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Noviny občanů města Poličky a okolí

Hřiště v novém
Město Polička během měsíce května realizuje
nová hřiště nejen pro děti, ale i pro dospělé. Kde
dojde ke změnám a novinkám?
Dětské hřiště v parku – město Polička oslovilo několik odborných firem, které na základě
zhlédnutí daného prostoru předložily své návrhy.
Podmínkou byl mimo jiné požadavek, aby hřiště
umožnilo vyžití dětem co nejširšího věkového

rozpětí. Vybrána byla nabídka a návrh firmy Flora
Servis, s. r. o. Brno. Stávající herní prvky se osvědčily, proto bude hřiště svým provedením pojato obdobně jako doposud a získá nové vybavení v provedení antivandal (kov, plast) v hodnotě 270 tis. Kč.
V současné době jedná město Polička s vybraným
zhotovitelem o možném rozšíření hřiště. Původní
herní prvky budou přemístěny a doslouží dětem
v prostorách poličského letního stadionu.
Dětské hřiště na sídlišti B. Němcové – i zde navrhly odborné firmy hřiště, které by co nejlépe odpovídalo daným prostorám a podmínkám. Navíc
se k návrhům mohli vyjádřit obyvatelé domů, kde
bude hřiště vybudováno. V tomto případě se jedná
o hřiště úplně nové. Herní prvky jsou v hodnotě
150 tis. Kč.
Street workoutový park Polička – v Poličce se
jedná o úplnou novinku, a to o venkovní fitness
park, který by měl sloužit mládeži i dospělým. Cvičící pomůcky a stanoviště budou zřízeny v prostoru poličského stadionu. Hodnota fitness parku je
174 tis. Kč. Přijďte vyzkoušet a zacvičit si.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Plavecký bazén jinýma očima
Vážení spoluobčané, návštěvníci plaveckého bazénu v Poličce,
dovolte mi velice stručně a věcně navázat na
článek pana radního Jana Matouše z min. čísla
Jitřenky „Plavecký bazén v Poličce na chvostu návštěvnosti“.
Osobně považuji za tendenční a zavádějící posuzovat a vyhodnocovat návštěvnost bazénu i za pomocí grafu, a to bez započítání dětí. Myslím a je zcela zřejmé, že po započítání dětí do celkového počtu
návštěvníků s ohledem na počet občanů v daném
městě lehce zjistíme, že bazén v Poličce navštíví ne
12.689, ale 36.449 lidí. Ve srovnání se Svitavami,
kde stejný součet činí 55.498 a s ohledem na skutečný počet obyvatel (Polička 8.821, Svitavy 17.040)
lehce zjistíme, že návštěvnost našeho bazénu je
vyšší, Svitavy 3,3 návštěvy na občana a Polička 4,13
návštěvy na občana. I na tomto případě platí, jak
se nechá statistika ohýbat. Nicméně považuji za
poctivé, návštěvnost bazénu posuzovat z celkového
pohledu.
Zároveň chci zdůraznit, že vedle tohoto počtu
návštěvníků bazénu ještě dalších 3 – 4.000 lidí navštíví dobře fungující a oblíbenou saunu a též i několik tisíc lidí, převážně mládeže, zavítá do fitness,
které je také součástí budovy bazénu, a to k velké
spokojenosti.

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 18. května
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka

Náš bazén byl postaven ve druhé polovině sedmdesátých let a na tuto dobu byl postaven velice pokrokově a moderně a plnil funkci spádového bazénu
pro široké okolí. V prvních letech bazén navštěvovalo až 90.000 lidí ročně. Hlavní důraz byl vždy
kladen na výuku plavání našich dětí a věhlas naší
plavecké školy dosahoval velice daleko.
Je přirozené, že v průběhu času se věci změnily.
Hlavní změna je skutečnost, že se v našem regionu
postavilo mnoho dalších bazénů, dokonce podle
pomyslné evropské mapy bazénů jsme oblast s největším počtem bazénů v Evropě. To samozřejmě
i s mnoha dalšími aspekty vedlo ke snížení počtu
návštěvníků. K tomuto zákonitému poklesu však
dochází obecně, a to i v jiných městech. I v tolik
kdysi vychvalovaném bazénu v České Třebové
došlo během 15 let k poklesu návštěvnosti téměř
o 37.000. K podobným propadům došlo v minulosti
i u dalších takových provozů včetně velkých aquaparků. Pamatuji si osobně návštěvu aquaparku
v Jihlavě, kde jsme cca před 8 lety mimo jiné byli
za účelem získání informací a dobře si také vzpomínám, že jsme získali mj. údaj, že v padesátitisícové
Jihlavě včetně stokilometrového spádového území
během 10 let upadla návštěvnost ze 150.000 na přibližně polovinu.
Myslím, že i přes současný boom bazénu v Litomyšli, který město stavělo s pomocí úvěru, a to má
toto historicky velice bohaté město daň z nemovitosti 2x vyšší než Polička, je zapotřebí k další modernizaci našeho bazénu přistupovat velice uvážlivě a pečlivě vyhodnotit, jakým směrem s důrazem
na priority se bude pokračovat.
Jsem rád, že během několika posledních let město do bazénu investovalo 20 mil. Kč a kromě odstranění havarijního stavu střešní konstrukce provedlo
obnovu vzduchotechniky, kotel- (pokr. na str. 1)
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Oslavy 70. výročí
osvobození
Město Polička vás zve společně se spolupracujícími organizacemi na akce, které mají připomenout
výročí 70 let od osvobození naší republiky.
• 7. 5. Lampionový průvod a ohňostroj. Odchod
lampionového průvodu ve 20.50 hod. od Mozaiky. Průvod slavnostně zahájí fanfáry z věže kostela sv. Jakuba. 21.30 hod. – ohňostroj na nábřeží
Svobody.
• 8. 5. Pietní shromáždění k uctění památky padlých na Centrálním hřbitově v Poličce. Začátek ve
13.30 hod.
Vernisáž výstavy „Květnové vzpomínání 19452015“ v Městské knihovně od 16.30 hod.
Kavárna paměti „70 let od konce války: co dál
se společným vzpomínáním?“ Diskusní večer
v rámci projektu „Memoria Polička“ začíná od
18.00 hod. v Divadelním klubu.
• 12. 5. Beseda s pamětníkem 2. světové války –
„Protifašistický odboj v Poličce ve vzpomínkách
PhDr. Jaroslava Petra“.
Od 18.00 hod. v Divadelním klubu.
• 17. 5. Zájezd do Památníku Terezín, kde se v tento
den uskuteční Terezínská tryzna. Odjezd z Poličky v 6.00 hod., zájezd zdarma. Informace a možnost přihlášení – J. Zrůstová, tel. 461 724 839.
• Červen, plánovaná beseda s Eduardem Stehlíkem – významný vojenský historik. Termín
a místo konání bude upřesněn.
Na programu se podílí – Středisko volného času
Mozaika, Pontopolis, o. s., Městská knihovna Polička, ZO ČSBS Polička, ZO KSČM, Svaz důchodců České republiky, o. s. Městská organizace Polička.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Rozšíření
komunikace
Novou komunikaci v hodnotě jeden milion korun vybudovalo město Polička v oblasti průmyslové zóny. Asfaltová cesta umožňuje kvalitní příjezd
do nové zahrádkářské kolonie a zároveň k areálu
firmy Milacron Czech Republic. Stavba byla realizována v měsících březen – duben 2015.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Plavecký bazén
jinýma očima

Mládež a lavičky

(pokr. ze str. 2) ny a dále zateplení budovy včetně
výměny oken. To vše již bylo nezbytné a správné.
Na úrovni zastupitelů byla celá problematika našeho bazénu již mnohokrát diskutována a dle mého
názoru velmi zodpovědně vyhodnocena. Ve finančním výhledu uvažujeme, že již v roce 2017 bude jedna z priorit pokračování ve zvelebení a zatraktivnění bazénu ve finančním rozsahu 20 mil. Kč.
Vážení a milí spoluobčané, važme si našeho bazénu, buďme hrdi, co minulé generace dokázaly,
mnohdy holýma rukama postavily velké věci, které
velmi dobře slouží i nám (Tylův dům, školy apod.).
Věřme, že pokud i nadále půjdeme cestou maximální efektivnosti a hospodárnosti, tak se také
dočkáme i další modernizace našeho i tak pěkného
bazénu.
Jaroslav Martinů
starosta města

Průvodce pravidel
pro podnikatele
Vážení podnikatelé, informuji vás o dvou nových
podnikatelských příručkách, které pro vás vydala Hospodářská komora České republiky. Jedná
se o zpřehlednění legislativního prostředí malých,
středních podnikatelů a řemeslníků.
Podnikatelská příručka – obecný základ
• dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní
společností
• zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské
činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
• získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
• jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní
smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
Podnikatelské příručka – pro řemeslníky
• dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní
společností
• zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské
činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
• získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
• jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní
smlouvy
• je pro vás připravený vzor a podrobný komentář
ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ
Text obou příruček naleznete na odkaze www.komora.cz/pro-podnikani/prirucky-pro-podnikatele/
prirucky-pro-podnikatele.aspx
zdroj: www.komora.cz
Eva Zindulková
Vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
Městský úřad Polička

Milý čtenáři, vážení spoluobčané,
považuji za správné, a to nejen z pozice starosty,
se vyjádřit a přispět svým názorem do zdánlivě
velkého tématu, kterým je neukázněnost převážně
mládeže v parku.
Ano, i já bývám někdy svědkem různých nešvarů a také mi jako starostovi během roku volá a píše
celá řada lidí, kteří správně poukazují a zároveň
i očekávají nápravu mnoha různých selhání lidského chování.
Věřte, že se nejedná pouze o problém s neukázněným sezením mládeže na opěradlech laviček v parku. Lidé mě kontaktují a upozorňují i na jiné další
věci a zdaleka se vždy nejedná pouze o naše děti
a mládež. Velmi častým tématem je i noční hluk
u různých nočních provozoven, dále také nepořádek v různých místech, včetně velkého fenoménu
dnešní doby, kterým je venčení psů a následný ne
vždy přiměřený úklid a mnoho dalších věcí.
Pro všechny tyto záležitosti mám pochopení
a považuji za svoji povinnost být k dispozici 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a je zcela běžné, že mi lidé
volají i o víkendu v noci.
Dovolte mi pár obecných vět. Já osobně se domnívám, že všem těmto nešvarům musíme čelit společně. Není možné očekávat, že vše napravíme přijetím mnohdy zbytečné vyhlášky, případně zákona
na celostátní úrovni. Je nezbytné přijmout osobní
zodpovědnost, a to na všech úrovních - za svoji rodinu, město včetně různých organizací, ve kterých
se nás převážná většina angažuje.

Takhle se chovaly i generace našich rodičů
a mnohé věci dokázaly zvládnout úspěšněji, než my
v současné době.
Myslím, že naše mládež není tak špatná, jak se
někdy prezentuje. Je pouze zrcadlem nás dospělých
a naší výchovy. „Ruku na srdce přátelé“, kolik času
v dnešním šíleném životním tempu svým dětem
a mládeži věnujeme? Naše děti potřebují vidět dobrý příklad v nás starších, potřebují pevné vedení
a cítit naši lásku. Na tom se shodují všichni světově
uznávaní psychologové. Děti potřebují náplň volného času. Naše město nabízí v oblasti sportu, kultury a dalších činností mnoho možností. Pokud naši
mládež dokážeme zapálit pro nějakou činnost pod
vedením zodpovědného vedoucího, tak se začnou
dít doslova zázraky a na vyhlášky můžeme zapomenout.
Osobně se domnívám, že naše Polička je pěkným
místem k životu, je čistým, upraveným a klidným
městem.
Pevně věřím, že různé nešvary dokážeme za
přispění nás všech, tj. rodičů, učitelů, trenérů, vedoucích společenských organizací apod., minimalizovat. Samozřejmě i nadále budu iniciovat naši
městskou policii, aby věnovala této problematice
náležitou pozornost.
Na závěr si nemohu odpustit znovu zdůraznit
základní aspekt, „buďme dobrým příkladem naší
mládeži, věnujme ji svůj čas a pozornost“.
Jaroslav Martinů, starosta města

Informace o závěru zjišťovacího řízení
Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů,
s názvem „Výrobní areál firmy MILACRON Czech
Repubic, spol. s r. o. – etapa B“.
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný celek, obdrželo od Ministerstva životního prostředí, závěr zjišťovacího řízení záměru společnosti MILACRON Czech Republic, spol. s r. o., se
sídlem Polička – Bořiny, PSČ 572 12, IČ: 62025112,
s názvem: „Výrobní areál firmy MILACRON Czech
Repubic, spol. s r. o. – etapa B“. Předmětem záměru je rozšíření stávající výrobní plochy halového
objektu a administrativní budovy v areálu strojírenského výrobního komplexu Milacron Czech
Republic, spol. s r. o. v průmyslové zóně města Polička, ul. Na Vyšehradě.

