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Noviny občanů města Poličky a okolí

Dopravní omezení
Masarykova, Růžová

Největší stavební akce roku zahájena
Začátkem března byly zahájeny stavební práce
na budování inženýrských sítí I. etapy výstavby
rodinných a bytových domů v lokalitě Bezručova –
Jiráskova. Práce probíhají souběžně na dvou místech, a to nejen v lokalitě Bezručova, ale i na poličském koupališti. Zde se buduje kanalizace vedoucí
právě z nového sídliště. Po důkladném technickém
a ekonomickém vyhodnocení umístění stavby dešťové kanalizace, byla zvolena varianta jejího vedení pod povrchem koupaliště do Jánského potoka.
Nutno zdůraznit, že díky tomu bude nová lokalita jediná, kde lze dešťové vody odvést mimo město,
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a tím nezhoršit a neohrozit při povodňových situacích průtokem Poličku.
Zásadní a důležitou zprávou je skutečnost, že
práce na vedení kanalizace začaly s předstihem
a probíhají velmi rychle, to vše z důvodu včasného zprovoznění koupaliště. Poličské Rockoupání
a letní sezóna na koupališti nebudou ohroženy. Do
začátku sezóny bude stav koupaliště uveden do
pořádku, včetně zpětného zvelebení trávníkových
ploch.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Stavba se v tomto roce znovu rozběhla 23. 3.,
a to na zbývajícím úseku ul. Nová. S realizací stavby souvisí přechodná dopravní omezení. Město
Polička se snaží zajistit celou rekonstrukci tak, aby
byly co nejméně ohroženy provozy jednotlivých
obchodů dotčených ulic.
Zde přinášíme předběžný harmonogram stavby:
• ul. Nová – předpokládané dokončení zbývajícího úseku od 23. 3. do 3. 5. (uzavírka části
komunikace).
• ul. Masarykova – stavba bude realizována ve
dvou úsecích:
– 1. úsek – předpokládaná doba realizace od
13. 4. do 24. 5.
– 2. úsek – předpokládaná doba realizace od
18. 5. do 21. 6. V případě uzavírky ul. Masarykova bude výjezd z náměstí ul. Riegrova
(dočasná změna dopravního značení).
O aktuální situaci budeme informovat i nadále
v Jitřence a na webových stránkách města – www.
policka.org.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Rozpočet města Poličky na
rok 2015 schválen
Zastupitelé města Poličky schválili na svém jednání v úterý 24. února nejdůležitější dokument
roku, tím je městský rozpočet. Rozpočet nepočítá
již 13. rokem s žádným úvěrem, město je fakticky
oddlužené. Výdaje činí 269,3 mil. Kč. Rozpočet počítá i v letošním roce s rezervou 9 mil. Kč.
„Rozpočet města je konkrétním dokladem o finančním zdraví Poličky, je to vlastně celoroční
plán, kterým zastupitelé jasně dávají najevo, co
chtějí v daném roce uskutečnit a co jsou jejich priority,“ komentuje význam rozpočtu starosta města
Jaroslav Martinů.
Jaké jsou tedy priority roku 2015?
1. Oblast školství – 18 mil. Kč – úprava venkovního sportoviště ZŠ Masarykova a úpravy prostranství před touto ZŠ, projekt Realizace úspor energie
- tělocvična ZŠ Na Lukách.
2. Pokračující rekonstrukce historického jádra
města – 14 mil. Kč – dokončení rekonstrukce ulice
Nová, rekonstrukce ulice Masarykova (jaro 2015),
rekonstrukce ulic Riegrova (1. etapa), U Masných
krámů, Hradební (podzim 2015).
3. Obnovy chodníků, budování nových parkovišť – 7 mil. Kč (oprava chodníků např. v ulicích

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 19. dubna
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka

Jiráskova, E. Beneše, Čsl. armády, Starohradská,
Rumunská, Střítežská, parkoviště – ul. 1. Máje,
B. Němcové, Obránců míru, Hegerova).
4. Výkup pozemků Bezručova – 2. etapa –
7,5 mil. Kč – tato 2. menší polovina navazuje na
již vykoupenou část, kde se začne stavět v letošním
roce.
5. Oprava kanalizace na nábřeží Svobody –
6 mil. Kč – opravy budou provedeny bezvýkopovou
technologií.
6. Budování infrastruktury pro 45 parcel soukromých domů a 4 bytových domů (cca 50 bytů) –
30 mil. Kč. Náklady budou pokryty z tržeb získaných prodejem parcel.
7. Historické památky – hradby 2,5 mil. Kč,
morový sloup – 1,3 mil. Kč, uvedené částky jsou
včetně získané dotace Ministerstva kultury ČR ve
výši 1,4 mil. Kč. Hrad Svojanov – oprava vnějšího
hradebního opevnění a oprava povrchu cest v areálu hradu - 1,6 mil. Kč (i zde jsou zahrnuty očekávané dotace). 500 tis. Kč z rozpočtu města jde na
podporu místní farnosti pro další opravy kostela
sv. Jakuba.
Jako každý rok, putuje vysoká finanční částka
v hodnotě několika miliónů korun na podporu spolků, jejich sportovních, kulturních a dalších činností.
V letošním roce je podpora spolkových aktivit posílena o cca 200 tis. Kč. „Dění ve městě dlouhodobě
potvrzuje, že tato podpora je důležitá, díky ní spolkový život v Poličce „žije“ a je velmi aktivní,“ dodává starosta města.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Oprava kanalizace probíhá bezvýkopovou
technologií

Realizace
úspor energie
Od 1. 4. 2015 začíná realizace projektu “Realizace úspor energie - Městský úřad Polička, Nádražní 304“ finančně podpořeného z Operačního
programu životní prostředí, podoblasti podpory
3. 2. 1. Realizace úspor energie.
Předmětem stavebních úprav je zateplení svislého obvodového pláště budovy v úrovni nad kamenným soklem, výměna vnějších otvorových prvků,
úprava podlahy půdy a kompletní rekonstrukce
střešní krytiny. Celkové náklady projektu jsou ve
výši 3,7 mil. Kč, výše dotace 2,3 mil. Kč. Stavbu
provádí firma SONET Building, s. r. o., Hlinsko.
Důležité informace pro občany:
1. Od 15. do 19. 4. proběhne kompletní výměna
oken, včetně usazení parapetů, zapravení a výmalby v 1. NP (odbor dopravy)
(pokr. na str. 1)

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zápis dětí do MŠ

Vedení města převzalo poklad

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok
2015/2016 se bude konat 13. – 14. 5. v době od 8 do
16 hod.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání je možno
podat pouze v jedné MŠ. Děti jsou přijímány na základě kritérií, která určují ředitelky jednotlivých MŠ.
Postup pro zákonného zástupce dítěte:
1. Zákonný zástupce si vyzvedne přihlášku v MŠ.
2. Přihlášku vyplní.
3. Nechá potvrdit dětským lékařem.
4. Odevzdá v uvedeném termínu zpět do MŠ.
Poličské mateřské školy:
• Mateřská škola Rozmarýnek Polička,
ul. Riegrova 7
• Mateřská škola Polička, Hegerova 427
• Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181
• Mateřská škola Čtyřlístek Polička,
ul. E. Beneše 627
• Mateřská škola Luční Polička, ul. Luční 394

Zástupci vedení města Poličky převzali 9. března
z rukou ředitelky Východočeského muzea v Pardubicích Jitky Rychlíkové a odborného pracovníka
Ladislava Nekvapila „Poličský poklad“. Jedná se
o kopii pokladu, který tvořilo při objevu 12.280 ks
stříbrných mincí z období třicetileté války.
Významný nález byl učiněn 14. února 1968 ve větrací šachtě sklepních prostor domu č. p. 16, dnes
budovy hotelu THT na Palackého náměstí. Celý
nález v roce 1970 předal tehdejší Okresní národní
výbor ve Svitavách Východočeskému muzeu v Pardubicích do sbírky numizmatiky. Byl zde vyčištěn,
konzervován a pokračuje jeho systematické zpracování. Zde jsou informace o nálezu z tiskové zprávy
tehdejšího odborného pracovníka Východočeského
muzea v Pardubicích: „Mince byly zazděny v malé
větrací šachtičce, do níž se proniklo při prohlubování sklepa. Byly původně ukryty zřejmě v ně-

Poličští chovatelé
bilancovali
Dne 14. února proběhla v restauraci u Mrštíků výroční členská schůze ČSCH, kde hodnotila uplynulý
rok 2014. VČS se zúčastnili předseda ÚV ČSCH Praha př. Milan Kotyza, který ocenil práci našich členů
při výstavě v Poličce ve dnech 13.–15. června, které
se osobně zúčastnil. Předal naší ZO čestnou vlajku,
dále předsedkyni Zdeně Vomáčkové čestné uznání
a bronzový odznak a ocenil čestným uznáním čtyři naše dlouholeté členy. Za speciální klub Českého
strakáče předseda př. Jiří Vacek poděkoval celé naší
organizaci za vzornou organizaci. Zdůraznil i spokojnost účastníků z Německa. Na rok 2015 si naše ZO
při příležitosti 750 let města Polička a 90 let založení
naší ZO určila tyto úkoly:
Ve dnech 2.–3. 5. uspořádat jarní výstavu opět
s expozicí klubu českého strakáče. Při výstavě proběhne okresní kolo dovednosti mladých chovatelů
v různých odbornostech. Výstava bude otevřena pro
veřejnost v sobotu 2. 5. od 12.00 hod. do 17.00 hod.,
v neděli 3. 5. od 9.00 do 15.00 hod. Děti vstup zdarma, bohatá tombola a občerstvení.
Od začátku roku pracuje výstavní výbor na přípravě IX. Krajské výstavy Pardubického kraje, která proběhne v Poličce začátkem října. Tato výstava
nám byla navržena okresním výborem ČSCH Svitavy, kde naší ZO zastupují 3 členové. Naše organizace
má pouze 21 členů z toho 3 mladí chovatelé a 3 čestní
členové pro stáří bez chovu. Máme 3 posuzovatele
králíků a 1 holubů.
V roce 1965, kdy město Polička slavilo 700 let
a naše ZO 40. výročí založení se konala 28.-29. srpna výstava na naší bývalé zahradě u mlýna. Zúčastnilo se 62 vystavovatelů, vystaveno bylo 372 králíků
a ptactva. K vidění byla ukázka chovu norků, nutrií,
koz, ovcí a velká voliéra s pávem. Tato výstava je natočená na filmu bez zvuku. Nyní je film digitalizovaný na DVD.
Václav Andrlík
Jednatel ZO ČSCH

Místní poplatek
ze psů
Připomínáme, že 31. března 2015 vypršela splatnost místního poplatku ze psů. Vyzýváme držitele
psů, kteří uvedený poplatek dosud neuhradili, aby
tak neprodleně učinili.
Odbor finanční a plánovací
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kolika různých obalech ze lněného plátna, vlněné
tkaniny a kůže. Kromě toho bylo nalezeno několik
střepů keramiky ze 17. století.“
Jaké jsou zvláštnosti a zajímavosti Poličského pokladu? Co se týče počtu mincí, jde o největší nález
v Čechách a má evropský význam. Jedná se o důležitý důkaz, který dokumentuje období třicetileté
války, podobné mince se nikde nedochovaly. Co by
se dalo za hodnotu pokladu v jeho době koupit? Odpověď zní – 8 krav. S tím souvisí i předpoklad, že
obsah tvořily peníze získané za obchod s dobytkem.
Z původního množství nalezených mincí se do
současnosti dochovalo necelých 10 tisíc originálních kusů. V roce 1970 došlo totiž ve východočeském muzeu ke krádeži a 2 450 mincí Poličského
pokladu bylo odcizeno, ne všechny se poté podařilo
policii vypátrat a získat zpět.
Kdy a co budeme moci vidět v Poličce? V restaurátorské dílně pardubického muzea bylo vyrobeno
1022 kusů galvanoplastických kopií. Právě ty byly
9. března předány městu Poličce a poličské muzeum je využije k prezentaci a popularizaci. Velmi
vydařené kopie budou veřejnosti představeny na
výstavě „750. výročí založení města Poličky“, která
bude probíhat v Městském muzeu a galerii v Poličce
v termínu 18. 4. – 27. 9. 2015. Kopie pokladu patří
mezi další dárky k jubilejnímu roku založení našeho města.
Město Polička a pracovníci muzea by uvítali
svědky nálezu pokladu z roku 1968. Bylo by velmi
zajímavé, kdyby o svém zážitku promluvili a podali
svědectví, popřípadě i dobové fotografie.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Polička byla na veletrhu vidět!
Hned na několika místech mohli návštěvníci veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové
13.–14. 3. potkat město Poličku. Tedy poličské materiály a informace. Tou největší prezentací byl náš
stánek v rámci ostatních Královských věnných měst.
9 dřevěných stánků nemohl nikdo přehlédnout. Ve
stánku Poličky informace podávaly postavy v historických kostýmech z hradu Svojanov, při odtajnění
návštěvníci neskrývali překvapení, že jednou z osobností je sám kastelán hradu. Kromě informací o hradu Svojanov, získali zájemci informace o oslavách,
které letos v Poličce probíhají a samozřejmě o našich
památkách a zajímavostech.
Královská věnná města se v Hradci Králové opět
blýskla a představila nejen svá města, ale i různé

Realizace
úspor energie
(pokr. ze str. 2)
Úřední hodiny v tomto týdnu:
Po: 8 – 18, Út: 8 – 17
Odbor sociální v tomto týdnu funguje bez omezení.
2. Od 22. do 26. 4. proběhne kompletní výměna
oken, včetně usazení parapetů, zapravení a výmalby v přízemí (odbor sociální)
Úřední hodiny v tomto týdnu:
Po: 8 – 18, Út: 8 – 17
Odbor dopravy v tomto týdnu funguje bez omezení.
Berte prosím na vědomí, že po dobu realizace
stavby 1. 4. – 31. 7. 2015 bude pro veřejnost uzavřeno parkoviště z důvodu zařízení staveniště.
Žádáme tímto občany, aby dbali při návštěvě budovy na bezpečnost a pokyny, aby omluvili nutná
přechodná omezení.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

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

ochutnávky a dobroty. Nechyběly pohádkové či
historické postavy. Tradiční je účast Krakonoše
z Trutnova či vojáka, který zastupuje Jaroměř – Josefov. Návštěvníci si mohli pohladit exotická zvířata
z královedvorské ZOO v expozici Dvora Králové nad
Labem. Občas se až tajil dech, při pohledu na „mazlící se“ korálovku. V rámci veletrhu probíhalo i focení
krásných dívek a dam, ty se mohly zúčastnit soutěže
o volbu Královny věnných měst roku 2015. Fotografie zúčastněných dam budou umístěny na webových
stránkách Královských věnných měst. Která dívka
získá díky internetovému hlasování nejvíce hlasů,
bude královnou roku 2015.
Další materiály měla Polička ve stánku České inspirace, který je úplně nový a na veletrhu měl svoji
premiéru. Také v expozici Českomoravského pomezí
a na pultu cestovní kanceláře Kotour návštěvníci Poličku našli.
Na veletrhu jsme se setkali s obrovským zájmem
o Poličku a její okolí. Tento veletrh je pro rozvoj cestovního ruchu u nás velmi přínosný, jedná se o veletrh regionální a většina návštěvníků to k nám nemá
daleko. Proto typy na návštěvu Poličky a hradu Svojanova vítají. My naopak turisty rádi uvítáme v Poličce a na hradě Svojanov.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Plavecký bazén v Poličce
na chvostu návštěvnosti
Plavecký bazén v Poličce je veřejností absolutně
nejméně navštěvovaným bazénem z pěti bazénů
v okolí na Českomoravském pomezí. V sousedních městech šli s trendem doby a postavili nebo
modernizovali bazény tak, aby byly zajímavé pro
všechny generace, zejména pak pro rodiny s dětmi.
K plavání, tedy nejzdravějšímu pohybu a sportu
nabídli relaxaci, což se v Poličce dosud nestalo
a proto ti, kteří rádi plavou a přitom současně i relaxují, zejména rodiny s dětmi, vyjíždí na bazény
do okolí.
Při posuzování návštěvnosti krytých plaveckých bazénů veřejností (mimo plaveckou školu)
za rok 2014 zaznamenal bazén v Litomyšli 99 797
návštěv, v České Třebové 77 641, ve Vysokém Mýtě
51 800, ve Svitavách 42 468 a v Poličce pouhých
12 689. Průzkum ukázal, že návštěvnost vůbec
není přímo úměrná počtu obyvatel. V Poličce připadá na jednoho obyvatele 1,4 návštěv, ve Svitavách 2,5, ve Vysokém Mýtě 4,2, v České Třebové
4,9 a v Litomyšli 9,8. Plavou v jiných městech obyvatelé častěji? Vypadá to, že ano, ale na následujícím zjištění je vidět i fakt, že za koupáním a relaxací na bazény jezdí velké množství lidí z celé oblasti.
Mezi roky 2011 až 2014 vzrostla návštěvnost litomyšlského bazénu (místo poklesu a očekávaného
nasycení poptávky) o cca 30 476 návštěv (z 69 na
99 tis.) a naopak u bazénu v České Třebové došlo
k poklesu o 20 656 návštěv, přičemž pokles zde byl
i mezi lety 2010 – 2011 o 17 104 návštěv (otevření
bazénu v Litomyšli 2011 a následný celkový pokles
za 5 let ze 115 na 77 tis.). Analýza však také ukázala
něco, s čím málokdo počítal, nebo si vůbec dovolil
odhadnout, a to že s modernizací bazénů nedošlo
jen k přesunu návštěvníků do domovských měst,
ale také k výraznému navýšení celkové návštěvnosti. Jednoduše řečeno po rozšíření nabídky
o relaxaci (např. parní sauna, bazének pro děti,
tobogán, apod.) se zvýšil i zájem z řad lidí, kteří
na bazén ve svém městě dosud nechodili. Mezi lety
2010 až 2014 se zvýšila návštěvnost zmiňovaných
bazénů z 219.919 (r. 2010) na 284.395 návštěv
(r. 2014), tedy o 64 476 návštěv ročně.
Z provedené analýzy vyplývá to, co se ví už dávno. Poličskému bazénu ujel vlak a dostal se v nabídce relaxace absolutně mimo současný standard.
Před necelými 38 lety Polička jako první město
v okrese Svitavy zprovoznilo krytý plavecký bazén a zakrátko po nás i Vysoké Mýto. Krytý bazén
byla novinka, za níž jezdili do Poličky lidé z celého
okresu. To je pryč. Dnes se naopak jezdí z Poličky.

A nemuselo by tomu tak být. Polička má projektovou dokumentaci na modernizaci (parní sauna,
vířivka, bazének pro plavání kojenců a batolat, bazének pro děti, tobogán) již z roku 2010, k tomu dostatek finančních prostředků (o více než 20 mil. Kč
ročně více, převážně díky reformě přerozdělení
daní), a potenciál zvýšit návštěvnost min. na dvojnásobek dnešního stavu a tím i potenciál vylepšit
ekonomiku provozu.
Za posledních několik let město do bazénu investovalo až k 20 mil. Kč (podhledy, vzduchotech-

nika, zateplení apod.), ale bohužel naprosto bez
efektu na zvýšení jeho využití a návštěvnosti. Velkým pozitivem tak zůstává alespoň využití bazénu
pro plaveckou školu, tedy plavání dětí školou povinných zejména na 1. stupni. Dlouhá tradice a výborný přístup personálu poličského bazénu k výuce dětí má své výsledky a poličská plavecká škola je
tak s návštěvností 23 760 v r. 2014 na prvním místě
spolu se školou ve Vysokém Mýtě (25 200 návštěv
v r. 2014, 23 500 v r. 2013). V závěsu je plavecká
škola ve Svitavách (13 030) a v Litomyšli (8 676).
Česká Třebová má oddělený provoz formou
pronájmu (číslo nebylo k dispozici). Výsledky průzkumu dávají naději, že tu bude generace plavání
chtivých i nadále a pokud se dočkáme kompletní
modernizace, nejen že se navrátí do bazénu Poličští, kteří odjíždí jinam, ale bazén se může těšit
i na ty, kteří sem dnes z různých důvodů nechodí.
Poličští i lidé z okolí by si navíc mohli (díky úspoře peněz a času za cestování) dovolit jít na bazén
častěji.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
nabízí k prodeji
byt č. 13 o velikosti 1+2 v domě č. p. 940, 941
na Sídlišti Hegerova v Poličce
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 38/1000 na společných částech domu
a na pozemku st.p. č. 3074, vše v k.ú. a obci Polička

Jízda po cestě
je radostí ale…
Čtenáři Jitřenky byli v loňském roce informováni
o nespokojenosti Ivana Šreka s rekonstrukcí cesty ve
Stříteži a reakcemi starosty. Výměna názorů byla zastavena s příslibem o informování čtenářů, až dojde
k nějaké dohodě. Zde je výsledek.
Zápis z jednání ve věci vyhodnocení a dopadu
opravy cesty (dále jen stavba) na dům p. Šreka ve
Stříteži konaného dne 27. 2. 2015. Přítomni: Jaroslav Martinů, Marie Kučerová, Josef Jaščevskyj,
Mgr. Jan Matouš, Ivan Šrek, Ing. Petr Šafář, Ing. Andrea Vraspírová
Na dnešní schůzce se sešli přítomní (viz výše) za
účelem vyhodnocení a dopadu stavby na dům p. Šreka ve Stříteži. Bylo zjištěno, že realizací stavby došlo
k dopadu na dům p. Šreka v podobě tím, že se neotvírala jedna vrata a napojením vjezdu u druhých
vrat vznikl schod oproti podlaze ve stodole. Ve shodě
se závazkem starosty při kolaudačním řízení došlo
k úpravě vrat a tím byla tato závada odstraněna a ve
věci druhého vjezdu a nižších zelených ostrůvků
město nabízí nápravu v podobě požadavku p. Šreka.
Požadavek p. Šreka bude předem konzultován s vedením města (úpravy budou provedeny v nezbytné
a funkční podobě). Obě strany se dohodly, že tímto
považují tuto záležitost za uzavřenou.
Komentář Ivana Šreka:
Na jednání jsem se dozvěděl, že v „Souhrnné technické zprávě k opravě cesty“ uvedené snížení výšky
(nivelety) vozovky neznamená nutně, že vozovka
nová bude níže, než ta stará, že ve zprávě uvedené
nové napojení stávajících vjezdů může být i schod
10/15 nebo více centimetrů. Výška schodu se dá zaměřit, nedá se, ale říci od kolika cm to již není napojení vjezdů a porušuje to tak projekt.
Ani fakt, že provádějící firma zaplatila opravu vrat,
které se pro zvýšení vozovky nedaly otevřít, neznamená, že by to firma uznala jako závadu, že by tu vůbec nějaká závada byla.
Cítil jsem se na jednání jako ve světě jiné reality,
kdy jasně napsaná slova a věty mají úplně jiný význam. Usoudil jsem, že zabývat se dál touto pokroucenou realitou je ztráta času a energie.

Vyzdobte Poličku
vlajkami
Oslavy 750. výročí založení města Poličky si připomínáme po celý letošní rok. S tím souvisí i výzdoba města, která rozhodně nesmí chybět. Město
Polička proto nechalo zhotovit 50 vlajek „slavíme
750 let Polička“. Nabízíme občanům, kteří chtějí
a mají možnost vyvěsit vlajku na svém domě, ať si
ji bezplatně vyzvednou na MěÚ Polička na úseku
kultury od 15. 4. Podmínkou je pouze to, že vlajka
bude na jejich objektu viset po celý rok 2015 a také
nám bude zaslána fotografie, kde a jak vlajka visí.
Rozměr vlajky je 100 x 150 cm (tunýlek na kratší
straně), spolu s vlajkou je k dispozici i bílá žerď
o délce 150 cm. Po ukončení roku oslav si občané
mohou vlajky ponechat.
Vyzdobte Poličku a slavte s námi po celý rok!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Byt se nachází ve IV. NP domu č. p. 940, 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce a sestává z kuchyně - 10,09 m 2,
pokoje 1 - 18 m2, pokoje 2 – 7,85 m2, předsíně - 5,50 m2, koupelny - 4,50 m2, WC - 1,10 m2.
Celková podlahová plocha bytu činí 54,54 m2. K bytu náleží sklepní prostor o výměře 7,50 m2.
Nabídková cena činí 558.900 Kč.
V případě, že se vyskytne více zájemců, bude prodej bytu realizován formou výběrového řízení nejvyšší nabídce.
Prohlídku uvedeného bytu lze uskutečnit po telefonické domluvě na výše uvedených telefonních číslech.
Zájemci o koupi bytu se mohou informovat na tel. č. 468 001 720, 461 726 812 nebo 734 152 220 nebo přímo na Městském
úřadě Polička, odbor správy majetku, I. patro, dveře č. 19 a 20.
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Ze zastupitelstva města Poličky

750 turistů
V sobotu ráno, za krásného slunečného počasí prvního jarního dne, se do Poličky sjížděli turisté, aby
společně zahájili jarní turistickou sezónu Pardubického kraje. Akci pořádal odbor Klubu českých turistů Polička pod vedením předsedy Josefa Brokla jako
součást oslav výročí města Poličky.

