. 3. Narozeninové zpívání od 14.00 hod.
v jídelně.
1. 4. Velikonoční aranžování od 14.00 hod.
v jídelně.



je území Charit pro tříkrálovou sbírku členěno.
Jedinečně se tak na jednom místě mohli potkat
pomocníci tříkrálové sbírky od Chrastavce až po
Pustou Kamenici, či od Trpína po Lubnou.
Pozdější promítání od 16.30 hodin směřovalo ke
koledníkům poličským a těm z bližších obcí. Na
začátek podvečerního promítání se přišel podívat
také starosta Poličky Jaroslav Martinů. V úvodním slovu pochválil koledníky a poděkoval jim
za jejich obětavost. Vyjádřil se, že děti, které jsou
ochotné pomáhat druhým, jsou nadějí naší společnosti. Potvrdil, že je rád, že se jich na Poličsku
najde tolik.
Z reakcí dětí přímo v sále a z jejich nadšeného
vyprávění po skončení pohádky poličská Charita
odhadla, že forma dárku i volba filmu byly trefou
do černého. Charita děkuje městu Polička a Tylovu
domu Polička, že se touto formou připojili k tříkrálové sbírce, této největší dobročinné akci v regionu,
a především, že si všimli a ocenili dobročinnou
aktivitu dětí.
Kontejnery na obnošené šatstvo a Charita
O byznysu s obnošeným šatstvem Oblastní
charita Polička občany na stránkách Jitřenky
již několikrát informovala. Jsme rádi, že mnozí
z vás dodáváte kvalitní a upotřebitelné šatstvo
přednostně do obchodu Fimfárum nebo jím zásobujete Humanitní šatník ve Vrchlického ulici 185
a až zbylé či vyloženě odpadní oděvy dáváte do po
městě rozestavěných kontejnerů na textil.
Rádi bychom vás upozornili na dva kontejnery
v Poličce, pro které byznys s obnošeným šatstvem
zcela neplatí. Nesou po straně logo Charity a nápis: Podporujeme: Oblastní charita Polička. Patří
firmě Dimatex CZ, spol. s r. o., která má s Oblastní
charitou Polička uzavřenu smlouvu o poskytování
ošacení pro charitní účely. Smlouva zajišťuje Oblastní charitě Polička možnost vytřídit z kontejnerů libovolné šatstvo pro své humanitární účely.
Umožňuje také v případě potřeby požádat firmu
Dimatex o dodání potřebného šatstva z jejich centrálního skladu. Za tuto možnost jsme rádi.
Dům se rozsvítil
Zatím jenom rozsvícenými okny ožil rohový
dům ve Vrchlického ulici č.p. 10 naproti Tylovu
domu. Tento „Dům pro Charitu“, jehož koupě

a oprava je podporována rovněž veřejnou sbírkou
vás občanů, se úspěšně zabydluje. Ke konci února
je již obsazeno celé první patro. Pronajaté prostory
v Tylově ulici jsme definitivně opustili a nahradili
je prostory vlastními.
Uživatelé služeb v novém domě mohou osobně
kontaktovat vedoucí těchto terénních služeb:
Osobní asistence a Charitní pečovatelská služba,
Šance pro rodinu s Centrem náhradní rodinné
péče a středisko Otevřené dveře. Posledně jmenovaní zde mají zázemí také pro klubové aktivity
konané každé úterý a čtvrtek odpoledne. Vstup
do Charity je z Vrchlického ulice naproti kostelu
sv. Michaela.
Také v přízemí domu jste mohli zaznamenat čilý
ruch. Dokončuje se zde pracovní zázemí pro charitní firmičku Otachar, s. r. o. a těsně před dokončením je rovněž nejnáročnější pasáž rekonstrukce
- cvičná kuchyň. Na měsíc květen jsme naplánovali
Týden otevřených dveří, aby všichni občané mající
zájem do nových prostor Charity nahlédnout, našli
na návštěvu čas. Váš zájem rozhodně vítáme.
Děkujeme vám za vaši nebývalou štědrost. I díky
vašim příspěvkům jsme zvládli nejnutnější opravy
a přesun středisek velmi rychle. Vaši laskavou pomoc budeme potřebovat i nadále, protože dům musíme splatit a již teď přemýšlíme, jak časem něco
udělat s jeho vnějším vzhledem, aby zářila nejen
okna. Budeme rádi, když nám i dál zůstanete věrni
a občas přispějete na dárcovské konto „Dům pro
Charitu“: č. ú. 3660304329/0800. Z něho hradíme
část měsíčních splátek úvěru na pořízení domu
a jeho opravy. (Bližší informace ke sbírce Dům pro
Charitu najdete na www.policka.charita.cz)
Štěpánka Dvořáková

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

Zdravotně
postižení nelení
Kardiaci zahájili rok 2015 vycházkou zimní Poličkou.
V sobotu ráno 17. 1. si nás převzala Eva Navrátilová
na poličském vlakovém nádraží. Bylo chladno, mraky nízko nad zemí, šero, ale nás ta slota neodradila
od výšlapu. Prošli jsme okrajovou částí Poličky. Prohlédli jsme si nově vybudovaný parčík u nemocnice.
Povedl se. Až se zazelená, bude ještě krásnější. Cestou jsme probírali své starosti, radosti a nachodili
jsme čtyři kilometry.
Na závěr vycházky nám RNDr. Růžena Tomanová
vyprávěla, jaké problémy mohou mít senioři v zimním období a poradila, jak tyto stavy řešit. Přednáška byla velmi zajímavá. Z Kardio vycházky se
rozcházelo domů sedmdesát tři spokojených účastníků. Opět se potvrdilo, že společné akce pomáhají
zdravotně postiženým lidem lépe zvládat zdravotní
problémy a spolu s ostatními účastníky poznávat
krásy přírody. Vycházek se může zúčastnit každý,
kdo chce udělat něco prospěšného pro své zdraví.
Vycházky organizuje Základní organizace kardio
Svitavy a Polička.
Jaromír Lahodný

Recitační žně na Masarykově ZŠ
Když paní učitelka, maminka či dítě najdou v knížce text, který školáka zaujme, je takřka vyhráno!
V úterý 10. února se vydalo z naší školy devět žáků
1. - 5. ročníků a 4 žáci z ročníku 6. - 9. do CBM na oblastní kolo v recitaci. Umístili se ve všech soutěžních
kategoriích a odnesli si celkem devět diplomů s postupem do březnového okresního kola ve Svitavách.
Nebojácným vystoupením zaujaly porotu prvňačky Rozárka Tobiášová (1. místo) a Vanda Klusoňová

(3. místo). Přednesly básničky Kámen v botě a Cesta
do školy. Přirozený milý projev prózy Hroší maminka
je tatínek přinesl druhačce Emmě Kynclové 1. místo
mezi druháky a třeťáky. Jak vymizeli piráti se publikum i porota dozvěděly z přesvědčivě podaného
textu páťáka Štěpána Krejčího (1. místo)a o Elišce
a jejich kamarádkách poutavě vyprávěla čtvrťačka
Aneta Mlynářová (2. místo). Třetí místo v téže kategorii 4. - 5. ročníků obsadil Michal Jílek, který působivě přednesl text o hluchém dědečkovi a jeho úplně
obyčejném hrnečku.
Všichni jmenovaní byli vybráni školní porotou
z devadesáti recitátorů, kteří v rámci našeho projektu
osobnostní výchovy postoupili z jednotlivých tříd do
kola školního. Jedná se o půlroční projekt Pohlazení

pro maminky, který každoročně zakončujeme akcí ke
Dni matek. Jeho cílem je, aby se děti osmělily, nebály
se vystoupit před ostatními, zdokonalily svůj mluvený projev a získaly vztah ke knížkám a literatuře.
Ani na druhém stupni děti nezahálely. Letošní
školní kolo mělo 17 účastníků ve dvou postupových
kategoriích. Postupové ambice některých zhatila
účast na lyžařském výcviku školy. Nakonec porotu
v oblastním kole zaujala Jarní únava Šimona Němce
(3. místo), Johanka z Arku v podání Magdaleny Větrovské (2. místo) a na stupínek nejvyšší se prodral
Michal Moravec, mimochodem čerstvě přijatý student brněnské konzervatoře, s básní V. Hraběte.
Letos vystoupí recitátoři i se svými kamarády zpěváky a divadelníky 6. května na Jordáně. Rozšířenou
podobou této aktivity chce Masarykova základní
škola Polička přispět k oslavám 750. výročí založení
našeho města.
Ještě před tím však za celou školu skromné přání:
„ Recitátoři, zlomte vaz v okresním a krajském kole
soutěže, kde se již několik let žáci naší školy umísťují
na předních místech!“
Za kolektiv učitelů Jitka Junková

KOSMETIKA - PEDIKÚRA
MANIKÚRA - INRASAUNA
Wondráková Stanislava

Lymfodrená�ní masá�e
Sv�telná a zvuková�
relaxa�ní k�ra
Prodej kosmetiky RYOR, aj.
Tel. 724 715 800, 723 015 902
Tyr�ova 166,Poli�ka 1.patro
www.ksprofi.webnode.cz

HLEDÁTE LEP�Í CENU? NAKUPUJTE P�ÍMO OD V�ROBCE!

KAMENICTVÍ POLI�KA
NABÍZÍ
V�robu v�ech druh� pomník� v�etn� p�íslu�enství. P�ípisy na h�bitov�. �
Opravy star�ch pomník�. Zam��ení, návrh a cenová kalkulace zdarma.�
Dále vyrábíme: levné pe�ící kameny, panelové hrobky, �ulové schody,
plotové desky v�etn� sloupk�, skru�e, dla�by, meliora�ní �laby.