V souladu s § 6 a 7 cit. zákona bylo provedeno
zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení, s ohledem na vyjádření dotčených správních úřadů, na charakter
záměru a po posouzení záměru podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad
k závěru, že výše uvedený záměr nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí.
Úplné znění výše uvedeného závěru zjišťovacího
řízení je k nahlédnutí na Městském úřadu Polička,
odboru územního plánování, rozvoje a životního
prostředí, Palackého nám. 160, 572 01 Polička –
č. dv. 41 a také na (www.mzp.cz/eia), kód záměru
PAK666.
Ing. Marta Mastná,
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
nabízí k prodeji

stavební parcely
na výstavbu rodinných domů v lokalitě ulice Bezručova v Poličce I. etapa
 možnost výstavby RD na podzim 2015 po vybudování technické infrastruktury
 velikost volných parcel 600 m2 - 1200 m2
 možnost úhrady kupní ceny do 3 měsíců od podpisu kupní smlouvy
Přehled volných parcel naleznete v grafické příloze na stránkách
města Poličky: www.policka.org, v oddílu „Dokumenty“
Zájemci o koupi se mohou přihlásit na odboru správy majetku MěÚ Polička, dveře č. 19,
tel. 468 001 720, 461 723 812, 734 152 220.
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Novinky na Svojanově
Hrad Svojanov jako jeden
z prvních vyvěsil prapory
Hrad Svojanov jako jeden z prvních objektů ve
vlastnictví města Poličky připomenul vyvěšením
praporů výročí 750 let od založení města Poličky.
Elegantní červenobílý prapor byl jako první ve
čtvrtek 2. dubna umístěn na vrchol břitové věže
a nyní již zdálky zve příchozí na prohlídku hradu.
Zároveň informuje o významném výročí. Další
prapory byly vyvěšeny z oken empírové vstupní
budovy a domu zbrojnošů. Celkem hrad zdobí 19
výročních praporů.

nebo až na podzim. Záleží na tom, jak rychle se poličským radním podaří vybrat zhotovitele.
Porcelánové panenky
obohatily sbírku hraček
Svojanov – Sbírky historického sídla jsou opět
o něco bohatší. Tentokrát se rozrostly o unikátní
porcelánové panenky.
Ke každé době neodmyslitelně patří i děti, a tak
pracovníci hradu nezapomněli při instalaci historických interiérů ani na ně. Atmosféru sídla dokreslují rovněž hračky. Nyní mohou návštěvníci
hradu obdivovat i porcelánové panenky. „Panenky
jsme zakoupili v internetové aukci. Jedná se o výrazný doplněk, co se týče běžného života na hradě
na přelomu 19. a 20. století,“ uvedl kastelán Miloš
Dempír. Panenky jsou skutečně jedinečné. Jsou
totiž celé z porcelánu, oblečené v dobových šatičkách. „Dnes dekorují dámský salon. Stylově zapadají do prostředí empíru a biedermeieru,“ přiblížil
kastelán. Podle Miloše Dempíra se dobové hračky
poměrně těžce shánějí, protože se jedná o sběratelské kuriozity. Přesto se občas podaří nějaké pořídit.

K výročí města hrad připravuje mimo jiné například i menší výstavu v renesančním klenutém
sále hradu připomínající historii města Poličky,
vydání vystřihovacího modelu barokní radnice
v Poličce nebo historický program, který bude
součástí festivalu Polička 555.
V květnu je hrad Svojanov otevřen denně kromě
pondělí od 9 do 17 hodin.
Miloš Dempír
Na Svojanov se opět
nastěhují řemeslníci
Za poslední léta se hrad Svojanov viditelně
proměnil. Z šedi vystoupil empírový palác, dům
zbrojnošů i další stavby. Tentokrát získal dotace na
opravu historického opevnění a na vydláždění cest.
Na obvodové hradby z 15. století přispělo ministerstvo kultury z programu záchrany architektonického dědictví. „Díky opravě zachráníme
další část vnějšího hradebního obvodu. Jedná
se o hradby mezi poplužním dvorem a hradem,“
upřesnil kastelán Miloš Dempír. V letošním roce je
v plánu první etapa. Při pohledu na hrad od hlavní
vstupní brány je to část po pravé straně. V následujících letech by rádi opravili rovněž opevnění po
levé straně, pod příkopem. Jak informoval kastelán, dotace činí půl milionu. Poměrnou část bude
muset doplatit i majitel památky, tedy město Polička. Investice se ale určitě vyplatí.
Peníze na zvelebení hradu se našly také v rozpočtu Pardubického kraje. V rámci podpory budování infrastruktury cestovního ruchu se do hradní
pokladny přisype tři sta tisíc korun na vydláždění
cest a dolního nádvoří. „V prvních dvou etapách
plánujeme vydláždit dolní nádvoří hradu, kde je
mimo jiné i zahrádka restaurace, a cestu z dolního nádvoří až k bráně na horní nádvoří,“ přiblížil
Miloš Dempír. Tyto cesty byly podle možností doposud vysypané pouze stavebním štěrkem. I to ale
bylo přínosem, protože návštěvníci v době deštivého počasí nemuseli přeskakovat kaluže a brodit
se blátem. Zajímavé je to, jaký materiál stavebníkům na hradě poslouží. „Na vydláždění použijeme
historickou dlažbu z obnovovaných ulic v centru
Poličky,“ sdělil kastelán. Celkové náklady na opravu cest a dláždění jsou odhadované na 1,2 milionu
korun. Velkou měrou se na tomto projektu bude
podílet město Polička, ale i samotný hrad. „Díky
úspěšné loňské sezoně máme část financí uspořeno. Až k nám zase přijedou návštěvníci, kteří
vloni památku navštívili, uvidí, na co jsme příjem
ze vstupného využili,“ poznamenal Miloš Dempír.
Hradby by měli řemeslníci začít opravovat ještě
před hlavní sezonou, dláždění buď ve stejné době,

Čím se panské ratolesti bavily v 19. století? Na
hradě představují pro holčičky různé panenky
a oblečky na ně. Malé dámy používaly na čaj pro
panenky miniservis, a to pravý porcelánový. Panští synci také budovali domy nebo hrady z kostek,
ale v 19. století měli stavebnice kamenné.
Hrad působí zabydleně, jakoby se panstvo mělo
každou chvíli vrátit. Pokoje empírového paláce
jsou zařízené stylovým nábytkem, stoly jsou prostřené k hodování, nechybí zde ani oděvy, boty
a další doplňky. Každý byť drobný detail dělá hrad
pro návštěvníky atraktivnější.
Hradní jarmark na Svojanově
Hrad Svojanov se promění v jedno velké tržiště.
Zruční řemeslníci zde o víkendu 9. a 10. května
představí své umění a nabídnou výrobky.
Velký jarmark patří k tradičním akcím, které
hrad Svojanov pořádá. „Na druhý květnový víkend jsme připravili dobové tržiště s ukázkou velkého množství řemeslných výrobků a samozřejmě
i bohatý program na nádvoří, který je sestavený
z dobových vystoupení,“ uvedl kastelán hradu Miloš Dempír. O půl desáté vejde do nádvoří slavnostní průvod. Nebudou chybět vystoupení šermířů,
divadlo, ani dobové tanečnice. Návštěvníci nepřijdou o komentované prohlídky empírového paláce,
středověkého sklepení s pověstmi o hradu, mučírny a domu zbrojnošů.
Řemeslníci předvedou, co umějí, a nabídnou také
své výrobky. Lidé si budou moci vybrat z nabídky
domácích sýrů, kremrolí, sušeného ovoce, oříšků,
ale i keramiky, bižuterie či šikovných dřevěných
stoliček a mnohého dalšího. Zkrátka nepřijdou ani
děti. Kromě zábavy na dobovém kolotoči se budou
moci něco přiučit. „V dílničkách se naučí vyrábět
svíčky z včelího vosku nebo si budou moci podle své
fantazie pomalovat tričko,“ upřesnil Miloš Dempír.
Tradiční hradní jarmark se koná o víkendu
9. a 10. května. Program začíná od 9.30 hodin, hrad
bude po oba dny otevřený, jak už je zvykem, od 9
do 17 hodin.
Květa Korbářová

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

Českomoravské
pomezí na
veletrzích
I v letošním roce se
před zahájením turistické sezóny uskutečnila
řada veletrhů cestovního
ruchu určených pro odborníky i širokou veřejnost. Pro Českomoravské
pomezí bylo období od ledna do března vskutku
rekordní, neboť se představilo hned na šesti veletrzích v České republice a na Slovensku.

Atraktivity regionu vymezeného městy Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto, Moravská Třebová
a Svitavy byly již tradičně spolu s dalšími místy
Pardubického kraje prezentovány na veletrzích
Regiontour v Brně a Holiday World v Praze. Českomoravské pomezí se ani letos v konkurenci dalších regionů, krajů a měst neztratilo. Poprvé zde
byly prezentovány například materiály s vícedenními programy pro rodiny s dětmi, cyklisty či seniory i aktuální tiskoviny jednotlivých členských
měst.
Letošní novinkou pak byla účast na veletrzích
Slovakiatour v Bratislavě, Tourism Expo v Olomouci, Dovolená a region v Ostravě a Infotour
v Hradci Králové, která byla umožněna díky právě
realizovanému marketingovému projektu podpořenému Evropskou unií. V Olomouci a Hradci
Králové byla největší turistická lákadla regionu
představena v nové samostatné expozici, která se
setkala s velkým zájmem návštěvníků.
Na bratislavském a ostravském veletrhu pak
byla expozice Českomoravského pomezí propojena s prezentací sdružení České dědictví UNESCO.
Největší atraktivity oblasti na pomezí Čech a Moravy se tak představily po boku dvanácti českých
památek zapsaných na prestižní seznam světového kulturního dědictví. Expozice zaujala nejen
návštěvníky veletrhů, ale také přítomné odborníky na cestovní ruch. Dokládá to ocenění z veletrhu
v Ostravě, kde byla společná prezentace Českomoravského pomezí a Českého dědictví UNESCO vyhodnocena jako nejlepší.
V následujících měsících se propagace měst
a turistických atraktivit Českomoravského pomezí přesune z výstavních hal do venkovních areálů.
S bohatou nabídkou regionu se budou moci seznámit návštěvníci deseti oblíbených kulturních
a sportovních akcí po celé republice.
Ing. Jiří Zámečník
marketingový manažer

3

Ze zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 6. schůzi
Rady města Poličky konané dne
23. března 2015
RM schvaluje zkrácení doby životnosti měřičů
studené a teplé vody z 8 na 5 let v bytech ve vlastnictví města Poličky dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vypracování Změny č. 2 Regulačního plánu
Polička - lokalita Mánesova“ společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Vypracování Změny č. 2 Regulačního plánu Polička - lokalita Mánesova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dohody o stanovení rozsahu a ceně činností pro rok 2015 včetně ceníku
služeb a výkonů T.E.S., s. r. o., Polička pro rok
2015, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Swietelsky stavební, s. r. o., Pelhřimov, na
akci „Rozšíření účelové komunikace ul. Na Vyšehradě v Poličce“, dle důvodové zprávy
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 1. 4. 2008 uzavřené mezi městem Polička jako půjčitelem a 1. ZO ČSOP Polička,
jako vypůjčitelem, jehož předmětem je souhlas
vlastníka s provedením stavebních úprav objektu
hájenky č. p. 74 na st.p. č. 101 v k.ú. Pustá Rybná,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 3. 2012 uzavřené mezi
městem Polička jako půjčitelem a Pontopolis, o. s.,
Polička, jako vypůjčitelem, jehož předmětem je
souhlas vlastníka s provedením prací na opravách
dvorní části domu č. p. 52 ul. Riegrova v Poličce,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k servisní
smlouvě prohlídky a dohledové služby v objektu
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Družstevní 970, Polička se společností ROBUR, s. r. o.,