První kroky turistů směřovaly do Tylova domu,
kde probíhala registrace a společenská část zahájení.
Snad i nádherné počasí přispělo k tomu, že se zaregistrovalo více jak 750 turistů. Byli to turisté nejenom z Pardubického kraje, ale i z Královéhradeckého
kraje a z Moravy. Slavnostní zahájení pozdravil starosta města pan Jaroslav Martinů, vystoupili zástupci z ústředí KČT i z oblasti Pardubický kraj. O kulturní část zahájení se postarali pedagogové z gymnázia
a ZUŠ.
Turisty bylo možno potkávat nejen na turistických
cestách směrem na Lucký vrch a na naučné stezce
u přehrad, ale i po celé Poličce. Po celý den chodily
skupinky těch šťastnějších, kteří získali vstupenky
do rodné světničky Bohuslava Martinů či na hradby.
Hojně navštívené byly kostely sv. Jakuba i sv. Michala, turisté si prohlédli galerii v radnici, navštívili
Centrum B. Martinů. O tom, že bylo v Poličce a jejím
okolí co obdivovat, svědčí i skutečnost, že poslední
autobusy opouštěly Poličku až okolo 17. hodiny.
Zahájení jarní turistické sezóny bylo již třetí
nadregionální akcí, kterou odbor KČT v Poličce
pořádal. Vysoký počet účastníků vypovídá, že Polička je pro turisty atraktivním místem, které má
co nabídnou a kam se turisté, pokud je akce dobře
zorganizována, rádi vracejí. Z nadšených vyjádření
účastníků plyne, že zahájení jarní turistické sezóny
Pardubického kraje v Poličce bylo důstojným příspěvkem k oslavám 750. výročí založení města Poličky.
Jaroslava Müllerová

Usnesení přijatá na 1. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 24. února 2015
ZM volí za členy návrhové komise pana Otakara
Pospíšila, Mgr. Davida Šafáře a Mgr. Jana Matouše.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
MUDr. Miloslava Kaprase, pana Radima Totuška
a pana Petra Šimona.
ZM schvaluje navýšení o 622,0 tis. Kč v předloženém návrhu rozpočtu města Poličky v kapitole
41 – Pokladní správa v řádcích č. 11 běžné příjmy
a č. 71 běžné výdaje u daně z příjmů právnických
osob za obce. V souvislosti s tímto navýšením se
mění celkové částky příjmů a výdajů na straně č. 1
a závazné ukazatele běžných příjmů včetně dotací
a běžných výdajů na straně č. 4.
ZM
I. schvaluje návrh rozpočtu města Poličky
na rok 2015
• příjmy ve výši
246.718,6 tis. Kč
• výdaje ve výši
269.344,3 tis. Kč
• schodek ve výši
22.625,7 tis. Kč,
který je kryt třídou 8 – financování
Pověřuje správce rozpočtu jeho rozpisem do
plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Závaznými ukazateli na rok 2015 se stávají:
• běžné příjmy včetně dotací ve výši
204.433,6 tis. Kč
• kapitálové příjmy včetně dotací ve výši
42.285,0 tis. Kč
• splátky jistin úvěrů
2.602,6 tis. Kč
• mimorozpočtová rezerva ve výši
9.270,2 tis. Kč
• běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části
s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4 a 5.
Změnu závazných ukazatelů lze provést bez
rozpočtových opatření v rámci účetní závěrky
u technického zhodnocení nedokončeného dlouhodobého majetku nepřevyšujícího v případě
hmotného majetku 40,0 tis. Kč a u nehmotného
majetku 60,0 tis. Kč za rok.
II. zmocňuje RM
a) k provádění rozpočtových opatření do celkové
výše 300 tis. Kč s tím, že úprava rozpočtu jednotlivé akce nesmí přesáhnout 100 tis. Kč.
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení u účelově přidělených finančních prostředků z vyšších územních samosprávných celků,
státního rozpočtu a státních fondů, případně
z fondů EU.
1. ZM bere na vědomí Zprávu o projednání
návrhu zadání Změny č. 2 Regulačního plánu
Polička - lokalita Mánesova předloženou pořizovatelem.
2. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 64
odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon), zadání Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova.
ZM schvaluje použití státní finanční podpory
z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2015
na 2 akce:
1. „Městské opevnění, úseky SO 01-04 a SO 11-15
- Obnova hradebních ochozů a střech věží“, dle
zpracované a schválené projektové dokumentace a přiznává povinný finanční podíl města
na obnově kulturní památky.
2. „Restaurování Mariánského (morového) sloupu“ dle zpracovaného restaurátorského průzkumu a přiznává povinný finanční podíl města na obnově národní kulturní památky.
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ZM schvaluje:
a/ záměr majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě pro bydlení Bezručova v Poličce
- II. etapa.
b/ výkupy pozemků v k. ú. Polička pro II. etapu
bytové výstavby v lokalitě Bezručova v Poličce
od soukromých vlastníků dle tabulkové Přílohy č. 1. Kupní cena činí 200 Kč/m2 s tím, že
kupující město Polička uhradí veškeré náklady
související s převodem pozemků a uhradí za
prodávajícího i daň z nabytí nemovitostí odpovídající 4 % z kupní ceny, která bude započítána
do celkové kupní ceny.
c/ výkupy pozemků v k. ú. Polička, nacházející se
pod komunikací v ulici Bezručova od soukromých vlastníků.
Kupní cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující město Polička uhradí veškeré náklady související s převodem pozemků a uhradí za prodávajícího i daň
z nabytí nemovitostí odpovídající 4 % z kupní ceny,
která bude započítána do celkové kupní ceny.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 6611/23
v k. ú. Polička o výměře 866 m2 za účelem výstavby
rodinného domu v lokalitě „Bezručova I.“, a to za
podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/
ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva zákazu
zatížení a zcizení prodávaného pozemku bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení kupní
ceny, případného příslušenství a případné smluvní pokuty. Kupní cena činí 892 Kč/m2 a bude uhrazena v termínu do 31. 5. 2015.
ZM schvaluje odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 30. 12. 2014, jejímž předmětem byl prodej pozemku p. č. 6611/47 v k. ú. Polička o výměře
625 m2, za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě Bezručova v Poličce, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě
uzavřené dne 30. 12. 2014, jehož předmětem je
změna termínu úhrady části kupní ceny ve výši
1.400.000 Kč, a to do 15. 5. 2015.
ZM schvaluje prodej podílu ve výši id.
802/10000 na pozemku st. p. č. 3473 o výměře
64 m2, jehož součástí je stavba, a podílu ve výši
id. 802/10000 na pozemku p. č. 6466 o výměře 332 m2, vše v k. ú. Polička. Kupní cena činí
17.250 Kč s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí.
ZM ruší své usnesení č. 10/a ze dne 27. 9. 2012.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 4119/1 o výměře 866 m2 v k. ú. Polička do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v domě
č. p. 317-318 na ul. Zákrejsova v Poličce. Kupní
cena činí 50 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.
ZM schvaluje Zásady pro poskytování dotací
z rozpočtu města Poličky v roce 2015, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje dofinancování akce Rekonstrukce
kanalizace (sanace) na nábřeží Svobody v Poličce,
realizované v roce 2015, z rozpočtu města Poličky
na rok 2016 v částce do 2,1 mil. Kč vč. DPH.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na
území města.
ZM schvaluje koncesní smlouvu s názvem
Smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou
potřebu ve vlastnictví města Polička mezi městem
Polička jako vlastníkem a společností VHOS, a. s.,
Moravská Třebová, jako provozovatelem a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Usnesení ZM 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.

Ještě jedno malé zamyšlení nad lavičkami v parku
Šel jsem včera (28. února) okolo 17 hodiny z města přes park a spatřil dva krásné mladé lidi podle
zvyku dnešní mládeže sedět na opěradle hned první
lavičky po levé straně a povídám panu S., jehož jsem
potkal: „I kdyby jim město ty ‚jejich‘ lavičky pozlatilo, ta prasata budou stejně dál sedat na těch normálních“. Při té příležitosti jsem si vzpomněl na svůj
článek, který jsem odeslal redakci časopisu Jitřenka
7. června 2012, na nějž se však pravděpodobně dosud nenašlo místo a dotázal se redakce, jestli by se
přeci jenom do nějakého čísla „nevešel“. Zde je:
Budu nepochybně označen za zapšklého škarohlída nechápajícího citlivou duši naší pubertální
a postpubertální mládeže, ale trochu mne zarazil
jásot, jak náctiletí (jak je nazval Honza Matouš –
viz jeho článek Lavičky v parku (nejen) pro náctileté.
Jitřenka č. 5/2012) „přesedlávají“ na pro ně speciálně zkonstruované lavičky. Chodím totiž parkem

prakticky denně a ještě se – krom několika málo
dnů – nestalo, abych neviděl minimálně jednoho
náctiletého dál sedět na „normální“ lavičce. Žádnou
výjimku pochopitelně nepředstavují ani dny víkendové – zrovna včera odpoledne [jedná se ovšem
o neděli 3. června 2012, kdy jsem psal tento příspěvek] se na opěradle lavičky naproti dětskému hřišti
rozvalovali hned čtyři (pátý potupně zvracel u stromu hned vedle hřiště, kde jej vyděšeně pozorovala
jakási tříletá holčička).
Takže bychom se myslím mohli shodnout, že dnes
tak propagovaná prevence byla úspěšná zhruba
z poloviny – náctiletí sedávají i na lavičkách „speciálních“. Já však zastávám názor, že prase – omlouvám se citlivějším povahám, ale jak jinak nazvat tvora, který si své zahnojené škrpály bezohledně položí
na místo, kam si jiní sedají (a to se ještě omlouvám
domácímu zvířectvu) – nepřevychováte tím, že mu

V hradním sklepení ožívají
postavy z pověstí
Hrad Svojanov má pro letošní turistickou sezonu
řadu novinek. Jednou z nich je zajímavá expozice
v hradním sklepení. Milovníci historie se zde seznámí s příběhy, které se váží ke Svojanovu. Při mnohých z nich mrazí v zádech.
Zatímco ještě v prosinci mohli turisté vidět
v hradním sklepení strašidla, s novou sezonou se
zde zabydlely postavy z legend a pověstí. „Rozhodli
jsme se změnit expozici ve sklepení. Chtěli jsme prostory pro návštěvníky oživit,“ uvedl kastelán hradu
Miloš Dempír. Když se podařilo navázat spolupráci
se známou výtvarnicí Šárkou Váchovou, která vyrábí loutky i pro Divadlo Jana Přeučila a Evy Hruškové, zrodil se rovněž výtečný nápad. Určitě ho ocení
i návštěvníci. „Výtvarnici nadchla myšlenka, že
by vytvořila marionety postav z pověstí a legend

hradu Svojanov. Poskytli jsme jí všechny podklady
a ona postupně vytvořila soubor postav z nejstěžejnějších pověstí,“ vysvětlil kastelán. Šárka Váchová
oblékla všechny postavy podle období, ve kterém
se právě ten jejich příběh odehrál. Některé tak mají
gotický, jiné renesanční nebo barokní oděv. Zajímavostí je, že všechny marionety mají na hlavách
skutečné lidské vlasy. Podle kastelána je výtvarnice
získala od jeptišky, která jí je věnovala. Jen správci
Rašínovi zpod čepice nekoukají pravé šediny. Má
vlasy z prasečích štětin.
Gotické sklepení pod hradním palácem je samo
o sobě tajemné. Patří k nejstarším prostorám středověkého sídla. Všímavý pozorovatel v jednom
z koutů nepřehlédne ani unikátní architektonickou
památku - lomený gotický portál. I postavy z legend
do těchto prostor zapadají. Proto zde vznikla nejen
expozice z pověstí hradu. Sklepení je zabydlené,
jakoby se každou chvíli měl ještě někdo objevit. Atmosféru dokresluje historický inventář, vyřezávané
židle kolem stolu s cínovým nádobím, truhly, obrazy. Příběhy, které průvodci návštěvníkům vyprávějí,
nejsou veselé. „Se Svojanovem se váže spousta po-

věstí a bylo by škoda s nimi neseznámit návštěvníky hradu. Navíc spousta lidí je zná pouze z knihy
Bohuslava Březovského, kde jsou přetvořené. Původní verze je však mnohem tvrdší,“ upozornil Miloš Dempír.
Hned v první části expozice návštěvníci zahlédnou paní Kateřinu Zárubovou z Hustířan se svým
švagrem Karlem Zárubou, který ji nechal uvěznit ve
sklepení hradu, kde tragicky zahynula. Ve vedlejší
místnosti je dominantní postavou správce Rašín sedící na ohnivém býkovi. „Správce Rašín nechal na
hradě Svojanov postavit dům zbrojnošů. K poddaným byl ale velmi krutý. Jeden z podaných jej proklel. Správce proto denně jezdí na hrad z nedaleké
Rohozné na ohnivém býkovi. Musí se držet za ocas,
protože na býkovi sedí obráceně, tedy čelem dozadu,“ popisoval Miloš Dempír.
Další postavou je statkář Doležal z nedalekého
podskalského statku ve Starém Svojanově, který za
třicetileté války přišel o celou rodinu vyjma malého
synka. „Rodina statkáře se chtěla ukrýt na hradě.
Polští vojáci, kteří zdejším krajem putovali, je dostihli a vyvraždili. V místech dnes stojí boží muka.
Statkář se synkem přežili jen díky tomu, že zaháněli
dobytek. Otec ale rodinnou tragédii neunesl a v lese
naproti hradu se oběsil,“ vyprávěl kastelán. Chlapcův pláč se z lesa ozývá dodnes. Občas ho zaslechnou i někteří turisté.
Poslední scéna ve sklepení připomíná milostný
trojúhelník, paní Kateřinu Rabenhauptovou z Lichtenburka, jejího manžela Hertvíka Žehušického
z Nestajova a milého paní Kateřiny, mladého kováře.
„Paní Kateřina se se svým milým scházela nedaleko
hradu, na rozcestí směrem na Rohoznou. Pan Hertvík se ale po čase dozvěděl, že mu je Kateřina nevěrná. Počíhal si na ni a na kováře s družinou vojáků.
Na místě nechal mladému kovářovi utnout obě
ruce a pověsit ho. Paní Kateřinu potkal také krutý
osud. Hertvík ji nechal zazdít v hradbách vnitřního nádvoří,“ nastínil příběh Miloš Dempír. Teprve
v roce 1905, když byla proražená nová vjezdová brána do vnitřního nádvoří, byla objevená její kostra.
Sklepení si přímo říká o to, aby zde ožilo více
příběhů, které přiblíží temnou historii hradu. „Do
budoucna bychom chtěli expozici ještě rozšířit. Ve
spolupráci s Šárkou Váchovou by měly přibýt ještě
dvě scény, a to děti, které byly zazděné ve zdi vnějšího hradebního obvodu, a malá Kateřinka, která se
zjevuje v prvním patře hradního paláce,“ přislíbil
Miloš Dempír.
Marionety jsou majetkem hradu, takže návštěvníci nemusejí mít strach, že by o zdařile ztvárněné
příběhy přišli. Předchozí strašidla měl hrad pouze
zapůjčená.
Květa Korbářová
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místo jeho zdevastovaného chlívku postavíte nový.
Proto by snad nyní mohla nastoupit také trocha té
represe. Maně si vzpomínám na cestu do sídelního
města se třemi pracovníky městského úřadu někdy
před třemi-čtyřmi léty [dnes tedy pěti-šesti], jíž
jsem měl to potěšení se zúčastnit a kde byl tento
problém diskutován. Padaly zde návrhy typu: opatřit horní hranu opěradla kuličkami, trny či něčím
podobným. Já si však stále myslím, že můj tehdy
předložený návrh je nejjednodušší, nejefektivnější a také nejlevnější: odmontovat horní opěradlo
a několikrát jeho horní okraj přejet na hoblovce až
vznikne ostřejší hrana, na kterou již žádný náctiletý – to vám garantuji – své vzácné pozadí neusadí.
Je to jednoduché a rozhodně to vyjde levněji než na
těch cca deset tisíc, které byly investovány do jedné
každé z oněch speciálních laviček.
S úctou a pozdravem
Stanislav Konečný
Neustále se opakující situaci se špiněním laviček
v parku je potřeba řešit. Samotného mě to také pěkně štve. Absolutně nejhorší dopad to má na ty, kteří
do parku rádi chodí na procházky a ve větší míře
laviček využívají, tedy seniory, maminky a tatínky
s kočárky, dětmi, možná i část mladých. Je evidentní, že lavičky pro…náctileté problém neřeší. Přesto
jsem rád, že se je podařilo před 4 lety pořídit, a že
jsou využívány. Stejně jako Standa Konečný vidím
jedno možné řešení v úpravě vrchní části opěradla
tak, aby sezení na něm bylo nepohodlné a případné
uličníky od poškozování městského majetku odradilo. Druhé řešení tkví v kontrole a důsledném
postihu těch, kteří lavičky znečišťují tak, aby se jim
tuto činnost nevyplatilo dělat. Již dnes má město
nástroje k tomu, aby tento problém aktivně řešilo zákon o přestupcích a městskou policii (viz vyhláška z r. 1992, která říká, že řízením městské policie
je pověřen zástupce starosty, fakticky ale řídí městskou policii starosta dle čl. 8 Organizačního řádu
MěÚ). Pokud bychom zjistili, že opora v zákoně
a vyhlášce není dostatečná, můžeme dořešit oporu
v zákoně přijetím „Vyhlášky o zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, o udržování čistoty
veřejných prostranství a ochraně veřejné zeleně“
tak, jak ji např. v roce 2008 přijali ve městě Znojmo.
Tento názor zastávám dlouhodobě a jsem přesvědčen, že se město, coby vlastník laviček, k tomu
musí postavit čelem a adekvátní řešení uvést do
života.
Mgr. Jan Matouš
člen rady města

Masopustní pozdrav
Již tradicí je karnevalová návštěva dětí z MŠ Palackého nám. na poličské radnici. Pohádkové postavy dětí nechyběly v prostorách městského úřadu ani letos. Všem z MŠ Palackého nám. děkujeme
a rádi je za rok zase přivítáme!
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Informace z IC
750. výročí založení města Poličky
Oslavy průběžně probíhají a v Informačním centru (IC) se nadále rozšiřuje nabídka různých suvenýrů, propagačních materiálů i tiskovin k tomuto
významnému výročí.
• placky a přívěsky Polička
• samolepky Polička, vodotěsné samolepky s nápisem Polička
• perníčky Polička, dárkové balení perníčků s etiketou
• Poličské Pověsti – pověsti sebrané rodákem Jaroslavem Vorlíčkem
• Křížovky z Poličky – luštění křížovek s poličskou
tematikou
• Polička – Kreslené památky – nová zajímavá publikace
• Polička barokní – kreslená mapa města
• Víno 750. Polička – kvalitní dárkové víno
• Pivo Polička – dárkové balení, čtyři nejlepší druhy poličského piva
Další informace z Informačního centra
Kontaktník 2015 (dříve Ročenka) – tento užitečný
přehled kontaktů a informací si můžete u nás v IC
zdarma vyzvednout
„Hřbitovy – naše kamenná historie“ - hřbitovy
z Poličky a okolních obcí
Města Pardubického kraje – zajímavá kniha, obsahuje deset vybraných zajímavostí z jedenácti měst
Pardubického kraje
Polička DVD – film o Poličce. Toto zpracování bylo
dříve na videokazetách a nyní vychází na DVD. Scénář – Jiří Čtrnáct, komentář – herec Pavel Soukup,
kamera a režie – Miroslav Roušar
Dálniční známky – stále u nás zakoupíte dálniční
známky (české – roční, měsíční a desetidenní; rakouské – desetidenní; slovenské – desetidenní)
Směnárna bez poplatků – před začínající letní sezónou nabízíme nákup i prodej všech obvyklých měn,
v lepším kurzu a bez poplatků
Iredo – přijďte si k nám pořídit i dobít karty Iredo
na autobusové i vlakové spoje po celém Pardubickém
kraji
Medovina – vhodný tip na oslavu blížících se Velikonoc právě tímto lahodným nápojem z okolí Poličky
Vstupenky v IC:
• Olympic + Kern v Radiměři – 3. 7. v rámci akce
„Radiměřský den fotbalu“
• Kabát v Pardubicích – 26. 6., velký koncert skupiny Kabát
• Kouzelná školka – představení pro děti –
11. 4. v 15.00 hod., Tylův dům
Krátkodobé zájezdy:
• Kutná Hora – ještě zbývá několik málo volných
míst na jednodenní zájezd „Poznávejte města
české inspirace“, v sobotu 23. 5.
• Flora + Úsov + Mladečské jeskyně – zájezd nejen
na kytičky, v sobotu 25. 4.
• Expo Miláno 2015 – zájezd na celosvětovou výstavu v Itálii, v sobotu 16. 5.
• Porýní + muzeum technických unikátů Speyer –
víkend pro všechny věkové kategorie, 2x nocleh
se snídaní, 7. 5.–9. 5.
Propagace Poličky
- se samostatnou výstavní expozicí jsme se zúčastnili turistických výstav:
GO a Region Brno, Dovolená + volný čas Olomouc,
Dovolená a Region Ostrava, Infotour Hradec Králové. Ještě se zúčastníme výstavy Cestování a sport
Pardubice. Na těchto výstavách je potěšitelné, že Polička svojí známostí a oblíbeností přesahuje rámec
kraje. I na Moravě se lidé k Poličce velmi často hlásí.
Přejeme vám příjemné prožití velikonočních svátků.
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org; info@ic.policka.org
tel. 461 724 326
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Zásady poskytování dotací z rozpočtu
města Poličky v roce 2015
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání dne 24. února 2015 zásady poskytování
dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2015.
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2015 zařazena částka 1 810 000 Kč, určená k poskytnutí
veřejné finanční podpory, tj. na dotace nestátním
neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička,
zájmovým skupinám obyvatel (více fyzických osob
žádajících společně) a fyzickým osobám.
Žádosti o dotaci z prostředků jednotlivých programů podpory hodnotí a návrhy na poskytnutí
dotací předkládají níže uvedené komise rady města, výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva
města a Rada města Poličky.
Programy podpory se vyhlašují v těchto oblastech, viz tabulka.

Žádost o poskytnutí dotace v 1. kole dotačního
řízení se předkládá od 1. do 20. 4. 2015.
Žádost o poskytnutí dotace v 2. kole dotačního
řízení se předkládá od 20. 7. do 14. 8. 2015.
Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostí, režim projednávání
a schvalování, stejně jako podmínky vyúčtování
(finančního vypořádání) dotací, jsou uvedeny
na internetových stránkách města Poličky www.
policka.org v záložce městský úřad – formuláře –
odbor finanční a plánovací, nebo je lze získat na
Městském úřadu Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého nám. 160,
Polička.
odbor finanční a plánovací

Program podpory

Návrh na přidělení dotace podává

1. kolo

2. kolo

Celkem Kč

Výchova a vzdělávání

Výbor pro výchovu a vzdělávání

136 000

-

136 000

Sport

Komise sportovní

849 000

-

849 000

Kultura

Komise kulturní

176 000

15 000

191 000

Oblast zdravotně sociální

Komise zdravotně sociální

208 000

22 000

230 000

Dítě a volný čas

Komise dítě a volný čas

119 000

-

119 000

Prevence kriminality

Komise pro prevenci kriminality

117 000

-

117 000

Ostatní veřejně prospěšné aktivity

Rada města Poličky

Celkem

130 000

38 000

168 000

1 735 000

75 000

1 810 000

II. Sraz roverů svitavského okresu
Ve snaze navázat na úspěch, jímž první sraz
roverů Svitavského okresu nepochybně byl, rozhodli jsme se my, roveři z Poličky uspořádat
6.–8. 3. sraz druhý. Zázemí nám již tradičně poskytla hájenka Poličského střediska Maděra nedaleko Telecího.
Na hájenku dorazili první členové organizačního týmu v pátek odpoledne. Kolem osmé hodi-

Po jídle jsme zůstali neschopní pohybu a tak
jsme si na několik chvil odpočali před bojovkou,
která měla následovat. Cílem bojovky bylo získat
zásoby, na které si dělali zálusk také Raideři, tedy
lidé žijící mimo Vaulty, z nichž někteří částečně zmutovali dlouhodobým působením radiace.
Obyvatelé Vaultu si s nimi hravě poradili.
Vyvrcholení programu bylo nachystáno na
večer. Vrcholem programu byla Escape hra, která spočívala v tom, že hráči byli zavření hodinu
v jedné místnosti, a pomocí nápověd, které byly
v oné místnosti k nalezení, museli získat heslo,
které sloužilo k otevření dveří. Ani jedné ze dvou
skupin účastníků se to nepodařilo. Skupina organizátorů poté také nebyla úspěšná.
Závěrem bych jménem organizačního týmu rád
poděkoval všem účastníkům za účast a snad i za
prominutí organizačních nedostatků. Budeme se
těšit zase příště, na třetím roverském srazu.
Tomáš Tomšů – Komanč

ny byli všichni na místě a tak mohl být program
zahájen. Tématem bylo přežití v postapokalyptickém světě inspirovaném herní sérií Fallout.
Účastníci se měli vžít do role obyvatel Vaultu 69,
tedy bunkru, který byl navržen tak, aby odolal radiaci po atomové válce. Po zahájení přišla na řadu
psychologická hra, která měla za úkol vystavit
skupinu přeživších podmínkám, kterým by reálně
mohli ve Vaultu čelit.
V sobotu ráno jsme v programu pokračovali výrobou „dozimetru“ za pomocí plechovky od fazolí, alobalu a gumiček. Zhruba po hodině až dvou
práce bylo hotovo, obyvatelé Vaultu si navlékli
ochranné obleky a poprvé vyšli ven, aby zjistili
venkovní míru radiace. Když se ujistili, že pohyb
venku je bezpečný, vrátili se do hájenky, právě
včas na oběd.