David N�mec, Hegerova 680, kamenictvi.policka@seznam.cz
Tel. 461�725�464 • mobil: 605�727�844

Klub zdraví zve
na březnovou
přednášku
Každý ji zná, někdo se s ní rovnou probudí
do nového dne, někoho popadne v době oběda, vytrvalců se zmocňuje až v době, kdy jiní
už dávno odpadli. Někdo se ji snaží přemáhat
povzbudivými nápoji, jiný otevře okno a snaží
se na ni vyzrát pomocí zvýšeného přísunu kyslíku, případně udělá pár pohybů, pokud pracuje
vsedě. Únava je takový signál našeho těla, že
mu dochází energie a že potřebuje nutně pauzu,
odpočinek.
Únava může mít nejrůznější příčiny, od jednorázového zanedbání nutné doby spánku, směnování v zaměstnání, až po nějaké závažnější příčiny či dokonce nemoc. Není dobré tuto výzvu
těla k odpočinku přehlížet nebo ji dokonce dlouhodobě zahánět legálními drogami obsaženými
v kávě, čajích či energetických drincích. Nejenže
klesá váš výkon, ale stáváte se nebezpečím pro
sebe i své okolí, ať jako chodec či dokonce řidič,
ale ani váš zaměstnavatel nestojí o takové zaměstnance. Klub zdraví vás zve na přednášku
Čestmíra Šťovíčka „Únava“, kterou si 11. března
od 18.00 hod. můžete přijít poslechnout do horní místnosti SVČ Mozaika. Dozvíte se užitečné
informace o tom, co vlastně únava doopravdy
je, čím je pro nás užitečná a jak ji využívat ve
svůj prospěch, abyste aktivní část dne prožili
opravdu aktivně. Bude připraveno i okénko
k zamyšlení a nebude chybět občerstvení (vidíte, i jídlo má svůj význam v boji s únavou), ani
možnost diskuze.
Je známo, že všeho moc škodí, takže ani s odpočinkem se to nemá přehánět, což hezky vyjádřil Alexander Dumas mladší: „Též odpočinek,
jako ostatně všechno, končí únavou.“ A podobně
Jules Renard: „Lenost je zvyk odpočívat dříve,
než se člověk unaví.“
Přeji všem, abyste se postupně naučili reagovat správně na projevy vašeho těla, posilovali
svou odolnost vůči stresu a únavě a předcházeli
tak i onemocnění.
Těšíme se na setkání s vámi a vzdor možným
projevům jarní únavy buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová
za tým Klubu zdraví Polička

Blahopřejeme
Dne 30. března oslaví
krásné 80. narozeniny naše
babička a prababička, paní
Emilie Kodešová.
Milá babičko, přejeme Ti
vše nejlepší, pevné zdraví,
mnoho štěstí, lásky a spoustu
hezkých chvil do dalších let.
Děkujeme za vše, co jsi
pro nás s dědečkem udělala
a stále děláš.
Vnučky Markéta,
Marcela a Ilona s rodinami
Dne 23. 3. 2015 oslaví
60. narozeniny pan Jaroslav
Humeník z Poličky. Vše nejlepší a hlavně hodně zdraví
do dalších let mu přejí:
manželka Květa, syn Jára,
maminka Vlasta a bratr
s přítelkyní.

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



Vzpomínáme

O nejšikovnějšího výškaře
Třetí závod o Nejšikovnějšího výškaře
v režii Serváce Boháče

Dne 14. března by se dožil
čtyřiceti let náš syn a bratr,
pan Jaromír Faiman, který
nás opustil navždy 30. března před deseti lety.
S láskou stále vzpomínají
rodiče a sestry s rodinami.
7. března vzpomeneme
25. výročí úmrtí našeho tatínka, pana Roberta Homoláče. Všem, kteří vzpomenou
s námi, upřímně děkujeme.
Lenka a Dáša, dcery
s rodinami

Dne 27. 3. 2015 by se dožila
70 let paní Danuše Poulová.
Zároveň si 29. 5. připomeneme 25. výročí úmrtí. Kdo
jste ji znali, věnujte jí tichou
vzpomínku.
S úctou
Mária Poulová
a celá rodina
Dne 30. 3. 2015 to bude
30 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek a dědeček, pan Miloslav Pražan.
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

Dne 7. 3. 2015 by se dožila
100 let paní Marie Procházková.
Kdo jste ji znali, věnujte jí
s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají dcery
Ludmila a Marie
s rodinami.
Čas léčí bolest a rány, naučí
nás žít bez toho, koho jsme
milovali.
19. března to bude 15 let,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek,
dědeček, pradědeček pan
Josef Fajmon. 13. března by
oslavil narozeniny. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná
manželka Zdena
a celá rodina.

Prvním byl choceňský Pankrác Boháč mezi
nejmladšími jedenáctiletými chlapci. Tento
třeťáček si vylepšil OR o pět cm na 115 cm a tím
mu chybělo na přeskočení již jen 23 cm. Druhým
zlepšením byl tím i součet nejlepších tří relativních skoků.
Také dvakrát se blýskla Eliška Červená, rovněž mezi nejmladšími. V prvních výškařských
závodech v životě překonala 120 cm a na přeskočení jí chybí 29 cm. O rok starší Sára Jadrná
přepsala svůj vlastní součet tří relativních výkonů. Stejně mladý Matouš Budig byl sice se svým
vítězstvím nespokojený, přesto ve všech čtyřech
sledovaných kriteriích drží první příčku, když v
únorovém závodě přidal ty dva součtové. Mezi
čtrnáctiletými svůj vlastní relativní součet vylepšila Zuzka Šafářová.
Patnáctiletý Honza Halva vyslyšel prosbu
a nejlepší absolutní skok, který před závodem
drželi čtyři skokané včetně jeho samotného,
vylepšil na 155 cm. Tím posunul výš i nejlepší
absolutní součet.
Závěr odpoledně patřil tentokrát výškařům
zkušeným. Jak svitavský Honza Štěpánek, tak
závodník Hvězdy Pardubice, David Beneš, předvedli zbývajícímu publiku překrásný souboj.
Oba překonali o jeden cm stávajících 184 cm.
„Menšímu“ Davidovi chyběly tím k přeskočení
čtyři cm, Honzovi sedm.
Přesně za měsíc seriál již končí. Prakticky ve
všech kategoriích není o pořadí ještě rozhodnuto, určitě budou poslední závody pro zasvěcené
i nezasvěcené velmi zajímavé.

V pátek 9. ledna pokračoval seriál ZŠ Na Lukách
OPEN třetím závodem. Mezi třiceti šesti výškaři
(15 dívek a 21 chlapec), dominoval choceňský
mladší žák Servác Boháč. Po závodě se stal držitelem všech čtyř sledovaných rekordů soutěže
– výkon 150 cm znamená nejlepší absolutní výkon
kategorie, součet tří výkonů 430cm je rovněž nejlepší a v relativním hodnocení mu chybí pouze tři
cm na přeskočení. V součtu relativity má rovněž
nejnižší součet - 29 cm.V relativním hodnocení
je navíc nejúspěšnější napříč všemi kategoriemi.
Ale i ostatní závodníci a hlavně závodnice se činili. V součtu tří závodů vylepšily maxima svých
kategorií Johanna Raaschová (340 cm), Natálie
Šafářová (405) a Kristýna Šafářová (430). A rovněž v součtu tří závodů v relativním hodnocení
navázala na svou loňskou úspěšnost Sára Jadrná
(-119cm) a také Zuzka Šafářová zlepšila výkon své
kategorii na -96 cm. Do konce soutěže zbývají
ještě závody dva (další 6. 2.), takže je ještě mnoho
možností změny v celkovém pořadí.
Na závěr jména vítězů lednového závodu: P. Boháč 110 cm, J. Raaschová 115, K. Škrabalová 130,
S. Boháč 150, Z. Šafářová 135, J. Pokorný 145, E.
Petržálková 115, J. Halva 150, K. Šafářová 145 a J.
Tomšů 160.
4. závod ZŠ Na Lukách OPEN ve výšce
V pátek 6. 2. pokračoval seriál ve skoku vysokém
o titul Nejšikovnější výškař. Tentokrát skákalo 31
mladých sportovců – patnáct dívek a šestnáct
chlapců. Slušnou sportovní úroveň dokumentuje
hned dvanáct nových zápisů ve vývoji rekordních
výkonů.

Kurz plavání miminek
a�d�tí v�Bystrém

Kontakt:�
Baby club plavá�ek�
www.plavacek-deti.cz, �
Mgr.Blanka Kolá�ová Sudíková �
tel: 608 113 359

Podrobné výsledky jsou opět na str. Atletiky
Polička – www.atletikapolicka.wgz.cz.
Miloslav Červ

V� Baby clubu Plavá�ek na kurzu plavání ukazujeme rodi��m,
jak pracovat s� d�tmi ve vod�, nebát se plavat i pod vodou,
nau�it d�ti zvládnout ne�ekan� pád do vody bez paniky
a� p�irozenou záchranou. Voda má i ú�inky rehabilita�ní a d�ti
v�ní posilují svaly, které nemají tu správnou sílu. Pohyb d�tí ve
vod� je pro v�voj dít�te d�le�it� a p�irozen�. Lekce probíhají
o�víkendu a vodu si tak m��e u�ít celá rodina a tatínk�m plavání
s� mal�mi miminky pomáhá v� jejich po�áte�ní rodi�ovské
nejistot�.�
Lekce plavání probíhá ve slané, teplé vod�. Po odplavání se
odchází do sauny, kde vám vysv�tlíme saunovací rituál. Poté se
m��ete nau�it masírovat své dít� a pou�ívat oleje a vonné
esence. Návaznost plavání, sauna a masá�e má v�born� vliv na
imunitní systém dít�te, d�ti lépe prospívají, zlep�uje se cel�
jejich psychomotorick� v�voj a rodi�e pro�ívají s� nimi p�íjemn�
strávené chvilky. V�e probíhá pod vedením pro�kolen�ch
a� zku�en�ch instruktorek.Také fotíme a natá�íme pod vodou.
B�hem roku probíhají 3 kurzy po cca 12 lekcích a plaveme
ka�dou ned�li krom� prázdnin.