Program
750 let Polička
v autobusech
Program „jubilejní Poličky 2015“ se díky autobusům firmy Zlatovánek rozjede po okolních
obcích i do vzdálenějších míst. Na základě spolupráce právě s výše jmenovanou dopravní firmou
budou mít cestující program Poličky stále na
očích, plakátky budou vylepeny v autobusech.
Vylepené plakáty samozřejmě neobsáhnou vše,
co je pro tento rok připraveno, obsahují pouze
„top“ výběr akcí, které se v Poličce v rámci oslav
750. výročí založení města konají. Podrobný program najdete na stránkách www.policka.org.
Vybírejte z naší nabídky a najděte si to „své“.
Slavte s námi po celý rok!
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Informace ČEZ
o dodávkách elektřiny
Veškeré informace týkající se plánovaných odstávek elektřiny občané získají na portálu odstávek: www.cezdistribuce.cz/odstavky. Zde jsou
k dispozici aktuální informace o plánovaných
odstávkách elektřiny na nejbližších 15 dní s uvedením konkrétních jmen ulic.
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RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na doBrno s účinností od 1. 4. 2015 na dobu 1 roku dle
davatele akce „Stavební úpravy a vestavba bytové
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o bezúplat- jednotky do podkroví domu č. p. 351, Pomezí“ firmě
ném převodu na elektronický defibrilátor s příslu- E-STAF, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
šenstvím, v majetku města Poličky do majetku HZS
„Stavební úpravy a vestavba bytové jednotky do
Pardubického kraje, dle důvodové zprávy.
podkroví domu č. p. 351, Pomezí“ s firmou ERM schvaluje návrh na změnu statutu Jitřenky
-STAF, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Hrad
RM schvaluje přijetí obrazu technikou paličkovaSvojanov - dokončení sanace hradeb“ firmu TOné krajky „znaku Poličky“ dle důvodové zprávy.
GET, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
RM prodlužuje pověření PhDr. Davida Junka
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
vedením příspěvkové organizace Městské muzeum
a galerie Polička do 31. 8. 2016, dle důvodové zprávy. TOGET, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reRM jmenuje:
klamního zařízení na budově Městské knihovny
a/ předsedkyní komise pro zahraničí a cestovní
Polička se společností Gastro Otakar, s. r. o., Poličruch Ing. Naděždu Šauerovou.
ka, dle důvodové zprávy.
b/ předsedou komise pro prevenci kriminality
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně záp. Aleše Horníčka.
vazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymezuje
c/ předsedou komise bytové p. Jiřího Hejtmánka.
doby nočního klidu při konání akcí pořádaných
d/ předsedou komise dopravní a bezpečnostní
Sborem dobrovolných hasičů Lezník, takto:
Mgr. Jana Kováře.
1. Při konání pálení čarodějnic 30. 4. 2015
e/ předsedkyní komise pro občanské záležitosti
- ve čtvrtek 30. 4. 2015 je doba nočního klidu
paní Evu Hejtmánkovou.
vymezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do
RM schvaluje užití městského znaku ve výroční
6.00 hod.
zprávě LAXUS, o. s., Nymburk a Semiramis, o. s.,
- v pátek 1. 5. 2015 je doba nočního klidu vymeNymburk, za rok 2014, dle důvodové zprávy.
zena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
Usnesení přijatá na 7. schůzi Rady města
2. Při konání Country večeru 11. 7. 2015
Poličky konané dne 13. dubna 2015
- v sobotu 11. 7. 2015 je doba nočního klidu vyRM nedoporučuje ZM schválit rozhodnutí o pomezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do
řízení Změny č. 2 Územního plánu Polička, dle dů6.00 hod.
vodové zprávy.
- v neděli 12. 7. 2015 je doba nočního klidu vymeRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
zena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
o dílo č. 102015 na akci „Městské hradby v Poličce,
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
úseky SO 01-04 a SO 11-15, Obnova hradebních
ochozů a střech věží“ s firmou GEOGARD, s. r. o., 3. Při konání pouťové zábavy 15. 8. 2015
- v sobotu 15. 8. 2015 je doba nočního klidu vymeChrudim, dle důvodové zprávy.
zena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do 6.00 hod.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
- v neděli 16. 8. 2015 je doba nočního klidu vymeo dílo č. 2/2015 na akci „Restaurování Mariánskézena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do 6.00 hod.
ho (morového) sloupu v Poličce“ s dodavatelem
a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
Mgr. BcA. Petrem Gláserem, Drahoraz, dle důvo4. Při konání loučení s prázdninami 28. 8. 2015
dové zprávy.
- v pátek 28. 8. 2015 je doba nočního klidu vyRM schvaluje smlouvu č. 14210333 o poskytnutí
mezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do
podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
6.00 hod.
Životní prostředí na akci „Realizace úspor energie
- v sobotu 29. 8. 2015 je doba nočního klidu
- Městský úřad Polička, Nádražní 304“, registrační
vymezena dobou kratší, a to od 3.00 hod. do
číslo projektu: CZ. 1.02/3. 2. 00/14.25701, dle dů6.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
vodové zprávy.
RM schvaluje grafické zpracování knihy Dějiny
RM bere na vědomí výsledky výběrových řízení
města Poličky dle důvodové zprávy.
na dodavatele elektrické energie a zemního plynu
RM jmenuje předsedou kulturní komise
pro město Poličku a jeho příspěvkové organizace na
MUDr. Jiřího Tomana, M. Švabinského 776, Poličrok 2016, které bylo uskutečněno prostřednictvím
ka.
komoditní burzy, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
RM schvaluje dodavatele akce Rozšíření veřejného osvětlení v II. etapě průmyslové zóny v Poličce, č. 4/2015 dle důvodové zprávy.
RM postupuje ZM rozhodnutí ve věci pořizováspolečnost ELEKTRO ŠUDOMA, s. r. o., Bystré, dle
ní audiovizuálního záznamu jednání ZM, jeho živý
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ- přenos po internetu a zavedení jmenné evidence
hlasování dle přiloženého harmonogramu
ností ELEKTRO ŠUDOMA, s. r. o., Bystré, na akci
RM schvaluje objednání studie proveditelnosti
„Rozšíření veřejného osvětlení v II. etapě průmyslo„Intenzifikace ČOV Polička a optimalizace jejího
vé zóny v Poličce“, dle důvodové zprávy.
provozu“ u firmy AQUA-CONTACT Praha, v. o. s.,
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části
Praha, dle předložené nabídky.
chodníků na ul. E. Beneše v Poličce“, společnost
RM doporučuje ZM schválit způsob zhodnoPP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ- cování dočasně volných finančních prostředků
nákupem listů podílových fondů do celkové výše
ností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akci „Oprava
části chodníků na ul. E. Beneše v Poličce“, dle dů- 3 mil. Kč. O nákupu a zpětném prodeji bude veden
písemný záznam, který bude vždy podepsán nejmévodové zprávy.
ně dvěma osobami s tím, že jeden podpis bude vždy
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
podpis statutárního zástupce města, dle důvodové
„Street workoutový park v Poličce“ se společností
zprávy.
Enuma Elis, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Jednací řád komisí dle důvodové
RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést
stavbu na akci „Street workoutový park v Poličce“ zprávy.
se Sportovními kluby Polička, Polička, dle důvodoUsnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
vé zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Dětské hři- přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
ště v parku v Poličce“, společnost FLORA
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejSERVIS, s. r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ- ňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
ností FLORA SERVIS, s. r. o., Brno, na akci „Dětské
a místostarostky.
hřiště v parku v Poličce“, dle důvodové zprávy.

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

Slavné osobnosti Kraje Smetany
a Martinů – město Litomyšl
Informační centrum v Litomyšli vybralo do svého příspěvku o slavných osobnostech
z obrovské řady slavných osobností města Litomyšle tu, která v letošním roce
slaví hned dvě výročí – Magdalenu Dobromilu
Rettigovou.
Magdalena Dobromila Rettigová
(31. 1. 1785 – 5. 8. 1845)
Magdalena Dobromila Rettigová, dívčím jménem Artmannová, se narodila dne 31. ledna 1785
ve Všeradicích u Hořovic. Buditelka, básnířka
a spisovatelka, autorka proslulých kuchařských
příruček. Poslední léta života (1834-1845) žila
v Litomyšli. Zemřela 5. 8. 1845 a je pohřbena na
litomyšlském hřbitově.
V letošním roce si připomeneme hned dvě výročí Magdaleny Dobromily Rettigové, slavné kuchařky a spisovatelky, která povýšila vaření nad rámec
kulinářského díla jako výraz osobnosti a národní

hrdosti. Uplynulo již 230 let od jejího narození
a 170 let od jejího úmrtí.
Hospodyňky učila, aby jídlo bylo nejen chutné,
ale i estetické, snažila se přimět zkušené kuchařky, aby nepodléhaly stereotypu a experimentovaly.
Tyto stále moderní požadavky provází městské
gastronomické slavnosti pořádané k poctě jedné
z nejslavnějších litomyšlských žen.
Gastronomická slavnost se koná od 11. do
24. 5., hlavní program je naplánován na víkend
23. a 24. května. Již poněkolikáté přivede na Smetanovo náměstí kuchařské odborníky, studenty
odborných škol i milovníky dobrého jídla.
Soutěžní otázka:
Kolikátý ročník Gastronomických slavností
Magdaleny Dobromily Rettigové se v květnu letošního roku v Litomyšli koná? Odpovědi zasílejte
na adresu: nsauerova@policka.org do 15. května.
Autor správné odpovědi získá dárkové předměty
města Litomyšle.

Průběžné naplňování volebního
programu ČSSD Polička
Po volbách v měsíci říjnu 2014 ČSSD Polička
získala 3 mandáty do zastupitelstva města. Zastupitelé za ČSSD se snaží svou prací naplňovat
program ČSSD Polička pod heslem „Desatero pro
Poličku“. ČSSD je pevnou součástí koalice, která
se snaží město Polička svědomitě řídit a vytvářet
co nejlepší podmínky k životu v našem krásném
královském městě.
Já jako jeden ze zastupitelů ČSSD naplňuji náš
volební program v oblasti rozšiřování možností
pro rekreační sporty na území města a podpory sportovních aktivit na všech výkonnostních
úrovních. V této problematice mám dlouholeté
zkušenosti a jsem předsedou Sportovní komise
města Poličky, která je složena z lidí, kteří sportu
rozumějí a mají zájem pracovat pro sportovní vyžití občanů města Poličky.
Každoročně Sportovní komise organizuje anketu o nejlepšího sportovce města v mládežnických kategoriích. Tato akce se zapsala do podvědomí občanů Poličky a propaguje tělesné aktivity
bez rozdílu věku.
Dále organizujeme letní sportovní tábor, kde
se představí různé druhy sportů, které jsou provozovány v Poličce. Sportovní komise rovněž

navrhuje radě města a zastupitelstvu rozdělení
finančních prostředků z rozpočtu města Poličky,
které jsou určeny na podporu sportovní činnosti
v rámci města Poličky.
Domnívám se, že volební program ČSSD Polička je v tomto bodě naplňován.
Dále jako zastupitel za ČSSD pracuji v komisi
pro prevenci kriminality a snažím se plnit volební program ČSSD Polička v této oblasti pod heslem: „Polička chce být bezpečným místem k životu. Nástroje k vymýcení nešvarů existují, máme
odvahu je použít. Říkáme NE pocitu ohrožení na
majetku a zdraví, drogám i hazardu.“
V této problematice se zaměřujeme zejména na
školní mládež, kde se provádí osvětová činnost
a děti se seznamují s riziky a negativními jevy
dnešní doby jako jsou drogy, hazard…
Tímto svým příspěvkem chci občany ujistit, že
volební program ČSSD Polička je průběžně plněn
a do budoucna mohu slíbit, že se budu snažit plnění volebního programu ČSSD Polička nadále
uvádět v život.
Člen zastupitelstva města Poličky za ČSSD
Bc. Antonín Kadlec

Jak na hlásič požáru
Hlásič požáru spolehlivý zachránce
vašich životů i vašeho majetku.
Instalovaný autonomní hlásič požáru reaguje
např. na výskyt kouře spuštěním akustického poplašného signálu. Je napájen baterií, jejíž životnost je v průměru jeden rok. Je i možné propojení
vícero hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče jsou zapnuty i hlásiče ostatní,
např. čidlo reagující na kouř v garáži spustí čidlo
u vás v ložnici. Instalace hlásiče je rychlá a jednoduchá, takže to zvládne prakticky každý. Stačí k tomu hmoždinky a běžné nářadí. Při jejich
instalaci postupujte vždy podle návodu výrobce.
Ujistěte se vždy, že výrobek musí odpovídat platným normám a mít označení „CE“.
Vhodné umístění požárního hlásiče:
V ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu nebo domu a garáži. V případě

montáže jednoho hlásiče v bytě vždy v centrální části bytu, např. chodbě, kam ústí jednotlivé
místnosti. V místnosti vždy doprostřed stropu
dle doporučení min. ve vzdálenosti 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m od podlahy. V bytových
domech, ubytovnách apod. i ve společných prostorech každého podlaží domu. A také v místech
s předpokládaným vznikem požáru jako garáže
nebo dílny.
Nevhodné umístění požárního hlásiče: prašné
a vlhké prostory jako kuchyně, koupelny, blízkost ventilátorů, tepelných zdrojů, svítidel nebo
jiných zdrojů tepla. Vrcholy půdních prostorů
střech tvaru „A“. Prostory s vysokou koncentrací
cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel
a výfukových plynů.
Jiří Bulva
SDH Lezník

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

Informace
z informačního
centra
750. výročí založení města Polička
Nadále přibývají nové propagační materiály
a suvenýry k významnému výročí.
• Čokolády 750. Polička - dárková kazeta
s mléčnou i hořkou čokoládou, motiv Polička
• Výroční TZ Polička – nová výroční turistická
známka, nejen pro sběratele
• Poličské pověsti – pověsti sebrané rodákem
Jaroslavem Vorlíčkem
• Kreslené památky Polička – zajímavá nová
publikace
• Křížovky z Poličky – luštění křížovek s poličskou tematikou
• Polička barokní – kreslená mapa města
• Víno 750. Polička – kvalitní dárkové víno
• Pivo Polička – dárkové balení, čtyři vybrané
druhy poličského piva
• placky a přívěsky Polička
• samolepky Polička, vodotěsné samolepky
s nápisem Polička
• perníčky Polička, dárkové balení perníčků
s etiketou
Další informace z Informačního centra
• stále je k odběru Zdarma „Kontaktník 2015“,
dříve Ročenka – přehled kontaktů, adres
a dalších informací
• „Hřbitovy – naše kamenná historie“ – také
k odběru zdarma
• Polička DVD – film o Poličce.
• IREDO se slevou! – Nad 70 roků zakoupíte
karty na spoje autobusové i vlakové se slevou
50%. Karty platí pro celý Pardubický i Královehradecký kraj.
• Kutná Hora – zajímavé město, jednodenní výlet s prohlídkou města i dolu, v sobotu
23. 5. Současně probíhá Gastrofestival s různými ochutnávkami staročeských jídel.
• Olympic + Kern v Radiměři – dne 3. 7. v rámci akce „Radiměřský den fotbalu“
• Kabát v Pardubicích – dne 26. 6., velký koncert skupiny Kabát
• směnárna bez poplatků – nákup i prodej
všech obvyklých měn
• dálniční známky – zakoupíte u nás dálniční
známky české, rakouské, slovenské
• města Pardubického kraje – zajímavosti z jedenácti měst Pardubického kraje
• koncerty, další akce – vstupenky v IC – například:
• Scorpions – německá skupina, pátek 8. 5.,
Pardubice
• Alexandrovci – velké turné souboru, čtvrtek
15. 10., Pardubice
• Kryštof – koncert skupiny, úterý 3. 11., Pardubice
• Čínský národní cirkus – jedinečná show stará 2000 let, špičkové akrobatické výkony, sobota 12. 12., Pardubice
• muzikál Mamma Mia s dopravou z Poličky.
Úspěšný světový muzikál založen na písních
skupiny ABBA. Příběh o životě na malém řeckém ostrově přináší řadu komických situací.
Úterý 17. 10. 2015, Praha.
• účast Informačního centra na cestovních veletrzích
• 16. 4.–19. 4. Lysá nad Labem - výstava cestovního ruchu, samostatná expozice IC Polička
• 24. 4.–25. 4. Pardubice – regionální výstava
cestovního ruchu, samostatná expozice IC
Polička
Kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org
info@ic.policka.org
tel. 461 724 326
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Kalendář akcí
květen 2015

Kino Polička
Sobota 2. května v 15.00 h.
Konečně doma
Animovaný/komedie, USA, 92 min, dabing,
přístupný, vstupné 110 Kč
Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, což jsou mimozemští vetřelci s mnoha
chapadýlky místo nožiček.