Evangelický sbor v Poličce si připomene
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125. výročí
svého vzniku
při slavnostní bohoslužbě
v neděli 12. dubna od 8.30 hod.
Na kazatelnu je pozván prof. ThDr. Pavel
Filipi z Evangelické teologické fakulty
Univerzity Karlovy.
Všechny srdečně zveme.
Jiří Tengler, farář

Kalendář akcí
duben 2015

Tylův dům
Sobota 4. dubna v 17.00 hod.
Koncert – ochutnávka - módní přehlídka
Zveme vás na exkluzivní multižánrový večer
pořádaný ve Dnech slovenské kultury v Tylově domě, ve kterém se bude prolínat hudba,
design a trocha slovenské gastronomie.
Vstupné 150 Kč
Neděle 5. dubna v 19.00 hod.
Sen noci svatojánské
Další repríza nového zpracování známé hry
Williama Shakespeara v podání Ochotnického spolku Tyl.
Vstupné 80 Kč
Sobota 11. dubna v 15.00 hod.
Jak František pomohl Majdě a Petrovi
zachránit divadlo
Zábavný pořad pro nejmenší diváky, s písničkami Hany Navarové. Hlavní představitelé
Majda Reifová a Petr Vacek, kteří jsou známí
z televizní a divadelní tvorby.
Čtvrtek 16. dubna v 19.00 hod.
Korekce/Polička Jazz festival 2015
Příběh o svobodě a nesvobodě v podání pražské skupiny moderního tance VerTeDance
a za hudebního doprovodu Clarinet Factory,
za které získali ocenění Taneční inscenace
roku 2014.
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč), studenti 40 Kč
Pátek 17. dubna v 19.30 h
Polička Jazz festival 2015
Mihály Borbély Quartet (HU) • Skety (CZ) •
Jana Koubková Quartet (CZ)
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Sobota 18. dubna v 19.30 hod.
Polička Jazz festival 2015
Karel Růžička Trio (CZ) • Šmoldas – Nussbaum – Anderson Trio (CZ/USA) • Dan
Bárta & Robert Balzar Trio (CZ)
Vstupné: sezení 260 Kč (předprodej 220 Kč),
stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Pondělí 20. dubna v 19.00 hod.
Inflagranti & Josef Vojtek
Přesunutý koncert z března. Moderní dívčí
elektrické smyčcové trio Inflagranti vystoupí
v neobvyklém spojení společně s legendou

české rockové scény a frontmanem kapely
Kabát, Josefem Vojtkem v unikátní show se
světelnými efekty.
Vstupné: 250, 300, 350 Kč
Úterý 21. dubna v 19.00 hod.
Trio Classico Terzetto Italiano
Trio hraje ve složení Ubaldo Rosso (flétna),
Carlo De Martini (housle), Francesco Biraghi
(kytara). Koncert je zahrnut do koncertní sezóny KPH 2014/2015
Vstupné: 110 Kč
Středa 22. dubna v 19.00 hod.
Minipárty s Karlem Šípem
a J. A. Náhlovským
Talkshow. Ve volném dialogu se proberou
umělecké začátky, zážitky ze studentských
let, společně se pohovoří i o sportovních aktivitách…
Vstupné: 250 Kč
Čtvrtek 23. dubna v 19.00 hod.
Leni
Dramatické okamžiky se střídají s rezignací.
Chvíle klidu s poryvy emocí. Taková je vnitřně strukturovaná a umělecky pravdivá kreace
Vilmy Cibulkové v roli kontroverzní režisérky
Třetí říše, Leni Reifenstahlové. Vilma Cibulková je za tuto roli nominována na Cenu Thálie 2014 za mimořádný jevištní výkon. Dále
hrají: Dana Syslová, Ondřej Kavan, Daniel
Krejčík. Představení je zahrnuto v Divadelní
abonentní sezóně jaro 2015.
Vstupné: 240, 270, 300 Kč
Sobota 25. dubna od 14.00 do 18.00 hod.
Odpoledne s dechovkou
Taneční odpoledne s dechovou hudbou Dolnovanka z Dolního Újezda.
Vstupné: 50 Kč
Úterý 28. dubna v 9.00 a 15.00 hod.
Akademie mateřských škol
Děti z poličských mateřských škol zvou u příležitosti oslav 750 let založení Poličky do velkého sálu Tylova domu, dopolední akademie
je určena veřejnosti a odpolední pro rodiče.
Vstup zdarma
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Kino Polička
Středa 1. dubna v 19.00 hod.
V tichu
Drama, SK, 84 min, slovensky, přístupný od
12 let, vstupné 90 Kč
Film inspirovaný osudy židovských hudebníků za druhé světové války.
Středa 8. dubna v 19.00 hod.
Lovci a oběti
Akční thriller, ČR, 104 min, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Hlavním hrdinou tohoto příběhu je Jakub
(Martin Kraus), který se rozhoduje, co udělá
se svým životem.
Sobota 11. dubna v 18.00 hod.
Popelka
Rodinná pohádka, USA, 100 min, dabing,
přístupný, vstupné 120 Kč
Děj snímku Popelka sleduje osudy mladé
Elky, jejíž otec, kupec, se po smrti její matky
znovu ožení.
Pondělí 13. dubna v 19.00 hod.
Cesta naděje
Drama, USA, 111 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Oscarový Russell Crowe, se v novém výpravném filmu vydává na Cestu naděje. Čeká ho
dobrodružná pouť napříč neklidným Tureckem po první světové válce, kde pátrá po osudu svých tří synů.
Středa 15. dubna v 19.00 hod.
Chappie
Sci-fi, USA, 121 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 100 Kč
V nepříliš vzdálené budoucnosti dohlíží na
dodržování pořádku mechanické policejní
jednotky. Nyní se jim ale lidé začínají bránit.
Pondělí 27. dubna v 18.00 hod.
Čarovný les
Muzikál, USA, 125 min, titulky, přístupný,
vstupné 100 Kč
Čarovný les je moderním zpracováním oblíbených pohádek bratří Grimmů, ve kterém se
protínají příběhy hned několika z nich, a který ukazuje, jaké důsledky mají přání a poslání
jejich postav.
Středa 29. dubna v 19.00 hod.
Králova zahradnice
Historický/romantický, USA, 116 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV. Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také intriky,
neřest, nenávist… a jeden překvapivý příběh
s úžasnou Kate Winslet v hlavní roli.

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.
Budete-li se chtít této akce zúčastnit jako prodejce řemeslného zboží s velikonoční a jarní
tématikou, přihlaste se na níže uvedené adrese.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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Divadelní klub

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Bystré
1. 4. – „O bylinkách a jejich
zpracování“ – beseda s bylinkářkou Hanou Urbánkovou, která se
uskuteční od 17.00 hod. v Komunitním sále MFD.
Vstupné 20 Kč.
26. dubna – 9. přehlídka vodních mlýnků - KDU-ČSL Bystré zve všechny malé i velké kutily, aby oživili potok pod Sokolovnou svými výrobky. Instalace
mlýnků začíná už ve 13.00 hod.
29. dubna – Taneční akademie – ZUŠ Bystré
vás zve na taneční vystoupení konané v rámci
oslav Mezinárodního dne tance, které se uskuteční
v 17.00 hod. v Sokolovně.
Litomyšl
10. 4. od 20.00 hod., Mňága a Žďorp – koncert,
Music Club Kotelna, Litomyšl
12. 4. od 15.00 hod., Čtyřlístek v pohádce, Smetanův dům Litomyšl. Pohádku pro děti uvádí Divadlo
D5 Praha, režie. Libor Jeník, na motivy Čtyřlístku
podle Jaroslava Němečka
23. 4. od 9.00 do 17.00 hod., Smetanovo náměstí,
Litomyšl - Jarmark ke Dni Země
Přijďte si vybrat z nabídky pestrého sortimentu
zboží nebo se naučit vyrábět různé předměty a podívat se řemeslníkům pod ruku.
Pomezí
25. 4. - pouťová zábava v KD
26. 4. - tradiční pouť
Sebranice
5. 4. - Velikonoční zábava – v kulturním domě
v Sebranicích, kapela: Rytmik Jedlová, vstupné
60 Kč. Začátek ve 20.00 hod.

ZÁKLADNÍ KURZ
TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
podzim 2015

Pátek 3. 4. ve 20.00 hod.
Jiří Schmitzer
Jiří Schmitzer je na české hudební zahrádce
prazvláštní zjev – lidu pracujícímu je známý
především coby herec, lid naslouchající si ho
pak rád fixuje coby jen těžko zařaditelného,
velmi osobitého písničkáře.
Schmitzer sám sebe vidí jako rockera či bigbíťáka bez kapely, to pro své hudební kořeny. Hudební kritika ho povětšinou zařazuje
do kastlíku folkařů, zpívajících básníků, prý
snad (pro jeden song, ten o dědečkovi, tetičce a veselém rodinném násilí) i punkerů.
Ve výsledku je ovšem fuk, která nálepka mu
sedí víc a která méně. Protože je to… Schmitzer. A to, že je někdo zařaditelný nejlépe jen
do přihrádky se svým jménem, svým stylem,
je asi to nejlepší, co se mu může přihodit.
Koncerty Jiřího Schmitzera jsou zajímavé
mimo jiné proto, že jsou neočekávaně očekávatelné, čehož můžete být svědky 3. dubna
v Divadelním klubu v Poličce.
Vstupné 150 Kč
Sobota 4. 4. ve 20.00 hod.
Nil + Citizen37 + Gate Crasher
NIL: Skupina za dobu své existence odehrála
přes 400 koncertů v Čechách (včetně největších festivalů RfP, MoR, Colours, Trutnov…),
Slovensku, Polsku, Německu, Holandsku…
Jako předkapelu na svoje turné si ji vybrala
v roce 2006 skupina Čechomor, v roce 2008
skupina Die Happy (Marta Jandová), v roce
2009 pak David Koller.
Gate Crasher: Kapela za dobu svého působení vystupovala na největších letních festivalech, hrála s předními českými interprety
a zahraničními hvězdami (Aerosmith, Ozzy
Osbourne, Korn, Iron Maiden…). V současné
době je již pravidelným účastníkem spousty
hudebních akcí, často i na pozici headlinera.
Má za sebou tři vydaná studiová alba: Chocolate Rabbit (2006), Recycled (2010) a aktuální novinku Bitterfly (2012).
Citizen37: čtyřčlenná indie-rock/grunge
kapela z České Třebové vyznačující se barevným kytarovým soundem s důrazem na
melodiku, výraznými refrény a osobitým
projevem zpěvačky.
Vstupné 120 Kč/100 KčS

Základní kurz tance a společenské výchovy
bude probíhat od září do prosince 2015 vždy
v pátek od 19.00 do 22.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce
Kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let.
Vyučuje - Taneční škola ELLIS Svitavy.
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři
Tylova domu v Poličce nebo v Informačním
centru Polička a Bystré a ke stažení na webových
stránkách Tylova domu od 11. května.
Podání přihlášky a platba:
od 25. května do 4. června
Podrobnější informace naleznete v květnovém
čísle Jitřenky a na webových stránkách Tylova
domu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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Pátek 10. 4. ve 20.00 hod.
Markant - 35 let
Rocková banda Markant vznikla v roce 1980
v Pardubicích, letos je to tedy 35 let, co brázdí
pódia. V 80. a 90. letech hrála hodně i v Poličce a okolí. Můžeme se těšit na pecky jako Cigáro ne, Kamna kouří, Pláč neříká nic a mnoho
dalších. Sestava je prověřená léty… Milan Kosina, Mirek Strouhal a další, prostě vás čeká
klasika od Markantu.
Vstupné 90 Kč
Sobota 11. 4. ve 20.00 hod.
Vložte kočku + Fertilizer
Tour kapely Vložte Kočku k novému albu
Hedvika. Také vystoupí kapela Fertlizer.
Vstupné 130 Kč/100 KčS
Pátek 24. 4. ve 20.00 hod.
Insania + The Switch + John Wolfhooker
The Switch - klubem i Rockoupačkou prověřený pražský crossover, Insania - brněnská
masakrózní legenda John Wolfhooker - podle vlastních slov je „československá banda
zložená zo štyroch šialencov, žijúcich len pre
hudbu s cieľom zachrániť rock’n’roll“.
Vstupné 150 Kč/130 KčS
Sobota 25. 4. v 19.00 hod.
Polička Punks not dead 5
Znouzectnost absolutní legenda českého punku/folku/všeho. Inseminační stanice jedna
z nejlepších českých aggro punkových kapel
a konečně Vision days ska-punk z Brněnce.
Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 30. 4. ve 18.00 hod.
Kouzelná planeta: Keňa a gorily - červení
sloni, zelená mamba a masajové
Cesta napříč východní Afrikou v multimediální projekci s autory Kateřinou a Milošem
Motani. Více na www.motani.cz a stránkách
DK. Předprodej v restauraci DK.
Vstupné 100 Kč
Sobota 2. 5. ve 20.00 hod.
Druhý máj, lásky čas
Folk-rock-funky-latina Do větru (Svitavy)
a poličský folkový šolich Cestárium.
Vstupné 70 Kč/50 KčS

Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Král do boje táh’
Vyzkoušet si brnění, vyhoupnout se do sedla koně a to vše
ve středověkých kulisách, to
a mnohem více bude možné na
dotykové výstavě o tom, jak se
žilo ve středověku. Výstava je obohacena i o další
exponáty. Dozvíte se, jaký byl vojenský život krále,
jak se žilo na hradě i v podhradí a na bitevním poli.
Jak si vojáci krátili dlouhé chvíle nebo čím se lidé
dříve stravovali…
18. 4. –27. 9.
Výstava Král do boje táh’ je pojata interaktivní
formou a umožňuje tak dětem vstřebávat informace nejenom sluchem a zrakem, ale především
hmatem a vlastní aktivní činností. Vydejte se
proto s námi do středověku. Děti i všichni ostatní hraví návštěvníci poznají tíhu výzbroje pěšáků
či rytířského brnění i půvab historického šatstva
neboť na výstavě jsou připraveny repliky dobových
oděvů, klobouků, nářadí, náčiní a mnohé další. Na
zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje
a zbraní. K dispozici jsou seříznuté husí brky,
gotická vitráž ze skleněných čtverců, výroba pečetí,
stolní hry a řada dalších zajímavých předmětů,
které byly lidem v minulosti k užitku či potěšení.
Výstava vám zároveň připomene založení města
Poličky před 750 lety.
Poklady z muzejních sbírek – 750 let
města Poličky
Cílem výstavy je stručně a atraktivně představit
dějiny královského věnného města Poličky. Pro
mimopoličské je to možnost poznat proměny
města v různých časových obdobích. Výstava je
zároveň doplněním interaktivní výstavy v sousedních sálech nesoucí název Král do boje táh’.
18. 4. –27. 9.
Výstava vám představí cenné a pozoruhodné
sbírkové předměty a dokumenty dokládající historii města od založení v r. 1265 až do současnosti.
První výstavní sál bude věnován středověku.
Představí zakládací listinu, ukáže podobu
domů prvních osadníků, dále dobu Karla IV.
a skončí tažením vojevůdce Jana Žižky k Poličce.
Nejcennějším exponátem, získaným z Pražského
hradu, je zlatá koruna krále Přemysla Otakara II.
Prostřední sál bude věnován renesančnímu období,
kruté době Třicetileté války, zlatému věku města
v době baroka, během kterého došlo k výstavbě
radnice a morového sloupu, zhoubnému požáru
města v r. 1845 či rozvoji spolků v 19. století. Při
této příležitosti bude představen Poličský poklad –
12.000 stříbrných mincí ukrytých za třicetileté
války, jenž byl doposud byl uložen v depozitáři
pardubického muzea. Závěrečný sál bude věnován
událostem 20. století, ale i současnosti a to včetně
úspěchu našich mladých sportovců. Představena
budou poličská „nej“ a významné osobnosti.
Dominantním exponátem je originální partitura Otvírání studánek světoznámého hudebního
skladatele Bohuslava Martinů – jako připomínka
našeho nejslavnějšího rodáka.
Výstavy budou zahájeny společnou vernisáží v sobotu 18. dubna od 14.00 hod. v atriu
Centra B. Martinů. Úvodní slovo pronese
David Junek. Neváhejte, vezměte rodinu
a přátelé a přijďte se podívat! Bude to zábavné a netradiční.
Výstavy:
Pozor! – Fijala, růže, mláďátka – jaro
klepe na vrátka
14. 2. – 10. 5. – výstava prodloužena a doplněna
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.

Vejdete do místnosti naplněné bylinkami,
sušenými, umělými i živými květinami, uvidíte
drobná domácí zvířata (vycpaná) a mnohé předměty, které flóru a faunu zobrazují, neboť příroda je věčným zdrojem inspirace. Na výstavě se
dozvíte, jaké jarní obyčeje s jívovými kočičkami
zajišťovaly zdar nové úrody, zdraví lidí i dobytka.
Šlehání pomlázkou mělo udržet mládí a svěžest
všech členů rodiny i zvířat ve chlévě.
Poznáte, jaké křesťanské i antické symboly se
skrývají v zobrazeních beránka nebo pastýře.
Uslyšíte pohádku o růži a pokusíte se porozumět
květomluvě. Nejstarším svátkem jara jsou sice
Velikonoce, ale těmi (resp. Květnou nedělí) vesna
teprve začíná. Proto se seznámíte s dalšími jarními obyčeji spojenými s kvetoucí přírodou, jako
je např. otvírání studánek, letnice, stavění májů
a svatojánská noc.
Výstava bude doplněna výtvarnou dílničkou,
kde si děti vyrobí dekoraci v podobě kuřátka nebo
květiny. Přijďte nasát atmosféru jara, vyzkoušet si
tradiční zvyky, pohladit zvířátka a prohlédnout si
jarní výzdobu třídy.
Výstavy jsou v dubnu k vidění denně mimo pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 –
16.00 hod.
Akce:
Náš Martinů: Koncert pro housle a klavír
Alexey Aslamas ml. – housle, Alexey
Aslamas st. – klavír
„Instruktivní sonatina pro začátečníky“, tak nazval Bohuslav Martinů svoji Sonatinu pro housle
a klavír z roku 1937. Pro jednoduchou krásu této
skladby si její střední větu vybral houslista Petr
Rybář, aby jí 1. září 1959 doprovodil smuteční obřad za zemřelého skladatele v katolickém kostele
v Pratteln. César Franck, belgicko-francouzský
skladatel, který zemřel měsíc před narozením Bohuslava Martinů, složil některá slavná díla až v závěru svého života. Potvrzuje to i Houslová sonáta
A dur z roku 1886, nejvýznamnější skladba tohoto
typu ve francouzské hudbě 19. století. A k tomu sonáta Arcangela Corelliho, známého představitele
italského baroka, doplněná o Preludium a Allegro
rakouského houslového virtuosa a skladatele Fritze Kreislera. To je program koncertu, na který
zve všechny milovníky klasické hudby spolek Náš
Martinů.
Koncert se koná ve čtvrtek 9. dubna od
19.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné 50 Kč.
Připravujeme:
Vernisáž: České a moravské pověsti –
v tvorbě Renáty Fučíkové
2. května – 26. července
Výstava nás prostřednictví ilustrací Renaty
Fučíkové zavede do světa dobrodružných příběhů
z naší historie a provede nás krajinou domova.
Výstava patří do cyklu Čeští ilustrátoři a navazuje na předchozí tradici výstav Jiřího Trnky, Adolfa
Borna a Jiřího Šalamouna. Letos se ve výstavních
sálech galerie představí tvorba současné české
ilustrátorky a autorky knih Renáty Fučíkové. Autorka se v oboru knižní ilustrace pohybuje od roku
1988 a doplnila svými obrázky řadu knižních titulů.
Výtvarně zpracovává příběhy Aleny Ježkové a spolupracuje se zahraničními nakladateli z Německa,
Francie, Taiwanu či Korey. Výstava představí její
ilustrátorskou spolupráci s Alenou Ježkovou –
Staré pověsti české a moravské a s Václavem Cílkem – Krajina domova.
Knížky svého dětství máme neodmyslitelně
spjaté s ilustracemi, které je doprovázely.
Prostřednictvím výtvarného programu plného
her a tvořivých aktivit se děti dostanou do světa
pověstí, známých hrdinů a krajiny domova zachycující kouty naší vlasti.
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Čas pro neobyčejné zážitky 2015
sobota 6. června od 19.00 – 24.00 hod.
Letošní 16. ročník noční prohlídky města Poličky
s názvem Čas pro neobyčejné zážitky bude věnován významnému výročí našeho města, neboť si
právě v tomto roce připomínáme 750 let od jeho založení tehdejším králem Přemyslem Otakarem II.
Připravované aktivity proto budou inspirované
touto výjimečnou událostí. Městské muzeum večerním výletníkům neobyčejně představí galerijní
expozice barokní radnice. Všem, kteří budou chtít
prozkoumat její zákoutí a prohlédnout si skvosty
galerijních sbírek budou dveře otevřené.

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
25. 4. – Night run Hradec Králové
GP Batteries Night run Hradec Králové a Avon běh je jedinečná běžecká zážitková akce
na východě Čech. Každý závodník běží s čelovou
svítilnou centrem Hradce Králové a v okolí Labe.
2. ročník očekává až 2000 běžců. Součástí je charitativní běh Avon na pomoc v boji proti rakovině
prsu. Start na Velkém náměstí.
Cheb
25. 4. – „Cheb v dubnu 1945“
Vzpomínková akce k 70. výročí konce 2. světové
války. Bohatý program po celý den.
9.00 – 17.00 hod. Chebský hrad – vojenské ležení, Cheb 1945 – vernisáž výstavy fotografií ve
vestibulu chebské radnice, Boj o chebskou radnici, Přehlídka vojenské techniky, Jazz Big Gang –
Jazzový taneční večer a další.
Jindřichův Hradec
4. 4. – Velikonoční veselice
Představení velikonočních tradic, průvod, velikonoční jarmark, barvení kraslic, jarní květinová
vazba, malování perníčků…
Místo konání: Muzeum fotografie + park
Kutná Hora
18. 4. od 16.00 hod. – Probouzení Kutné Hory
Na nádvoří Vlašského dvora. 10. ročník slavnostního zahájení turistické sezóny. Tentokrát na
téma „Přemyslovská Kutná Hora aneb vznik českého eura“. Čtyři nevšední průvodci (Kněžna Libuše, Přemysl Oráč, mnich Antoň a investigativní
novinářka Zuzana) vás provedou dobou, kdy Českému království vládli Přemyslovci.
Litomyšl
22.–26. 4. – Zahájení 4. litomyšlské lázeňské
sezóny
Lázně ducha – lázeňská promenáda, pódia, koncerty, výstavy
Telč
30. 4. – Telčské čarování u rybníka Roštejn
Pálení čarodějnic, kapely, zapálení vatry, dětský
program, masky, čarodějnice…
Třeboň
8. 4. – Taplow youth choir
Divadlo J. K. Tyla, od 19.30 hod.
Koncert smíšeného mládežnického sboru, v roce
2008 vyhlášený jako nejlepší mládežnický sbor ve
Velké Británii.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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Zprávy
z Masarykovy
základní školy

Dny slovenské kultury v Tylově domě

Naši žáci v jarních měsících nezahálejí a účastní
se širokého spektra soutěží. Ve sportovních soutěžích dokazujeme, že postup z oblastního kola do
okresního není náhodný. Naši basketbalisté i basketbalistky se v okrese neztratili, i když oba týmy
se umístily na nelichotivém čtvrtém místě.
To florbalisté pátých tříd poskočili v okrese na
bronzový stupínek. I když sportovní lezení nemá
na naší škole tolik příznivců, dokázali bratři Vičarovi, 9. C, obsadit 4. a 6. místo a Marie Mourová
z I. stupně byla druhá, též v okresním kole.
V okresním kole olympiády v českém jazyce chyběl jen bod Kateřině Portlové, 9. A, k zisku třetího
místa a k postupu do krajského kola. Tam se ale
může dostat díky svým znalostem matematiky,
kdy společně se spolužákem Jakubem Simonem
budou zastupovat naši školu. Jakub Simon už má
jeden krajský start jistý, a to díky 4. místu v oblastním kole olympiády z chemie.
Díky našim recitátorům obsadíme tuto soutěž
i v Pardubicích.
Umístění našich žáků: Vanda Klusoňová, Rozálie Tobiášová - 1. místo v kategorii 1. tříd, Emma
Kynclová - 3. místo v kategorii 2. - 3. tříd, postup
do krajského kola (15. 4. ), Štěpán Krejčí - 2. místo
v kategorii 4. - 5. tříd, postup do krajského kola
v Pardubicích (20. 4. ). Šimon Němec - čestné
uznání v kategorii 6. - 7. tříd, Michal Moravec
a Magdaléna Větrovská - čestné uznání v kategorii
8. - 9. tříd.
Na škole proběhly velmi zdařilé programy pod
taktovkou PPP Ústí nad Orlicí.
Druháci zábavnou formou prošli Tajuplným ostrovem, prevencí návykových látek – alkohol, kouření. Čtvrťáci upevňovali kamarádské vztahy společně se Stonožkou. V šestkách proběhl program
na prevenci záškoláctví.
Nádherně zpracovanou Shakespearovu tragedii
Romeo a Julie zhlédli 8. - 9. ročníky v Klicperově
divadle v Hradci Králové. Mladší spolužáci v programu Život je jen náhoda obdivovali tance, hry
a zpěvy handicapovaných.
V projektu Jeden svět nejvíce zaujal naše žáky
film Bojovníci ze severu, kde mladý muž ze Somálska podává svědectví o radikálních islamistických
skupinách.
Mgr. Ludmila Haraštová

Sobotní podvečer v TD
Zveme vás na zajímavý multižánrový večer pořádaný ve Dnech slovenské kultury, ve kterém se
bude prolínat hudba, design a trocha slovenské
gastronomie.
Hosty a zároveň účinkujícími budou slovenská
revivalová kapela Elán KontraBand, se svojí prezentací se představí SOŠ a SOU Polička - ochutnávky spišských specialit, módní přehlídky zajistí
prodejny Fantasie, U Majdy a Outlet. Vstupenky
budou slosovatelné, můžete vyhrát poukazy na
líčení, do Tylova domu a do prodejny Fantasie
a možná dojde i k překvapení večera…
O hudební vsuvky se postará známá slovenská
revivalová kapela Elán Kontraband, složena z profesionálních muzikantů a díky svým dlouholetým
zkušenostem a profesionálnímu přístupu patří ke
špičce revivalové scény. Repertoár této kapely tvoří nejznámější hity slovenské legendární skupiny
Elán v nejkvalitnější interpretaci.
• Velký sál - stolová úprava Tylova domu
• sobota 4. dubna od 17.00 hodin
• Občerstvení zajištěno
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V měsíci dubnu bude Tylův dům hostit Dny slovenské kultury. Pro návštěvníky akcí je připraven
revivalový koncert Elán KontraBand, film, módní
přehlídka, divadelní představení, výstava slovenského fotografa… Nebude chybět i tradiční slovenská kuchyně.