RESTAURACE STAROHRADSKÁ
Starohradská 378, Poli�ka
a

Dne 13. 3. 2014 uplynou tři
roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk
Přiklopil. Kdo poznal Tě, ten
měl Tě rád. Uměl jsi pomoci,
potěšit i rozesmát.
Děkujeme všem, kteří
vzpomenou společně s námi.
Manželka Irena, děti
Zdeněk
a Kateřina s rodinou



PIVNICE POLI�KA
Nádra�ní 295

p�ijme spolehlivého
�í�níka nebo servírku s praxí.
������������������������������
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Halový turnaj mladší přípravky
Na turnaj do Trnávky 7. 2. odjížděla sestava notně
poznamenaná chřipkovou epidemií. Zkrátka, kdo
měl nohy a ruce v pořádku, s námi odcestoval. Obsazení turnaje také doznalo změn, z již uvedeného
důvodu, a tak si to mužstva rozdala každý s každým.

Polička - Troubelice 2:0 Král 2x
Úvodní zápas s Troubelicemi nás skvěle nastartoval. Zápas rozhodly precizně provedené střely
Honzy Krále.
Polička - Knínice 2:0 Jílek, Sabin
Soupeř z Knínic a také výsledek 2:0, dobývání
branky soupeře se povedlo a zrodilo se další zasloužené vítězství.
Polička - Kunčina 0:2
Velká herní převaha, ale jak to tak bývá, nedáš,
dostaneš. Rozhodně nevyhrál lepší tým.
Polička - M. Třebová 3:1 Sabin 3
Ani porážka s Kunčinou, ani rychlá branka Třebovských nás nerozhodila, dobře rozjetá mašina se
nezasekla. Výsledek byl v režii Vojty Sabina.
Polička - Svitavy 0:2
Soupeř nás od začátku přehrával ve všech směrech
a jen zásluhou skvělého výkonu M. Mitáše v brance
jsme nedostali větší gólový příděl.

� NOV�

p�j�ovna spole�ensk�ch od�v�
pro dosp�lé a d�ti
p�j�ovna plesov�ch �at�
p�j�ovna ma�karních kost�m��
pro d�ti a dosp�lé
� p�j�ovna �at� do tane�ních
Dále provozuje své ji� zavedené slu�by:
� NOV�
� NOV�

- kvalitní d�tsk� second hand
- �istírna, prádelna
- opravna obuvi
- oprava de�tník�, prodej nov�ch
- vypínání de�ek
- drobné opravy od�v�
- second hand
Tel. 731 021 403
www.korunka.zaridi.to

������
������

Tento obchod se nachází: ul. Nová 205, Poli�ka 57201
Otev�eno: po-pá 8.30-12, 13-16, nov� i v sobotu 9-11

Polička - Bosonohy 2:1 Otcovská, Sabin
Rychle se oklepat z nepovedeného utkání a sehrát
nejlepší zápas v turnaji, i to umíme, skvělý zápas,
skvělý výkon.
Polička - Jevíčko 4:0 Mitáš, Sabin 2x, Král
Máme vše ve svých nohách a hlavách, vítězství
nás posune do finále. Tento krok však bývá nejtěžší,
chvilku čekáme na úvodní uklidňující branku a zápas dohráváme se spoustou pohledných akcí až do
konečného hvizdu.
Finále Polička - Svitavy 1:0 M. Mitáš
V tomto zápase si všichni sáhli na dno svých sil, ale
stálo to za to. Soupeř byl fotbalovější, měl více šancí,
ale družstvo chtělo konečně něco vyhrát. Vyhrál
šťastnější. Po závěrečném hvizdu propukla v týmu
i mezi fanoušky nespoutaná a zasloužená radost.
Hráči byli odměněni pohárem, zlatými medailemi a
obrovským aplausem fanoušků. I pro ně jsme toto vítězství vybojovali. Třešničkou byla cena pro nejlepšího gólmana M. Chalupníka. Bohužel se neudělují
ceny dvě, protože i M. Mitáš odchytal skvělé zápasy.
To si však vynahradil ve finále, kdy nám svým důrazem vystřelil vítězství v celém turnaji. Konečně se
dočkali i naši fanoušci, protože za podporu, kterou
nás zahrnují po celý rok, je toto vítězství i jejich zásluha. Děkujeme
Sestava: M. Mitáš, Chalupník - Sabin, Král, Otcovská-Jílek, Švec, Zeman, Krištof
Trenéři: Mlynář, Král

Fotbalové naděje
se neztratily
25. ledna letošního roku se ve sportovní hale
Dašická v Pardubicích uskutečnil druhý ročník
fotbalového halového přeboru okresních výběrů
Pardubického krajského fotbalového svazu.
Turnaj byl určen hráčům do deseti a do jedenácti let za konkurence výběrů OFS Pardubice, OFS
Chrudim, OFS Ústí n. O. a OFS Svitavy.
V obou kategoriích měl zastoupení i SK Polička
– v kategorii U10 se představili Honza Valouch a
Honza Vraspír, v kategorii U11 Péťa Pham a Adam
Mach.
Kluci předvedli dobré výkony, výběr U10 celý
turnaj ovládl, výběr U11 se umístil na druhém
místě. Náš střelec Honza Valouch byl vyhlášen
nejlepším hráčem turnaje ve své kategorii!
Oba výběry se kvalifikovaly do mezikrajského finále o přeborníka východních Čech, kde změří síly
s vítěznými OFS Královehradeckého kraje.
Na účasti a výkonech našich borců na výběrech
OFS mají velký podíl spoluhráči ze starší přípravky a také trenéři mládeže SK Polička.
S. Mahu

Pot�ebujete
ebujete odbornou pomoc a radu
radu�
p��i pé
p
pé�i o�nemocné
nemocné s demencí,
demencí,�
s�chronick
chronick�
�m onemocn�
�ním,
ním,�
sní�enou sob�sta�nosti?
Nabízím:
1. Energetické masá�e –uvolní k�e�e, sní�í
otoky
2. Posilující smyslová a t�lesná cvi�ení, zabrání
zhor�ování zdravotního stavu
3. V�b�r potravin, které doplní pot�ebné
minerály a vitamíny
4. Zvládnutí náro�né role pe�ujícího – um�ní
nalézat vnit�ní rovnováhu.
Pokud máte zájem o spolupráci se mnou�
volejte po 20. hodin� 733�570�400
PhDr. Mgr. Dana Klevetová
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Kardiaci
v březnu
V měsíci březnu připravujeme pro členy a příznivce kondičních vycházek:
3. března - Zimní vycházku z Poličky do Kamence do areálu hasičského sboru Pod lípou.
Nenáročná vycházka 6 km. Odjezd vlakem
v 10.00 hod. Účastníci z Poličky sraz před nádražím v 10.30 hod. Vedoucí vycházky Pavel Brokl.
28. března: Za jarními bledulemi do Královy
zahrady a Psí kuchyně. Nenáročnou 3 a 5 km
vycházku zakončíme na utajeném místě chutným
obědem. Odjezd bus z Poličky v 9.30 hod., ze Svitav bus nádraží v 10.00 hod.
Vedoucí vycházky Marcela Pokorná.
Přihlášky na bus: Hana Mlynářová
tel: 724 290 229.
Členové ZO kardio 50 Kč, ostatní 70 Kč.
Jan Pokorný

vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
u příležitosti 15. výročí existence
naší organizace,
dne 19. 3. od 9 do 16 hodin
na všech střediscích PMS v České republice.
Můžete se těšit na setkání s pracovníky PMS,
prohlídku prostor středisek a informace
o PMS a její práci.
Adresa střediska PMS ve Svitavách:
Milady Horákové 10, Svitavy,
(budova Pozemkového úřadu, 1. patro).
V případě větší organizované skupiny (nad 15
lidí) doporučujeme kontaktovat vedoucí střediska (tel. 733 788 973) pro smluvení konkrétního
času či případně jiného termínu.

Pozvánka na
americký tábor
Evangelický sbor v Poličce pořádá ve dnech
20.-24. července již 11. příměstský „Tábor s Američany“. Ze spřátelené církve v USA přicestuje tým
dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin povedou v angličtině program pro děti. Pomáhat jim
budou spolupracovníci z Poličky. Kapacita tábora
je 100 dětí ve věku 7 až 16 let. Přihlášky je možno
vyzvednout a odevzdat v informačním centru na
náměstí. Srdečně zveme.
Jiří Tengler, farář

Poděkování
Dne 5. února 2015 zemřel ve svých 95 letech
můj tatínek Miloslav Svoboda, celoživotní občan
města Poličky.
Chtěla bych vyjádřit vděčnost a velký dík těm,
kteří se o něj obětavě starali v posledních letech
jeho života: Mgr. Pavlu Brandejsovi, paní Ireně
Smolkové, všem pečovatelkám „Penzionu“ v Poličce, MUDr. Olze Pávkové, MUDr. Karlu Pávkovi,
MUDr. Milanu Provazníkovi, MUDr. Lence Hrubé,
všem sestrám a ostatním pracovníkům oddělení
B2 LDN Poličské nemocnice.
Blanka Machová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org