Pondělí 18. května v 19.00 h.
Avengers: Age of Ultron 3D
3D sci-fi, USA, 150 min, přístupný od 12 let,
vstupné 155 Kč
Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers
mu mohou zabránit v uskutečnění ďábelských plánů?

Sobota 2. května v 18.00 h.
Konečně doma 3D
3D animovaný/komedie, USA, 92 min, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
Buvové = mimozemští vetřelci hledají pro
sebe novou planetu, na které by mohli v klidu
a snad i míru žít.

Středa 20. května v 19.00 h.
Rudá mašina
Dokumentární film, USA/R, 85 min, přístupný, vstupné 100 Kč
Celovečerní dokument jehož autoři byli nominováni na Oscara. Pojednává o Sovětském
svazu a o nejúspěšnějším uskupení sportovní
historie - o hokejovém týmu Rudá armáda.

Pondělí 11. května v 19.00 h.
Pořád jsem to já
Drama, USA, 100 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Alice Howlandová je uznávanou profesorkou
lingvistiky, která začíná zapomínat slova.
Když je jí diagnostikována raná forma Alzheimerovy choroby…
Středa 13. května v 19.00 h.
Rychle a zběsile 7
Akční, USA, 140 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Nesmrtelná série, jejíž hrdinové už stihli
prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich
dosavadní soupeři připomínají bandu dětí
z mateřské školky.
Sobota 16. května v 15.00 h.
Ovečka Shaun ve filmu
Animovaná pohádka, VB/F, 85 min, beze slov,
přístupný, vstupné 100 Kč
Ovečka Shaun a ostatní zvířátka z farmy se
vydávají na dobrodružnou výpravu.
Sobota 16. května v 18.00 h.
Malý pán
Loutkový, ČR, 83 min, přístupný, vstupné
110 Kč
Malý Pán si rád pochutnává na chuchvalcích
moruše, smrkových šištičkách, ale ze všeho
nejraději má jehnědy na sladko. Málokdo ale
ví, že Malý Pán rád…

Sobota 23. května v 19.00 h.
Život je život
Komedie, ČR, 95 min, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší v komedii milostné a životní
eskapády svých tří dcer, ale především svoje
vlastní.
Pondělí 25. května v 19.00 h.
Šílený Max: Zběsilá jízda 3D
3D akční, Austrálie, 90 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč
Režisér George Miller se v dalším pokračování vrací do světa bojovníka silnic Maxe Rockatanskyho.
Středa 27. května v 19.00 h.
Poltergeist 3D
Horor, USA, titulky, přístupný od 15 let,
vstupné 140 Kč
Nové zpracování klasického příběhu o rodině,
jejíž poklidný život se obrátí naruby, když se
v jejich domě začnou dít podivné věci.
Sobota 30. května v 19.00 h.
Malá z rybárny
Loutkový, ČR, 75 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 100 Kč
Celovečerní animovaný film pro dospělé od
režiséra a výtvarníka Jana Baleje.

Ženská energie pro politiku
Záleží vám na budoucnosti své i vašich dětí, nebo chcete změnit k lepšímu něco v okolí svého bydliště,
či jen umět sdělit svůj názor? Jestliže odpovídáte ano a jste žena, pak právě vás jsme připraveni podpořit
v rámci projektu Ženská energie pro politiku. Politika není politikaření, ale nástroj, kterým lze dosáhnout
změny. Pojďme se jí společně naučit.
O veřejném dění rozhodují ve většině případů muži, přičemž jejich rozhodnutí se dotýkají žen, kterých
je v populaci více než polovina. Vzdělávací projekt realizuje Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy,
z. s., a je podpořený z NROS. Nabídne zajímavé semináře a podpůrná setkání, jejichž přínos oceníte jak při
prosazování potřeb ve veřejném zájmu, ale i v osobním životě.
Pro více informací navštivte www.politicka.cz nebo kontaktujte projekt.zeen@gmail.com. Do projektu se mohou zapojit ženy
z celého Pardubického kraje, vítány jsou nejen aktivní dámy
všech věkových kategorií, které se již podílejí na veřejném dění,
ale i ty, které do něj plánují vstoupit.
Úvodní setkání se uskuteční ve středu 27. května 2015
v čítárně poličské knihovny od 17.15 hodin.

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

Tylův dům
5. - 7. května
Mládí a Bohuslav Martinů 2015
Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů podporuje mladé talenty. Cílem přehlídky
je podpora díla Bohuslava Martinů a přiblížení jeho díla mladým. V rámci 7. ročníku
přehlídky bude probíhat v prostorách Tylova
domu výstava výtvarného oboru ZUŠ „Best of
2015 - od gotiky po Picassa“ (5.–24. 5. )
Čtvrtek 7. května v 17.00 h
Koncert nejlepších účastníků přehlídky
„Mládí a Bohuslav Martinů 2015“
Přehlídku zakončí koncert nejlepších účastníků ve velkém sále.
18. Martinů fest 2015
Pátek 15. května v 16.45 hod.
Pietní akt u hrobu B. Martinů
v 18.00 hod. - Tylův dům
Martinů Voices
Lukáš Vasilek – sbormistr
Úterý 19. května v 19.00 hod. - Tylův dům
Juan David Molano (klavír)
Čtvrtek 21. května v 19.00 hod. – Tylův dům
Beethoven Quartet (Švýcarsko)
Neděle 24. května v 19.00 hod. – Tylův dům
PKF – Prague Philharmonia
František Novotný – housle
Jiří Bělohlávek – dirigent
Vstupné 200 Kč
Čtvrtek 28. května v 17.00 hod.
Ledová královna
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ
Bohuslava Martinů Polička.
Pátek 29. května v 19.00 hod.
Hlava v písku
Jan Potměšil a Ivana Chýlková se představují
v jedinečných komediálních rolích, které jim
byly napsány přímo „na tělo“. Představení je
zahrnuto v Divadelní abonentní sezóně jaro
2015.
Vstupné: 240, 270, 300 Kč

Dirigent Bělohlávek
se vrací do Poličky
Po 4 letech se do Poličky vrací dirigent Jiří Bělohlávek. Naposledy jsme měli čest přivítat slavného
dirigenta v roce 2011, kdy společně s hudebníky
Pražské konzervatoře připravoval v Poličce Zahajovací koncert Pražského jara. Ti, kdo měli možnost účastnit se slavnostního koncertu v Tylově
domě a vyslechnout si část Mé vlasti, jistě na tento
zážitek nezapomněli.
Jedinečný hudební program pod taktovkou Jiřího Bělohlávka si můžeme v Poličce vyslechnout
v neděli 24. května v Tylově domě. Závěrečný
koncert Martinů festu 2015 patří PKF – Prague
Philharmonia pod vedením Jiřího Bělohlávka,
sólo na housle František Novotný. V programu
zazní dílo Vítězslava Nováka – Slovácká suita,
op. 32, Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791)
Symfonie č. 36 C dur „Linecká“, KV 425 a chybět
samozřejmě nebude dílo poličského rodáka - Bohuslava Martinů (1890–1959) Koncert pro housle
a orchestr č. 2, H 293. Koncert je jedním z dárků
k 750. výročí založení města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
29.–30. 5. – Nábřeží umělců
Královéhradecká
náplavka,
Muzeum východních Čech, ulice
města. Vyvrcholení výtvarného
sympozia Artienale HRKR (téma
je land art) a zároveň přehlídka umělců, výtvarníků,
řemeslníků z královéhradeckého kraje, kteří během
dvou dnů prezentují svoji tvorbu, tvoří na místě, prodávají své artefakty. Workshopy, dílny, hudební i taneční produkce.
Cheb
9. 5. – Starostovo jarní koulení
Turnaj dvojic v pétanque. Krajinka, Pétanque Club
Egrensis, 9.30 hod.
Jindřichův Hradec
23. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Otevírání letní turistické sezóny spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem.
Kutná Hora
23. 5. – Kutnohorská gastronomická slavnost ve
stylu První republiky
11.00 – 18.00 hod. Barborská ul., Vorlíčkovy sady,
zahrady GASK. Gastronomie, stylový hudební a doprovodný program.
Litomyšl
11. 5. 2015–24. 5. – Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové
Vícedenní akce pro laickou i odbornou veřejnost
s vyvrcholením ve formě gastrofestivalu pod širým
nebem na litomyšlském Smetanově náměstí.
Těšte se na Gurmánskou pouť, Kotlíkové guláše
i Sousedskou husičku.

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
Úterý 5. 5. v 17.30 hod.
Přednáška Evy Motyčkové: Energie života
Co nabízí rok 2015, vztahy nové doby, osobní
cesta, nápovědy v kresbách. Proběhne léčivá
meditace.
Vstupné 80 Kč
Středa 6. 5. v 19.00 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 Divadelního
klubu.
Vstupné 100 Kč
Pátek 8. 5. v 18.00 hod.
Kavárna paměti
„70 let od konce války: co dál se společným
vzpomínáním?“ Pozvání k diskuzi přijali: Jaroslav Martinů, Jana Galgociová, Adolf Klein
a Jan Jukl. Moderuje Jaroslav Najbert. Diskuzi doplní prezentace „Květen 1945: obraz
osvobození v proměně času“
Vstupné zdarma
Úterý 12. 5. v 18.00 hod.
Protifašistický odboj v Poličce ve
vzpomínkách PhDr. Jaroslava Petra
Pořádá ZO ČSBS Polička
Vstupné zdarma

Telč
16. 5. – Folklor v máji s řemeslným trhem na náměstí od 10 do 17 hod.
Prezentace folklorních souborů Kvíteček, Kvítek I,
Kvítek II, Podjavořičan z Telče s jejich hosty – Krahuláček z Krahulčí, folklorní skupina Močenčanka
ze Šaľi a soubor ze Stráže nad Nežárkou a s doprovodnou výstavou fotografií Poznej světové dědictví
UNESCO.

Středa 13. 5. v 17.00 hod.
LiStOVáNí - Lichožrouti
(rodinné představení) Také se vám občas
ztrácí jedna ponožka? Kdo za to může? Li-

Třeboň
23. 5. 2015 – Otevírání lázeňské sezóny
Hlavním dějištěm park Lázní Aurora – kulturní
program po celý den, prohlídky lázní, volné vstupy
do bazénů.