Původní slovenská hra Leni autorské dvojice Valerie Schulczové a Romana Olekšáka je o fiktivním
setkání dvou skutečných lidí. Legendárního moderátora Johnnyho Carsona, jehož „The Tonight
Show Starring Johnny Carson“ patřila třicet let
k nejsledovanějším talkshow Ameriky, a kontroverzní Leni Riefenstahl, „dvorní režisérky“ Adolfa
Hitlera. Vilma Cibulková je za tuto roli nominována na Cenu Thálie 2014 za mimořádný jevištní
výkon.

Filmové představení
V tichu - středa 1. dubna Kino Tylův dům
Slovensko-český film režiséra Zdeňka Jiráského.
Originální příběh na pomezí hraného a dokumentárního filmu je inspirován osudy židovských hudebníků za druhé světové války. Téma holokaustu
přitom zpracovává nekonvenční filmovou řečí,
s důrazem na výtvarnou stylizaci, hudební a zvukovou složku.

Výstava fotografií
Polička Jazz festival očima sedmi fotografů
1. 4. – 30. 4. Tylův dům
Tradiční výstava fotografií bude tentokrát
ohlédnutím za uplynulými ročníky festivalu. Autor výstavy Jaroslav Mareš oslovil šest fotografů,
kteří festival Polička Jazz v minulých letech dokumentovali, aby představili výběr ze své festivalové
tvorby. Jedním ze šestice fotografů bude i slovenský fotograf Pavel Strážay.

Komponovaný pořad s ochutnávkou
a slovenskou kapelou
Koncert – módní přehlídka - ochutnávka - sobota 4. dubna Tylův dům
Koncert revivalové kapely Elán KontraBand,
módní přehlídka a ochutnávka spišských specialit. Akce, která vypadá, že je určena převážně pro
dámy, ale srdečně jsou zváni i páni!

Na všechny akce pořádané v rámci Dnů slovenské kultury byl zahájen předprodej, který je
na obvyklých místech IC Polička, IC Bystré a CK
Ko-Tour Polička. V Tylově domě vždy hodinu před
danou akcí.

Divadelní představení
slovenských autorů
Valeria Schulczová, Roman Olekšák: Leni čtvrtek 23. dubna Tylův dům

Rezervace je možná přes internetové stránky
www.tyluvdum.cz

Dubnová ZUŠka
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom vás
v první řadě seznámili se skvělými výsledky našich žáků.
Březen se nesl především ve
znamení krajského kola soutěže
žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje, konané ve
Vysokém Mýtě. Naši žáci navázali na vynikající výsledky, které si přivezli již z okresního kola soutěže,
s nimiž jsme vás ve stručnosti seznámili v minulém čísle Jitřenky. Dovolte nám tedy, abychom vás
podrobně informovali o úspěších, které se nám
podařilo ve Vysokém Mýtě vybojovat.
Ve hře na zobcovou flétnu v nejmladší kategorii
obsadila 1. místo Amálka Kneblová (pedagogické
vedení Ludmila Mazalová). 1. místo si přivezla
také klarinetistka Lucie Ptáčková, 2. místo pak ve
své kategorii vybojovala Tereza Přívětivá (obě žákyně Tomáše Jandla). Žesťové nástroje reprezentoval Martin Štancl ve hře na tubu (pedagogické
vedení Miroslav Jindra), který si odvezl 2. místo.
Výčet druhých míst pak ještě doplňuje Magdalena
Teplá ve hře na příčnou flétnu (pedagogické vedení Petr Mazal). A na závěr to nejlepší! Po naprosto
brilantních výkonech si zaslouženě odvezly 1. místo s postupem do ústředního kola soutěže Veronika Stodolová (žákyně Ludmily Mazalové) a Terezie
Preclíková (žákyně Petra Mazala), kterou porota
zároveň odměnila za její skvělý výkon cenou pro
absolutního vítěze. Ústřední kolo soutěže se koná
21.–25. 4. v Liberci. Přejeme oběma postupujícím
hodně štěstí, pevné nervy a především neutuchající elán pro hudební výsledky a zážitky. Všem výše
uvedeným gratulujeme a děkujeme za perfektní
reprezentaci školy.
Neodmyslitelný podíl na výše uvedených úspěších mají samozřejmě pedagogové, kteří své žáky
na soutěž připravili. Velký dík tedy patří nejen Petru Mazalovi, jenž byl oceněn za vynikající pedagogickou práci přímo porotou soutěže, ale také všem
ostatním učitelům. V neposlední řadě nám dovolte
poděkovat také korepetitorům, kteří svými profesionálními výkony podpořili mladé umělce a mají
tak na jejich úspěších nemalý podíl. Jmenovitě se
jedná o klavíristy Kateřinu Grubhofferovou, Ivu

Komárkovou, Petra Kašpara (jenž si přivezl ocenění za klavírní doprovod) a kytaristu Františka
Tótha.
Nyní bychom vás ve stručnosti rádi seznámili
s termíny přijímacích zkoušek všech oborů, které
se budou konat v měsíci dubnu a květnu.
V hudebním a výtvarném oboru proběhnou
zkoušky 13., 14. dubna a 18., 19. května, v hlavní
budově školy (Čsl. armády 347) vždy v době od
13.00 do 17.30 hodin.
Do literárně dramatického oboru budou přijímací zkoušky probíhat též 13., 14. dubna a 18.,
19. května od 14.00 do 16.00 hodin v prostorách
Divadelního klubu.
Přijímací zkoušky do tanečního oboru budou
organizovány v tanečních sálech ZŠ Na Lukách
13. dubna v 16.00 a v 18.00 hodin, 15. dubna
v 14.00 hodin, 18. května v 16.00 a 18.00 hodin,
20. května v 14.00 hodin.
Co dalšího připravuje ZUŠka v květnu? Již tradičně nás čeká organizace přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů na podporu mladých hudebníků,
kteří se každoročně, již posedmé, sjedou z celé
České Republiky do rodiště Bohuslava Martinů,
aby s nadšením a oblibou interpretovali jeho písně.
V rámci této přehlídky bude probíhat výstava prací
žáků ZUŠ v prostorách Tylova domu.
Bližší informace naleznete na vývěskách školy
a na webu www.zusbmpolicka.cz
Přejeme vám krásné jaro a mnoho umělecké inspirace.
Za kolektiv ZUŠ
Mgr. Petra Palcová; Tomáš Jandl, DiS.

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

Program RC MaTami
Přemýšlíte, jak zabavit vaše
potomky o prázdninách? Zapište je na letní příměstský tábor.
Letos se v něm vydáme na Cestu
kolem světa.
Nově rozšiřujeme naše služby, a to o hlídání vašich dětí u vás doma.
Neměli bychom také zapomenout na naše nejmenší a na jejich svátek MDD. Oslavíme ho společně výletem do ZOO Olomouc.
V neposlední řadě si dovolujeme pozvat všechny členy RC MaTami na členskou schůzi, která se
uskuteční ve čtvrtek 23. 4. od 20.00 hod. v prostorách RC MaTami.
Těšíme se na vás!
Pravidelný program
• Hlídání dětí
Potřebujete pohlídat dítě mimo provozní hodiny Hlídáčku? Rozhodli jsme se rozšířit naši
nabídku. O ratolest se postaráme ve vaší domácnosti v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod. Pro objednání služby a více
informací volejte na tel. 724 921 384.
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro
děti do zahájení povinné školní docházky.“),
popř. naši externí zaměstnanci - studentky
VOŠ pedagogické
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
• Čtení v knihovně (pro rodiče s dětmi od 1 do
4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobečci s Hankou (pro rodiče s dětmi od 0
do 1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Hlídáček
každou středu 8.00–12.00 hod.
Cena 45 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Herna pro děti
každou středu 15.00-17.30 hod.
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00-19.00 hod.
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi)
s Lídou a Míšou
čtvrtek: 2-3 roky, pátek 1-2 roky 9.00–12.00
hod.
• Hlídáček
každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každý čtvrtek od 15.00 do 18.00 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.“)
• Bodystyling – bodybalance s Danou
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
10. 4. (pátek) od 9.00 do 11.00 hod.
Opět jsme využili nabídku žáků 2. ročníku
oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední
školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o.
• Poradna a klub pro těhotné
14. 4. (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)

• Poradna psychomotorického vývoje do 1
roku
17. 4. (pátek) od 15.00 do 20.00 hod.
Trápí vás a řešíte neklid, nespavost či nespokojenost miminka v poloze na bříšku? Upřednostňuje otočení hlavičky na jednu stranu?
Nevíte si rady, jak své miminko správně uchopit a nosit v různých etapách věku od narození
do jednoho roku? Nechce se vašemu miminku
přetáčet na obě strany nebo nechce lézt?
Nutné se předem objednat tel.: 739 627 214,
e-mail iva.sedlackova1@seznam.cz
Povede: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka
a certifikovaná lektorka z týmu Evy Kiedroňové na psychomotorický vývoj kojenců).
• Pěstounská péče - přednáška
20. 4. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Osvětová přednáška, která seznámí posluchače s pojmem náhradní rodinná péče, jejími
specifiky, výhodami a možnostmi, jak se stát
pěstounem.
Povede: Alena Saidlová (sociální pracovnice
z organizace Amalthea, o. s.)
Dobročinné aktivity:
Smysluplné využití odpadu
aneb pomáháme Justýnce
Opět jsme se připojili ke sbírce pro malou Justýnku s Williamsovým syndromem.
Co se sbírá?
• plastová víčka (od PET lahví, kávy, šlehačky…)
• kovová víčka (od piv, limonád…)
• plastové lahve (od limonád, vod, vín…)
• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony…)
Z prodeje „odpadu“ Justýnčina maminka hradí
různé podpůrné aktivity např. hipoterapii či muzikoterapii. Finance jsou využity i k nákupu brýlí, vhodné obuvi a dalších speciálních pomůcek.
V případě většího objemu, je možné domluvit se
na uvedeném telefonním čísle 723 411 765 na odvoz sběru z jiného místa.
Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
Výlety s MaTami:
ZOO Olomouc
23. 5. (sobota) odjezd v 8.45 hod. z ulice Hegerova, předpokládaný příjezd 18.00 hod.
Cena 169 Kč za osobu (cena zahrnuje pouze dopravu). Částku je nutno uhradit do 5. 5. Podrobnější informace na www stránkách, Facebooku či
plakátech.
Výlet je možné zakoupit i jako „Dárkový poukaz“.
Rezervace míst osobně v RC MaTami v době konání aktivit, na mailové adrese matami@email.cz, na
tel.: 776 270 074 nebo 724 921 384.
Letní příměstský tábor „Cesta kolem
světa aneb každý den v jiném světadíle.“
Děti se seznámí s jednotlivými světadíly, dozví
se zajímavosti typické pro každý světadíl. Procvičí
své znalosti a dozví se zajímavé informace.
• 27. 7. – 31. 7. (termín obsazen)
a 10. 8.–14. 8. (volná místa)
• 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, 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).

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

Tímto bychom chtěli pozvat všechny členy RC
MaTami na členskou schůzi, která se uskuteční
ve čtvrtek 23. 4. od 20.00 hod. v prostorách RC
MaTami.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě.
Informace o členství získáte od lektorek
aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách www.matami.
webnode.cz.
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Městská knihovna
Čtvrtek 30. 4. – Restaurace
Střelnice od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Koho
vypijou lišky
Je padesát slov hodně, nebo
málo na to, aby se v nich dalo
říct vše podstatné? Malá El
žije v Československu sedmdesátých let. Násilí mezi rodiči je běžnou součástí jejího dětství,
neudivuje ji, ale poznamenává. Malá El se tak
postupně propadá do beznaděje. Každá z kapitol
má přesně padesát slov, je příběhem sama o sobě
a zároveň přidává další kamínek do mozaiky celé
knihy. Debutantka Lidmila Kábrtová přichází
s originální prózou, v níž záleží na každém slově.
Pro projekt LiStOVáNí mapující aktuální literaturu to je jednoznačná výzva! Účinkují: Lenka
Janíková a Jakub Zedníček. Předprodej vstupenek v knihovně na oddělení pro dospělé. Vstupné
100 Kč/50 Kč.
1. 4. – 29. 5. – 1. patro knihovny
Naše město dětskýma očima výstava dětí z MŠ Čtyřlístek
Další výstava k oslavám 750. výročí Poličky odhalí, jak vnímají Poličku ti nejmladší obyvatelé.
Výstava výtvarných prací dětí z Mateřské školy
Čtyřlístek bude k vidění v prvním patře knihovny
od 1. 4. do 29. 5.
1. 4. – 7. 5. – vestibul knihovny
120 železnice v Poličce –
výstava Poličské lokálky
Výstava pořádaná sdružením Poličská lokálka
vám ukáže, jak šel čas s poličskými vláčky.
Pátek 1. 5. – park, u sochy Bohuslava Martinů
od 19.00 hodin
Máj – čtení v parku
Ani letos se nezapomeneme sejít u sochy Bohuslava Martinů, abychom parkem rozezněli verše
Máchova Máje. Přidejte se k nám.
Dubnový tematický koutek –
Aprílové počteníčko
V dubnovém tematickém koutku bude k dostání aprílové počteníčko. Žerty, vtipy i humorné
životní situace vám zvednou náladu v aprílovém
počasí.

11

Velikonoce

19. ročník festivalu Polička jazz 2015

Sešel se rok s rokem. Venku stále více svítí sluníčko, doba postní
se krátí. Přichází Velikonoce. Kde
se vzal tento název, co skrývá
za poselství pro člověka, proč
je vlastně slavíme? To si možná
spousta z nás pomyslí. Každý si vybaví zdobená
vajíčka, upečené mazance, pečené jehněčí, beránka či jiné pochutiny. Ale tyto zvyky a obyčeje mají
mnohem hlubší význam a jdou až přímo do hloubky.
Slovo Velikonoce v sobě nese dvě slova „velká“ „noc“.
Příběh má začátek ještě velmi dávno v Egyptě,
kde byli otroky „hebrejci“ – židovský národ. Jedné
velké noci se jim po mnoha peripetiích podařilo
uprchnout před faraonem a jeho pomocníky. Osvobodili se z otroctví a začala jejich velká cesta za
svobodou. A tuto událost si připomínali celé svoje
dějiny a připomínají si je i dodnes.
Na začátku letopočtu si Židé, jako každý rok, připomínali v Jeruzalémě Velikonoce. Stala se však
událost, která ovlivnila dějiny. Byl zde ukřižován
Ježíš Kristus. Po celé své veřejné působení ukazoval lidem, jak správně žít, jak postupovat, když se
dostaneme do obtíží, jak hledat Boha a Boží království už na zemi. Tvrdil, že kdo v Něj uvěří, získá
věčný život. Za tato slova byl nakonec popraven. Po
třech dnech vstal z mrtvých. Ukázalo se, že Ježíš
má opravdu moc nad smrtí. Velikonoce znamenají pro křesťany připomínku Ježíšova ukřižování
a zmrtvýchvstání.
Velikonoční poselství ukazuje, že existuje ještě
jiná dimenze života, než tento život časný. Ukazuje nám, že kdesi hluboko v nás nosíme touhu po
dokonalosti, kráse, lásce, porozumění, hodnotě
a dalších úžasných vlastnostech. Problém ale je,
že vždy narážíme na svoje nedokonalosti, selhání,
pohodlnost. Toužíme milovat, být milování, ale pak
se stane, že to zase někde nezvládneme. A toto nás
odděluje nejen od lidí, ale i od Boha. Dobrá zpráva,
která shrnuje velikonoční poselství, je, že existuje
řešení. Tak jako kdysi o Veliké noci vyšli Izraelci
do svobody, můžeme vnitřní svobodu zakusit my.
Jak? Skrze odpuštění, které dává Ježíš všem, kdo
o to stojí a skrze víru v Něj. Velikonoce jako svátky
probouzejícího se života, ukazují na Boha jako na
dárce života, kterému není nikdo lhostejný. Nikdo.
Jménem Římskokatolické církve v Poličce vás
také zvu na velikonoční obřady, rozpis najdete na
nástěnce u kostela i na farním webu www.farnostpolicka.cz.
Ing. Anna Navrátilová
pastorační asistentka

Čtvrtek 16. 4., Tylův dům od 19.00 hod.
KOREKCE (CZ)
Příběh o svobodě a nesvobodě v podání pražské skupiny moderního tance VerTeDance a za
hudebního doprovodu Clarinet Factory, za které
získali ocenění Taneční inscenace roku 2014.
„Pojďme na chvíli zažít slast z nesvobody. Slast
spoutání a určenosti, kde není pochyb. Co je nesvoboda víme, ale víme, co je to svoboda? Jak
v ní najít klid? Čím to, že možnost neomezeného
výběru paralyzuje naši schopnost se rozhodnout,
něčemu uvěřit a skutečně se nadchnout?“
Režie: Jiří Havelka, choreografie a tanec: Veronika Knytlová, Tereza Ondrová, Martina Hajdyla Lacová, Karolína Hejnová, Robo Nižník, Jaro
Ondruš, Petr Opavský, scéna a kostýmy: Dáda
Němeček, hudba: Clarinet Factory
Vstupné: 150 Kč (předprodej 120 Kč), studenti
40 Kč
Pátek 17. 4., Tylův dům od 19.30 hod.
Mihály Borbély Quartet (HU)
Mihály Borbély (saxofony a další dechové nástroje), Tálas Áron (piano), Balázs Horváth (kontrabas), István Baló (bicí, perkuse)
Mihály Borbély, absolvent konzervatoře Bély
Bartóka a Hudební akademie Férence Liszta
v Budapešti, je přední jazzový hudebník, jehož
hudba formuje podobu současného maďarského
jazzu. Pro Borbélyho hudbu je zásadní inspirace
v lidové hudbě, hudba jeho kvartetu představuje
směsici různých jazzových stylů (bebop, freejazz,
hardbop) prostoupených etnickou hudbou.
Vedle hry na klarinet a saxofon je jeho specialitou hra na lidové dechové nástroje. Borbély je
významným hudebním pedagogem, realizoval
nespočet nahrávek a společných koncertů s mnoha hudebníky zvučných jmen po celém světě, je
držitelem řady hudebních ocenění.
Skety (CZ)
Veronika Vítová, Alice Bauer, Marta Kloučková,
Michal Strnad, Štěpán Janoušek, Petr Wajsar
Skety - jazzový vokální sextet vynikajících mladých muzikantů, kteří se vedle svých hlavních
hudebních projektů scházejí v tomto originálním
uskupení. Jejich vystoupení jsou plná profesionality, hudebních nápadů, svěžesti, vzrušení i vtipu.
Za dobu své nedlouhé existence si sextet získal
srdce posluchačů i respekt hudebních odborníků,
o čemž mimo jiné svědčí i jejich vítězství v loňském ročníku prestižního festivalu Vokal.total
v rakouském Grazu. Skety můžete znát například
z předávání Českých lvů a cen Anděl nebo ze společného účinkování na koncertech a albech Jany
Kirschner či projektu Český kalendář.
Jana Koubková Quartet (CZ)
Jana Koubková (zpěv), Ondřej Kabrna (piano),
Jan Keller (kontrabas), Jan Červenka (bicí)
Jana Koubková už více než tři desítky let patří k předním osobnostem českého jazzu. Za
tuto dobu prošla mnoha stylovými seskupeními,
od blues a swingu přes bebop, latin, free až po
world-ethno a fusion. Spolupracovala s řadou významných hudebníků a orchestrů, úspěšně vystupovala prakticky po celém světě. Daří se jí i jako
skladatelce písní a filmové hudby. Má své pořady
v rozhlase, publikuje, píše fejetony, sloupky a poezii, věnuje se i výuce. Každé její vystoupení má
punc originality, smysl a cit pro dané prostředí.
Do Poličky se ráda pravidelně vrací, v roce 2008
zde na jejím koncertě vzniklo album „JazzFest08
Live Polička“.
Sobota 18. 4., Tylův dům od 19.30 hod.
Karel Růžička Trio (CZ)
Karel Růžička (Hammond B3, piano), Petr
Dvorský (kontrabas), Martin Šulc (bicí)
Legendární klavírista, jazzový hudebník, vynikající skladatel a pedagog Karel Růžička se na
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

české hudební scéně pohybuje již padesát let. Spolupracoval s předními jazzovými tělesy i sólisty
(Semafor, Jazzový orchestr ČR, Jazz Celula, SHQ,
orchestr G. Broma, Pražský big band M. Svobody,
Tony Scott, Jiří Stivín, George Mraz…), dirigoval
jazzový orchestr Evropské rozhlasové unie EBU.
Jako skladatel se vedle jazzu zabývá i komponováním větších celků, a to jak hudby komorní, tak
skladeb symfonických a vokálních. Jeho skladby
Celebration Jazz Mass, Te Deum a Magnificat
byly s velkým úspěchem uvedeny na mnoha světových scénách. Byl prezidentem České jazzové
společnosti, za své dílo získal řadu významných
ocenění. Jako pedagog působí na Konzervatoři
Jaroslava Ježka a na Akademii múzických umění v Praze, je ředitelem Letní jazzové dílny Karla
Velebného ve Frýdlantě.
Šmoldas - Nussbaum - Anderson Trio
(CZ/USA)
Libor Šmoldas (kytara), Adam Nussbaum
(bicí), Jay Anderson (kontrabas)
Jazzový kytarista Libor Šmoldas přijíždí do
Poličky v rámci středoevropského turné s esy
newyorské jazzové scény, bubeníkem Adamem
Nussbaumem a basistou Jayem Andersonem. Jejich spolupráce se datuje od roku 2011, kdy v USA
společně natočili album Dreamtime.
Libor Šmoldas, absolvent prestižní Berklee
College of Music, patří přes svůj mladý věk mezi
respektované osobnosti české jazzové scény. Vyučuje hudbu, vystupuje a natáčí s předními jazzovými hudebníky doma i v zahraničí, především
v USA. Je nositelem mnoha ocenění a je obecně
považován za jednoho z nejlepších jazzových kytaristů.
Jeho newyorští přátelé, bubeník Adam Nussbaum (rodák z Conneticutu) a basista Jay Anderson (rodák z Kalifornie), patří k nejuznávanějším jazzovým hudebníkům v USA. Oba mají
za sebou dlouhodobou spolupráci se slavnými
jazzmany, podíleli se na desítkách úspěšných alb,
jsou nositeli světových hudebních ocenění včetně
několika cen Grammy.
Dan Bárta & Robert Balzar Trio (CZ)
Dan Bárta (zpěv), Robert Balzar (kontrabas),
Jiří Levíček (piano), Kamil Slezák (bicí)
Dan Bárta je jedním z našich nejtalentovanějších a nejvšestrannějších zpěváků, držitel mnoha ocenění včetně několikanásobného ocenění
Akademie populární hudby „Anděl“. Je osobností,
která vnímá a tvoří muziku všemi smysly. Česká
populární hudba v něm našla přirozený idol respektovaný kritikou a uznávaný posluchači.
Robert Balzar Trio, které v roce 2000 vystoupilo na historicky I. Jazzovém setkání v Poličce, patří nepochybně k tomu nejlepšímu v našem jazzu.
Vedle vlastní tvorby spolupracuje s řadou hudebních osobností, slaví úspěchy na našich i zahraničních podiích, každé nové album je událostí na
jazzové scéně, poslední s názvem „Vuja-Dé“ bylo
nahráno v New Yorku (Sear Sound Studio) a vydáno v listopadu 2014.
Vstupné pro 17. a 18. 4. (na 1 večer): sezení
260 Kč (předprodej 220 Kč), stání 200 Kč (předprodej 160 Kč)
Výstava fotografií
Polička Jazz festival očima sedmi fotografů
Tradiční výstava fotografií bude tentokrát
ohlédnutím za uplynulými ročníky festivalu. Autor výstavy Jaroslav Mareš oslovil šest fotografů,
kteří festival Polička Jazz v minulých letech dokumentovali, aby představili výběr ze své festivalové tvorby.
Tylův dům 1. 4. – 30. 4.
Více o festivalu:
www.jazz.policka.org a www.tyluvdum.cz
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2. 4.
3. 4.
4. 4.
9. 4.
16. 4.
18. 4.
21. 4.
22. 4.
30. 4.
8. 5.
1. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.