Halové fotbalové turnaje starší přípravky SK Polička
Chrudim
Sestava: Makovenyi, Zahradníček, Bulva,
O víkendu, 7. a 8. 2., se fotbalová starší příMach, Valouch, Bauer, Vu.
pravka zúčastnila dvou halových turnajů, a to
v Chrudimi a v Dolním Újezdě. Zápasovou zátěž
Dolní Újezd
jsme chtěli rovnoměrně rozdělit na všechny
Na turnaj do D. Újezdu jsme jeli s mužstvem,
hráče, ovšem nemoci některých borců i návrat
kde převažoval ročník 2005. Na turnaj jsme
několika kluků do tréninkového procesu po ne- vzali mladší kluky, kteří s námi trénují kratší
moci nám naše plány zhatily (turnajů se ze zdra- dobu – i pro ně to byla odměna za lednovou dřivotních důvodů nemohli zúčastnit Nik Roun, nu. Obsazení turnaje bylo následující: Sebranice,
Honza Vraspír, Honza Světlák a Péťa Pham). D. Újezd, Čistá. Systém turnaje byl dvoukolový
Proto jsme do Chrudimi odjížděli s mužstvem,
kde převažoval ročník 2004 a do D. Újezdu jelo
mužstvo, kde převažoval ročník 2005.
Na turnaj v Chrudimi jsme se kvalifikovali
jako náhradníci (pořadatel nás oslovil ve středu
večer), takže organizace byla trochu hektičtější.
Ovšem vzhledem k obsazení turnaje jsme se
moc dlouho s účastí nerozmýšleli: AC Sparta
Praha, SK Senec, FC Slovan Liberec, 1. FC Znojmo, MFK Chrudim, TJ Sokol Roudnice n. L., FC
Slovan Havlíčkův Brod, ŽSK Třemošnice a Sokol
Habry. Po lednové fyzické dřině byl tento turnaj
pro kluky odměnou. Ve skupině jsme postupně
narazili na Havl. Brod, Senec, Chrudim a Spartu
Praha. V prvním zápase s Havl. Brodem jsme
měli trvale mírně navrch, z několika šancí
se ujala jediná a bylo z toho úvodní vítězství.
V dalším zápase jsme narazili na borce ze
slovenského Sence. Hráči soupeře byli velice
dobře technicky vybaveni a byli velmi rychlí
v práci s míčem. Zápas jsme zahájili několikaminutovým tlakem s velkým množstvím šancí
– bohužel jsme žádnou neproměnili, soupeř hru
vyrovnal a z rychlých brejků trestal, v podstatě
stoprocentně, naše chyby. Ve třetím zápase ve
skupině jsme narazili na hráče domácího MFK
Chrudim. Kluci plnili do puntíku pokyny trenérů, předvedli zodpovědný výkon podpořený maximálním důrazem a nasazením a k překvapení
snad všech v hale jsme silný domácí výběr porazili! V posledním zápase skupiny jsme změřili – dvakrát každý s každým. V prvním zápase jsme
síly s mužstvem AC Sparta Praha. Dle informací
se na hřišti trochu hledali, důrazný soupeř ze
od pořadatelů se měla Sparta na turnaji před- Sebranic nás trochu vyučil, ovšem v dalších
stavit se dvěma mužstvy, ovšem vinou nemocí
zápasech jsme předváděli velice dobré výkony.
se zúčastnilo pouze jedno mužstvo, které bylo
Na některé akce byla radost pohledět a pokud
složeno spíše z ročníku narození 2005. Výkony
klukům vydrží elán a chuť trénovat, nemusíme
Sparty, tak jak jsme je v turnaji sledovali, měly
mít o budoucnost našeho fotbalu obavy. V branvzestupnou tendenci. Proti nám předvedli
ce nám výborným výkonem pomohl brankář
velmi dobrý výkon plný rychlých kombinací se
mladší přípravky Matěj Mitáš a nakonec jsme
spoustou různorodého zakončení. Naši borci si
vybojovali velice dobré druhé místo!
v tomto zápase sáhli na dno svých fyzických sil,
podržel nás brankář a v některých fázích zápasu jsme měli i tolik potřebné štěstíčko. Ovšem
nakonec jsme vybojovali vítězství a tím i postup
do semifinále turnaje! Dle ohlasů pořadatelů
byl náš postup velkým překvapením. V semifinále nás čekal vítěz druhé skupiny – Znojmo.
V tomto zápase nám viditelně docházela fyzička
a možná přišlo i lehké uspokojení z postupu.
To ovšem nijak nesnižuje výborný výkon soupeře, který předvedl hezký kombinační fotbal
a v podstatě nám nedal žádnou šanci na postup
do finále. Utkání o bronz bylo vyrovnané, kluci
se vyždímali a drželi nadějný nerozhodný výsledek, ovšem 10 sekund před koncem jsme si dali
polovlastní gól a proto jsme obsadili konečné
čtvrté místo, což považujeme v takto obsazeném
turnaji za úspěch. Je možné, že se na výsledku
podílela i přítomnost našeho Štíska Karlose…
Výsledky:
SK Polička – Sebranice 1:3, branka: Mach
Výsledky:
SK Polička – Čistá 2:0, branky: Bulva, Večeřa
SK Polička – Havl. Brod, 1:0, branka: Bauer
SK Polička – D. Újezd 2:3, branky: Mach,
SK Polička – SK Senec, 0:4
Bulva
SK Polička – MFK Chrudim, 3:1, branky:
SK Polička – Sebranice 2:1, branky: Vu 2
Bauer 2, Valouch
SK Polička – Čistá 1:1, branka: Mach
SK Polička – AC Sparta Praha 3:1, branky:
SK Polička – D. Újezd 4:3, branky: Bulva,
Bauer 2, Valouch
Večeřa, Vu, Kučera
Semifinále: SK Polička – 1. FC Znojmo, 0:6
O 3. místo: SK Polička – SK Senec, 1:2,
branka Bauer.



Sestava: Mitáš M., Bulva, Mitáš P., Mach,
Večeřa, Vu, Kučera, Dzurko
Roman Lajžner, S. Mahu – trenéři
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Městečko Trnávka
V sobotu, 14. 2. 2015, se fotbalová starší přípravka SK Polička zúčastnila turnaje v M. Trnávce, který pořádal SKP Slovan Mor. Třebová.
Turnaje se zúčastnilo osm týmů systémem každý s každým. Mužstva, která po základní skupině obsadila 3. a 4. místo, se následně utkala
o bronz; mužstva, která obsadila 1. a 2. místo, se
utkala o prvenství.
V základní skupině jsme se umístili na 2. mís-

tě, kdy nás připravili o body pouze velice dobře
hrající borci z Boskovic (označeni jako modří),
kteří skupinu vyhráli.
Se stejným soupeřem jsme se poté utkali
o prvenství v turnaji. Po celkem vyrovnaném
průběhu zápasu, kdy měl soupeř herně mírně
navrch, ovšem naši borci měli více šancí, jsme
půl minuty před koncem zápasu šťastně strhli
vítězství na naši stranu a po vzoru mladší
přípravky z minulého týdne jsme získali zlaté
medaile! S velkým přičiněním celého mužstva
získal cenu pro nejlepšího hráče turnaje Adam
Mach.
Krásným zážitkem pro kluky byl slavnostní
nástup finalistů s představením jednotlivých
účastníků finále.
Výsledky:
SK Polička – Čechovice
1:0,
branka: Mach
SK Polička – Boskovice modří
1:2,
branka: Mach
SK Polička – Opatovice
3:1,
branky: Mach 3
SK Polička - Mor. Třebová modří
6:0,
branky: Mach 2, Valouch 2, Pham, Zahradníček
SK Polička – Konice
3:1,
branky: Mach, Valouch, Zahradníček
SK Polička – Boskovice bílí
3:0,
branky: Pham, Zahradníček, Večeřa
SK Polička – Mor. Třebová bílí
3:1,
branky: Valouch 2, Mach
Finále: SK Polička – Boskovice modří 1:0,
branka: Valouch
Sestava: Makovenyi, Pham, Zahradníček,
Bulva, Mach, Valouch, Večeřa, Vu.
S. Mahu

Tenis
V sobotu 24. 1. se v Poličce uskutečnil velice
pěkně obsazený turnaj hráčů nad 45 let. Dvanáct
dvojic po rozdělení do tří skupin začalo svádět urputné boje o postup mezi elitní osmičku.
Čtveřice nepostupujících bojovala v pavouku
útěchy. Tuto vedlejší disciplínu zvládla nejlépe
dvojice Procházka Josef - Kabát Ladislav.
Hlavní finále bylo záležitostí chrudimské dvojice Vojtíšek - Rybišár a poličské dvojice Cik - Slaný.
Po vyrovnaném průběhu se z turnajového titulu
radovala domácí dvojice v poměru 6:4.
Konečné pořadí domácích:
1. Cik Jarmil - Slaný Bohouš
3. Teplý Ivo - Hegr Petr
5. - 8. Scheib Láďa - Hrubý Zdeněk

nejmenší hráči Románek Paclík, Baruška Slavíková a Valerka Zobačová. Poprvé se setkaly s jinými
dětmi a vyzkoušely si pravidla minitenisu a nasály
turnajovou atmosféru.
7. 2. Sobota patřila v Poličce čtyřhře Medium.
Osm zúčastněných dvojic bojovalo stejně jako na
turnaji mistrů v Londýně ve dvou skupinách, jen
s tím rozdílem, že mi zvládneme v pohodě o jeden zápas víc a bojujeme o titul už od čtvrtfinále.
Všichni hráči prokázali bojovného ducha a touhu
po vítězství. Po přesvědčivých výkonech, jak ve
skupinách, tak i ve vyřazovací části se do finále
probojovali dvojice Pochopovi a domácí Vápeník,
Jílek. Po velice vyrovnaném průběhu se za stavu
3:2 utkání zlomilo a domácí vyhráli v poměru 6:2.