Pavel a Simona nebo Simona a Pavel
Černý Tudor
16. 5. v 17 hodin

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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chožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče. Příběh lichožroutí
rodinky potěší všechny generace, protože
přiznejme si - komu doma nechybí vždycky
jedna ponožka?!
Vstupné 100 Kč/50 KčS
Středa 13. 5. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Odpad
(pro mládež i dospělé) Thrillerové Listování
tentokrát uvádí na scénu děti ze slumu. Ti
prožívají napínavé dobrodružství, ve kterém
zažívají i boj o holý život.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
Pátek 15. 5. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání - Free Jazz Trio
Free Jazz Trio Jazzová legenda z Olomouce
jejíž historie sahá až do roku 1972. Po celou
dobu existující a hrající uskupení v různých
sestavách, až do roku 1989 pod vedením
jednoho ze zakladatelů, saxofonisty Milana
Opravila. Aktuálně vystupuje ve složení Josef Bláha - tenor, alt a soprán sax, el. housle;
Petr Löffler - baryton a alt sax, Luděk Záruba
- baskytary a Petr Večeřa - bicí. Původního
freejazzového konceptu (např. vliv O. Colemana, J. Surmana) se kapela již nedrží.
Hraje improvizovaná témata bez stylových
vazeb, takže se zde kříží jazzové prvky s jazzrockovými, rockovými apod. - dle nálady…
Více info na www.freejazztrio.wix.com/freejazztrio.
Vstupné 130 Kč/70 KčS
Sobota 16. 5. ve 21.00 hod.
Detonation Sound System Pre - Attack
Detonation sound budou letos zvučit mini-fot-festival FOOS BASS nr. 2 a přivezou nám
v čase předrockoupacím malou náplast v podobě dnb, neuro a neurofunku. Djs: Nožiss,
Kennedy, Delík a TeaPack.
Vstupné 50 Kč

Galerie Kabinet Chaos Střítež
Májová výstava v galerii Kabinet Chaos vás zavede do světa mámení, iluzí, zázraků a manipulací
spojených se světem mocných. Současnými vizuálními formami, kresbami, malbami, kolážemi,
3D animacemi, vás umělci Pavel Klvaňa a Simona
Blahutová zavedou do světa minulých událostí
spojených příběhem Čihošťského zázraku. Vesnický farář Toufar a agent Mácha, budou hlavními postavami výstavy Černý Tudor. Pokud tápete
nad názvem výstavy, tak jako já, můžete si Černý
Tudor najít ve vyhledávači, je opravdu dokonalý
a překrásně tajemný a je spojen s dobou 40. let minulého století, kam děj příběhu spadá. Stále živé
téma a absurdní nadsázka, anekdotická mnohovrstevnatost, kterou vytváří ona nepochopitelná
doba, ironie - všudypřítomná a prostupující, ilustrující každý brutální režim.
Simona Blahutová, studovala u prof. Vladimíra Skrepla, prof. Karla Nepraše a prof. Michaela
Rittsteina na pražské AVU. Její malby a koláže se
týkají temných stránek života a světa za oponou, je
jí blízká dekadence zjemnělá poetikou E. A. Poe.
V její tvorbě rezonuje svět reklamy, pokleslé zábavy a pouťového pozlátka. Tematicky a stylově
navazuje svou tvorbou na styl britského pop artu.

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

Pavel Klvaňa, absolvoval u prof. Milana Knížáka, také na pražské AVU a jeho tvorba vycházející
z malby a kresby se posunula k práci v 3D modelacích a animovaném 3D filmu. Libuje si v absurdním humoru, který s bravurou implantuje do svých
vizí ve formě animovaných hostin. Vizualita jeho
filmů je i díky mistrovsky zvládnuté práci v 3D
programech a důslednému poznání dějinných
událostí, které svým způsobem mnohovrstevnaťě
interpretuje, objevná a prostě úžasná.
Práce obou umělců spolu živě rezonuje a jarní
čas vybízí k párování, také bych ráda tímto dohnala drobný programový výpadek způsobený rodinnými a pracovními povinnostmi. Moc se na vás
v Chaosu opět těšíme a doufáme, že vám výstava
pořádaná nyní pod hlavičkou Spolku Planeta Chaos, přinese radost a témata k přemýšlení.
Na setkání s vámi se za Spolek Planeta Chaos
těší
MgA. Veronika Šrek Bromová
Galerie Kabinet Chaos je ve Stříteži 68, 4 km
směrem na Litomyšl od Poličky. Otevřeno v neděli
od 13 do 18 h, nebo po domluvě na tel.: 602 315 215,
nebo e-mail: verbrom@gmail.com. Celoroční program galerie je z části podpořen granty na kulturu
MKČR a města Poličky.
Aktuální informace na FB Galerie Kabinet Střítež, www.planeta-chaos.cz.

Program Centra Bohuslava Martinů
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.
Vernisáž se koná v sobotu 2. května od
14.00 hod. ve výstavních sálech městské
galerie.
Výstavy:
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
by patří literatura, poezie, hudba, hraje aktivně na
v době baroka, během kterého došlo k výstavbě
indický sitár. Beseda se koná v úterý 26. květradnice a morového sloupu, zhoubnému požáru
na od 18.00 hod. v přednáškovém sále Cenměsta v r. 1845 či rozvoji spolků v 19. století. Při
tra Bohuslava Martinů. Vstupné: 15/30 Kč.
této příležitosti bude představen Poličský poklad –
12.000 stříbrných mincí ukrytých za třicetileté
Připravujeme:
války, jenž byl doposud uložen v depozitáři parČas pro neobyčejné zážitky 2015
dubického muzea. Závěrečný sál bude věnován
16. ročník noční prohlídky města Poličky je naudálostem 20. století, ale i současnosti a to včetně
plánován na sobotní večer 6. června 2015 (19
úspěchu našich mladých sportovců. Představena - 24 hod.) a ponese se v duchu oslav 750. výročí
budou poličská „nej“ a významné osobnosti. založení města. Letošní 16. ročník noční prohlídDominantním exponátem je originální partitura
ky města Poličky s názvem Čas pro neobyčejné
Otvírání studánek světoznámého hudebního
zážitky bude věnován významnému výročí našeho
skladatele Bohuslava Martinů – jako připomínka
města, neboť si právě v tomto roce připomínáme
našeho nejslavnějšího rodáka.
750 let od jeho založení tehdejším králem Přemyslem Otakarem II. Připravované aktivity by proto
Fijala, růže, mláďátka – jaro klepe na
měly být inspirované touto výjimečnou událosvrátka
tí. Městské muzeum a galerie Polička a Centrum
14. 2. – 10. 5. – výstava prodloužena a doBohuslava Martinů večerním výletníkům neobyplněna
čejně představí galerijní expozice barokní radnice.
Výstava ve třídě Bohuslava Martinů je tentokrát
Všem, kteří budou chtít prozkoumat její zákoutí
zaměřená na roli zvířat a rostlin v jarních zvycích
a prohlédnout si skvosty galerijních sbírek budou
a v běžném životě venkovských i městských lidí
dveře otevřené.
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,
podzim 2015
jaké křesťanské i antické symboly se skrývají
v zobrazeních beránka nebo pastýře. Uslyšíte poZákladní kurz tance a společenského chování
hádku o růži a pokusíte se porozumět květomluvě.
bude probíhat
Nejstarším svátkem jara jsou sice Velikonoce, ale
od 25. září do 11. prosince 2015
těmi (resp. Květnou nedělí) vesna teprve začíná.
vždy v pátek od 1900 do 2200 hodin ve velkém
Proto se seznámíte s dalšími jarními obyčeji sposále Tylova domu v Poličce
jenými s kvetoucí přírodou, jako je např. otvírání
studánek, letnice, stavění májů a svatojánská noc.
Kurz je určen pro chlapce a dívky od 16 let
Výstava bude doplněna výtvarnou dílničkou,
(tzn. že v roce 2015 musí mít 16 let).
kde si děti vyrobí dekoraci v podobě kuřátka nebo
Vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy
květiny. Přijďte nasát atmosféru jara, vyzkoušet si
tradiční zvyky, pohladit zvířátka a prohlédnout si
Kurz obsahuje 13 lekcí po 3 hodinách, z toho
jarní výzdobu třídy.
jedna lekce s rautem, 1x prodloužená pro veřejnost a věneček.
Akce:
Cena kurzu včetně prodloužené, věnečku a rautu činí 1.500 Kč za jednotlivce.
Náš Martinů:
Pojďme na Martinů fest 2015
Přihlášky budou k vyzvednutí v kanceláři Tylova
Spolek Náš Martinů již 5 let připravuje pro
domu v Poličce nebo v Informačním centru Poličveřejnost poslechové přednášky o životě a díle
ka a Bystré a ke stažení na webových stránkách
Bohuslava Martinů pod názvem Pojďme na MarTylova domu od 11. května.
tinů a od roku 2011 nezůstává stranou ani Martinů fest, k němuž se připojuje vlastní festivalovou
V případě většího počtu přihlášených dívek
pozvánkou. Pořad zaměřený na hudbu, skladatele,
nebo chlapců se při volných místech taneční pár
popř. interprety nadcházejícího festivalu, má pobere k přihlášení přednostně – musí však odedobu přátelského setkání a je určen všem, kteří se
vzdat a zaplatit kurzovné společně. Přihláška je záchtějí o programu Martinů festu dozvědět něco
vazná a lze ji zrušit pouze ze zdravotních důvodů.
navíc a ještě se přitom dobře pobavit.
Na první lekci, kde se kurzisté prokáží doklaAkce se koná v úterý 12. května od
dem o zaplacení kurzovného, dostanou průkazku,
19.00 hod. v přednáškovém sále Centra
která je bude opravňovat ke vstupu do tanečních.
Bohuslava Martinů. Vstupné 30 Kč.
Tato průkazka je na jméno a je proto nepřenosná!

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY

Spiritualita (nejen) pro skeptiky
Víra, náboženství, spiritualita – každý z těchto
pojmů vyjadřuje něco jiného, třebaže mají ledasco
společného. Zatímco ateismus se jeví jako protiklad víry a náboženství, pojem spirituality je natolik široký a hluboký, že s ateismem není v rozporu.
Oprostíme-li se od nánosu klišé a stereotypů, otevřou se před námi nové možnosti pohledu na svět
i na svůj vlastní život, ať už se počítáme mezi věřící
nebo ateisty.
Petr Samojský je unitářským duchovním. Část
svého života strávil v USA, při studiích absolvoval
devatero řemesel, včetně služby jako nemocniční
kaplan. Žije s rodinou poblíž Prahy, mezi jeho záli-
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Podání přihlášky a platba: od 25. května do
4. června v kanceláři 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
Úřední hodiny:
pondělí a středa - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.
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Tylův dům a Jógový klub při Tylově domě
v Poličce pořádají
Jednodenní jógový seminář
s Mílou Sávitrí Mrnuštíkovou

„GÍTÁNANDA JÓGA“
TRADIČNÍ JÓGOVÁ ŠKOLA
podle jejího představitele
Dr. Svámího Gítánandy Giri, autora známé
učebnice Jóga krok za krokem
Program semináře:
- představení této školy jógy jako tradiční
a komplexní školy vycházející z Pataňdžaliho
Jóga sútry a jeho osmidílné stezky
- etické základy, ásany, pránajáma, relaxace,
koncentrace, meditace
- povídání o pobytu a výuce v Ánanda ášramu
v Indii očima přímého účastníka
Sobota 6. června od 10.00 do 17.00 hodin
v malém sále Tylova domu v Poličce
cena: členové Jógového klubu
ostatní

550 Kč
600 Kč

Přihláška:
- v kanceláři Tylova domu v Poličce do 22. 5.
- přihláška je závazná platbou – možno využít
platbu přes účet
- počet účastníků je omezen
Seminář vede: Ing. Míla Sávitrí Mrnuštíková
z Brna, která je přímou žákyní Dr. Svámího
Gítánandy a je představitelkou Gítánanda jógy
v Čechách – www.gitanandajoga.cz
Možnost nákupu jógové literatury včetně knihy
Jóga krok za krokem
Informace:
Marie Hrstková
telefon: 461 725 204, mobil: 736 75 26 29
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Těšíme se na vás.

Blahopřejeme
Dne 30. dubna 2015 oslavila významné životní jubileum
95 let paní Růžena Šárková.
Milá maminko, za Tvoji lásku a obětavost Ti děkují a do
dalších let dobré zdraví přejí
dcery Jaroslava a Věra
s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Květnová ZUŠka
Vážení a milí čtenáři, dovolte
po skončení přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů,
mi, informovat vás o dění v ZUŠ- přemístěna z výstavních prostor ve foyer do sálku
ce. Na začátek malá rekapitulace
Bohuslava Martinu v Tylově domě.
toho, co se významného událo
Dále čtenáře srdečně zveme na představení tanečv měsíci dubnu. Největší gratula- ního oboru s názvem „Ledová královna“, které proce patří pí. uč. Jitce Nackové a její
běhne 28. května v Tylově domě v 17 hod. Na konci
žákyni Ester Tomáškové. 9. dubna se zúčastnily Me- měsíce proběhne i několik absolventských koncertů
zinárodní akordeonové soutěže v Ostravě. Vybojova- - více informací o nich a dalších akcích na www.zuly nádherné 2. místo v dané kategorii. Gratulujeme
sbmpolicka.cz
a děkujeme za perfektní reprezentaci školy.
V rámci oslav 750. výročí založení města Poličky
Dále se v dubnu konalo v ZUŠce několik výchov- pořádá ZUŠ ve spolupráci s Tylovým domem a měsných koncertů pro mateřské školy, na kterých mělo
tem Polička koncert dechových souborů. V neděli
organizační podíl mnoho pedagogů školy. Žáci hu- 10. května se na poličském náměstí představí soubodebního oboru se předškoláčkům představili hrou
ry ze základních uměleckých škol – ze ZUŠ Bohuslana hudební nástroje, nechali se inspirovat známým
va Martinů Polička, ZUŠ Boskovice a ZUŠ Žďár nad
večerníčkem Mach a Šebestová a jejich kouzelným
Sázavou.
sluchátkem. Paralelně s konáním těchto výchovných
Výtvarný obor ve spolupráci s knihovnou pořádá
koncertů proběhlo i první kolo přijímacích zkoušek.
výstavu prací žáků na téma „Poličská historie a poLiterárně-dramatický obor a taneční obor se
věsti“, která bude k vidění v prostorách poličské
představily dopoledním představením pro žáčky MŠ
knihovny od konce května.
v Tylově domě. Všem zúčastněným pedagogům a jePro ty, kteří mají zájem věnovat se umění a navštějich žákům děkuji.
vovat naši školu, proběhne v květnu 2. kolo přijímaA co čeká ZUŠku v květnu?
cích zkoušek:
Začátek května patří celostátní přehlídce Mládí
Hudební obor: 18.–19. 5. od 13 do 17.30 hod.
a Bohuslav Martinů. Tentokrát již po sedmé se sje- (hlavní budova ZUŠ). Výtvarný obor: 18.–19. 5. od
dou 5. – 7. května do Poličky mladí hudebníci z celé
13 do 18 hod. (hlavní budova ZUŠ), Taneční obor:
České republiky a předvedou svůj talent ve hře na
18. 5. v 16.00 a v 18.00 hod.; 20. 5. ve 14 hod. (tanečklavír a na smyčcové nástroje. Přehlídka je propaga- ní sály ZŠ Na Lukách). Literárně-dramatický obor:
cí díla Bohuslava Martinů, jeho osobnosti a rodiště. 18.–19. 5. od 14 do 16 hod. (Divadelní klub). Přijímací
Široká veřejnost je srdečně zvána v těchto dnech do
zkoušky do čtyř-oborového studia, pro žáčky od 4 let,
Tylova domu. Přehlídku završí slavnostní koncert „Hrátky s uměním“ proběhnou 9. června. Těšíme se
nejlepších účastníků přehlídky 7. května v 17 hodin
na vás.
v Tylově domě. V rámci přehlídky se bude prezentoVíce o plánovaných akcích ZUŠ a podobnější inforvat v prostorách Tylova domu výtvarný obor výsta- mace na webu školy a na vývěskách.
vou, která je zaměřena tentokrát na umění „Best of“
Za kolektiv ZUŠ
s podtitulem „Od gotiky po Picassa“. Výstava bude,
Mgr. Petra Palcová