13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.

20. 4.
22. 4.
23. 4.

24. 4.
25. 4.

#

27. 4.

Čas
7.15
9.00
9.00
17.00
9.00
16.00
17.30
14.30
13.00
13.00
16.00
18.30
16.00
7.15
13.30
19.00
20.00
17.00
20.00
19.00
13.30
19.00
19.00
9.00
20.00
15.00
18.00
20.00
19.00
17.00
13.30
19.00
19.00
15.00
19.30
14.00
14.00
19.30
16.00
19.00
19.00
14.00
19.00
20.00
20.00
14.00
19.00
19.00

Název akce – popis
Velikonoční výlet za poklady - geocaching
Skokani a horolezci - prázdninový sportovní den
Námořnický den - prázdninová akce pro děti od 1. třídy
Velikonoční tvoření - aranžování pro studenty a dospělé
S muzikou - tvořivá dílna pro rodiče s dětmi od 1. třídy
Čarodějnická lampa - keramická dílna pro děti od 1. třídy
Zahradní keramika - keramická dílna pro studenty a dospělé
Velké kouzlení s jógou - jóga pro děti
Výlet Hrad Svojanov - jarní slavnosti
I. poličská RC Rally Show aneb „AKCE Z“
Skřítkové a víly - dílna pro děti od 1. třídy
Energie v těle - přednáška D. Ostatková
Čarodějnický rej - slet místních čarodějů a čarodějnic
Mladějovská úzkokolejka
Jarní aranžování
V tichu - drama židovských hudebníků za 2.světové války
Jiří Schmitzer
Módní přehlídka - koncert Elán KontraBand - ochutnávka slovenských specialit
Nil + citizen 37 + gate crasher
Sen noci svatojánské - poličští ochotníci v další repríze uvádí tuto hru
Keramická dílna
Lovci a oběti - Martin Kraus se ocitne v nekonečné spirále dluhů
Náš Martinů: Koncert pro housle a klavír
Masáže pro maminky
Markant - 35 let
Jak František pomohl Majdě a Petrovi zachránit divadlo - zábavný pořad pro děti
Popelka - disneyovský pohádkový příběh
Vložte kočku + Fertilizer
Cesta naděje - R. Crowe pátrá po svých třech synech
Poradna a klub pro těhotné
Keramická dílna
Chappie - je prvním robotem, který dokáže myslet a cítit sám za sebe
Korekce / Polička Jazz festival 2015 - skupina moderního tance VerTeDance
Poradna psychomotorického vývoje dítěte do 1 roku
Polička Jazz festival 2015
Vernisáž: Král do boje táh’
Vernisáž: Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky
Polička Jazz festival 2015
Pěstounská péče - přednáška
Inflagranti & Josef Vojtek - přesunutý březnový koncert
Minipárty s Karlem Šípem a Josef Aloisem Náhlovským
Narozeninové zpívání
Leni - divadelní představení s Vilmou Cibulkovou v titulní roli
Členská schůze
Insania + the Switch + John Wolfhooker
Odpoledne s dechovkou - dechová hudba Dolnovanka
Polička Punks not dead 5
Čarovný les - hvězdně obsazený vtipný a dojemný muzikál

Místo konání
Okolí Semanína
Jumping hala na ZŠ Na Lukách
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Hrad Svojanov
Dopravní hřiště
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Fotbalový stadion Polička
Mladějov na Moravě
DPS Penzion - jídelna
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
KINO Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
KINO Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
D. Ostatková
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Ochotnický spolek Tyl
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Pragokoncert
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
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Čas
9.00
15.00
29. 4. 14.00
19.00
30. 4. 18.00
20.00
1. 5. 19.00
2. 5. 14.00
15.00
18.00
20.00

Název akce – popis
Akademie mateřských škol
Akademie mateřských škol
Literární kavárnička
Králova zahradnice - historický film s Kate Winslet
Kouzelná planeta: Keňa a gorily - červení sloni, zelená mamba a masajové
LiStOVáNí - Koho vypijou lišky
Máj - čtení v parku
Vernisáž: České a moravské pověsti - v tvorbě Renáty Fučíkové
Konečně doma - animovaná komedie pro děti
Konečně doma - 3D animovaná komedie pro děti
Druhý máj, lásky čas

Místo konání
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Restaurace Střelnice
Park, u sochy B. Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
KINO Tylův dům
Divadelní klub

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

14. 2. – 12. 4.
1. 4. – 29. 5.
2. 4. – 3. 4.
18. 4. – 27. 9.
18. 4. – 27. 9.

Název akce – popis
Fijala, růže, mláďátka - jaro klepe na vrátka
Naše město dětskýma očima - výstava výtvarných prací dětí z MŠ Čtyřlístek
Velikonoční prázdniny u koní - prázdninová akce pro dívky od 1. třídy
Výstava: Král do boje táh’
Výstava: Poklady z muzejních sbírek - 750 let města Poličky

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
JK Vraník Stašov
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

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

28. 4.

125 let evangelického sboru
a 12. dubna 1890 je ustaven ke sboru v Telecím
filiální sbor evangelické církve reformované v Poličce. Je zvolen správní výbor (staršovstvo) a první
kurátor František Lopour. Sbor v roce 1899 kupuje za 7.700 zlatých dům č. 117 v Tylově ulici a jeho
přízemí upravuje na modlitebnu. Při bohoslužbách
střídavě sloužili kazatelé z Telecího a Borové, příležitostně i z Borovnice. Kvůli snazší dostupnosti
bylo poličské společenství od roku 1915 připojeno
ke sboru v Borové.
Po vzniku ČSR se sbor stává součástí sjednocené Českobratrské církve evangelické a v následujících letech se rozrůstá nejen počtem členů, ale
i svou aktivitou. Začíná pracovat sdružení mládeže,
úspěšně se rozvíjí činnost pěveckého sboru. V roce
1935 je usneseno postavit kostel na pozemku, zakoupeném již v roce 1905. Stavba trvala pouhý rok,
provedl ji místní stavitel Josef Mach a náklady
činily 280.000 Kč. Kostel byl slavnostně otevřen
6. července 1937 synodním seniorem Dr. Josefem
Součkem. V neklidných válečných letech, kdy sbor
pro mnohé představuje duchovní útočiště, byli
jeho správci Otakar Kadlec z Telecího a Vladimír
Pokorný a Oldřich Videman z Borové.
Třetí období se odvíjí od konce války. Po vysídlení německého obyvatelstva přicházejí do prázdných vesnic východně od Poličky čeští evangelíci
z různých míst Vysočiny. Počet členů narůstá
a sbor se od 1. září 1946 stává samostatným. Aby
mohl být povolán vlastní kazatel, je ke kostelu za
milion korun přistavěna fara (1948). Prvním kazatelem se stal Ota Prosek z Jimramova. Pod vládou
komunistů sílí ateistická propaganda a náboženský život je omezován. To se odrazilo i v činnosti

sboru, v úbytku členů i v určitém stažení do sebe.
Za kazatele byl roku 1960 zvolen Josef Sládek, znalec Bible, který se kromě farářské služby vydatně
podílí i na tvorbě ekumenického překladu Bible do
moderní češtiny. Po pádu komunismu se sborový
život postupně obnovuje. V roce 1996 přichází na
kazatelské místo Jan Dus. Dvouletý pobyt ve sboru
absolvovali také tři dobrovolní pracovníci z USA.
Od roku 2011 je kazatelem Jiří Tengler.
V současnosti má sbor přes 400 členů. Sborová
práce je rozmanitá a bohatá. Scházíme se k bohoslužbám, biblickým hodinám, rodinným nedělím.
Mladším generacím je určena nedělní škola, výuka
náboženství v kostele i ve školách, konfirmační
příprava a sdružení mládeže. Oblíbené jsou různé
výjezdy a pobyty. V kostele také působí pěvecký
sbor a hudební skupina. Organizujeme i další mimořádná setkání s besedami, hudbou, promítáním. Významné je partnerství s presbyterní církví
v USA, jehož veřejně dobře viditelným plodem jsou
příměstské tábory pro děti v angličtině. Náležitou
péči si rovněž vyžaduje kostel a přilehlé prostranství. Díky práci dobrovolníků, štědrosti dárců
a podpoře města Polička se obojí daří udržovat
v dobrém stavu.
Jakožto evangeličtí křesťané své přání pro další
život sboru vyjadřujeme pomocí biblického žalmu
78: „Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Budeme
vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových
chvályhodných činech, o skutcích a divech, jež konal… aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali, aby zachovávali vždy jeho přikázání.“
Jarmil Feltl, Jiří Tengler

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

#

Evangelický sbor v Poličce si letos připomíná
125. výročí svého vzniku. První období evangelického života v Poličce začíná v 15. století. Již v roce
1419 je zmiňován husitský kněz Vavřinec z Modřic,
roku 1518 je Polička na mapě Čech označena jako
kališnická (husitská). Přes 200 let zde bylo slovo
Boží kázáno evangelickými duchovními. Po bitvě
na Bílé hoře se Polička stejně jako zbytek země následkem násilných politických zásahů začlenila do
římskokatolické církve. Změna byla tak hluboká,
že po vydání tolerančního patentu (1781) se přihlásil k evangelické víře pouze jeden měšťan.
Druhé období pro evangelíky začíná kolem roku
1790. Na Dolním předměstí se usazují věřící, kteří
se přistěhovali ze Širokého Dolu a kteří položili základ budoucímu sboru. Věřící patřili ke sboru v Telecím, ovšem obzvláště v zimě byla dostupnost nesnadná, takže se začalo uvažovat o stavbě vlastního
kostela. K stavbě však nedošlo, přestože k ní bylo
upsáno 8.000 zlatých. Zemřelí byli zprvu pochováváni na evangelickém hřbitově ve Staré Kamenci,
roku 1878 byl v sousedství katolického hřbitova
pořízen vlastní hřbitov i v Poličce.
První evangelické bohoslužby v Poličce po staleté přestávce byly vykonány 22. dubna 1883 farářem Josefem Martínkem z Telecího v bytě Josefa
Novotného, který následně ve svém domě umožnil
zřízení modlitebny. Od října 1883 se bohoslužby
konají pravidelně, jednou měsíčně přijíždí kazatel
a v ostatní neděle vedou shromáždění laici. V roce
1880 se při úředním sčítání k evangelickému
vyznání přihlásilo 117 osob. V roce 1890 poličtí
evangelíci požádali vídeňské úřady o zřízení filiálního (dceřiného) sboru. Žádosti bylo vyhověno

Epizody
Některé události let padesátých zůstávají v paměti Poličáků, některé se staly v poličském kontextu historickými a některé sice z tohoto pohledu
významné nejsou, ale dokreslují atmosféru doby.
Náš gymnaziální profesor hudební výchovy
a regenschori svatojakubského chrámu Jaroslav
Maděra nám slíbil výlet na Malou Fatru, aby nám
ukázal, kde bojoval v roce 47 proti Banderovcům.
Brzy ráno jsme vyjeli vlakem směr Brno, kde jsme
měli přestupovat. Zastavili jsme na pátém prodlouženém nástupišti, odkud byl krásný výhled
na kostel Petrov. Vzal jsem foťák a udělal jeden
dva snímky, když se u mne objevil zřízenec ČSD.
Vytrhl mi foťák z ruky, že se tam nesmí fotografovat. Vytrhl jsem ho zpět a řekl mu, že na těch
fotkách nemám zájem a foťák jsem otevřel, aby
světlo exponované snímky zničilo. To byla však
kardinální chyba. Než jsem se nadál, chopili se mě
dva lidé a aniž bych se mohl s někým z mé výpravy
domluvit, odvedli mně do nádražní haly, kam si
pro mě přijeli příslušníci STB a odvezli do svého
sídla. Tam jsem v místnosti bez nábytku, jen se
židlí čekal asi tak deset hodin, než došlo k výslechu. Chtěli vědět, pro koho jsem fotil kolejiště a co
všechno jsem vůbec dělal. Kdo mě instruoval, že
mám v případě dopadení film zničit a kde si měl
ode mne materiály vyzvednout. Řekl jsem jim, že
jediným motivem byl neobvyklý pohled na Petrov a zničením filmu jsem chtěl dokázat, že mi
na obsahu nezáleží, důležité bylo, aby mi výprava neujela. K večeru mě, bez zabaveného aparátu
propustili.
Věděl jsem, že máme spát v Trenčianských Teplicích a měl jsem u sebe pouze sčítací lístek naší
výpravy. Šel jsem do informační kanceláře ČSD
a za zájmu přítomných jsem můj příběh líčil. V tu
chvíli jsem dostal svačinu, limonádu a jedna paní
zavolala výpravčímu osobního vlaku. Ten mně
vzal pod ochranná křídla, dostal jsem samostatné
kupé a chodil mě, frustrovaného, konejšit. Vlak
končil v rychlíkové stanici Trenčianská Teplá
a tam jsem přistál tak v pět ráno. Kolem deváté,
když už jsem se chtěl vrátit do Poličky, se naše
výprava objevila. Pokračovali jsme na Slovensko
a dojeli do Brezna. Odtud jsme jeli na památné
místo Magura Lipča, kde se druhové našeho profesora dostali do střetu přímo s Burlakem a jeho
lidmi. V následné přestřelce zahynulo šest aspirantů a jeden byl zraněn. Náš profesor líčil, že mu
při akci sjela puška z ramene a on si vyrazil zub.
Jeho doslovný výrok: „ A to jsem si řekl, že všechny ideály jsou v kýblu.“
A moje historka? Byl jsem pak ještě několikrát
vyšetřován, fotoaparát byl po roce mému otci vrácen a mně bylo sděleno, že mám v osobních údajích záznam, nebo co.
Můj maturitní den je navždy spojen s významnou událostí. V ten den začala platit měnová reforma, přeměňující občanům 50 Kčs na jednu
korunu a to, co měli na vkladních knížkách do
listopadu 1945, bylo zrušeno vůbec. Za této situace byla nálada ve zkušební komisi, řečeno moderním slovníkem, hustá. Přesto jsme odmaturovali
dobře.
Našetřených sedm set korun na oslavu dospělosti nám nestačilo ani na vstupné do kina, zbytek
nám šéf kina pan Daněk odpustil. Po přijímačkách, kdy jsem se na pokyn komise zaregistroval
do ČSM (Čs. svaz mládeže) a přihlásil na kolej,
jsem od poloviny září marně čekal pozvánku na
slavnostní zahájení školního roku. Ostatní kolegové ji už měli. Když přišel 1. říjen, rozjel se otec
na fakultu, kde mu sdělili, že dostanu písemné
oznámení. To jsem během několika dnů dostal
a v něm oznámení, že přesto, že jsem přijímací
kriteria splnil, je v mém případě nutno, abych dokázal svůj kladný vztah k lidově demokratickému
zřízení v průmyslu – nejlépe těžkém. Se soudružským pozdravem…
Vyhověl jsem jim a nastoupil do Výzkumného
ústavu elektrotechnické keramiky v Hradci Krá-

lové, patřící pod Ministerstvo hutního průmyslu
a rudných dolů. Nad vchodem jsme měli hornický
znak zkřížený mlátek a želízko a zdravili se Zdař
bůh! Předvedl jsem své práce a stal se ze mne fotolaborant za pracovníka, který odešel na vojnu a byl
sám sobě vedoucím i té fotolaboratoři. Měl jsem
Leicu se všemi objektivy a celým příslušenstvím,

Gramoklub 1953
i Kodak kameru, a dělal věci, o kterých jsem neměl
do té doby tušení. Vím, jak se fotí v ohromné hale
zkušebny výboj mnoha desítek kilovoltů pro účely
dimenzování velkých vysokonapěťových izolátorů
na průraz, ale i jak se dá průraz v tisícinách mm

O. A. Kukla, P. Chmelař – Millar, St. Šafář, já
v miniaturním kondenzátoru najít a vyfotit na stereoskopickém mikroskopu značky Zeiss. Při prohlížení stereobrýlemi vypadal jako pohled do Macochy. Ofocoval jsem články z těžko dostupných
(embargovaných) odborných amerických časopisů na dokument film, aby byly promítány šéfům
jednotlivých odborných pracovišť, překládány
a v případě potřeby vyvolány na lehký dokumentační papír a odevzdány k dalšímu použití.
Jako fotograf i člen folklorní skupiny jsem byl
v roce 1954 ve Strážnici, fotil z míst určených pro
fotografy a tak se stalo, že při večerní veselici
v prostoru pro funkcionáře a novináře jsem šel
se svou Leicou a na řemínku k ní jsem měl malý
malovaný džbáneček, který jsem získal od jedné
strážnické dívky. Najednou mě někdo zastavil,
a že prý mám krásný džbáneček. Hrdě jsem ho
předváděl a najednou slyším: „Soudruhu, nech mi
ho...“. „Nemůžu, to je dárek.“ Ale to už ho držel
pevně v ruce a já se snažil džbánek uvolnit. „Když
mi ho necháš, dám ti za něj krásný a cenný sovětský odznak a můžeš říkat, žes ho dal prvnímu
tajemníkovi strany Antonínu Novotnému.“ Podíval jsem se na něj a opravdu, byl to on. Kolem nás
se začal vytvářet kruh a tak jsem mu rukou i se
džbánkem škubnul, džbánek mu nechal a zmizel
v přátelském přítmí parku, kde se ta zábava odehrávala.
Možná, že budoucí prezident dostal za džbáneček další cenný sovětský odznak.
Ale dost těch jobovek. Můj švagr dokázal sehnat
lístky na Divotvorný hrnec. Pro mě to byl doslova
dárek mimořádný. Na vlastní oči jsem viděl Jana
Wericha, Soňu Červenou, Rudolfa Cortése, Ljubu
Hermanovou, Františka Černého a další hvězdy

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

tohoto představení. Když se v závěrečné scéně objevil Jan Werich v bezvadně padnoucím brčálově
zeleném smokingu už jako nepohádkový Čochtan a věnoval přes rampu mé sestře Mileně astru
z klopy svého obleku, zažil jsem jednu z krásných
chvil, na něž se nezapomíná.
Trvale jsem měl doma naladěno na 550 m Radio
AFN (American forces network Munich - rozhlas
amerických ozbrojených sil Mnichov), a znal do
poslední noty skladby, které zpíval Frank Sinatra, Bing Grosby, Nat King Cole, Johny Cash, Ella
Fitzgeraldová či Louis Armstrong a mohl v duchu
interpretovat sólové pasáže orchestrů G. Millera,
D. Elingtona, S. Kentona, B. Goodmanna a nepočítaně dalších. A když k tomu přičtu desky Voskovce a Wericha z předválečných let a desky mého
švagra Petra značek Brunschwig, Columbia, His
Masters Vois, Decca a Supraphony s Karlem Vlachem, není se co divit, že v Husově ulici v malém,
dnes už neexistujícím domu č. 24 mého bratrance
vznikl Gramoklub. Nemohu vyjmenovat všechny,
kdož Gramoklubem žili, kteří k nám přicházeli
a spoluutvářeli tu neorganizovanou skupinku paradoxně spojenou společnými i různorodými pohledy na muziku, literaturu, výtvarný kumšt.
Jednu výjimku ale právě teď dělám. Chci mluvit
o mém příteli Pavlu Chmelařovi: Jeho otec, důstojník, se na kraťoučko po válce vrátil z Anglie.
Jeho zásluhou měl Pavel gramodesky, u nás nedostupné, i jazzový notový materiál. Po maturitě
studoval na VLA – Vojenské lékařské akademii
v Hradci Králové, dnes lékařské fakultě Univerzity Karlovy, pak působil v Brně. Tam byl populární
svými přednáškami o jazzu a jazzovými nahrávkami, ale nejen jimi; měl příjemné vystupování
a svým charismatem posluchače přitahoval. Jak
to vím? Pozval mě, já přijel. Později odešel do
Anglie, přijal jméno Paul Millar a stal se pak generálním honorárním konzulem ve Skotsku se
sídlem v Edinburghu. 28. října 2005 mu udělil
prezident republiky Medaili za zásluhy, kterou
převzal ve Vladislavském sále. Dr. Paul Millar má
velkou zásluhu na pomníku, který stojí na břehu
moře ve skotském Arisaigu. Připomíná, že se zde
cvičili českoslovenští parašutisté, mezi nimiž byli
i Jozef Gabčík a Jan Kubiš. 11. listopadu 2009 proběhla emotivní slavnost jeho odhalení za účasti
významných hostů i bývalých parašutistů. Tuto
událost mám ve filmovém archivu.
Setkali jsme se v září 2004 při 85. výročí založení gymnázia a vzpomínali na naše společné zážitky. Byla nás skupinka dívek a mladíků, spojených
touhou poznávat a prožívat neoficiální kulturu.
Recitovali jsme verše Christiana Morgensterna,
R. M. Rilkeho, byli u vytržení nad Nezvalovým
Edisonem a milostnými verši Jaroslava Seiferta.
V prvorepublikánských uměleckých časopisech
jsme obdivovali fotografie Františka Drtikola,
krásné akty Karla Ludwiga aranžované ve světle a stínech. Listovali v Matějčkových Dějinách
umění v obrysech a k tomu nám hrála hudba.
Okouzlilo nás Ravelovo Bolero, v dodnes podle
mne nepřekonaném podání České filharmonie,
dirigované Karlem Ančerlem. Začali jsme vydávat
na stroji psaný a ručně ilustrovaný časopis Gramoklub. Tam vznikly mé první recenze jazzových
nahrávek, tam psal můj bratranec O. A. Kukla své
umělecky i filosoficky mnohotvárné úvahy, tady
byl prostor pro naše básnické pokusy ovlivněné
především Ch. Morgensternem. Vznikla sbírka
Zblochaní skříb a nabízím jednu ukázku:
Prosvráblý vrab mi něžně hrál,
praskostřáb letěl po nebi.
Hramhlt se v nose vhrdloubal,
vrab od něj dostal do lebi.
Vrab leží nemocen a sláb,
pláče proň zblochan bezmezně.
Nad všemi ptáky Praskostřáb
k nebi se nese vítězně.

A. Klein
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz

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 – 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: čtvrtek 9. 4.
Čas:
16.00 – 17.25 hodin
Termín: 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
Keramická konvička
– keramická dílna pro děti prvního
stupně, pro rodiče s dětmi a 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
– keram. dílna
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 17. 4.
S sebou: vhodné oblečení pro práci s keram.
hlínou,
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 739 510 295
Velké kouzlení s jógou
Jóga pro děti
básničková dechová cvičení,
pozice dětské jógy doplněné
hravými básničkami, sestava ásan
s motivací – pohádka s relaxací
přizpůsobená dětem
Termín: čtvrtek 16. 4.
Čas:
14.30 – 15.30 hodin
Místo:
sálek SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč
Přihlášky: do 13. 4.
S sebou: polštářek, deku, pohodlné oblečení na cvičení a pití
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Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
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
I. poličská RC Rally Show aneb „Akce Z“
Modeláři Mozaika pro vás připravují
akci, která dosud v Poličce k vidění
nebyla! Na místním dopravním hřišti
vám představíme své rádiem řízené
modely závodních speciálů RC Rally.
Přijďte se podívat a vyzkoušet si RC
Rally na vlastní kůži. Závodit může
každý, kdo se do závodu přihlásí.
Termín: sobota 18. 4.
Čas:
13.00 – 16.00 hodin (registrace závodníků 13.00 – 13.30)
Místo:
Dopravní hřiště
Startovné: 50 Kč
Přihlášky: do 13. 4.
Info:
Jiří Neudert
facebook.com/modelarimozaika
Skřítkové a víly
– kouzelná dílna pro děti od 1. třídy
Přijďte si pohrát z heboučkým ovčím
rounem a vyrobit si kouzelné bytůstky.
Termín: úterý 21. 4.
Čas:
16.00 – 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč,
Přihlášky: do 17. 4.
Lektorka: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352,
736761281
Energie v těle
Tato přednáška se zabývá naší spokojeností v životě. Tato spokojenost pramení z dobrého zdraví dobrých vztahů
a dobré finanční situace, aneb jak
rychle a účelně vyrovnat energetickou
bilanci našich vztahů a našeho těla.
Termín: středa 22. 4.
Čas:
18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dagmar Ostatková
Cena:
50 Kč
Info:
Dagmar Ostatková, tel.: 603 841 051
Čarodějnický rej
– slet místních čarodějů a čarodějnic.
Krásný podvečer plný soutěží her
a hlavně opékání buřtů a „upálení“
čarodějnice.
Termín: čtvrtek 30. 4.
Čas:
od 16.00 hodin
Místo:
Fotbalový stadion Polička v Liboháji
Vstupné: dobrovolné
Přihláška: bez přihlášek

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

Info:

Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Za velmi nepříznivého počasí se
akce nekoná.