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

24. 1. turnaj babytenistů v Hlinsku. Mezi
11 chlapci bojoval Důša Zahradníček a konečně
se mu podařilo prolomit bránu na stupně vítězů
a obsadil 3. místo.
24. 1. turnaj 45+ v Poličce.
31. 1. se konal meziokresní přebor dorostenek ve
Vysokém Mýtě, kterého se zúčastnila Lucka Jílková a obsadila ve dvouhře 3. místo.
31. 1. turnaj minitenistů v Poličce. Startovalo 16
dětí a mezi nimi poprvé v začínající kariéře naši

Pořadí domácích:
1. Vápeník Dušan - Jílek Zdeněk
5. - 8. Kubát Martin - Pazlarová Alena ml.
7. 2. turnaj mladších žákyň v Letohradu. Další
vydařený turnaj naší sehrané dvojice Kačka Kotvová - Simča Válková. Společně ovládly čtyřhru
a získaly 1. místo a navíc Simča málem vyhrála
i dvouhru, ale 2. místo je také parádní. Výborně
holky.
Zdeněk Jílek

Nejmladší atleti postoupili
V neděli 18. ledna proběhl druhý závod Zimní
ligy družstev v atletice v pardubickém tunelu a hale. Postup do finálového souboje nejlepší šestice
si již zajistilo družstvo do 11 let. Svěřenci Marty
Schauerové ve velmi početném startovním poli
neztratili koncentraci a postup si svým přístupem
zasloužili. Největší bodový zisk přinesla Eliška
Červená (70 b.). Nejúspěšnější byla v běhu na 50
m př. - druhé místo. Honza Král získal 22 b., Matouš Němec 21,5 b., Eva Šlosrová 16 b., Veronika
Červená 12,5 b. a Patricie Srnská 10,5 b. Sympatické je, že polovina družstva může v soutěži závodit
i v příští sezoně a třetina ještě za dva roky.
Mladší žactvo o postup musí ještě bojovat v Jablonci 1. února na KP v hale. I tentokrát získali sice
stejný počet bodů jako poprvé, ale ve vyrovnané
soutěži to znamenalo pokles o jednu příčku.
V soutěži družstev záleží vždy na výkonech
všech závodníků a mnohdy rozhoduje jeden jediný
bod o umístění. Proto jen informačně bodové zisky členů družstva: Marek Lajžner 43 b. (dokázel
zvítězit ve vrhu koulí), David Zahradník 32 b.,
Adéla Bartoňová, Petra Zindulková a Vojta Nunvář po 29 bodech, Míša Srnská 25 b.,Martin Sauer
11 b. a Johanna Raaschová 5 b. Dobře si vedla
i Míša Králová, která se do kvóty osm bodujících

závodníků tentokrát nevešla. Rovněž i toto družstvo má perspektivu, když polovina může zde
závodit i za rok.
Nyní tedy jen popřát hodně štěstí v KP a ještě
více než hodně úsilí v přípravě.
Miloslav Červ

SEKÁNÍ A OPRAVY NÁPIS��
(ZLACENÍ, ST�ÍB�ENÍ A BARVOU)�

URNOVÉ HROBY,�
JEDNOHROBY, DVOJHROBY�
(P�ÍRODNÍ MATERIÁL)�

RENOVACE TERACOV�CH
POMNÍK��
(P�EBROU�ENÍ, IMPREGNACE)�

DOPL�KY K POMNÍK�M�
(VÁZY, LUCERNY, FOTOKERAMIKA…)�

DO�EKAL JI�Í�
HAVLÍ�KOVA 241, 572 01 POLI�KA�

TEL.: 732 963 757�
docekaljura@seznam.cz

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249, 464 620 162
po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám byt v Poličce na Sídlišti Hegerova.
Byt v cihlovém dvoupodlažním domě o velikosti 2+1,
74m2 I. kategorie se nachází v 1. patře, k bytu patří
půdní prostor, dále jsou v domě sušárny a kolárna/
kočárkárna. V bytě je kuchyňská linka, elektrický
sporák, vestavná skříň v chodbě a v kuchyni, zavedený internet. V okolí dětské hřiště a zastávka
MHD. Prohlídka možná po tel. domluvě. Cena 1 400
000. Tel. 775 227 138.
•
Vyučování hry na klavír pro začátečníky
a středně pokročilé. Tel.: 607 555 936, e-mail:
jiribraha@gmail.com
•
Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Poličce nebo v okolí Poličky max. do 20 km.
Tel.: 722 624 829.
•
Rodina koupí chalupu na samotě/
polosamotě do 1,2 milionu. Větší pozemek výhodou. jpirkl@centrum.cz, tel. 604 293 317.

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



S kolem kolem světa za 300 dní

Tříkolky na svahu
Pro období letních měsíců rozšíříme ve SKI
areálu Polička v Liboháji ve víkendových dnech
novou službu zavedením jízd tříkolek po svahu
sjezdovky.

Už jste někdy sjížděli ze sjezdovky na terénní
horské tříkolce? Tříkolka je velmi stabilní a podobá se buggynám. Je bezpečná, řídí řidítky a brzdí
kotoučovými brzdami. Na vršek sjezdovky se dostanete lyžařským vlekem. Jízda z kopce je velmi
bezpečná, klidná, s volným pohybem po celé sjezdovce. Trať není vymezená. Pro bezpečnost se jezdí s helmou, kterou obdržíte na místě. Tříkolka je
dvoumístná, velmi vhodná pro děti mladší 10 let,
které tak mohou jezdit s doprovodem. V areálu
bude otevřeno občerstvení s možností grilování se
zakoupením surovin.
Zahájení provozu je plánováno na květen, vše
záleží na počasí.
Stále platí oblíbená možnost pronájmu pro
rodinné oslavy. Bližší informace budou vždy na
www.sjezdovky.cz.
Za výbor LO ing. Zdeněk Klanic

Turisté
Sobota 14. března - Jarní
přírodou - 39. ročník. Na tento
oblíbený pochod se vypravíme
osobními auty. Trasy 10, 17, 25
a 35 km. Informace k akci podá
Jiří Vrbický.

Už dlouhou dobu přemýšlím
o tom, podniknout něco velkého,
co tu ještě nebylo. Každý z nás
potřebuje ke štěstí v životě různé
věci. Mým motorem je neustálé
překonávání sebe sama, touha
dosáhnout něčeho, o čem často pochybuji, jestli
to má vůbec nějaký význam. Vždy, když něčeho
takového dosáhnu, jsem spokojený… Ale jen na
chvíli. Potom zase potřebuji jít dál a pak ještě dál.
A tak je to pořád dokola. Občas si o sobě myslím
(a nejen já), že jsem blázen. Skoro každý den vstávám ve 4 hodiny ráno, abych mohl od 4.30 šlapat
na ergometru. Takto trénuji tak 5 hodin denně,
6 dnů v týdnu. Sice jsem večer úplně mrtvý, ale
spokojený. V současné chvíli je to ale zároveň část
mé přípravy na plánovanou expedici s názvem
„S kolem kolem světa za 300 dní – z(n)a hranice
svých možností“, kterou chci podniknout od července 2015 do května 2016.
Je několik důvodů, proč chci tuto cestu podniknout. Jedním z nich je má cestovatelská touha
objevovat neznámé krajiny, kultury, národy. Další
důvod je sportovní – zkusit si sáhnout až na dno
svých sil a přejet plánovanou trasu – délku zemského rovníku (cca. 40 000 km) za 300 dní (či
méně). A v neposlední řadě bych chtěl sobě i lidem
ukázat, co je v lidském životě podstatné. Přijde mi,
že žijeme ve světě, kde máme všeho spíše nadbytek, přitom si ale neustále stěžujeme, že nám něco
chybí a jak se ostatní mají lépe. Během cestování

po různých koutech světa jsem však přišel na to, že
člověku skutečně někdy ke štěstí stačí jen to jídlo,
pití, spánek, teplo a samozřejmě sociální kontakt
(proto jsme lidé). Chtěl bych tedy ukázat i to, že žít
se dá s materiálním minimem a že skoro nic nemít
někdy znamená více.
V první fázi své cesty chci přejet Čínu a střední
Asii (Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán, Turkmenistán) částečně po starých hedvábných stezkách, dále pokračovat do Íránu a Turecka. Dále
plánuji přejet celou Evropu z východu na západ
až do Španělska či Portugalska. Ve třetí části své
cesty se poté chystám projet země Jižní Ameriky
z jihu na sever.
Chci hodně fotit a po skončení mé cesty uspořádat různá promítání pro školy i veřejnost, kde bych
chtěl mimo jiné poukázat na rozdíly mezi způsoby
života u nás v Evropě a v jiných částech světa.
Ačkoliv chci celý projekt pojmout co nejvíce
nízkonákladově, i přesto počítám na zařízení celé
cesty včetně všech víz, povolení, letenek, vybavení
a jídla na 10 měsíců asi 240 000 Kč. Z tohoto důvodu bych chtěl touto cestou vás – širokou poličskou
veřejnost požádat o finanční pomoc. Když by některá firma nebo někdo z vás měl pocit, že můj projekt stojí za to do něj cokoli investovat, budu rád
a s potěšením vám celý projekt pošlu a představím.
V případě vašeho zájmu mě neváhejte kontaktovat
ať už e-mailem: mazalpetr@seznam.cz nebo telefonicky: 730 823 342.
Petr Mazal

Mistrovství MSKA-CZ
29. 11. 2014 se konalo v Praze, jakožto každoročně, Mezinárodní mistrovství v Moderním
sportovním karate. Tato akce představuje završení soutěžní sezóny, tedy poslední turnaj v ČR v letošním roce. Letošního ročníku se kromě českých
závodníků zúčastnili také bojovníci ze Slovinska.
V 11h po společném nástupu se konal společný
warm-up, aby se všichni závodníci dobře zahřáli
a byli na boj připraveni. Pro soutěž, jak ve formách
(boj s imaginárním soupeřem), tak v bojích, byla
připravena celkem 3 bojiště. Během dopoledne

Sobota 21. března - Zahájení jarní turistické sezony. V letošním roce byl náš odbor KČT
pověřen uspořádáním krajského zahájení jarní
turistické sezony. Slavnostní zahájení s kulturním programem bude v Tylově domě v 9.30 hod.
Součástí programu je předání štafetového klíče
pořadatelům příštího ročníku - odboru KČT
Chrudim. Po ukončení programu si mohou
účastníci prohlédnout pamětihodnosti města
a projít se na turistické vycházky do okolí města, a to na naučnou stezku nebo na Lucký vrch.
Odborům, které přijedou vlastním autobusem,
bude na jejich přání zajištěna prohlídka hradu
Svojanov. Akce je součástí oslav 750 let založení
města Poličky.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