Klub zdraví zve na květnové setkání
Známe latinské „cogito, ergo sum“ neboli „myslím, tedy jsem“ jako pokus zachytit se pevného bodu
v chaosu nejistoty tehdejší doby. Autorem je francouzský filozof René Descartes (1596 - 1650). Přešla
staletí, doba je pořád jaksi chaotická. Ale víme dnes
díky pokroku ve filozofii, vědě a jiných oborech, jak
to je s myšlením? Někdo myslí na sysly či jiné nesmysly, někdo dokonce umí nemyslet vůbec, jiný nemyslí
dostatečně pozitivně. Někdy jsme unavení a myslet
se nám ani nechce. Sám Sofokles je autorem myšlenky, že „nejpříjemnější život mají ti, kteří nemyslí“.
Každý z nás ale umí a musí myslet: na sebe, v lepším
případě i na druhé, na zadní kolečka, myšlení může
být intuitivní, asociativní, rychlé či pomalé…
Klub zdraví vám nabízí jedinečnou možnost, jak
se naučit proces myšlení využít ve svůj prospěch,
přijmete-li nabídku na setkání dne 13. května v horní místnosti SVČ Mozaika od 18.00 hodin, kdy jako

host vystoupí Aleš Kocián s přednáškou „Pozitivní
myšlení jako klíč k úspěchu v životě“. Připraveno
bude tématické občerstvení (můžete se těšit), receptář a také bohatá diskuze s Alešem, který zde již
dlouho nebyl.
Květen je tradičně považován za měsíc lásky, zamilovaných a je pokládán za nejkrásnější v roce. Jediný ze všech měsíců má dvě pojmenování: starší máj
(z latinského maius) a mladší květen (podle přírody,
která v tuto dobu tak krásně kvete). Málokdo však
ví, že název květen je u nás znám teprve necelých
180 let. Užívejte si krásně kvetoucí Poličku i okolí
a doufám, že i přes lákání na podvečerní romantickou procházku ve dvou si najdete dvě hodiny času
a přijdete mezi nás. Promyslete si to - a do té doby
buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

Dne 26. 5. oslaví 90. narozeniny paní Věra Stodolová.
Všechno nejlepší, především hodně zdraví a elánu do
dalších let přejí
rodiny Stodolovy
a Horákova.
Dne 28. května oslaví své
krásné 90. narozeniny naše
maminka a babička Věra Novotná z Poličky.
Všechno nejlepší, hlavně
hodně zdraví a životní pohody jí přeje
dcera Věra s rodinou.
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Program RC MaTami
Od května začínáme pořádat
pravidelné poradny, které jsou
určeny široké veřejnosti. Využijte této možnosti a přijďte se
zdarma poradit s odborníky na
daná témata. Připomínáme blížící se Den dětí, na
který chystáme výlet do ZOO v Olomouci. Vezměte děti, vnoučata, synovce a neteře, babičky, dědy
nebo kamarády a pojeďte s námi! Těšíme se na
vás!
Pravidelný program
• Hlídání dětí
Potřebujete pohlídat vaše dítě mimo provozní
hodiny Hlídáčku? O vaši 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.
• 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
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí.
Kapacita 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
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Poradna a klub pro těhotné
12. 5. a 26. 5. (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 doplněna pohybovými aktivitami (nutné potvrzení od
lékaře, že můžete cvičit).
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní asistentka svitavské nemocnice)
• Pedagogicko - psychologická poradna
(Mgr. Jana Bidmanová) v rámci Herny
13. 5. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.
• Zdravotní poradna
(MUDr. Daniela Juklová), v rámci Drobků
15. 5. (pátek) od 10.00 do 12.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci, konzultuje problémy,
první pomoc.
• Než vypukne požár aneb den otevřených
dveří v RC
15. 5. (pátek) při příležitosti Mezinárodního
dne rodiny
Akce se koná v rámci celorepublikové kampaně Sítě MC „Křídla a kořeny naší rodiny 2015“.
Kampaň proběhne formou společné celorepublikové akce, a to v pátek 15. května při příležitosti Mezinárodního dne rodiny, kdy členská

mateřská centra otevřou své dveře široké veřejnosti, a ta tak bude mít možnost nahlédnout
pod pokličku jejich pestré činnosti nejen v oblasti primární prevence.
• Poradna psychomotorického vývoje
do 1 roku
16. 5. (sobota) od 14.00 do 19.00 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).
• První pomoc a prevence úrazů u dětí
- přednáška
18. 5. (pondělí) od 17.00 do 19.00 hod.
Základy první pomoci aneb jak pomoci
dětem při úrazech.
Povede: MUDr. Daniela Dobiášová
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
19. 5. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Poskytuje maminkám pomoc a podporu při
kojení po porodu i v rámci profylaktické
přípravy.
• Finanční poradna (Mgr. Radmila Nožková),
v rámci Herny
20. 5. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Jak správně nastavit rodinný rozpočet? Jak
předcházet předlužení? Jak efektivně hospodařit s penězi?
• Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
22. 5. (pátek) od 9.00 do 11.00 hod.
Masáže provádí žáci 2. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník
k nahlédnutí v RC MaTami.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
25. 5. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
v rámci Herny
27. 5. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
• Sourozenci bez rivality
– tréninková aktivita v rámci klubu rodičů
(Drobci)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových
kategorií.
28. 5. 2014 (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod.
(11.00 - 12.00 individuální konzultace)
Povede: Mgr. Monika Čuhelová
Bleší trh již v červnu!
„Aneb najděme druhé použití pro věci, které by
jinak předčasně skončily v popelnici.“
Kdy: 20. 6. (sobota) od 9.00 do 12.00 hod.
Kde: v parku u poličských hradeb
Přijďte si sami prodat to, co vám doma přebývá
za cenu, kterou si sami určíte. Děti si prodají své
hračky, se kterými si už nehrají, dospělí např. oblečení, knihy, nářadí... Prodávat může přijít kdokoliv, není třeba se registrovat dopředu. Podrobnější
informace najdete v příštím čísle Jitřenky.

• plastové lahve (od limonád, vod, vín…)
• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony…)
V případě většího objemu, je možné domluvit
se na uvedeném telefonním čísle 723 411 765 (Eva
Pazderová) na odvoz sběru z jiného místa.
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. Možnost platby
přes účet.
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

Ivan Hlas
vystoupí v Poličce
V rámci tradiční akce Čas pro neobyčejné zážitky bude jedním ze zážitků i mimořádný koncert
Ivana Hlase v atriu Centra Bohuslava Martinů.
Koncert organizujeme ve spolupráci s městy České
inspirace, díky projektu „Ozvěny festivalů“. Prostřednictvím „Ozvěn festivalů“ si města ČI vyměňují své významné akce a festivaly. Polička posílá
do Kutné Hory festival Mime Fest, Třeboň posílá
do Poličky festival Okolo Třeboně. Právě „Okolo
Třeboně“ přiveze do Poličky v sobotu 6. 6. Ivana
Hlase. A to není vše. Akce v Poličce bude dvoudenní, v pátek 5. 6. se můžete těšit na vystoupení
Třeboňských pištců. Toto početné hudební těleso
zahraje také v atriu Centra Bohuslava Martinů.
Ing. N. Šauerová, členka výkonného výboru
České inspirace

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…)

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Slavnosti
a svátky
Velikonoční doby

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Když se řekne Velikonoce,
každý si představí pomlázku
na pondělí velikonoční, barvená vajíčka, beránka, mazanec, sladkosti a hlavně dny
volna. Velikonoce nejsou jeden
prodloužený víkend na jaře. Velikonoční doba je
období od neděle Zmrtvýchvstání Páně (někdo
bude spíše znát Velikonoční neděle) do slavnosti
seslání Ducha Svatého. Během 50 dní velikonoční
doby si připomínáme Ježíšovo působení na Zemi
v těle, kdy nadále připravoval apoštoly ke službě
a pověřil je hlásat Boží království. Tito ustrašení,
bojácní, nedůrazní lidé se stali hlasateli radostné
zvěsti o Kristu a lidmi, kteří se nebáli položit svůj
život při šíření radostné zprávy o vzkříšení Ježíše
Krista.
Svými články vás postupně provázím liturgickým rokem, jak jej prožívají křesťané. Proto nemohu zapomenout na velký svátek Nanebevstoupení
Páně. To jsem snad nikdy neslyšel, ani nevím, že
něco takového mohou slavit, mnohého z vás napadne. Vezmeme vše od začátku. Ježíš se po svém
zmrtvýchvstání dával poznat učedníkům při různých příležitostech a připravoval je na svůj odchod
k Otci, který se stal na Olivetské hoře před zraky
apoštolů. Slavíme jej vždy ve čtvrtek, 40. den velikonoční doby. Ježíš nás neopustil a na každém
z nás mu velmi záleží.
Svátkem jako takovým začíná devítidenní období přípravy na Letnice, tedy slavnost seslání Ducha
svatého. Tu také oslavíme v květnu, 50. den velikonoční doby. Je to den, kdy si připomínáme seslání
Ducha svatého na apoštoly. V těchto dnech bývá
lidem udělována svátost křesťanské dospělosti –
biřmování. Lidé přijímající tuto svátost přijímají
Ducha svatého a měli by neohroženě, stejně jako
apoštolové, šířit svoji víru. O dalších dvou svátcích
období Letnic napíšu v příštím čísle. Jako vždy vás
na oslavu těchto dvou svátků zvu. Termíny bohoslužeb najdete na www.farnostpolicka.cz
Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Ukliďme Česko
- Poličku

Bystré
7. 5. – „Bysterští občané a II. světová válka“ –
beseda p. Dittricha a p. Stani, která připomene
osudy bysterských občanů za II. světové války. Od
17.30 hod. v místním kině. Předchází ji slavnostní
kladení věnců k památníku obětem I. a II. světové
války v 17.00 hod.
21. 5. – Zpívání v máji – Kromě pěveckého sboru Notička se můžete těšit také na divadelní představení žáků 1. a 2. stupně. Vystoupení se bude
konat v divadelním sále Sokolovny v 17.00 hod.
30. 5. – X. ročník turnaje „Bysterský petanque“ – Jubilejní, desátý ročník turnaje, který
se uskuteční od 10.00 hod. v zámeckém parku.

Litomyšl
20. 5. od 19.30 hod., Minipárty Karla Šípa –
Smetanův dům Litomyšl. Zcela nová a jedinečná
talkshow Karla Šípa s hostem Josefem Aloisem
Náhlovským. Vstupné: I. pořadí 230 Kč, II. pořadí 190 Kč (předprodej vstupenek v IC Litomyšl, tel.
461 612 161)
23. 5. od 11.00-22.00 hod. – Gastroslavnosti M. D. Rettigové – Smetanovo náměstí, Litomyšl
Gastrofestival, prezentace regionálních výrobků
a české kuchyně, mezinárodní účast z partnerských měst ze Slovenska, Nizozemí a Japonska,
soutěže, večerní hodokvas se skupinou Brouci
Band, více na www.gastroslavnosti.cz
24. 5. od 15.00 hod., Pohádková neděle: O čarodějnici Chytrolíně, Smetanův dům Litomyšl.
Uvádí Liduščino divadlo z Roztok u Prahy. Veselá
pohádka s písničkami, plná kouzel, překvapení
a komických situací. Vstupné: 70 Kč

Dolní Újezd
1. 5. – Ochotnické divadlo Němčice předvede hru
Lidé v balónech v parku na Rovince od 20.00 hod.
2. 5. – Stavění Máje. V parku na Rovince: od
13.00 hod. vystoupí ZUŠ Dol. Újezd – Instrumentální skupina, ve 14.00 hod. vystoupení ZUŠ
Litomyšl – Heblata, od 15.00 hod. vystoupení
Šolmese – Písničky pro děti, 16.30 hod. Stavění
Máje, 18.00 hod. vystoupení Saframenské kapely,
v 19.30 hod. vystoupí brněnská skupina Poletíme?
a od 21.00 hod. hrají Machos Burritos
31. 5. – Dětský den v hasičském areálu od 14 hod.