Jižní Morava
Vranov nad Dyjí – Národní Park,
Podyjí, Hardeggská vyhlídka –
Znojmo
Poznávací exkurse v rámci projektu Dalším vzděláváním pedagogů
k rozvoji kompetenci
Termín: sobota 2. 5.
Čas:
Odjezd od semaforu u ZŠ TGM
v 5.30 hod
Odjezd – Bystré – Multifunkční dům 5.45
hod
Lektor:
PeadDr. Zdeněk Mrkos
Cena:
450 Kč
Info:
Irena Chroustovská, 461 725 352,
736 761 281
Mladějovská úzkokolejka
– pro děti od 1. třídy, nebo rodiče
s dětmi
– jarní výlet do krásné přírody na
Moravě
– jízda parní lokomotivou s prohlídkou muzea, možnost opékání
buřtíků.
Termín: pátek 8. 5.
Odjezd: 7.15 hod. sraz na vlakovém nádraží
Polička (7.30 odjezd)
Místo:
Průmyslové muzeum Mladějov –
Mladějov na Moravě
Cena:
Cesta vlakem tam i zpět 100 Kč
Jízdné lokomotivou:
3-15 let za 90 Kč,
od 15 let za 170 Kč
Přihlášky: do 27. 4.
S sebou: oblečení podle počasí a vhodné
do přírody, láhev s pitím, svačinu
na celý den (buřty na opékání),
drobné na útratu
Návrat: podle zájmu (15.31 hod. na vlakové
nádraží Polička, nebo v 16.31hod.)
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Jede se za každého počasí.
Jarní výlet do Orlických hor
– jednodenní výlet pro ty, co neradi
sedí jen u televize a nechce se jim
ani moc chodit
Šerlišský mlýn, výstup na Šerlich,
Masarykova chata, Bedřichovka,
Orlické Záhoří, Černá voda, Komáří vrch, výstup na Anenský vrch,
cestou prohlídka pevnosti Průsek,
Orlické Záhoří, Neratov – prohlídka obnoveného kostela, Zemská
Brána, Pastviny, Letohrad – Muzeum řemesel.
Termín: sobota 16. 5.
Čas:
6.30 hodin
Místo:
odjezd z parkoviště pod Tylovým
domem
Cena:
360 Kč za dopravu a služby průvodce
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Průvodce: Jaroslav Pacovský
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

SVČ Mozaika

Vzpomínáme

Kurz inline bruslení děti od 6 let
Inline je především zábava a další rozvoj
pohybových dovedností, které se nejlépe
rozvíjejí v dětském věku. Připravujeme
kurz 8 lekcí, kde se naučíte základní
postoje, rovnovážná cvičení, bezpečné
zvládnutí jízdy a pádů.
Termín: květen – červen
Začátek v úterý 5. 5.
Každé úterý: 16.15 – 17.15 hod.
Místo:
Zimní stadion
Cena:
200 Kč
Přihlášky s platbou do 10. 4.
S sebou: inline brusle, cyklistickou přilbu, chrániče, sportovní oblečení, pití.
Info:
Blanka Faltýnková, tel: 461 725 352,
736 761 281

Věk:
2. – 5. třída
Termín: 27.–31. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
různá sportoviště a Mozaika
Cena:
1 400 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Haraštová Lída
Info:
Haraštová Lída, tel.: 731 180 433
Projekt pro základní a mateřské školy
„Já a moje mandala“
Děti si vyzkouší hru na africké bubny
Djembe, které dokáží uvolnit napětí,
stres, hyperaktivitu, stmelit kolektiv
a nabít novou pozitivní energií. Potom si
vytvoří svoji mandalu.
Termín: Duben, Květen, Červen
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Faltýnková Blanka, Poutník Vladimír

Prázdninové soustředění s florbalem
Pouze pro účastníky ZK Florbal začátečníci a 1. FBC Polička
Termín: 7.–10. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod.
Místo:
bude upřesněno
Cena:
1 100 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Radek Dudek
Info:
Blanka Faltýnková 461 725 352,
736 761 281

Hledáme vedoucí těchto zájmových
kroužků:
Módní návrhářství, Jóga dospělé, Hip – hop, bojová umění, Freestyle koloběžky, Kin – Ball, Nordic walking, Snowboarding, Žonglování, Break
dance, Capoeira, Funky, Roztleskávačky, Břišní
tance pro děti a dospělé, Street dance, Beatbox,
Modelování z Lega, Deskové a karetní hry, Strategické hry Nintendo Wll, Mažoretky.
Pokud jste příznivcem nové moderní volnočasové aktivity a chcete se v ní realizovat, přijďte mezi
nás! Rádi uhradíme potřebný kurz.

Sportovní příměstský tábor
– ve spolupráci se sportovní komisí
města Poličky
Volejbal, kopaná, hokejbal, tenis, atletika, vodní sporty, turistika, šachy.

Info:

Faltýnková Blanka tel: 461 725 352,
736 761 281

Klub zdraví zve na dubnové setkání
Téměř každý doma pěstuje pokojové rostliny,
někdo i ty kvetoucí. Výběr je veliký a kdo zapomíná zalévat, má možnost zvolit ty, které bez vody
vydrží i delší dobu. Také doma pár takových mám.
Některé z těchto méně choulostivých rostlin mohou nejen zkrášlit vaše domácí prostředí, ale také
mohou být velmi užitečné pro vaše zdraví. Třeba
taková kalanchoe zpeřená, česky kolopějka, z čeledi tlusticovitých. Nejenže můžete najít nejrůznější
barevné variace, ale šťávu z jejích listů lze úspěšně použít k léčbě zánětů, bakteriálních, virových
i houbových infekcí, kašle, astmatu, ledvinových
kamenů, vředů a poranění. Její příbuzná, která
má na okrajích listů snadno zakořeňující malé
rostlinky, má dokonce název pokojový žen-šen, takové má úžasné účinky její čerstvá šťáva.
Klub zdraví vás zve na 8. dubna od 18.00 hodin
na přednášku Čestmíra Šťovíčka „Aloe vera“. Bude
o rostlině, kterou většina z vás doma má nebo ji

dobře zná, dokonce se komerčně již natolik využívá, že se přidává nejen do nápojů, léků, kosmetiky,
ale napouští se jí i povlečení a prádlo pro zklidňující účinek na pokožku. Přednáška se bude konat
opět v horní místnosti SVČ Mozaika a její součástí
je samozřejmě i ochutnávka a receptář. Určitě se
dozvíte i to, co jste o aloe vera dosud nevěděli.
Věřím, že pokud takové užitečné rostliny budete mít ve svých květináčích doma, budete méně či
kratší dobu nemocní a ještě vás budou těšit svým
svěžím vzhledem. A citát na konec od neznámého
autora: „Země nemá jen sedm divů, ale milióny,
každý tvor, rostlina i věc je něčím neobyčejným.“
Srdečně vás zveme na toto povelikonoční setkání a přejeme vám, abyste letošní vrcholné křesťanské svátky prožili nejen pod vlivem komerční nabídky našich obchodů. Těšíme se na vás a přejeme
vám: Buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička Hanka Ščigelová

Děkujeme všem, kteří se naposledy rozloučili s naší maminkou, za květinové dary a projevy soustrasti osobní i písemné.
Rodiny Ouřetských a Martinů.
V minulých dnech uplynulo dvacet šest let, co nás navždy opustila naše milovaná,
laskavá a obětavá manželka,
maminka a babička paní Irena Vrabcová. Nikdy na ni nezapomeneme, protože stále
žije v našich srdcích.
Manžel Ladislav a dcery
Vlaďka a Ivana s rodinami
Dne 1. dubna si připomeneme 5. výročí úmrtí paní Milady Janhubové

a 8. dubna rok od úmrtí
pana Jana Janhuby Kdo jste
je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcery s rodinami

Dne 13. dubna vzpomeneme 2. výročí, kdy nás navždy
opustila naše maminka, babička, prababička, paní Vlasta Ježková.
Stále, vzpomínají
děti s rodinami.
Dne 29. 4. 2015 by se dožil
90 let pan Josef Jílek. Stále
vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.

Blahopřejeme
Dne 7. dubna 2015 oslaví
krásné 80. narozeniny pan
Jiří Švec.
Hodně zdraví do dalších
let plných zálib mu přeje
manželka Jindřiška a ostatní
příbuzní.

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali staré gardě poličských motokrosařů za tichou vzpomínku
a květinu pro mého syna a manžela.
Marta Erbesová s rodinou
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zprávy z Charity
Dobrovolnictví
téměř inkognito
Dobrovolnictví v neziskových
organizacích v současné době takzvaně „frčí“ a dobrovolnická centra
kolem vyrůstají jako houby po dešti. Ne tak v Oblastní charitě Polička.
Ta zcela vědomě zatím od zřízení dobrovolnického
centra upustila a raději se s pečlivostí věnuje účelu, pro nějž byla zřízena – sociálním a zdravotním
službám. To však neznamená, že užitečné dobrovolníky nemá. Má. A kolik! A jaké!
Evidence vypověděla, že vloni pro poličskou
Charitu odpracovalo 81 dobrovolníků 1097 dobrovolnických hodin. To jsou hodně podobná čísla
těm, jaká vykazují některé podobně velké Charity
s akreditovanými dobrovolnickými centry. Inu, žijeme v dobrém kraji.
Jaký je rozdíl mezi dobrovolnickým centrem
a dobrovolnictvím tak říkajíc „inkognito“? Dobrovolnické centrum je jaksi „profesionálnější“. Vede
ho zaměstnanec, koordinátor dobrovolníků, registruje ho u Ministerstva vnitra a zpracovává k němu
větší penzum administrativy. Věnuje dobrovolníkům péči v podobě náborů, supervizí, školení
a dalších nabídek. Dobrovolníci za to pro klienty
mateřské organizace nebo ve smluvních zařízeních,
například v nemocnicích, dělají dobrovolnickou
práci. Přitom mohou vykonávat pouze takové činnosti, které nepřísluší profesionálním pracovníkům, třeba pečovatelkám. Například předčítají, dělají klientům společnost, doprovázejí je na akce atp.
To druhé, živelnější dobrovolnictví, vzniká zcela spontánně tím, že se kolem organizace vytvoří
okruh sympatizantů, kteří jsou ochotni jí věnovat
svůj čas, schopnosti a často specifické profesionální
dovednosti.

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Podle jedné české
pranostiky se říká, duben, ještě tam budem. Jenže jarní počasí a ostré sluníčko nás stále častěji
vytahuje ze zimních pelíšků a z tepla domova do
přírody a na zájezdy. Jsme stále aktivnější. Je to
vidět i na našich akcích, vycházkách a zájezdech.
I výbor SDCR a vlaštovky nezahálejí a připravují
pro vás jarní aktivity. Co nás tedy čeká v nejbližších dnech? Tak hezky popořadě: V prvním týdnu
dubna se opět pravidelně a podle vlastního plánu
sejde výbor a slétnou se vlaštovky, aby upřesnily
akce na další týdny. V úterý 14. 4. se v 9.00 hod.
sejdeme u prodejny potravin na Berlíně a společně půjdeme na první jarní vycházku na přehradu.
Dobrou náladu a buřty sebou. V sobotu 18. 4. sraz
v 14.00 hod. u CBM, kde navštívíme vernisáž výstavy v rámci oslav 750 let Poličky Král do boje táh’.
Večer pak bude následovat noční procházka Poličkou. Kdo se chce zúčastnit, sledujte leták CBM
a městské knihovny. Ve čtvrtek 23. 4. je připraven
první letošní autobusový zájezd na Floru Olomouc
a do muzea sýrů v Lošticích s možností nákupu
voňavých produktů. Několik volných míst stále je.
Odjezd dvou autobusů je v 6.45 hod. od gymnázia.
Na další měsíce připravujeme zájezdy do Prahy,
na Turnovsko, do Terezína a do Lidic, na ozdravný
pobyt do Velkého Mederu, několik málo míst stále
je a další akce, vycházky po Poličce, Toulovcové
maštale, bouling, i klubová setkání. O tom všem
dostanete informace od svých vlaštovek a v dalším
vydání Jitřenky. Do té doby se mějte pohádkově
a těším se na vás na našich akcích.
Váš předseda SDCR
Ivan Chudý

V poličské Charitě největší podíl dobrovolnických hodin činí pomoc ve Fimfáru. Sedm dobrovolnic zde v případě potřeby zastupuje kmenovou
pracovnici. Další pravidelné a dlouhodobé dobrovolnictví probíhá v AC dílnách a Denním stacionáři. Pestrá směsice příznivců dochází za klienty
a připravuje pro ně originální program. Zejména
mladí lidé se uplatňují jako dobrovolníci při letních
táborech a výletech pořádaných Centrem náhradní
rodinné péče pro děti v pěstounské péči. Se všemi
výše uvedenými dobrovolníky má poličská Charita
uzavřenu dobrovolnickou smlouvu.
Vedle nich se při Charitě vyskytuje pestrá řádka dobrovolníků „odborníků“. Pomáhají nám se
speciálními a často až odbornými záležitostmi,
například: pomoc s grafikou, odborné poradenství,
moderování, profesionální focení, příprava občerstvení, umělecká, řemeslná a opravárenská činnost,
technická pomoc atd. V případě potřeby jim zavoláme. Oni, pokud mohou, vykonají potřebnou práci
a zase na nějaký čas „zmizí“. Jsou to dobrovolníci
bez smlouvy a jsou pro nás nesmírně užiteční.
Vůbec do součtu nezařazuji dobrovolnictví v Tříkrálové sbírce. Je úctyhodné. Letošní přetlak 578
koledníků a vedoucích skupinek nám v ostatních
charitách Královéhradecké diecéze téměř závidějí.
Opakuji, žijeme v dobrém kraji, kde jsou lidé
zvyklí si pomáhat. Pomáhají také poličské Charitě.
Jsme na naše dobrovolníky hrdí. Však také nevynecháme žádnou příležitost, abychom se našimi dobrovolníky na patřičných místech nepochlubili. Naši
dobrovolníci, děkujeme vám.
Pomůže, kde může – Osobní asistence
V domácnosti, na veřejnosti, ve školách…, zkrátka všude tam, kde se člověk s handicapem pohybuje, mu může pomáhat osobní asistent. Na Poličsku
tuto službu poskytuje středisko Osobní asistence
Oblastní charity Polička. Od února 2015 sídlí v novém domě ve Vrchlického ulici, č. p. 10.
Asistentem nazýváme pracovníka v sociálních
službách, který je handicapovanému člověku takzvaně „k ruce“. V nasmlouvaný čas je při něm doma,
nebo ho doprovází mimo domov, a pomáhá mu
zvládat překážky způsobené zdravotním omezením
či stářím. Může mu například pomáhat s pohybem,
orientací v prostoru, s přípravou jídla a pití, nebo
s jeho podáním. V případě potřeby pomáhá s osobní hygienou, oblékáním, péčí o domácnost, zajistí
doprovod k lékaři nebo na procházku. Pomáhá vyplnit čas a zajistí dohled a podporu po dobu nepřítomnosti rodinných příslušníků, je-li dohled třeba.
Služba tím přispívá nejen samotnému postiženému
člověku, ale také odlehčí v péči jeho rodině.
Osobní asistence patří ke službám, na kterou si
dle zákona 108/2006 Sb. klient přispívá. Je tedy
hrazena dle ceníku a je poskytována dětem, lidem
v produktivním věku i seniorům. Hodina práce asistenta stojí 75 Kč, při pravidelné službě pět a více
hodin denně se částka snižuje na 60 Kč na hodinu.
Po dohodě lze službu poskytovat i v jiném čase než
v pracovních dnech.
Pokud jste usoudili, že by vám mohly být služby
osobního asistenta užitečné, můžete zjistit více na:
www.policka.charita.cz nebo při osobním kontaktu
s vedoucí služby Eliškou Pelikovskou.
Dům pro Charitu
Pokroky při rekonstrukci Domu pro Charitu si
můžete prohlédnout na webu Oblastní charity Polička: www.policka.charita.cz. Ve fotogalerii: Obrazová procházka „Domem pro Charitu“ uvidíte na
vlastní oči, kam jsme pokročili. Předpokládáme, že
v květnu vás v týdnu otevřených dveří pozveme na
prohlídku in natura.
I nadále jsme vděčni za veškeré příspěvky, kterými přispíváte na dárcovské konto „Dům pro Charitu“: č. ú.: 3660304329/0800. Z něho hradíme část
měsíčních splátek úvěru na pořízení domu a jeho
opravy.
Štěpánka Dvořáková
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Poděkování za
vlajku pro Tibet
Dne 10. března proběhla po celé zemi akce Vlajka pro Tibet, k níž se tento rok připojilo rekordních 695 obcí a měst České republiky, loňský rok to
bylo 601 radnic. Kampaň má symbolický charakter a vyjadřuje solidaritu s tibetským národem, jehož území je od roku 1950 okupováno Čínou. I my
jsme byli okupovaným národem a byla nám vyjadřována podpora svobodného světa. Je kladným
rysem naší společnosti, že se nebojíme vyjádřit
nesouhlas s porušováním lidských práv v Tibetu,
a to i přesto, že někteří naši vrcholní politici se
přiklánějí k podpoře politiky komunistické Číny
a přiznávají přitom, že je to za cenu ekonomických
výhod, majících nám z toho plynout. I zastupitelé
města Poličky letos rozhodli o vyvěšení tibetské
vlajky na budově městského úřadu. Tímto jim za
toto rozhodnutí děkuji.
Marie Staňková

Z činnosti DPS
„Penzion“
Seniorky v DPS Penzion vytváří na Šikovných
ručičkách výrobky, které zdobí prostory Penzionu, nebo se posílají na výstavy soutěžní v Ústí nad
Labem nebo prodejní pro Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci. Tentokrát se seniorky rozhodly, že podpoří děti v Africe a začaly plést nebo
háčkovat čtverce, ze kterých později vzniknou
deky. A práce jim jde pěkně od ruky. Klubíček
ubývá, čtverců přibývá a dostavil se i dobrý pocit
z práce, která pomáhá nemocným dětem. Letos
se již podruhé senioři vydali do Řecka s filmem

pana Ing. Kleina. S filmovou cestou plnou sluníčka a památek byli účastníci velmi spokojeni. DPS
Penzion se opět přidal k akci – Národní týden
trénování paměti. Pod heslem – Nedovolme mozku stárnout se senioři seznámili s tím, jak během
dne mohou aktivovat svůj mozek a nechybělo ani
cvičení paměti. O hudebním setkání s pedagogy
ZUŠ BM se dlouho mezi seniory povídalo. Vystoupení paní učitelky Robové a učitele Kašpara
přineslo do Penzionu živou hudbu a seniorům
velký zážitek. Nový pořad Literární kavárnička
byl tentokrát věnovaný knize Sovák - Dík za váš
smích aneb já a moje trosky. Při čtení příběhů si
senioři vzpomněli na svá mladá léta, zasmáli se
a na závěr přemýšleli o tom, co se bude číst příště. Při narozeninovém zpívání se zpívalo a někdo
si i zatančil. A nastal čas na tradiční vítání jara.
Tentokrát se vítalo koncertem. Beethoven - Jarní
sonáta, kopřivovým čajem a smíchem. Senioři se
seznámili se smíchem pro dobrou náladu, který
jim pomoci videa představil primář Nešpor. Viděli pár dětských bezprostředních smíchů, které
jim také vykouzlili úsměv na tváři. Na závěr si
všichni popřáli, ať je úsměv a dobrá nálada provází nejen jarními dny, ale pokud možno celým
rokem.
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Pozvánka DPS
Penzion

Veslařská špička, Pavel Mlynář a další

• 1. 4. Jarní aranžování – 13.30 hod. jídelna
• 8. 4. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
• 15. 4. Keramická dílna – 13.30 hod. pracovní
místnost
• 23. 4. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
• 29. 4. Literární kavárnička – 14.00 hod. společenská místnost

Nejúspěšnějšími mezi veslaři v dlouhodobé soutěži s 40 kg závažím v období prosinec až únor, byli
manželé Eva a Jarda Petrovi.
Jarda po další přípravě vytvořil 6. 12. 2014 nový
skvělý již několikátý osobák, tentokrát 1164 opakování a upevnil si tak své 3. místo a hodnocení – platinový veslař.

Poděkování
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala
paní MUDr. Ludvíkové, která mi byla nápomocna
hlavně v začátku dlouhé choroby mé maminky,
paní MUDr. Kadidlové, zdravotním sestrám, paní
Telecké a Sionové a největší díky patří paní Marušce Jurášové a Vlastě Horákové, pracovnicím
organizace Salvia ve Svitavách, které mi obětavě
pomáhaly celých pět let. Děvčata díky.
Květa Ouřetská

ZO ČSCH pořádá

tradiční jarní výstavu
králíků, drůbeže a holubů

Eva, členka elitního vítězného výběru Kladkostroje Polička pro Prahu, manželka vicemistra
Evropy v naturální kulturistice Jardy, tak trochu
„šokuje“ své okolí. Ještě na konci léta minulého
roku žena s problémem s nadváhou až obezitou,
dnes získává jeden úspěch za druhým. Za půl roku
poctivého tréninku a upravené stravy, dokázala
shodit 25 kg tělesné hmotnosti, vyhoupnout se
v konkurenci 53 žen nejdříve ze 14. na 10. a potom
26. 2. 2015 dokonce až na 3. místo veslařského
žebříčku, získat hodnocení ocelová kondice za 217
opakování, a aby toho nebylo,málo“, tak navíc ještě

ve dnech 2. - 3. května v areálu pod pivovarem.
Hodnotná tombola, děti vstup zdarma
a chutné občerstvení.