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



se začalo závodit ve formách podle hodnosti
pásu. Odpoledne poté následovaly boje a sparing
(zjednodušená forma boje pro nízké pásy). Veškeré duely proběhly naprosto hladce, takže lékař
ani nemusel zasahovat. Od 14 h byl turnaj také
přístupný pro veřejnost, která mohla celé dění
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

sledovat z ochozu nad samotnými bojišti. Na konci
turnaje byly uděleny poháry a medaile nejlepším
bojovníkům a také byly vyhlášeny výsledky soutěže Top-Ten. Do této soutěže sbírají jednotlivý závodníci, ale také oddíly, body po celý rok a na konci
roku jsou vždy vyhlášeni nejúspěšnější závodníci
v jednotlivých kategoriích a také 3 nejúspěšnější
oddíly. Kategorie jednotlivců je pak dále rozdělena
na závodníky od žlutého po hnědý pás a zvláště
bojovníky, kteří jsou nositelem černého pásu (Top
Ten Masters). V letošním ročníku této soutěže naprosto dominoval oddíl MSK Polička, který na své
konto nasbíral přes 200 bodů, čímž si zajistil náskok téměř 70 bodů od Pardubického oddílu, který
skončil na druhém místě. Za Poličský oddíl se na
tento turnaj vydalo celkem 5 závodníků, v čele
s trenérem oddílu mistrem Radovanem Andrlem,
III. dan, kteří svými výkony potvrdili prvenství
oddílu v Top-Tenu.
Výsledky jednotlivých závodníků:
Šárka Kučerová
1. místo
boje ženy absolutní
Eliška Paulíčková
2. místo
forma Tertia
Eliška Paulíčková
3. místo
boje ženy absolutní
Šárka Kučerová
3. místo
forma Kontra Quinta
Jaroslav Roušar
3. místo
forma Quinta
Výsledky soutěže Top-Ten:
Šárka Kučerová
1. místo
Top Ten – Masters Absolutní
Šárka Kučerová
2. místo
Top Ten- Masters Formy
Eliška Paulíčková
2. místo
Top Ten - Formy
Eliška Paulíčková
2. místo
Top Ten – Absolutní
Eliška Paulíčková
2. místo
Top Ten – Boje ženy
Oddíl MSK Polička
1. místo
s celkem 202 body

Zprávy oddílu ledního hokeje
Čt. 15. 1. Polička – Skuteč
3:1 (2:0,1:0,0:1)
Branky: Vítek, Hejtmánek, Szilva
Nepsané pravidlo říká, že se slabším soupeřem se hraje špatně. Toto pravidlo se vyplnilo
právě se Skutčí. Potěšitelné a podstatné je, že
domácí Spartak splnil povinnost zisku tří bodů.
Svoji hrou však nenadchl sebe a ani diváky.
Ne 18. 1. Litomyšl – Polička
4:5 SN (1:1,2:2,1:1 – 0:0,0:1)
Branky: Boháček L. 2, Zobač 2, rozhodující
nájezd Vítek.
Od začátku se hrálo ve svižném tempu domácí
šli do vedení v 18. minutě nenápadnou střelou.
Ještě do konce třetiny však bylo vyrovnáno.
V prostřední třetině nevyužil Spartak přesilovku pět na tři a zákonitě přešel trest. Když
Litomyšl ve 30. minutě zvyšovala na 3:1 nevypadalo to dobře. Ovšem za pouhých pět minut
a v rozmezí pouhé minuty Zobač 2 x skóroval a
vyrovnal na 3:3. V závěrečné třetině Spartak už
už sahal po třech bodech, když L. Boháček zvýšil
na 3:4, ale minutu před koncem bylo vyrovnáno.
V prodloužení se nerozhodlo a v šesté sérii nájezdu byla šťastnější Polička, když rozhodující
branku vstřelil Vítek. Toto utkání bylo poslední
v základní části. Spartak Polička skončil na
7. místě a jeho soupeřem pro play-off se stala
Světlá nad Sázavou (2. místo).
Ne 25. 1. Světlá nad Sázavou – Polička
5:0 (1:0,2:0,2:0)
V prvním střetnutí play-off hraném na hřišti
soupeře mohl Spartak jen překvapit. Světlá,
která je jedním z favoritů soutěže, ale nedala
našim hráčům nejmenší šanci a asi nervozita
ze silného soka se podepsala na výkonu našich
borců. Střelecky se vůbec neprosadili a poměr
střel na branku 39:11 hovoří za vše.
ČT 29. 1. Polička – Světlá nad Sázavou
2:8 (0:3,1:2,1:3)
Branky: Hejtmánek, J. Gregar
Spartak na domácím ledě zahrál mnohem lépe
než ve Světlé díky své bojovnosti. Naši hráči
však byli méně pohotoví při zakončení a soupeř
byl lepší bruslařsky i v osobních soubojích. Prohra 8:2 při velké snaze poličských hráčů byla až
nezaslouženě drtivá.

Ne 1. 2. Světlá nad Sázavou – Polička
6:4 (0:1,2:1,4:2)
Branky: Szilva 2, Gregar, Boháček L.
Spartak odehrál jednoznačně nejpovedenější
utkání z celé série. Dvě třetiny byl zjevně lepším
mužstvem, vypracoval si nebývalé množství
šancí, ale jejich nevyužití ho nakonec stálo zápas. Po první třetině vedl 0:1 a po druhé to byli
nerozhodně 2:2. V poslední části však hráčům
Poličky zlomila vaz nedisciplinovanost. V pěti
prakticky nehráli a někteří podlehli emocím.
Gólman Opršal dostal trest ve hře a Musil se
Švejdou se šli předčasně sprchovat.
„A“ mužstvo bude dál pokračovat v soutěži a to
v bojích o Pohár Vladimíra Martince.
Junioři:
Choceň – Polička
Litomyšl – Polička
Polička - Choceň
M. Třebová – Polička
Lanškroun – Polička

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

Dorost:
Choceň – Polička
Polička – Hlinsko
Polička – Skuteč
Polička – Pelhřimov
Lanškroun – Polička
Světlá n/S.- Polička
Polička - Chotěboř
Hlinsko – Polička

6:5
8:0
9:0
4:1
4:3
2:8
3:0
2:9

St.žáci:
Lanškroun – Polička
Polička - Hlinsko
Chotěboř – Polička
Polička – Havl. Brod

6:8
5:3
3:9
2:6

Ml.žáci:
Lanškroun – Polička
Polička- Hlinsko
Chotěboř – Polička
Polička – Havl. Brod

3:7
14:7
15:4
12:4

Přípravka:
Polička - Pardubice 2
Polička + Litomyšl

6:11
14:2
Výbor oddílu LH

Pomezí na sjezdovce
Základní škola Pomezí v letošním školním roce
opět uskutečnila lyžařský výcvik na poličské sjezdovce. Výcvik probíhal hned první únorový týden
od 2. 2. do 6. 2.
Štěstí pomezským dětem přálo. Sjezdovka se

představila jako pohádková bílá oáza s azurovým
nebem, plná pohody a radostného výskotu. Žáci si
užívali různé lyžařské radovánky a zvládli základní techniky sjezdového lyžování.

Ptáte se, proč právě v Poličce a ne na horách?
Lyžujeme zde se školou již od roku 2009 a doposud nás sjezdovka nezklamala. Je pro děti
z Pomezí a okolí snadno dostupná a pro začátečníky bezpečná. Pro rodiče není zanedbatelná
ani přijatelná finanční stránka, kterou děti za
týdenní výcvik platí.
A co tu na lyžaře čeká?
Kvalitně upravený povrch sjezdovky, příjemná a ochotná obsluha vleku, dobré zázemí pro
odpočinek unavených a prochladlých lyžařů
v teple útulné chaty pod sjezdovkou. Vlekaři
zde připravují horký čaj, párek v rohlíku i pizzu.
Děti si mohou koupit studené občerstvení i něco
sladkého na zub. Co víc si přát?
Po celý týden se o nás vzorně starali členové Lyžařského oddílu Polička, pánové Teplý,
Schwach, Klanic a manželé Hloušovi. Za jejich
vzornou péči bych jim chtěla za všechny účastníky poděkovat a zároveň pozvat všechny nejen
místní děti na poličskou sjezdovku.
Těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Iva Rošková