Oldřiš
3. 5. – Komorní výstava – Nastal máj – lásky
čas – výstava svatebních šatů našich babiček, tetiček, maminek, zkrátka paní a dam oldřišských,
svatebních oznámení a historických panenek.
Výstavu si můžete shlédnout v zasedací místnosti Obecního úřadu v Oldřiši v čase od 13.00 do
16.00 hod. Současně si v tuto dobu můžete prohlédnout knihovnu a vypůjčit si knihy.
Sebranice
3. 5. – O princezně, která hádala, až prohádala – dětské představení, od 15.00 hodin v restauraci na koupališti. Vstupné dobrovolné.
Svojanov
16. 5. – Závišova škorně, od 14 hodin u hospody
v Dolní Lhotě. Cesta povede kavinským údolím
do Trpína a polními cestami přes Hlásnici do Svojanova, kde skončí u hospůdky U Hasičárny. Zde
proběhne losování malých odměn pro účastníky.
Během cesty bude připraven oheň pro opékání
vlastních buřtíků a zábavný kvíz. Doprava řidičů
pro auta zaparkovaná v Dolní Lhotě bude zajištěna.
23. 5. – Noční prohlídky na hradě Svojanov

Ve speciální škole se nenudíme

Televize, sádrokatron, dětské plenky zdarma.
A k tomu křeslo, knihy, plastové lahve, odznaky
ROH a další poklady, které nalezli ekologičtí dobrovolníci. Již druhý rok se konala po celé české
republice akce „Ukliďme Česko“ a Poličáci nezůstali stranou a opět se aktivně zapojili. Pět mužů
a dvě odvážné dívky, které se nebojí sbírat odpadky ze země, se sešli v sobotu 18. 4. po obědě na
vlakovém nádraží a vyrazili společně vyčistit pás
lesa u staré cihelny. Stavební materiál, nábytek,
elektrické spotřebiče, ale i směsný domovní odpad a použité dětské plenky si vysloužily od svých
majitelů takovou lásku a nadstandartní péči, že
je místo na skládku vyvezli na dlouhodobý pobyt
na čerstvém vzduchu do lůna přírody. Obzvláště
komicky působí to, že čas který dotyční strávili
vyvážením odpadu do lesa a jeho maskováním
za původní floru, by vyšel stejně jako čas odvézt
odpadky do sběrného dvora a ještě si po cestě dát
kávu, zákusek a siestu.
Dobrovolníci stejně jako minulý rok vyčistili
alej vedoucí od výjezdu na Borovou ke „křížku“
a celkem nasbírali přes 15 pytlů odpadu. „Bylo to
veselé odpoledne na sluníčku a udělali jsme něco
pro naše město. Příští rok se akce Ukliďme Česko
určitě zase zúčastníme“, dodává koordinátor akce
Jakub Mašek.“
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Borová
8. 5. – „Kytičkou k uctění památky obětí 2. sv. války“ – od
14.00 hodin pietní shromáždění k 70. výročí ukončení 2. sv. války na katolickém a evangelickém hřbitovně v Borové. Po
skončení piety bude od 17.00 hodin následovat
pro děti a dospělé kulturní program s vojenskou
tématikou v lokalitě „U Roubenky“, který bude
zakončen slavnostním ohňostrojem. Přijďte uctít
památku!
17. 5. – 14.30 hod. – tradiční pouťová bohoslužba u kaple sv. Jana Nepomuckého na Bukovině.
Přijďte strávit příjemné nedělní odpoledne na
Bukovině.
31. 5. – „Borovský mírový pochod“ ve 14.00 hodin „U výbuchu“, kde vzpomeneme na události,
které zde proběhly v roce 1945.

Speciální základní škola Bystré má jedno ze
svých pracovišť v Poličce. V budově na Jiráskově ulici je celkem šest tříd. Ve třech se učí žáci se
středním nebo středně těžkým mentálním postižením. Ve třech zbývajících jsou žáci s lehkým
mentálním postižením.
O těchto dětech bylo, a ještě asi bude napsáno
mnoho. Já jen po třiceti letech práce s nimi vím,

že ke své práci a ke svému soustředění potřebují klid a pohodu. Samozřejmě, že se učíme podle
školního vzdělávacího programu, máme rozvrh
hodin, máme stejné předměty jako na ZŠ, máme
cizí jazyk atd. Kromě toho se však snažíme s dět-

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

mi dělat i různé další aktivity, které je nejenom
baví, ale naučí se řadu věcí důležitých pro jejich
další život.
Tak třeba měsíc březen. Teorií dopravní výchovy prošli žáci 4., 5. a 6. ročníku. Už se těší na
praktickou část na poličském dopravním hřišti.
Protože je březen Měsíc knihy, navštívili jsme
Městskou knihovnu a věnovali se knihám, časopisům, důležitosti čtení atd. Při aktivitách se žáci
I. st. věnovali knize Ferda Mravenec a žáci II. st.
regionálnímu autorovi B. Březovskému a knize
Tajemný hrad Svojanov.
Projektové dny jsou u nás ve škole také velmi
pravidelné a oblíbené. V březnu téma znělo: Projektový den národnostních menšin v ČR. Soustředili jsme se hlavně na naše romské spoluobčany.
Po zhlédnutí filmu Cesta ven se rozběhla docela
zajímavá diskuze.
V tomto měsíci jsme zažádali o grant na přírodní jezírko na naši školní zahradu. Ke konci března
ještě proběhlo školní kolo v recitaci. Tři nejlepší
postoupili do krajského kola do Moravské Třebové. Završením pak byla soutěž v házení šipek. Tak
to byl březen 2015 v poličské základní speciální
škole.
Na další měsíce máme už opět připravenu řadu
aktivit, na které se těší nejen žáci, ale i my učitelé.
Mgr. Mirka Zrůstová

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... květen 2015

2. 5.

5. 5.
6. 5.
7. 5.

8. 5.

10. 5.
11. 5.
12. 5.

13. 5.

15. 5.

16. 5.

17. 5.
18. 5.
19. 5.

20. 5.

#

21. 5.
22. 5.
23. 5.

Čas
14.00
15.00
18.00
20.00
13.00
17.30
14.00
19.00
15.00
16.00
20.50
16.30
18.00
18.00
14.00
19.00
13.30
17.00
18.00
19.00
15.00
17.00
17.00
19.00
19.00
20.00
20.00
9.00
10.00
18.00
20.00
6.30
14.00
15.00
18.00
21.00
16.00
17.00
19.00
14.00
17.00
19.00
15.00
18.30
19.00
19.00
9.00
9.00
19.00

Název akce – popis
Místo konání
Vernisáž: české a moravské pověsti – v tvorbě Renáty Fučíkové
Centrum Bohuslava Martinů
Konečně doma - animovaná komedie pro děti
Kino Tylův dům
Konečně doma 3D - na naši modrou planetu dorazili Buvové…
Kino Tylův dům
Druhý máj, lásky čas
Divadelní klub
Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
Přednáška Evy Motyčkové: Energie života
Divadelní klub
Besídka ke Dni matek
DPS Penzion - jídelna
Kouzelná planeta: Keňa a gorily - červení sloni, zelená mamba a masajové
Divadelní klub
Aranžování pro děti
SVČ Mozaika
Vaříme zdravě a hravě - kurz vaření pro děti
SVČ Mozaika
Lampionový průvod a ohňostroj
SVČ Mozaika
Vernisáž vsýtavy Květnové vzpomínání
Městská knihovna
Kavárna paměti - 70.let od konce války
Divadelní klub
Kavárna paměti
Divadelní klub
Koncert dechových souborů ZUŠ
náměstí Polička
Pořád jsem to já - drama profesorky s Alzhheimerovou chorobou
Kino Tylův dům
Šikovné ručičky
DPS Penzion - pracovní místnost
Poradna a klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
Protifašistický odboj v Poličce ve vzpomínkách PhDr. Jaroslava Petra
Divadelní klub
Náš Martinů: Pojďme na Martinů fest 2015
Centrum Bohuslava Martinů
Pedagogicko-psychologická poradna
Centrum Bohuslava Martinů
LiStOVáNí - Lichožrouti /rodinné představení /
Divadelní klub
LiStOVáNí - Lichožrouti
Divadelní klub
Rychle a zběsile 7 - i auta můžou v akčním filmu létat
Kino Tylův dům
Pianovečer s Petrou Boštíkovou
ArtCafé
LiStOVáNí – Odpad /pro mládež i dospělé/
Divadelní klub
LiStOVáNí – Odpad
Divadelní klub
Den otevřených dveří v RC MaTami
Centrum Bohuslava Martinů
Zdravotní poradna
Centrum Bohuslava Martinů
Martinů fest 2015 - Martinů Voices
Tylův dům
Jazzové setkání - Free Jazz Trio
Divadelní klub
Jarní výlet do Orlických hor
Orlické hory
Poradna psychomotorického vývoje dítěte do 1 roku
Centrum Bohuslava Martinů
Ovečka Shaun ve filmu - animovaná pohádka pro nejmenší
Kino Tylův dům
Malý pán - loutková pohádka pro děti
Kino Tylův dům
Detonation Sound System Pre - Attack
Divadelní klub
Malý závodník
Dopravní hřiště
První pomoc a prevence úrazů dětí - přednáška
Centrum Bohuslava Martinů
Avengers: Age of Ultron 3D - sci-fi film
Kino Tylův dům
Odemykání atria
DPS Penzion
Laktační poradna
Centrum Bohuslava Martinů
Martinů fest 2015 - Juan David Molano
Tylův dům
Finanční poradna
Centrum Bohuslava Martinů
Emoce - přednáška Dagmar Ostatkové
SVČ Mozaika
Rudá mašina - hokejový příběh vyprávěný legendárním kapitánem Fetisovem
Kino Tylův dům
Martinů fest 2015 - Beethoven Quartet
Tylův dům
Masáže pro maminky
Centrum Bohuslava Martinů
Výlet do ZOO Olomouc		
Život je život - česká komedie s Ondřejem Vetchým a Simonou Stašovou
Kino Tylův dům

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Knihovna
www.divadelniklub.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZO ČSBS Polička
www.divadelniklub.cz
Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Knihovna
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ArtCafé
www.artcafepolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Knihovna
www.divadelniklub.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
Místo konání
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Liboháj
Centrum Bohuslava Martinů
Velký sál Tylův dům
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
Koupaliště
Tylův dům
Koupaliště
Kino Tylův dům
Fotbalový stadion U Liboháje
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami, o. s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Název akce – popis
14. 2.–10. 5. Výstava: Fijala, růže, mláďátka – jaro klepe na vrátka
18. 4.–27. 9. Výstava: Král do boje táh’
18. 4.–27. 9. Výstava: Poklady z muzejních sbírek – 750 let města Poličky
2. 5.–26. 7.	České a moravské pověsti – v tvorbě Renáty Fučíkové
5. 5.–7. 5.
Mládí a Bohuslav Martinů 2015 - celostátní přehlídka
5. 5.–24. 5. Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Bohuslava Martinů Polička „Best of 2015“

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městská galerie
www.cbmpolicka.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů polička
www.zusbmpolicka.cz
ZUŠ Bohuslava Martinů polička
www.zusbmpolicka.cz

POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ
29.–30. 5.

Čas Název akce – popis
24. 5. 19.00 Martinů fest 2015 - závěrečný koncert PKF - Prague philharmonia
25. 5. 16.00 Logopedická poradna
19.00 Šílený Max: Zběsilá jízda 3D - po 20 let se vrací do kin v novém čtvrtém dílu
26. 5. 17.00 Poradna a klub pro těhotné
18.00 Beseda: Spiritualita (nejen) pro skeptiky
27. 5. 13.30 Liboháj - procházka
15.00 Právní poradna
17.00 „Ledová královna“ - taneční představení ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
19.00 Poltergeist 3D - z čeho máte největší strach?
28. 5. 10.00 Sourozenci bez rivality - tréninková aktivita
14.00 Narozeninové zpívání
29. 5. 16.00 Rockoupání
19.00 Hlava v písku - divadelní komedie s Ivanou Chýlkovou a Janem Potměšilem
30. 5. 12.30 Rockoupání
19.00 Malá z rybárny - loutkový film pro dospělé
31. 5. 12.30 Dětský den se sportem - Sport srdcem
1. 6. 18.00 Hurá na fotbal 3D - animovaný film pro děti
3. 6. 19.00 Divoká dvojka - akční komedie s Reese Witherspoon a Sofii Vergarou
6. 6. 10.00 Jógový seminář - vede Ing. Míla Sávitrí Mrnuštíková z Brna

PÁTEK 29. 5.
KOUPALIŠTĚ
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
19.30 – 20.30
21.00 – 22.00
22.30 – 23.30
24.00 – 00.45
00.45 – 01:30
02.00 – 03.00

WILD MUSIC WALKERS
QUANTI MINORIS
KRAUSBERRY
BRATŘI EBENOVÉ
XIII. STOLETÍ
UŽ JSME DOMA
MIKE WATT AND THE MISSINGMEN
STREETMACHINE

PEPÉ SCÉNA
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
19.00 – 20.00
20.30 – 21.30
22.00 – 23.00
23.00 – 00.30
01.00 – 02.00
02.30 – 03.30