Řádková inzerce

vybojovat další bronz v profi soutěži Štěpánkovo –
50 – veslování a vše korunovat v Praze vítězstvím
v přetlačování na dračí lodi. V tak krátkém časovém období jistě úctyhodná bilance!
Jarda vedle výše zmíněného bronzu v žebříčku,
v obou těchto soutěžích bodoval stejně jako jeho
žena. Vskutku zajímavý, sportovní manželský pár.
Raketové zlepšení se povedlo Milanu Tůmovi
z Modřece. Urostlý chasník s dobrými genetickými dispozicemi přidal přípravu na dvě soutěže
a výsledkem bylo veliké zlepšení z vynikajících 257
na železných 636 opakování. To zajistilo Milanovi
2. 3. perfektní posun z pěkného 40. až na krásné
6. místo mezi absolutní veslařskou špičku!
Do absolutní špičky zavítal 28. 2. i vicemistr
světa v silovém trojboji a závodník v triatlonu
Konstantin Ožinskij. Kosťa získal, stejně jako Milan, hodnocení – železná kondice. Dokázal to zlepšením ze super vynikajících 372 na železných 611
opakování a posunem ze 17. na 7. místo.
Výrazný posun v tabulce veslařek se povedl
27. 2. i vítězce soutěže Doformy s Musscle & Fitness Sandře Štěpánkové. Zlepšení z výborných 47
na téměř železných 122 opakování díky přípravě na
dvě soutěže, pro ni znamenalo významný vzestup
v žebříčku z 20. na 5. místo mezi elitu.
Vynikající vstup do soutěže veslařů se povedl
19. 2. Pavlu Mlynářovi. Ve svých 47 letech dokázal
více, jak dvojnásobný výkon, než je běžné u průměrného o generaci mladšího cvičence fitcentra. Pavel
se věnuje mnoho let aktivně lednímu hokeji a posilování. To se plně projevilo při jeho rekordu 256 opakování a zisku hodnocení – vynikající výkonnost.
V žebříčku veslařů se zařadil hned v úvodu na pěkné
41. místo v současné konkurenci 244 mužů.
V tomto období zcela jistě zaujali i teprve 15 letý
závodník v judu a plavání Petr Jílek z Prahy, který
dokázal 181 opakování a 16 letý závodník ve veslování Ondřej Jung z Pardubic, jenž zvládl 178 opakování.
Dále jen stručně a pouze po hodnocení – výborný výkon: Jiří Pavliš – 176 opakování, Lukáš Kmošek – 169 opakování, Klára Postlová – 56 opakování a Iva Motyčková – 48 opakování.
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

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 dvoupodlažní dům s garáží
v centru Poličky, 150 metrů od náměstí. Prohlídka možná po telefonické domluvě. Cena dohodou.
Tel.: 737 930 684
•
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.
•
Žádám nepoctivce, který vytáhl v prosinci
z bankomatu u pošty cizí peníze, o jejich navrácení. Jinak podám trestní oznámení, přičemž
záznam kamerového systému bude jednoznačný
důkaz. Číslo účtu 236036499/0300.
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Tenis
21. 2. východočeský přebor minitenistů ve
Svitavách. Mezi dvanácti dětmi, byly také naši
nováčci Romča Paclík 10., Baruška Slavíková
11. a Valerka Zobačová 12. místo. Všichni zaslouží
pochvalu za snahu, kterou předvedly a hlavně za
to, že na turnaj jely. Hra i výsledky se určitě zlepší, jen jezdit a hrát.
21. 2. turnaj dorostenců v České Třebové.
Adam Jelínek zaznamenal jednu výhru ve dvouhře. Snažil se také Zdenda Jílek, ale nešlo to.
21. 2. Sobota patřila v tenisové Poličce, halovému mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných hráčů. Tohoto klání se nakonec zúčastnilo

sedm dvojic, které systémem každý s každým
bojovaly o titul mistra PU kraje. Krása tohoto
nejspravedlivějšího systému je v tom, že už první
zápasy mnohdy rozhodují o konečném pořadí turnaje. I zde se to potvrdilo, protože hned na úvod
se proti sobě postavily dvojice Kubát - Souček
a Zakouřil - Duchoň a vítězství v poměru 6:2 pro
K+S znamenalo o jeden gam titul ve vyrovnané

Kardiaci v dubnu
11. dubna Vírská přehrada. Pěší středně náročná
vycházka 5 km. Odjezd z Poličky v 8.30 hod. z bus
nádraží. Cena 100 Kč. Závazné přihlášky Anna
Mlynářová tel. 724 290 229. Vedoucí vycházky Pavel Brokl.
22. dubna – středa v 15 hod. Velký sál „ Fabrika“
členská schůze ZO kardio.
25. dubna – sobota Jarní Polička. Sraz účastníků
v 8.30 hod. vlakové nádraží. Vycházka 4 km zakončená na stadionu kulturním programem taneční
skupiny Srdíčko a dětí z Dětského domova Polička.
Vedoucí vycházky P. Brokl. Neseďte doma, jarní
příroda na nás čeká. Udělej něco pro své zdraví.
Uzávěrky akcí týden před zahájením.
Jan Pokorný

tabulce. Pořadí na stupních vítězů musela rozhodnout až minitabulka ze vzájemných zápasů
a právě jeden gam, tento rébus vyřešil.
Konečné pořadí mistrovství:
1. Kubát Martin - Souček Pavel
2. Hladík Lubor - Klofáč Pavel
3. Zakouřil Martin - Duchoň Jakub
4. Šedivý Jirka - Kašper Vláďa
5. Jílek zdeněk - Vápeník Dušan
6. Střílek Jirka - Souček Tomáš
7. Malý Dan - Bartoš Jan
21. 2. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové.
Simča Válková dosáhla po výborném výkonu na

3. místo ve dvouhře. Turnaje se zúčastnila také
Šárka Uhlířová.
28. 2. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové.
Simča Válková vyhrála jeden zápas ve dvouhře
a ve čtyřhře tentokrát neúspěšně bojovala s Kačkou Kotvovou. Nevadí.
28. 2. turnaj mladších žáků a starších žákyň
v Poličce. Z domácích hráčů hrál pouze Daniel Fučík a zaznamenal jeden vyhraný zápas ve
dvouhře.
7. 3. turnaj babytenistů v Poličce. Opět úspěšný turnaj pro Důšu Zahradníčka, který získal
3. místo. Výborně bojoval také Samík Šafář, který
vyhrál svoji skupinu. Stupně vítězů mu ale zatím
unikly. I tak 5. místo je velký úspěch. Hrál také
Adam Novák, který obsadil 13. místo.
Mezi děvčaty bojovaly Žanda Navrátilová
11. místo a Lucka Kotvová 12. místo.
7. 3. turnaj mladších žákyň v Pardubicích. Kačka Kotvová opět bodovala a to 3. místem ve dvouhře a 2. místem ve čtyřhře. Konečně se podařilo
také vyhrát po delší odmlce jeden zápas ve dvouhře Šárce Uhlířové.
14. 3. turnaj mladších žákyň a dorostenců v Poličce. Velice úspěšný turnaj pro naše hráče v konkurenci 40 bojovníků. Mezi děvčaty obsadila ve
dvouhře Simča Válková 2. místo a Kačka Kotvová
3. místo. Spolu obsadily 1. místo ve čtyřhře. Na
2. místo ve čtyřhře dosáhla Šárka Uhlířová, která
podala výborný výkon. Na turnaji startovaly také
Klaudie Matoušková, která také mohla pomýšlet
na výhru ve dvouhře, Karolína Vendolská a Esterka Návrátilová.
Mezi dorostenci vyhrál jeden zápas ve dvouhře
Adam Jelínek a ve čtyřhře získal 3. místo Zdenda
Jílek.
Výroční členská schůze TO se koná v pátek
10. 4. v 18.00 h v budově TO.
-zj-
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Masopustní veselí
ve speciální škole
Určitě není od věci vrátit se k tradicím, zachovat
je, ale také se radovat a setkávat. Takovou možností
nám byl právě Masopust ve Speciální základní škole
Bystré – odloučené pracoviště v Poličce, kdy jsme
pozvali naše kamarády a kolegy z bysterské školy.
Do masopustní zábavy se zapojili žáci ze speciálních tříd obou škol. V letošním školním roce je
takových tříd pět a vzdělávají se v nich žáci, kteří
mají středně těžké nebo těžké mentální postižení,
kombinované postižení nebo autismus. Věnují se
jim nejen učitelé, ale také asistenti pedagoga nebo

osobní asistenti. Nezbytnou součástí je individuální
pomoc, podpora v komunikaci a asistence v běžných
každodenních činnostech. Jsou zde zařazeny také
děti v přípravném stupni, které teprve nastoupí povinnou školní docházku, i jim je věnována individuální peče.
Tělocvična školy tak posloužila k tanci, soutěžím
nebo občerstvení. Samozřejmostí byly masky a dobrá nálada. Do zábavy se zapojili všichni a bylo jedno,
zda sedí ve svém vozíčku nebo můžou běhat a chodit. Zvládli jsme seznamovací či pohybové hry, tanec
s tajnou masopustní obálkou nebo lovení předmětů
z kouzelného klobouku. Soutěží bylo připraveno
hodně, ale ten čas tak rychle běžel…
Za realizační tým Iva, Katka, Adéla

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

4.–5. 4.

6. 4.
11.–12. 4.

18.–19. 4.

25.–26. 4.
1. 5.

MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Adamcová Marketa,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice
184, 461 634 157
MDDr. Čermáková Ivana,
Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614

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

21

Rozlosování - jaro 2015

MUŽI „B“ - MIKA I.B. třída

Tým mužů ve složení Martin Šafář, Jirka Boštík,
Petr Vlček, Ondra Maršálek a Karel Srnský zvítězil v závodě na 50 km.
Tým seniorů ve složení Otakar Klepárník, Štefan Šimko, Vladimír Gracias, Jaromír Dvořák
a Bohumil Navrátil získal stříbrnou medaili v závodě na 25 km.
To vše se podařilo v silné konkurenci týmů
z horských a podhorských oblastí, které mají
mnohem lepší podmínky pro trénink na sněhu.
Většinu našeho tréninkového objemu musíme
nahrazovat kolečkovými lyžemi, nebo bruslemi.
Ani zde nemáme na „růžích ustláno“. V Poličce
bohužel neexistuje žádná cyklostezka s asfaltovým povrchem, kde by bylo možné bezpečně jezdit. Pokud nechceme jezdit po silnicích, nezbývá
než využívat cyklostezky např. ve Svitavách, které
jsou na tom v tomto směru mnohem lépe.
Závod K70 je velmi náročný díky velkému převýšení, kdy je nutné z údolí Sv. Petra vyjet až na
vrcholové partie Krkonoš, a potom, dle délky zvolené trasy, čekají účastníky další náročné úseky.
Specifický je také tím, že celý 5 členný tým musí
projíždět časové kontroly včetně cílové společně
a pokud chce uspět, musí si všichni vzájemně pomáhat.
Vše se vydařilo. Počasí bylo skvělé, sníh rychlý,
výsledek úžasný - co více si můžete přát na zakončení sezony.
Vladimír Gracias

DOROST „A“ - SPRINGFIELD KP

V roce 2015 uplyne 750 let od založení města Poličky. Jeden z prvních dárků k tomuto výročí dali
svému městu běžkaři z Cyklo-ski klubu Polička.
Na Krkonošské 70 bylo 28. 2. v lyžařském středisku ve Špindlerově mlýně - Sv. Petru o našem městě hodně slyšet. Do těchto závodů jsme postavili 2
týmy do dvou disciplín a bylo z toho dvojnásobné
umístění na podiu.

MUŽI „A“ - Tlapnet KP

Cyklo-ski klub
dvakrát na bedně

5. 2.
12. 2.
12. 3.
19. 3.

29. 1. THT - Bystré
THT - Hrošíci
Jaruni - Pajdáci
ASPV - Pajdáci
K6 - Hrošíci
Jaruni - Pajdáci
Jaruni - Hrošíci
THT - ASPV
THT - ASPV

1:1
2:0 (k)
2:0 (k)
2:0 (k)
2:0
2:0
2:0 (k)
2:0
2:0

Rozpis zápasů:
2. 4.
Jaruni - ASPV, Jaruni - K6, K6 - Pajdáci
9. 4.
THT - K6, THT - K6
J. K. Dvořák, TJ Spartak Polička
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ŽÁCI LION SPORT KP

V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:

DOROST „B“ - I.třída

Informace z PVL

Den
Ne
Ne.
Ne.
So.
So.
So.
So.
Čt.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
So.
Ne.
So.
St.
So.
So.
So.
So.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.
So.
So:
So.
Ne.
Ne.
So.
Ne.
St.
So.
So.
Pá
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
Čt.
So.
So.

Datum
22. 3.
29. 3.
5. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
2. 5.
7. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
30. 5.
6. 6.
14. 6.
20. 6.
24. 6.
27. 6.
27. 6.
28. 3.
4. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.
3. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.
31. 5.
7. 6.
13. 6.
21. 6.
24. 8.
27. 6.
21. 3.
27. 03.
5. 4.
11. 4.
19. 4.
25. 4.
3. 5.
7. 5.
9. 5.
16. 5.

Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
30.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
baráž
baráž
baráž
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
14.
baráž
baráž
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
30.
23.
24.

Čas
15:00
15:00
10:15
16:30
17:00
17:00
17:00
18.00
17.00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:15
18:00
17:00
17:00
15:00
16:30
16:30
17:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00
17:00
12:15
18:00
13:45
13:30
14:15
14:45
14:15
17:00
14:15
17:00

Ne.

24. 5.

25.

14:15

So.
Ne.
Ne.
Ne.
Ne.

30. 5.
7. 6.
14. 6.
21. 6.
5. 4.

26.
27.
28.
29.
10.

10:00
14:15
17:00
14:15
14:15

So.

11. 4.

11.

13:45

Ne.
So.
So.
Ne.
So.

19. 4.
25. 4.
2. 5.
10. 5.
16. 5.

12.
13.
14.
15.
16.

10:00
14:15
14:30
14:15
17:00

Ne:

24. 5.

17.

13:00

Ne.
Ne.
Ne.
So.
Ne.
So.

31. 5.
22. 3.
29. 3.
4. 4.
12. 4.
18. 4.

St.
So.

29. 4.
2. 5.

18.
14:15
16. 9:30,11:15
17. 11:30,13:15
18. 9:30,11:15
19. 13:00,14:45
20. 9:30,11:15
21.
15. 16:00,17:45
22. 9:30,11:15

Domácí
SKP Slovan Moravská Třebová
SK Polička
FK Letohrad
SK Polička
TJ Jiskra Litomyšl
SK Polička
1. FC Žamberk
SK Polička
TJ Sokol Moravany
SK Polička
ŽSK Třemošnice
SK Polička
TJ Svitavy
SK Polička
SK Holice

Hosté
SK Polička
AFK Horní Jelení
SK Polička
MFK Chrudim B
SK Polička
Sokol Dolní Újezd
SK Polička
FC Hlinsko
SK Polička
FK Agria Choceň, s. r. o.
SK Polička
TJ Lanškroun f.o.
SK Polička
SK Pardubičky
SK Polička

Odjezd
12:45

TJ Slavoj Cerekvice n/Loučnou
SK Polička B
Jiskra Ústí n/Orlicí B
SK Polička
Sokol Řetová
SK Polička B
SK Polička B
TJ Sokol Dlouhá Loučka
SK Polička
FC Jiskra 2008
SK Polička B
TJ Sebranice
SK Polička B

SK Polička B
Sokol Verměřovice
SK Polička B
Sokol Čistá
SK Polička B
Sokol Morašice
Lanškroun B
SK Polička B
Sokol Libchavy
SK Polička B
TJ Jablonné n/Orlicí
SK Polička B
Sokol Kamenná Horka

13:15

SK Polička/Sokol Pomezí
FK Agria Choceň
SK Polička/Sokol Pomezí
Jiskra Ústí n/Orlicí
SK Polička/Sokol Pomezí
FK Přelouč
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Svitavy B
SK Polička/Sokol Pomezí
SKP Slovan Moravská Třebová

Sokol Živanice/Lázně Bohdaneč
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Jablonné n/Orlicí
SK Polička/Sokol Pomezí
Jiskra Heřmanův Městec
SK Polička/Sokol Pomezí
SK Holice
SK Polička/Sokol Pomezí
FC Žamberk/OEZ Letohrad B
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Svídnice/SK Spatrak SlatiSK Polička/Sokol Pomezí
ňany
ŽSK Třemošnice
SK Poilička/Sokol Pomezí
SK Polička/Sokol Pomezí
AFK Horní Jelení
SK Pardubičky/FK Pardubice C SK Polička/Sokol Pomezí
SK Polička/Sokol Pomezí
TJ Sokol Dolní Újezd
TJ Horní Újezd
SK Polička/Sokol Bystré
Sokol Morašice/Slavoj CerekSK Polička/Sokol Bystré
vice
Sokol Prosetín/Sokol Holetín SK Polička/Sokol Bystré
SK Polička/Sokol Bystré
FK Proseč, o. s.
TJ Luže
SK Polička/Sokol Bystré
SK Polička/Sokol Bystré
TJ Sebranice
TJ Sokol Svratouch
SK Polička/Sokl Bystré
SK Sloupnice/FK Jehnědí
SK Polička/Sokol Bystré
1980
SK Polička/Sokol Bystré
Řetová/Jiskra Ústé n/Orlicí B
Lanškroun f.o.
SK Polička
FK Česká Třebová
SK Polička
SK Polička
FK OEZ Letohrad
TJ Jiskra Ústí n/Orlicí
SK Polička
SK Polička
SKP Slovan Moravská Třebová
volný los
SK Polička
TJ Jiskra Litomyšl
SK Polička
TJ Sokol Dolní Újezd

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

7:45

Hřiště
1.
UMT
1.

15:15
1.
14:20
1.
14:45
1.
14:15
1.
15:15
1.
7:45

14:45

1.
UMT
1.

14:15
1.
1.
15:00
1.
14:30
1.
15:30
1.

Polička č. 2
UMT
Pomezí
12:00
UMT
Polička č. 2
12:00
Pomezí
15:30
Polička č. 2
15:15
16:30

Pomezí
7:45
Polička č. 2
14:45
Polička č. 2
12:45
Polička č. 2
8:15

Prosetín
Polička č. 2

12:30
Bystré
15:15
11:15
7:45
10:15
11:30

Sloupnice
Bystré
UMT
Polička č. 2
UMT
Polička č. 2
Polička č. 2
Polička č. 2

Zprávy oddílu ledního hokeje
Ne 15. 2. Polička – Ledeč nad Sázavou
2:8 (0:2, 0:4, 2:2)
Branky: Jindra, J. Hejtmánek
K prvnímu utkání v bojích o Pohár Vladimíra
Martince není mnoho co dodat. Soupeř byl od začátku jasně lepší úplně ve všem. Naopak Spartak odehrál asi nejhorší utkání v letošní sezóně a dvě branky
v závěru utkání byly jen slabou náplastí na celý výkon a výsledek.
St. 18. 2. Ledeč nad Sázavou –
Polička 3:11 (1:3, 2:5, 0:3)
Branky: L. Boháček 2, Gregar 2, Havlíček 2, J. Boháček, J. Hejtmánek, Szilva, Jan, Škarýd
Spartak se představil ve zcela jiném světle než i tři
dny dříve. Sice od třetí minuty prohrával 1:0, ale
o další minutu později vedl již 1:2. Od této chvíle panovalo na ledě jen jedno mužstvo. Po polovině utkání
rozhodl o výsledku, když v rozmezí 30. a 36. minuty
nasypal do ledečské sítě pět „kousků“. Stav série 1:1.
Ne. 22. 2. Polička – Ledeč nad Sázavou
8:2 (2:0, 5:1, 1:1)
Branky: Szilva 3, Vítek 2 Vápeník, L. Boháček, Zobač.
V rozhodujícím duelu Spartak nepřipustil žádné
komplikace a s přehledem dokráčel k vítězství. Všem,
kteří sledovali rozhodující měření sil se vkrádala
otázka, jak mohl v prvním utkání této série prohrát
s Ledčí 2:8. Vše bylo však zapomenuto a celé mužstvo se začalo připravovat na semifinále s Litomyšlí.
St. 25. 2. Litomyšl – Polička
1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Od úvodního buly bylo jasné, že se rivalové na
semifinálové měření sil vážně a kvalitně připravili.
Atraktivní bitvě však více než padesát minut scházely góly, protože jak domácí, tak Vašátko v naší brance chytili nemožné. Až v 52. minutě se Litomyšl po
skrumáži před brankou dočkala po dorážce jediného,
ale vítězného gólu.

druhém místě a po sloučení s krajem Vysočina na
třetím místě. U přípravky se již několik let nesmí
vést oficiální tabulky.
Junioři:
Polička – Chotěboř
Polička – M.Třebová
Polička – Chotěboř
Dorost:
Polička – Skuteč
Pelhřimov – Polička
Skuteč – Polička
Polička – Choceň
Choceň – Polička
Polička – Choceň
St. žáci:
Žďár n/S. – Polička
Hlinsko – Polička
Polička – Chotěboř
Polička – Dukla Jihlava
Havl. Brod – Polička
Ml. žáci:
Žďár n/S. – Polička
Hlinsko – Polička
Polička – Chotěboř
Polička – Dukla JIhlava
Havl. Brod – Polička
Přípravka:
M. Třebová – Polička
Polička – Lanškroun
Č. Třebová – Polička
Polička – Pardubice „1“
M. Třebová – Polička
Polička – Pardubice

5:2
5:10
4:6
1:2 P
3:7
5:2
4:3 P
7:5
3:4 P
9:10
6:11
8:6
12:1
22:1
6:2
5:10
5:10
6:4
5:7
11:4
7:7
5:2
4:6
4:7
6:16
Výbor oddílu LH

Ne 1. 3. Polička – Litomyšl 1:5 (0:0, 1:3, 0:2)
Branky: L. Boháček
Hra měla od začátku dobrý spád, málo se přerušovalo, celá úvodní část se obešla bez vylučování. Ve
druhé části první trest v zápase pro Litomyšl a Boháček poslal Spartak do vedení. Ovšem na konci druhé
části už to bylo 1:3 pro soupeře. V poslední části Jiskra naše hráče jasně přehrávala a přidala ještě dvě
branky.
Ne 8. 3. Chotěboř – Polička
8:3 (1:0, 4:2, 3:1)
Branky: Musil 2, Szilva
Utkání o 3. místo v Poháru Vladimíra Martince
se Spartaku vůbec nepovedlo. Bohužel do zápasu
nastoupilo pouze jedenáct hráčů a to se také odrazilo na hře a výsledku. Ještě do poloviny utkání to
vypadalo dobře, Spartak dokonce vedl 1:2. Jenže od
26. minuty do 30. minuty třikrát inkasoval a bylo po
zápase. Ve třetí třetině se hrálo v režii domácích, kteří v rozmezí necelé půlminuty přidali další dvě branky a kontrolovali vývoj hry až do konce.
Ne 15. 3. Polička – Chotěboř
2:8 (0:1, 2:5, 0:2)
Branky: Szilva, Musil
Závěr hokejové sezony se „A“ vůbec nepovedl.
I v odvetě na ledě inkasoval od soupeře osm branek
a v Poháru Vladimíra Martince tak obsadil čtvrté
místo. Celkově pak osmou příčku.
Další umístění:
Juniorka obhájila loňské čtvrté místo, dorost se
již třetí sezonu po sobě probojoval do finále a znovu
s Chocní, které nakonec ve třech finálových zápasech
podlehl a skončil na druhém místě, stejně tak jako
loni. Starší žáci se stali přeborníky kraje a v další
části po sloučení s krajem Vysočina obsadili druhé
místo. Mladší žáci skončili v Pardubickém kraji na

Nejšikovnějšími
výškaři
Pátým závodem skončil další ročník soutěže
o titul Nejšikovnější výškař ZŠ Na Lukách Open.
V pátek 6. 3. se prezentovalo 17 dívek a 24 chlapců do dvanácti kategorií. Přestože v některých již
o pořadí bylo rozhodnuto, předvedli skokané opět
kvalitní výkony, které přinesly rovných dvacet
změn v zápisech rekordů soutěže. Čtyřikrát to
byla K. Šafářová, M. Budig a J. Halva. Posledně
jmenovaný si své maximum vylepšil o neuvěřitelných 11 cm až na 166 cm! Výš ten den skočil jen
vítěz a rekordman soutěže D. Beneš – tentokrát
180 cm.
Ihned po posledním pádu laťky proběhlo vyhlášení pořadí nejprve v absolutním hodnocení. Zde
první tři závodníci obdrželi medaile. Vítězi se stali od nejmladších Pankrác Boháč a Barbora Otcovská, Matouš Budig a Johanna Raaschová, Servác
Boháč a Kristýna Škrabalová, Jakub Macháček
a Natálie Šafářová, Eva Petržálková a Jan Halva
a Kristýna Šafářová a Stanislav Nožka.
Zlaté poháry k titulu Nejšikovnější výškař dostali Kristýna Šafářová a Servác Boháč, stříbrné
poháry si odnesli Zuzana Šafářová a Jan Halva
a bronzové pohárky patří Kristýně Škrabalové
a Standovi Nožkovi.
Podrobné výsledky celé soutěže lze najít na
str. www.atletikapolicka.wgz.cz
Miloslav Červ

„Kritická“ sezóna
na poličské
sjezdovce
Dovolte mi prosím reagovat na poslední a nejen poslední, lyžařskou sezonu na poličské sjezdovce.
Jsem maminkou dvou dětí a lyžování miluje
celá naše rodina. Nejsme nároční lyžaři, a proto
velice oceňujeme, že i tak malé město jako Polička provozuje sjezdovku.
Avšak nálady a mnohdy i nepříjemné poznámky obsluhy místního lyžařského vleku nám lyžování „doma“ tak znepříjemňují, že jsme již mnohokrát uvažovali o tom, zda si opravdu máme
drahocenný čas, který jen tak tak během pracovního týdne vyšetříme, znepříjemňovat na místní
sjezdovce.
Často sprosté a nemístné řeči místních „vlekařů“ nám rozhodně nepomáhají v tom, abychom
své děti vychovávali ve slušnosti. A to se nezmiňuji o tom, že zřejmě mnoho z nás lyžařů poznalo,
jaké to je se v Poličce na sjezdovce učit nastupovat na vlek (a co teprve snowborďáci!). Byl někdo
z vás lyžovat na okolních sjezdovkách? Tam je
úsměv a dobrá nálada samozřejmostí, alespoň
z našich zkušeností.
V místním kiosku, to též nesrší ochotou a příjemným vstřícným vystupováním.
Nevím, jak je to s financemi místního lyžařského klubu, kdo je jejich sponzor. Domnívám se ale,
že sponzor musí být velmi bohatý a ani lyžařský
klub zřejmě netrpí nedostatkem financí, pokud si
může dovolit takové chování k nám platícím lyžařům. Je škoda, že se na sjezdovku nemůžeme
těšit, mít dobrý pocit z toho, že jsme tam vítáni
a že i o nás, obyčejné lyžaře je tu zájem.
Je mým velkým přáním, aby se lyžařský oddíl
Polička mohl pyšnit nejen diplomy vystavenými
v místním kiosku, ale i tím, že sem místní chodí rádi a cítí se tu jako doma… Vždyť všude je to
přece o lidech…
Eva Paclíková

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Halový fotbalový turnaj starších přípravek ve Svratce
V sobotu 7. 3. se fotbalová starší přípravka SK
Polička zúčastnila turnaje „O pohár města Svratka“. Turnaje se zúčastnilo osm týmů rozdělených
do dvou skupin. Mužstva, která ve skupinách obsadila 1. a 2. místa se utkala o medaile; ostatní
mužstva se utkala o konečná umístění.
Naši skupinu jsme vyhráli, když nás o body
připravili pouze borci ze Žďáru n. S. V semifinále jsme narazili na dobře známého soupeře ze
Svitav, na kterého se nám v letošní sezóně výsledkově moc nedaří. V důrazném utkání jsme
dokázali proměnit vytvořené šance a po výhře
jsme postoupili do finále turnaje. Ve finále nás
čekal vítěz druhé skupiny - Přibyslav. Soupeř
od začátku utkání dokazoval, že skupinu vyhrál
zaslouženě. V průběhu zápasu jsme si udržovali
mírnou převahu a vytvářeli jsme si i více brankových příležitostí. Nakonec jsme zvítězili 2:0
a zaslouženě tento tradičně dobře zorganizovaný
turnaj vyhráli, čímž jsme zároveň pokřtili novou
sadu dresů. Nejlepším střelcem turnaje se, zcela zaslouženě, stal osmigólový Honza Valouch!
Dále je nutné vyzdvihnout defenzivní hru muž-
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stva, kterou dobře organizoval gólman Michal
Makovenyi – za celý turnaj jsme obdrželi pouze
jeden gól!
Výsledky:
SK Polička – Radešínská Svratka
4:0
– Valouch, Zahradníček, Bulva, Večeřa
SK Polička – Třešť
3:0
– Valouch 2x, Zahradníček
SK Polička – Žďár n. S.
1:1
- Valouch

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

Semifinále:
SK Polička – Svitavy
– Valouch 2x, Mach
Finále:
SK Polička – Přibyslav
– Valouch 2x

3:0
2:0

Sestava: Makovenyi, Vraspír, Zahradníček, Bulva, Mach, Valouch, Večeřa, Vu, Roun.
S. Mahu

Ze 64 polí
Ondřej Švanda vicemistrem republiky
Od 14. do 21. března se v Koutech nad Desnou
konalo 22. Mistrovství České republiky mládeže
do 16 let. Do mistrovských kategorií se přes krajská a národní kola kvalifikovalo 175 největších
českých nadějí. Všechny mistrovské kategorie
byly snad vůbec poprvé přenášeny on-line! Každý tak mohl sledovat své blízké v akci. Na MČR
postoupili z říjnového Mistrovství Čech poličští
Ondřej Švanda s Lukášem Pavlíčkem, kteří celý
týden bojovali v kategorii chlapců do 12 let.
Pro Poličku to bylo mistrovství nadmíru
úspěšné, protože Ondřej Švanda vybojoval
v kategorii chlapců do 12 let stříbrnou medaili
a stal se tak českým vicemistrem pro rok 2015!
V průběhu celého devítikolového turnaje podával stabilní výkony, když svoji jedinou prohru
zaznamenal v pátém utkání s Davidem Němcem
z Kuřimi. Tento nezdar ho sice při suverenitě
zlatého Jakuba Voříška z Vlašimi vyřadil z boje
o mistrovský titul, ale díky velmi dobrému závěru a hlavně výhře v posledním kole, kdy o pozice

na stupních vítězů bojovala šestice šachistů, se
posunul na druhou příčku s celkovým ziskem
6,5 bodů z devíti partií.