Hrdá bilance
poličských rybářů
Nehospodaří od deseti k pěti
Výsledky své práce v roce 2014 a výhled na
letošek projednali členové Rybářského sdružení
Vysočina Polička na své výroční schůzi v sobotu
31. ledna. Ze zprávy, kterou přednesl hospodář
Jaroslav Martinů, se přítomní dozvěděli, že
dosažené výsledky opravňují sdružení k pocitu
hrdosti. Tím spíše, že podobné hodnocení zaznívá na výroční schůzi už 25 let, tedy po celou dobu
existence sdružení.
„Loňský rok můžeme hodnotit jako úspěšný, a to
z mnoha důvodů. Za nejdůležitější považuji, že
jsme jej zvládli finančně, nemáme žádné dluhy
a na účtě nám ještě zbylo 360 tisíc korun. To, že
nežijeme na dluh, považuji za nezbytnou podmínku naší další existence a prosperity. Do revírů
jsme loni vysadili 82 000 ryb o váze 705 metráků,
což nás stálo 6 milionů korun. Tržba za povolenky
činila zhruba 4 mil. Kč. To znamená, že 2 miliony
korun jsme museli získat různými aktivitami,“
řekl Martinů.
V další části připomněl, že za uplynulých 25 let
se zarybnění zvedlo z 20 q v roce 1990 na současných 705 q. Roční rozpočet se za totéž období
zvýšil ze 100 000 Kč na dnešních 7,5 milionu Kč.
Běžné jsou nyní úlovky velkých, až trofejních ryb
– kaprů, štik a pstruhů.
„Je nepochybné, že dosahované výsledky jsou
možné jen díky poctivé, obětavé práci našich
členů,“ zdůraznil Martinů. Za nejaktivnější
označil Františka Kopištěho, Zdeňka Milotu, Josefa Švandu, Láďu a Jirku Bidmonovy a Františka
Bláhu, kteří nesou tíhu dopravy ryb, jejich krmení, vypouštění rybníků před výlovem, výlovů
atd. Dále jmenoval všechny, kteří zabezpečovali
organizaci rybářských závodů pro dospělé i děti,
elektronické zpracování výsledků a plnili funkci
rozhodčích či rybářské stráže, starali se o výzdobu sálu, získání darů do tomboly a provoz kuchyně při plese, prodej povolenek a fotodokumentaci
pořádaných akcí (Eva Křivková). Velkou práci
členové odvedli při údržbě rybníků, péči o auto,
a zejména při nejvýznamnější akci roku - prodeji
vánočních kaprů v pěti městech v okrese i mimo
něj. Poděkování též zaznělo na adresu sponzorů
sdružení.
„Je až neuvěřitelné, že všechny tyto akce dokážeme zabezpečit brigádnicky, bez placení stálé
pracovní síly. Právě z toho pramení naše úspěchy. Proto považuji za velmi důležité poděkovat
všem za vykonanou práci, za každé dobré slovo,
morální podporu, účast na závodech a na plese,
za slušné a poctivé chování a dodržování našich
pravidel. Největším bohatstvím našeho sdružení
je práce a aktivita členů, kteří to dělají zdarma,
na úkor svého volného času a rodiny,“ uzavřel své
vystoupení J. Martinů.
Po zprávě revizní komise následovala diskuse,
v níž mimo jiné zazněly stesky na stárnutí členské základny v důsledku nezájmu dětí o fyzické
aktivity. Mládež lze dnes najít spíše u počítače
a v restauraci než v tělocvičně. Smutný úsměv
budily i stesky na to, že téměř úplně „vyhynuli“
mladí pytláci. S velkým důrazem se hovořilo
o povinnosti udržovat kolem vody pořádek a být
v tomto ohledu veřejnosti vzorem.
Poté bylo schváleno usnesení, které obsahovalo
zásadní úkoly na tento rok. Je to opět úspěšné
zarybnění na úrovni 700 q, napsat a prodiskutovat nové stanovy, nezapadnout do dluhů a udržet
dobré mezilidské vztahy. Součástí usnesení je
i prodloužení funkčního období výboru o jeden
rok.
Na závěr vystoupil předseda Pavel Pásek, který
poděkoval všem členům sdružení, celému výboru
a jmenovitě Jaroslavu Martinů, za dobře vykonanou práci a popřál jim hodně pohody u vody
v tomto roce.
-vra-

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



Plavecký bazén

Volejbal

Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28° C.
1. neděle
2. pondělí

3. úterý
4. středa
5. čtvrtek
6. pátek
7. sobota
8. neděle
9. pondělí

10. úterý
11. středa
12. čtvrtek
13. pátek
14. sobota
15. neděle
16. pondělí

17. úterý
18. středa
19. čtvrtek
20. pátek
21. sobota
22. neděle
23. pondělí
24. úterý
25. středa
26. čtvrtek
27. pátek
28. sobota
29. neděle
30. pondělí
31. úterý

zavřeno
6.00-9.00, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
z toho 15.00-16.00 Aguagravidibic
1 dráha a veřejnost tři dráhy,
18.00-20.00
6.00-7.30, 9.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-18.00,
18-19.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-9.00, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
z toho 15.00-16.00 Aguagravidibic
1 dráha a veřejnost tři dráhy,
18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-9.00, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
z toho 15.00-16.00 Aguagravidibic
1 dráha a veřejnost tři dráhy,
18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 15.00-16.00, z toho 15.0016.00 Aguagravidibic 1 dráha
a veřejnost tři dráhy, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-9.00, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 15.00-16.00, z toho
15.00-16.00 Aguagravidibic 1 dráha
a veřejnost tři dráhy, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy

10 let věku mají vstup na veřejné plavání povolen
pouze v doprovodu plnoleté osoby.
UPOZORNĚNÍ:
• vstupné na bazén, saunu a kurzy najdete
www.tespolicka.cz a www.policka.org
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky
• návštěvník za překročení zaplacené doby
uhradí 10 Kč za každou započatou 1 hodinu
• návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu,
který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za
každou započatou 1 hodinu
• návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za
každou započatou 1 hodinu
• držiteli ZTP nebo 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 na 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.
Provoz sauny
muži:
středa a pátek od 16.00-20.00 hod.
ženy:
čtvrtek od 16.00-20.00,
sobota od 14.30-16.55 hod.
společná:
sobota od 17.00 do 20.00 hod.

Novinka:
Plavecký bazén a zimní stadion je aktuálněmonitorován webkamerou. Přihlášení najdete na
www.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 plenkách do
vody s přiléhavou gumičkou kolem nohou. Děti do

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
- provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička.
V areálu koupaliště nabízíme k pronájmu v letní
sezoně 2015 prostory za účelem podnikání v oblasti občerstvení.
Zájemci hlaste se na plavecký bazén 461 725 631
nebo 737 867 342 vedoucí plaveckého bazénu bazen@tespolicka.cz
Provoz zimního stadionu
Bruslení pro veřejnost je každou sobotu, neděli
od 14.00 do 15.30 hod.
Veřejnost středy - od 16.15 do 17.45 hod.
Možnost zapůjčení bruslí. Vstupné veřejného
bruslení děti 20 Kč, dospělí 35 Kč
Miloš Grubhoffer,
vedoucí zimního stadionu, Polička,
zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427

Přehazovaná
Toto kolo jsme opět očekávali s napětím, zda
děvčata podrží své první místo. V tomto kole
měla jistější pozici, neboť soupeř z Dolního
Újezdu v úvodním zápase pouze zremizoval. Boj
s našimi děvčaty opět dopadl v náš prospěch,
a to o jediný vítězný míč. V čele tabulky máme
šestibodový náskok. B tým 6. místo, C tým 13.
místo, D tým 25. místo (33 startujících družstev).
Barevný minivolejbal
Na svitavskou Střelnici zamířilo první únorový víkend pět poličských družstev. Žluťásci,
oranžová děvčata a oranžový tým chlapců
ZAHA.
Děvčata obsadila ve žlutém minivolejbale
2. místo (Přiklopilová, Horáčková) a chlapci si
odvezli bronzové medaile. Všechna naše družstva se umístila do 7. místa.
MInivolejbal
Ve stejném duchu se nesl minivolejbal – přehazovaná dvojic pro nejmenší v Dolním Újezdu.
Naše dvě družstva se neztratila, když tentokráte
na medaile nedosáhla. 6. místo (Kastnerová
Eliška, Martinů) a 9. místo (Kastnerová Katka,
Langrová, Štarman).
Starší žákyně
V této kategorii čeká naše děvčata ještě trojice turnajů. Opět se představíme v Áčkové
skupině, zatím držíme 3. místo s šestibodovým
náskokem před Dolním Újezdem. Na druhého
ztrácíme body 4. Poslední turnaje tedy prověří
naši odolnost ve vypjatých zápasech.
První únorový víkend jela děvčata (tedy každý,
kdo neonemocněl) na Český pohár do Klatov. Vítězství se dočkala naše parta až v úplně posledním zápase v neděli proti Táboru. Přidáme-li
k tomu ještě bod s Hradcem Králové, stačilo to
na předposlední 7. místo ve třetí osmičce poháru. Poslední kolo přivítá 6.-8. 3. starý známý
Bílovec.
Kadetky, juniorky
Kadetky se na domácí půdě konečně dočkaly
a zvítězily nad Žichlínkem 2x 3:1. Drží třetí
příčku. Juniorky, bez zraněné kapitánky Uhlířové, prohrály se soupeřkami z České Třebové
a Lanškrouna. Přesto stále 2. místo.
Muži
Muži vlétli do prvních kol Poháru hejtmana
Pardubického kraje, kdy si přivezli jednou první
a jednou druhé místo. Postup do závěrečných
bojů v polovině března (Chvaletice) mají tak
zajištěný.
-har-

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

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

Město, které si hodně pamatuje
Historická paměť je jedním z největších
pokladů, které si české město může
přát. Už ¾ tisíciletí si Královské věnné město Polička buduje svoji identitu
a hledá cesty, jak se stát místem, které
je dobré k životu. 750 let! Historická paměť není jen prázdným pojmem ze stránek tlustých knih. Může za to, že lidé ví,
kde je jejich doma, kam patří a co si berou za vlastní. Díky ní je Polička městem
spolků, organizací i jednotlivců, kteří se
perou za to, aby se v jejich městě žilo
lépe, aktivněji, kulturněji, zdravěji.

Historická paměť je morový sloup, gotické hradby i věž kostela, která se nám
odevšad připomíná. Je všude kolem
nás, je součástí našeho každodenního
života. Můžeme ji uvidět ve slunečním
paprsku, který se odráží v korouhvi na
vrcholu barokní radnice, nebo v kaštanech, zrcadlících se na hladině Synského rybníka. A také ve vzpomínkách
lidí, v jejich rodinných albech,
denících a dopisech.
Historická paměť Poličky
jste vy sami. Budeme
rádi, když se o ni podělíte.
Jan Jukl, *1979

Projekt Memoria Polička je
příležitostí, jak znovu (nebo
v některých případech možná
úplně poprvé) reflektovat minulou zkušenost našich rodičů,
prarodičů i nás samotných.
V projektu jsem proto, že mou
zálibou a zaměstnáním zároveň je vzdělávání veřejnosti
a zejména mladých lidí. Má role
spočívá v tom, že usnadňuji
těm, kteří o to mají zájem, hodnotit minulost i současnost.
Budu vás provázet Kavárnami
paměti.
Jarda Najbert,
*1987

PAMĚŤ POLIČKY Z čeho ji můžeme rekonstruovat?
Vzpomínky...

vaše i vašich blízkých, zachycené kamerou, diktafonem nebo sepsané v deníku,
jsou tím nejhodnotnějším, čím
můžete k poznání minulosti Poličky
přispět i vy.