Medailisté z MČR do 12 let: zleva stříbrný
Ondřej Švanda, vítězný Jakub Voříšek
a třetí David Němec

Lukáši Pavlíčkovi se tentokrát příliš nedařilo
a výpadek formy ho zastihl v nejméně vhodnou
chvíli, když za 2,5 bodu bral 23. místo.
Družstvo mladších žáků
suverénem krajského přeboru
O poslední únorové sobotě se v multifunkčním
centru Fabrika Svitavy konal Krajský přebor družstev mladších žáků. Turnaje se zúčastnilo celkem
18 družstev z jedenácti oddílů Pardubického kraje.
Kromě vítězství v turnaji byl pro 3 nejlepší celky
ve hře také postup na MČR do Hradce Králové.
Zcela suverénně si ve Svitavách počínalo družstvo TJ Štefanydes Polička. Poličští vyhráli všech
sedm svých utkání a s jednoznačnou převahou
obsadili první místo! Velkým, ale příjemným
překvapením bylo konečné 4. místo béčka, které
dokonale využilo 3 bodového systému a výhrou
v posledním kole se dostalo nad 50 % bodů.

Kladkostroj Polička zvítězil v Praze
Kladkostroj Polička zvítězil 21. 2. v plaveckém
bazénu Slávie Praha. Po třech vítězstvích v klasických rychlostních závodech na Velkém Dářku
je tu i premiérový úspěch v závodě v přetlačování
na dračí lodi v podobě 1. místa v halovém poháru
v kategorii sport.

Žižka, Milan Tůma, Konstantin Ožinskij, Hana
Javůrková, Eva Petrová, Sandra Štěpánková, Jaroslav Trávníček a kapitán Jiří Štěpánek.
Jedno je jisté a shodli jsme se na tom v našem
týmu všichni. Kdybychom netrénovali ve fitku
silově-vytrvalostní veslování na kladce, tak proti

Vítězná sestava: nahoře zleva Ondřej
Švanda, Ilona Langrová, Adam Švanda,
dole zleva: Daniel Zeman, Michael Kureš
a Lukáš Pavlíček
A tým mužů průběžně druhý
Druhá liga měla 15. března na programu již své
9. kolo a do konce soutěže tak zbývají poslední dvě
kola. Poličské áčko drží zatím 2. místo, když prohrálo pouze jedině utkání „na Chlumu“ proti ŠK
Lípa. Na zatím suverénní rezervu Hradce Králové
tak ztrácí 3 body. Oba týmy čeká ještě vzájemný
zápas v posledním kole v Poličce. Na konci března
odjíždějí nejlepší poličští šachisté bojovat o 3 body
do průběžně 5. Vysokého Mýta.
Výhra z MČR mládeže
Asi nejzdařilejší partii na MČR sehrál Ondřej
Švanda v 6. kole s Tobiášem Krejčokem z Beskydské šachové školy.

Přetlačování je divácky atraktivní disciplína,
vše je jako na dlani na malé ploše, odpadají tedy
zvýšené nároky na periferní vidění vzdálených
lodí. Závod se odehrává pouze na jedné lodi, kde
dvě střední sedačky zůstávají neobsazeny a na levé
i pravé straně lodi sedí proti sobě dvě soupeřící
posádky. Posádku tvoří osm pádlujících, z nichž
jsou povinně nejméně dvě ženy. Cílem souboje je
vytlačit soupeře na konec bazénu jeho strany. Tyto
souboje jsou silově a většinou i vytrvalostně náročnější, než je tomu u běžných rychlostních závodů na rybnících a přehradách.
Do elitního výběru Kladkostroje Polička jsem
nominoval závodníky, závodnice a náhradníky
podle pozice v dlouhodobém veslařském žebříčku
a na základě umístění v prosincové soutěži Štěpánkovo – 50 – veslování.
Kladkostroj měl pro Prahu tuto sestavu: Jindřich Jílek, Tomáš Lněnička, Jaroslav Petr, Zbyněk

týmům, které trénují pravidelně i třikrát týdně na
vodě, bychom v Praze jako posádka, která na vodě
netrénuje neměli absolutně žádnou šanci!
Tuto soutěž na internetu objevil a účast naší
posádky na ní technicky zajistil Tomáš Lněnička,
za což mu velmi děkuji. Děkuji i ostatním závodníkům a závodnicím za výbornou reprezentaci
Poličky.
Byl to týmový, silný, náročný, ale hlavně velký
zážitek. Nebyl to jen další úspěch Kladkostroje Polička, ale i příjemná cesta autem, vlakem, metrem
a pěšky. Společná cesta lidí, které spojuje stejný
zájem a touha po vítězství.
A cíl na příští rok? Ten je jednoznačný. Poprat se
o medailové pozice v kategorii mistrovství České
republiky.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

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

V pozici na diagramu zahrál bílý chybně 14. Df3?
a asi příliš nečekal, že se z “opevnění“ jeho krále
stane v několika dalších tazích jen slabá “vozová
hradba“! Přišlo totiž 14…e4! 15. De2 Jxc3 16. bxc3
Dxa3+ 17. Kb1 Sxb3 18. cxb3 Dxb3+ 19. Kc1 Dxc3+
20. Kb1 Jb4 a po 21. Sg2 a stalo se 21… Db3+ a soupeř se před odevzdáním dámy po 22. Ka1 Jc2+
vzdal. 0-1 Celou vítěznou variantu musel mít Ondra už od původní chyby samozřejmě předem propočítanou.
DS
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Nabídka kurzů
plavecké školy

Florbalový turnaj Dona Boska

Pondělí:
• 15.00 - 16.00 hod. cvičení a plavání pro
těhotné po dohodě s instruktorkou
Zdenou Šemberovou
• 16.00 – 17.00 hod. přípravka ORKA,
Zdeněk Jandík
• 16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let,
Zdena Šemberová
• 16.00 – 17.00 děti kapříci od 4 - 7 let velký b.,
Jolana Kozlová
• 17.00 – 18.00 hod. zdokonalovací kurz st.
žáci, Zdena Šemberová
• 17.00 – 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA, Zdeněk Jandík

Během jarních prázdnin ve dnech 20. a 21. února se uskutečnil v Lubné již 12. ročník florbalového turnaje Dona Boska. Nad tímto tradičním turnajem převzal záštitu první náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek.
V pátek se ve víceúčelové hale Skalka sešli
mladší a starší žáci, nově také otevřená kategorie
veteránů. Do skupiny mladších žáků, kteří zahájili zápasovou štafetu, se přihlásilo pět týmů. Za

si zajistil nejcennější kov. Na třetí příčce skončil
tým Capitan taktéž z Litomyšle.
Dobrou úroveň turnaje podpořilo objektivní
rozhodování licencovaných rozhodčích - odchovanců místního florbalového klubu, a rozhodčích
z Brna, kteří pomohli pískat při zápasech mužů.
Tento profesionální přístup byl kladně ohodnocen účastníky.
Jako každoročně vyřazovací zápasy se neobešli

starší žáky se zúčastnilo deset družstev, které
předvedli vyrovnané síly, dokonce o nejcennější
kov se rozhodovalo až na trestná střílení. Večerní
utkání prvního dne patřila soutěžícím nad 35 let,
pro něž byla vytvořena nová kategorie a zahrnovala čtyři týmy. Nejstarší tým, Staré Páky, byl
tvořen domácími hráči, jejichž věkový průměr
byl 48 let a 5 mužů v týmu již oslavilo úctyhodnou padesátku, což si zaslouží velký obdiv a respekt.

bez skvělé divácké kulisy, hlasitého povzbuzování fanoušků a napjaté atmosféry, při níž hráči podávali své nejlepší výkony. V mnohých případech
byly výsledky zápasu rozhodnuty v prodloužení,
či při nájezdech. K této výjimečné atmosféře přispěli i komentátoři, kteří tento neobyčejný zážitek ještě umocňovali.
Je dobře, že před dvanácti lety založil tento turnaj Ladislav Banďouch,tehdy působící v Salesiánském středisku mládeže v sousedních Sebranicích.
Do našeho prostředí se tak dostal nový moderní
sport budující kolektiv a přátelské vztahy. Byla vytvořena událost, která se stala samotnou kolébkou
místního florbalového klubu FBK Lubná, jež nyní
hraje celostátní soutěž Českého florbalu - divizi.
Turnaj si za svoji existenci získal velkou popularitu a patří tak k největším v regionu. Není proto divu, že se zde schází více než 300 hráčů a diváci mohou zhlédnout během dvou dnů 74 utkání.
Takto velký turnaj by se neuskutečnil bez obětavé
práce 22 pořadatelů, kteří věnovali pomoc a svůj
volný čas této akci, kde se odehraje mnoho zajímavých zápasů za atmosféry, na kterou se mohou
hráči těšit i příští rok opět v Lubné.
Fotografie z turnaje naleznete na adrese
www.florbaldb.cz
Tereza Košňarová

Úterý:
• 16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let,
Zita Nešťáková a Zdena Šemberová
Středa:
• 12.30 – 13.00 hod. Batolata, malý bazének pulečc, Jana Nyklová
• 13.00 – 13.30 hod., malý bazének - pulečci,
Jana Nyklová
• 13.30 – 14.00 hod., malý bazének - medúzky,
Jana Nyklová
• 14.00 – 14.30 hod., malý bazének - pulečci,
• 14.30 – 15.00 hod., malý bazének - medúzky,
Jolana Kozlová
• 15.00 – 15.30 hod., malý bazének - medúzky,
Jolana Kozlová
• 15.30 – 16.00 hod., malý bazének - medúzky,
Jolana Kozlová
• 16.15 – 17.00 hod *veřejnost - rodiče s dětmi
od 2-3 let – želvičky - velký b., Jana
• 16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka,
Zděněk Jandík
• 17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání veřejnost,
plavčík
Pulečci 6-12 měsíců, Medúzky 1-2 roku, Želvičky 2-3 let (veřejnost), Kapříci 4-7 let, Delfínci 5-69 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký oddíl
Orka
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme
se.
Informace: zjistili jsme pro vás – v roce 2015
zdravotní pojišťovny proplácí permanentky na
plavání, využijte této nabídky a přijďte si zaplavat.
Vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel.
737 867 342, e-mail: bazen@tespolicka.cz, plavecká škola Jolana Kozlová 731 020 030, e-mail:
plaveckaskola@tespolicka.cz, hospodářka plaveckého bazénu Zdena Mihulková tel. 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s. r. o.
Vážení rodiče,
nabízíme vám pro děti ve věku od 2 do 3 let plavání pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby
starší 18 let. Plavání s dětmi je dostupné pro širokou veřejnost.
Přihlášky obdržíte po telefonické dohodě na
737 867 342, 461 725 637, bazen@tespolicka.cz na
úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní
775, Polička.
Mnoho plaveckých úspěchů přeje za kolektiv
Plavecké školy a Plaveckého bazénu Jitka Kmošková.
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Mladší žáci:
1. místo Ohniví koně - Lubná
2. místo Zmzlí tygři
3. místo No Name
Starší žáci:
1. místo Peaksport - Litomyšl
2. místo Modrá smrt - Lubná
3. místo Šolifíni
Veteráni:
1. místo Kardiaci - Lubná
2. místo Hydry - Svitavy
3. místo Bujox team - Litomyšl
4. místo Staré Páky - Lubná
Při zahájení turnaje pozdravili hráče starosta
obce J. Chadima, starosta Litomyšle R. Kašpar,
ředitelka školy J. Kučerová, předseda TJ Lubná
J. Flídr, p. P. Hertl a p. V. Glogar ze Salesiánského
střediska mládeže Sebranice. Jejich slova o férové hře a také k 200. výročí od narození patrona
turnaje přispěla k navození sportovního ducha.
Účastníky přivítal i zakladatel turnaje p. Ladislav Banďouch.
V sobotu pokračovali svými zápasy muži. Pro
velký zájem byl počet týmů z časových důvodů
omezen na 16, i tak se bojovalo od rána do večerních hodin. O kvalitní a velmi vyrovnaná utkání
nebylo nouze. Při finálovém zápase proti sobě
nastoupili Aquafield z Litomyšle a lubenští Bratři
Sokolové, celý zápas plný mnoha zvratů a dramatických momentů byl rozhodnut až při prodloužení hry, kdy skóroval litomyšlský Aquafield, a tím

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

Volejbal v březnu
Přehazovaná
Naše šikulky to opět dokázaly, přestože s Dolním Újezdem remizovaly, ten následně ještě
prohrál. Opět zvítězily v elitní dvanáctičlenné
skupině a navýšily náskok na druhého na devět
bodů.
B tým byl čtvrtý. Další naše družstva zůstala ve
druhé skupině. Poslední turnaj se hraje 26. dubna
na svitavské střelnici.

bude tedy hodně náročný a rozhodující. Držíme
palce.
Starší žákyně
Stejně jako přes kopírák s mladšími žákyněmi
proplouvají soutěží kraje i starší. Jejich prokletím
je Dolní Újezd. Všechny zápasy o postupy a sestupy
skončily v závěru soutěže tiebreakem, vždy 2:3 ve
prospěch soupeřek. I ony mají naději na bronzové

Hokejový turnaj
nejmladších
Dne 20. 2. proběhl na poličském zimním
stadionu hokejový turnaj hráčů ročníku 2008
a mladších. Tohoto turnaje se zúčastnili kluby
z České Třebové, Litomyšle, Moravské Třebové
a Poličky. Naši malí hráči se umístili na pěkném
třetím místě. Kdo by měl zájem se také příště zúčastnit, bude vítán.

Sestava: Dostál, Martinů, Šloser, Stýblová,
Kantorová, Jirouš, Resler, Mach, Pachta, Kukla.
Trenéři: Dostál, Stýblo.
-mij-

Přípravka
Pětičlenná vedoucí skupina bojovala o udržení
a vylepšení umístění v Poličce. Náš oddíl měl dvojí
zastoupení. A tým příliš nenadchl, kombinace byly
zcela náhodné a k pohybu na hřišti se dostal jen
výjimečně. Zato Béčko zazářilo a dokázalo bojovat
i s nejlepšími (Eliška, Sára a Karolína), předhánělo se v bojovnosti. Doplatilo na krutý los, pouze tři
zůstávají v áčkové skupině a dva padají o stupínek
níže. Ale holky se tam jistě zase příště probojují.
Minipřehazovaná
Dolní Újezd nám vždycky přinášel štěstí, tak
tomu bylo i na miminkovském turnaji v březnu.
Startovalo 24 družstev kraje a my jsme braly medaile (3. místo), 6., 8. Holkám patří velký dík.
Mladší žákyně
Tato soutěž se chýlí ke konci, brzy budou známé
výsledky ročního boje. Děvčata si svými výpadky,
kdy klesaly do horší pohárové skupiny, zkomplikovala cestu k medailím. Víra v bronzové medaile ale stále žije, poslední turnaj v České Třebové

medaile, i ony se na posledním turnaji (Svitavy) budou muset poprat a dokázat, že na to mají. Brambora
by byla velkým zklamáním. Přesto v Českém poháru dokazují, že se vyrovnají i družstvům zvučných
měst, hrajících extraligu. V Č. P. se vystřídala všechna děvčata a i ta, která nehrají v základní šestce,
pomohla svým výkonem celému týmu. Už jen fakt,
že Polička dokázala vzít finále dalším volejbalovým
velikánům, je úspěch. Poslední turnaj (celkem jich
bylo šest) jako vždy pořádal Bílovec. První den se
vůbec nedařilo a Mikulova Praha a Nový Jičín braly
body. V sobotu a v neděli bylo družstvo jako vyměněné. Vítězství nad Hradcem Králové, Vamberkem,
Českou Třebovou, Táborem a především fantastická
porážka první Ostravy, a to 2:0, sice stála děvčata
hodně sil, ale byla sladká. S námi se musí také počítat a to už nám nikdo neodpáře.
Kadetky a juniorky
Zbývá odehrát poslední společné dvojutkání
a i zde je jasné, že v konečném účtování zacinkají
medaile.
-har-

Poličský dabl
Dne 11. 4. se uskuteční v sokolovně v Poličce VI. ročník volejbalového turnaje smíšených
dvojic Poličský dabl.
Hlásit se můžete do 4. 4. na e-mailové adrese
policskydabl@nastrankach.cz. Počet družstev je
omezen na deset. Více informací na webu.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák
policskydabl.nastrankach.cz

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. středa
2. čtvrtek
3. pátek
4. sobota
5. neděle
6. pondělí
7. úterý
8. středa
9. čtvrtek
10. pátek
11. sobota
12. neděle
13. pondělí
14. úterý
15. středa
16. čtvrtek
17. pátek
18. sobota
19. neděle
20. pondělí
21. úterý
22. středa
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota
26. neděle
27. pondělí
28. úterý
29. středa
30. čtvrtek

6.00-7.30, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
zavřeno
6.00-7.30, 14.00-16.00,17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 15.00-16.00, z toho 15.0016.00 Aguagravidibic 1 a veřejnost 3
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
6.00-7.30, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 15.00-16.00, z toho 15.0016.00 Aguagravidibic 1 a veřejnost 3
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
6.00-7.30, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 15.00-16.00, z toho 15.0016.00 Aguagravidibic 1 a veřejnost 3
dráhy, 18.00-20.00
6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.0016.00,17.00-20.00, z toho 17.30-19.00
tři dráhy
6.00-7.30, 17.30-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy

• Děti do 10 let věku mají vstup na veřejné
plavání povolen pouze v doprovodu plnoleté
osoby, která zodpovídá za bezpečnost svého
dítěte po celou dobu pobytu v plaveckém bazénu.
• Návštěvníky žádáme, aby před vstupem do
bazénu využili sprchy a řádně se bez plavek
osprchovali. Držíme se hesla „ Chráníme své
zdraví.“
• Před vstupem do bazénu je nutné seznámit se
s obsahem provozního řádu. Vstup na bazén
je započítán od převzetí do předání klíčku
od kabinky. Z tohoto důvodu si naplánujte
aktivity tak, abyste bazén, saunu, posilovnu
opouštěli včas.
• Ceník - vstupné na bazén, saunu, úvodní
přednášky pro těhotné a kurzy najdete www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
• Návštěvník za překročení zaplacené doby
uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
• Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu,
který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za
každou započatou ¼ hodinu.
• Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč
za každou započatou ¼ hodinu.
• 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 kanceláři plaveckého bazénu v pracovní
době.
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.
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se
můžete kdykoliv v průběhu roku.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.

Novinka: plavecký bazén a zimní stadion je aktuálně monitorován webkamerou, přihlášení najdete na www.tespolicka.cz.
Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C.
Důležité informace a malé náklady pro návštěvníky:
• využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
permanentek, vstupenek nebo kurzů pro děti
• přijímáme poukázky sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz)
Upozornění:
• Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými
chorobami.
• Děti do jednoho roku nemohou do bazénové
vody pro dospělé, ve věku 1 až 3 let mohou do
bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových plenkách do vody s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz

Skejťák
hvězdou roku
V Tylově domě převzal Jakub Knettig (OS SK8
Slalom Polička), světový skejtový šampion, titul
Hvězda Deníku. Stalo se tak na základě hlasování
čtenářů Deníku 4. března v Tylově domě.
Mezi oceněnými se objevili i další poličští sportovci, o jejichž výkonech rovněž v Jitřence pravidelně informujeme, atletka Tereza Vytlačilová
a další skejťák Petr Martinů. K jejich umístění
v těžké konkurenci blahpřejeme.
-ij-

Turisté zvou
středa 1. dubna - Za bledulemi
Na první jarní vycházku se
vydáme do Semanína do „Přírodní rezervace Králova zahrada“. Odjezd vlakem z Poličky
v 11.29 hod. do zastávky Semanín. Trasa asi 10 km. Vycházku
vede Jiří Andrle.
Pondělí 6. dubna - Velikonoční vycházka
Na velikonoční pondělí pojedeme linkovým autobusem do Lačnova a odtud pěšky do údolí Svratky a přes Maděru do Telecího a kolem Lukasovy
lípy na Lucký vrch. Odtud možný návrat do Poličky autobusem, z Borové nebo z Oldřiše vlakem.
Trasa dle výběru 10 - 15 km. Vycházku vede Zdena
Mihulková.
Sobota 11. dubna - Vandr skrz Maló Hanó 48. ročník
Na tuto akci se vypravíme auty do Moravské Třebové. Trasy 16 - 42 km. Informace podá
Ing. Karel Müller.
Středa 22. dubna - Přes Louži na Prosíčku
Linkovým autobusem do Jimramova a odtud
přes osadu Na Louži do Javorka a na Prosíčku.
Odtud po neznačených cestách do Borovnice.
Trasa 11 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Pátek 24. dubna - Den Země
Náš odbor se zapojí k této akci úklidem na turistických trasách v okolí našeho města. Sraz
účastníků v 15.30 hod pod Tylovým domem. Zve
Vladimír Uhlíř.
Pátek 1. května - Cyklovýlet
Na první letošní vyjížďku na kolech v délce asi
80 km se sejdeme v 8.00 hod. pod Tylovým domem. Na vyjížďku zve Míla Štefka.
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.

Provoz sauny
muži:
středa a pátek 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-20.00 h.,
sobota 14.30-16.55 h.
společná:
sobota 17.00-20.00 h.
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 h.
út, čt:
14.00-20.00 h.
so:
14.00-17.00 h.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.
Zimní stadion
provoz zimního stadionu je ukončen
15. 3. V měsíci dubnu bude zimní stadion uzavřen
a bude se pokládat inline plocha.Zahájení bruslení na inline ploše bude 1. května.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427.

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je 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, m.t. 737 867 342,
461 725 631.

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