Fotografie...

na dobových fotografií z vašich rodinných archivů můžeme
sledovat, jak se proměnilo město i životy jeho obyvatel.
Z rodinné fotografie se může stát fotografie ikonická, která vystihne celou jednu událost nebo dokonce desetiletí.

Noviny...
Dopisy...

z dopisů se dovídáme, co si lidé mysleli
a co cítili. Jsou důvěrné, osobní, subjektivní,
mohou i nemusí být zatížené
politikou doby.

Pohlednice...

pohlednice z Poličky a okolí ilustrují,
jak se město oficiálně v různých dobách
prezentovalo navenek. Zážitky z výletů
na pěkné místo nebo z dovolené v zahraničí
zase ukazují, kam lidé z Poličky cestovali.

Pomůžeme s digitalizací

schováváme si výtisky novin významných
událostí (květen 1945,
srpen 1968, listopad 1989
a další) abychom si připomínali, co jsme tehdy dělali a prožívali. Nemáte schované články
o Poličce z Novin Svitavska
nebo dalších deníků?

Audiovizuální záznamy...

filmový záznam podává nejvěrnější svědectví o době, městu
i lidech. Můžeme si připomenout atmosféru studentských majálesů, rodinných procházek nebo
městských slavností.

Městská knihovna v Poličce nabízí po předchozí domluvě možnost digitalizovat vaše fotografie, dopisy, negativy i diapozitivy na počkání.
Zajistíme i digitalizaci starých filmů a videozáznamů. Digitální kopie uchováme pro náš archiv a jejich použití a prezentace bude možná pouze
po domluvě s vámi. Ozvěte se nám na info@knihovna.policka.org nebo na tel. čísle +420 775 362 185.

Historie nejsou jen kroniky a odborné publikace. Minulost je stejně tak
zapsána v paměti našich blízkých,
kteří na vlastní kůži prožili to, co
je pro mladší generace jen kapitolou v učebnici. Memoria Polička je
pro mne příležitostí objevit lidský
rozměr dějin. Tento projekt nám
může ukázat cestu k tomu
zásadnímu
–
poznání
a především pochopení
lokální historie. Bez toho
totiž jakékoliv další bádání ztrácí svůj smysl.
Hana Vondrová, *1989

Pro mě, jako mladého člověka, jsou i relativně nedávné události
historií. Jsem ráda, že prostřednictvím tohoto projektu můžu poznávat (ne)dávnou historii našeho města a jeho obyvatel.
Veronika Vyskočilová, *1994

Kuba, *1994

Známe a chápeme ale jen to,
co jsme schopni do určité míry
znovu objevit.
Henry BERGSON,
Myšlení a pohyb, 2003

Jediným vskutku smysluplným
způsobem soužití s vlastní minulostí je její trvalá, věcná a nepředpojatá reflexe.
Václav Havel
Bratislava,
18. září 1999

Mám štěstí, že mi paměť docela
dobře slouží a ráda jsem se nahrávání zúčastnila. Nevím, jestli
bude moje vzpomínání k něčemu
dobré, ale jsem pro každou špatnost.
Marie Zbořilová,
*1926

Zorientovat se v blízké minulosti mi nikdy neumožnily žádné datumy
a význačné události, k bližšímu pochopení událostí a všech souvislostí
je třeba postupovat od malých drobností, od přímého vjemu účastníků oné doby. Pomozte nám zaznamenat Váš pohled či vzpomínku
na každodenní život a vyplnit rámec, jinak snad nudného,
dějepisu pro budoucí…

kavárnapaměti
29. 3. 2015 Artcafé Polička 16:00 (Palackého nám.)

Je pro vás vzpomínání důležité? Přijďte do Artcafé!
Ztrácí česká společnost historickou paměť? A proč máme potřebu paměť zachovávat pro budoucnost?
V naší první Kavárně paměti se zaměříme na okolnosti vzniku a průběhu projektu
Memoria Polička. Zároveň si budeme povídat o orální historii a zájemcům nabídneme i několik základních tipů, jak rozhovory s pamětníky vést. A možná přijde
i pamětník. Kavárnou vás provedou Jarda Najbert a Jan Jukl.

WEBOVÉ STRÁNKY

Chcete si stáhnout formulář rozhovoru, inspirovat se při pokládání otázek pamětníkům
nebo si přečíst metodickou příručku o paměti a vzpomínání? Chcete se podívat na fotky
a videozáznamy, které během projektu shromáždíme? Zajímá vás, jak téma vzpomínání
v Poličce zpracovávají poličské školy? Navštivte webové stránky projektu

www.memoria.policka.org

formulář a souhlas
pamětníka

méně je více

zeptejte se příště

nahrávejte

ověřujte

připravte si otázky

rozpovídejte se

trpělivost

naslouchejte
se zájmem
vy vedete rozhovor

DESATERO TAZATELE

Projev zájmu podpoří pamětníkovo pohodlí a zvýší kvalitu rozhovoru.
Vyhněte se tomu, že si budete s pamětníkem skákat do řeči, přít se o nepodstatné věci. Nekomentujte zbytečně vyprávění svými názory.

Nebojte se citlivě dotazovaného vracet k tématu, pokud příliš odbočí do
nepodstatných detailů. „Než budeme pokračovat, rád bych se zeptal, na…“

Dejte dotazovanému dostatek času, aby odpověděl svými vlastními slovy. Vzpomenout si a zformulovat hodnocení není vždy snadné.
Nebojte se chvilek ticha, mají svůj význam. Respektujte, pokud pamětník nebude chtít o něčem mluvit.

Dobrý způsob, jak začít, je oblast dětství a rodinného prostředí. Začněte nekontroverzními tématy. S citlivými otázkami, pokud nějaké máte,
vyčkejte na příhodnou chvíli nebo na konec rozhovoru, až se s pamětníkem naladíte na stejnou vlnu. Dobrou pomůckou jsou fotografie (např.
z rodinného alba). Jejich prohlížení usnadní vyvolání vzpomínek.

„Proč, jak, kde, jaký...“ nepokládejte uzavřené otázky, na které se
dá odpovědět pouze “ano” či “ne”. To nejzajímavější na pamětníkově
vyprávění je jeho vlastní hodnocení a prožitek.

Snažte se průběžně doplňujícími otázkami navzájem ujistit, že mluvíte
o stejných lidech i době. “Vzpomínáte si, v kterém roce se to přibližně
stalo?” Pokud je pro vás některá vzpomínka překvapující, nebo znáte
i jinou verzi příběhu, nebojte se pamětníka zeptat na více podrobností.
“Co si myslíte o tom, že ti a ti lidé mají na událost jiný pohled?”

Rozhovor, který není nahráván, nemůže obohatit nikoho dalšího. Je lepší
nevypínat nahrávací zařízení, a pak se s pamětníkem domluvit, že část
rozhovoru anonymizujete. Průběžně si kontrolujte nahrávací zařízení
a mějte v záloze náhradní baterie. Kvalitu obrazu či zvuku si vyzkoušejte
předem. Zařízení (videokameru i diktafon) rádi zapůjčíme po předchozí
domluvě v Městské knihovně.

Pokud si nejste jistí, zda otázku položit, poznamenejte si ji pro pozdější dotazy. Ne všechno si musíte říci v jeden den. Obvykle necháváme
pamětníka vyprávět příběh vlastními slovy a poté se k některým tématům vracíme zpětně...

Více otázek najednou vyvolá v pamětníkovi zmatek. Stejně tak je to s tématy. Rozhovor by mohl trvat celé dny, ale dvě hodiny jsou zpravidla
maximum. Pokud pamětníkův život trochu znáte, zvažte, která témata
vybrat a zaměřit na ně v otázkách pozornost.

Abychom mohli příběh snadno uložit a v budoucnosti s ním dobře pracovat, potřebujeme vyplnit základní údaje o pamětníkovi. Nejvíce nám
pomůže, pokud zapíšete témata a přibližný čas, kdy se v rozhovoru objevují (“13. minuta – osvobození Poličky, příhoda s ruským vojákem; 18. minuta – první automobil“ apod.). Každý pamětník podepíše
souhlas s uložením a zpracováním svých vzpomínek. Pokud nechce vystupovat pod svým jménem, má možnost zůstat v anonymitě a zvolit rozsah
zveřejnění. Formulář se souhlasem naleznete na poslední straně přílohy
a vzorově vyplněný formulář najdete na našem webu.

formulář
rozhovoru
jméno tazatele, kontakt________________________________________________________________________
datum a místo rozhovoru _______________________________________________________________________
jméno pamětníka ____________________________________________________________________________
datum narození a místo bydliště _____________________________________________________________________
vzdělání a zaměstnání _________________________________________________________________________
rodinné prostředí (původ) _________________________________________________________________________
zajímavost ze života pamětníka ___________________________________________________________________
Pro snazší orientaci při zpracování si průběžně zaznamenávejte témata rozhovoru a přibližný časový harmonogram nahrávky.
přibližný čas

témata rozhovoru

_______________________________________________________________________________________
zhodnocení tazatele
proč jsem se zapojil/a do projektu? _________________________________________________________________

Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů
Já ________________________________ narozený/á __________________v_______________________________
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji Městské knihovně v Poličce
a realizačnímu týmu projektu Memoria Polička souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů zaznamenaných během
rozhovoru, který jsem poskytl/a v rámci projektu Memoria Polička.
Souhlasím také, aby byl rozhovor uložen v archivu projektu a to ve formě obrazového anebo zvukového záznamu nebo přepisu,
kde může být v budoucnu využit k vědeckým, vzdělávacím, publikačním a osvětovým účelům.
Současně si přeji, aby při dalším využití mého rozhovoru byly dodrženy následující zásady:
1.

a) Souhlasím s využitím rozhovoru v plném rozsahu, nebo
b) Souhlasím s využitím anonymizovaného rozhovoru (anonymizace jména)

2.

a) Souhlasím se zpřístupněním rozhovoru bez odkladu, nebo
b) Souhlasím se zpřístupněním rozhovoru až po své smrti

v______________________ dne __________________podpis pamětníka____________________________________