KOHOUT PLAŠÍ SMRT
ŠPINAVÍ LŮZŘI
W. X. P.
ALVAREZ PEREZ
VOLANT
LOCOMOTIVE
PRAGUE CONSPIRACY
FERTILIZER

SOBOTA 30. 5.
KOUPALIŠTĚ
13.30 – 14.15
14.45 – 16.00
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
19.30 – 20.30
22.30 – 23.30
22.30 – 23.30
24.00 – 01.00
01.30 – 02.30

OMAKALAMUHOPOTAJMU
HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
ZDENĚK BÍNA
TERNE ČHAVE
VEES
SLOBODNÁ EURÓPA
MODRÉ HORY
PORTLESS
VLADIMIR 518 A DJ MIKE TRAFFIC

PEPÉ SCÉNA
12.30 – 13.30
14.00 – 15.00
15.30 – 16.30
17.00 – 18.00
18.30 – 19.30
20.00 – 21.00
21.30 – 22.30
23.00 – 00.00
00.30 – 01.30
02.00 – 03.00

T. FINGERLAND A LAŠKOLA
VÁCLAV KOUBEK
INSEMINAČNÍ STANICE
X-CORE
DJ SWING GARDEN A DAVE TRUMPETEER
ZYLWAR
MANON MEURT
EXTINCTION
FUZZY
NAŠROT

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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v poličce... květen 2015

Májová knihovna

Rockoupání 2015
Když se řekne Rockoupání, rozzáří se leckterému Poličákovi, stejně jako zkušeným návštěvníkům letních festivalů, nadšením oči. Není divu,
tento festival přináší již po osmnácté velkou a pestrou paletu zvučných kapel, které každý rok poslechnou a protancují bezmála dva tisíce lidí.
Skladba programu je již tradičně multižánrová,
takže ucho návštěvníka potěší populární i alternativní kapely, hardcore, hiphop, punk, ska, gothika
či soubory takové, které nelze zařadit a hrají zkrátka „fakt dobře!“. Každý si vybere něco, ostatně
posuďte sami: Bratři Ebenové, Hradišťan a Jiří
Pavlica, Mike Watt and The Missingmen (USA),
Krausberry, Slobodná europa, XIII. století, Terne
Čhave, Volant, Už jsme doma, Portless, Streetmachine, X-core nebo Vladimir 518… To všechno jsou
interpreti, kteří jsou ostřílenými hudebními veterány. K tomu připočtěte dalších 21 kapel (celkově

34) a je z toho opět nejnašláplejší hudební akce na
Poličsku za celý rok.
Festival proběhne tradičně 29. a 30. května na
poličském koupališti a přilehlé louce. Těšit se můžete na spoustu stánků s občerstvením, hudbou
a oblečením za lidové ceny, čajovnu, fairtrade kavárnu, stolní fotbálky a samozřejmě živé stanové
městečko a na bohatý výběr piv a jiných nápojů.
Slovem bude návštěvníky provázet známý speaker Travex a na Pepé scéně již tradičně Radomil
Uhlíř. Vstupné na festival je 360 Kč v předprodeji,
děti do 12 let zdarma. Rozhodně si ho nenechte
ujít!
Omlouváme se všem, kteří budou mít s festivalem jakékoliv trable, ať už dopravní, sluchové či
jiné.
Za organizátory
J. Mašek

Aby nebyl nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Tak jsme se konečně
dočkali. Jarní a dokonce i letní počasí už je tady
snad natrvalo a my můžeme směle vyrazit na
výlety a plánované vycházky a další akce. Tak se
podívejte, co pro vás výbor SDCR na měsíc květen
připravil. V rámci oslav 70. výročí osvobození Československa i naší Poličky se společně s městem
a dalšími městskými organizacemi zúčastníme
oslav, které zahrnují mnoho akcí. Jejich seznam
a sled najdete na přední straně tohoto vydání Jitřenky. Dále v prvních květnových dnech se sejde
podle svého plánu výbor SDCR a slétnou se vlaštovky. Budeme upřesňovat květnové a červnové
akce a připravovat plán na druhé pololetí roku.
Očekáváme i od vás, naši členové, nové nápady pro
naši aktivitu. 7. 5. vezměte vaše vnoučata a přijďte
s nimi na lampionový průvod, který bude zakončen ohňostrojem. 11. 5. jsme připravili zájezd do
Prahy, na hrad, do hradních zahrad a do budov
Parlamentu ČR. Odjezd autobusu v 6.30 hod. od
gymnázia. Zájemci přihlaste se u svých vlaštovek,
volná místa stále jsou. 12. 5. odjíždíme na dlouho
očekávaný zájezd na Turnovsko. Odjezd autobusu
v 6.00 hod. od gymnázia. Zájezd je již vyprodán.
Svaz bojovníků za svobodu v Poličce nás pozval na
zájezd dne 17. 5. do pevnosti Terezín a do památných Lidic. Tento jednodenní zájezd je celý zdarma

a zájemci se hlaste na t. č. 604 817 745. 19. 5. máme
připravenou vycházku po Poličce. Sejdeme se
ve 14.00 hod. za prodejnou Penny u polikliniky.
Projdeme se novou poličskou průmyslovou zónou
s odborným výkladem. Tak to bude v květnu vše.
Jen připomínám že v pondělí 1. 6. odjíždějí účastníci ozdravného pobytu ve Velkém Mederu v 7.00
hod. z poličského autobusového nádraží. Další informace se dočtete v dalším vydání Jitřenky. Těšíme se na vás na našich akcích.
Za výbor SDCR jeho předseda
Ivan Chudý

Výstava – Květnové
vzpomínání
Výstavu, kterou jsme připravili z rodinných, muzejních i archivní pokladů,
můžete sami dotvořit svými
vzpomínk ami, komentáři a kresbami.
Výstava je k vidění v půjčovní době knihovny
od 8. května do 1. června.
Vernisáž proběhne 8. května od 16.30 hod.
Čtení Máje v Parku
pátek 1. 5. – od 19.00 hod. v parku
u sochy Bohuslava Martinů
Byl pozdní večer, první máj… a jako každý rok
čtou v parku vaši známí i neznámí.
Kavárna paměti: 70 let od konce války:
co dál se společným vzpomínáním
pátek 8. května od 18.00 hod.
v Divadelním klubu
S pozvanými hosty budeme hledat odpovědi na
otázky, proč veřejnost o výročí 8. května ztrácí zájem a jaká může být budoucnost dříve významného státního svátku.
Vstup volný
LiStOVáNí - Lichožrouti
(rodinné představení)
Středa 13. 5. - od 17.00 hod. v Divadelním klubu
Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli
ztratila ponožka. Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a z párů dělá licháče. Jejich tajemný svět zrcadlí napínavý a vtipný
příběh jedné lichožroutí rodinky, starého mládence pana Vavřince a malého nešiky lichožrouta
Hihlíka. A tento příběh potěší, jak je v projektu
LiStOVáNí zvykem, všechny generace, protože
přiznejme si - komu doma nechybí vždycky jedna
ponožka?! Lichožrouti se stali v ocenění Magnesie
Litery Dětskou knihou desetiletí! Účinkují: Věra
Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela. Předprodej vstupenek v knihovně. Vstupné 50 Kč/100 Kč.
LiStOVáNí – Odpad (pro
mládež i dospělé)
Středa 13. 5. - od 20.00 hod. v Divadelním klubu
Rafael bydlí spolu se dvěma kamarády Gardem
a Krysou na skládce odpadu v nejmenované zemi
připomínající Brazílii, jsou to děti ze slumu. Jednoho dne najde mezi odpadky tašku, v níž je 1100
peset, obrázek a klíč. Tento nález v chlapcích zažehne touhu po dobrodružství, a tak se rozhodnou
přijít na to, komu věci patří. Když to zjistí, dozvědí
se i o boji jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To se však dozvědět neměli - brzy začne
jít o život i jim. Jestli máte děti stejně odvážné,
jako jsou i hrdinové tohoto strhujícího a zároveň hořce zábavného příběhu, vezměte je na toto
thrillerové LiStOVáNí. Účinkují: Pavel Oubram,
Tomáš Drápela a Jiří Suchý z Tábora (alt. Věra
Hollá). Předprodej vstupenek v knihovně. Vstupné
50 Kč/100 Kč.
Květnový tematický koutek – Jarní
radovánky? Jen s knihami!
Na řadu přichází kutilství, chataření, zahradničení a další jarní radovánky. Věřte, že s knihou,
jejími příběhy, nápady a radami jde všechno snadněji - i to odpočívání na sluníčku!

Chovatelská výstava
ZO ČSCH pořádá tradiční jarní výstavu králíků,
drůbeže a holubů ve dnech 2.-3. května v areálu
pod pivovarem. Hodnotná tombola, děti vstup
zdarma a chutné občerstvení.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz

Lampionový průvod a ohňostroj
- pořádá město Polička ve spolupráci
s SVČ Mozaika Polička k 70. výročí
osvobození města Poličky
Termín: 7. 5.
Čas:
20.50 hod.
Místo:
SVČ Mozaika, průvod dojde na Nábřeží Svobody, kde bude zakončen
ohňostrojem ve 21.30 hod.
Info:
SVČ Mozaika Polička,
tel.: 461 725 352
Sponzor ohňostroje: Poličské Strojírny

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

úterý 19. 5.
čtvrtek 16.00-17.00 hodin,
Dopravní hřiště Polička
30 Kč
do 18. 5.
Irena Chroustovská
461 725 352, 736 761 281

Dětský den - sport srdcem
- den vymezený pouze pro děti
- děti si ochutnají atmosféru opravdových závodů a společně podpoříme
zdravého sportovního ducha
- těšit se můžete na vystoupení dětí ze
zájmových kroužků zumba, jumping
a vystoupení profesionální freestyle
bruslařky a tanečnice Lenky Buchcárové
Termín: 31. 5.
Program: 12.30 - 13.50 hod. prezentace jednotlivých závodníků
13.00 - 13.30 hod. vystoupení (jumping,
zumba, Lenka Buchcárová)
Čas:
13.30 - 15.30 hod. vyhodnocení + předání medail
Časový program je orientační.
Místo:
Fotbalový stadion U Liboháje
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Ve spolupráci s Fotbalovým stadionem
Sponzorem akce je DEKTRADE

Vaříme zdravě a hravě ii.
- kurz vaření pro děti od první třídy
Termín: čtvrtek 7. 5., 14. 5., sobota 16. 5.
Čas:
čtvrtek 16.00 - 17.30 hodin, sobota
(děti v 8.30 a rodiče 10.00 na speciální snídani)
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Přihlášky: do 4. 5.
Lektorka: Irena Chroustovská
Info:
461 725 352, 736 761 281
Aranžování pro děti
- z živých kytiček naaranžujeme
dárek pro maminku
Termín: čtvrtek 7. 5.
Čas:
15.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
100 Kč
Přihlášky: do 4. 5.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
461 725 352, 736 761 281

„Hledá se vítěz“
- seriál náborových cyklistických
závodů pro žáky základních škol
Pardubického kraje ve spolupráci
s SK Prima Polička a Cyklo Faltýnek
Termín: úterý 2. 6.
Čas:
8.00 - cca 13.00 hod.
Místo:
Lesopark Liboháj

Akce pro základní a mateřské školy
Den matek
- výtvarná dílna pro školní kolektivy
- děti si vyrobí krásné dárky pro maminky k jejich svátku.
Termín: duben, květen
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Irena Chroustovská

Emoce

Jak již název napovídá přednáška
je o našich emocích. Jsme ovládáni
emocemi, nebo jsme to my, kdo řídí
naše emoce? Dopad emočních stavů
na zdraví člověka.
Termín: středa 20. 5.
Čas:
18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dagmar Ostatková
Cena:
50 Kč
Info:
Dagmar Ostatková, tel.: 603 841 051

Děti bez úrazu
- preventivní program pro žáky 4. tříd
Program se uskuteční ve spolupráci
s Českým červeným křížem Svitavy,
Hasičským záchranným sborem Polička
a Policií Polička
Termín: 20. 5. - 22. 5.
Čas:
dopoledne
Místo:
zahrada dobrovolných hasičů
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352

Malý závodník
- akce pro maminky s dětmi na
dopravním hřišti

Hledáme vedoucí
SVČ Mozaika hledá 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.
Informace:
Faltýnková Blanka
tel: 461 725 352, 736 761 281
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Pozor, svítí červená!
- preventivní akce pro děti mateřských škol ve spolupráci se Spolkem
přátel SVČ Mozaika
Termín: 25., 27., 28. 5., 10. 6. a 26. 6.
Čas:
10.00-12.00 hod.
Místo:
dopravní hřiště
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Sportovní příměstský tábor
- ve spolupráci se sportovní komisí
města Poličky. Volejbal, kopaná, hokejbal, tenis, atletika, vodní sporty,
turistika, šachy.
Věk:
2. - 5. třída
Termín: 27.-31. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod.
Místo:
různá sportoviště a Mozaika
Cena:
1400 Kč
Přihlášky: do 30. 5. s platbou
Ved. tábora: Haraštová Lída
Info:
Haraštová Lída, tel.: 731 180 433
Čas pro neobyčejné zážitky
Zveme vás na historickou oslavu
k příležitosti narozenin města
Poličky
Přenesete se s námi na nádvoří
hradu Přemysla Otakara II. se vším,
co k tomu patří: jarmark, zvířata,
hudba, jídlo, pití, kupci, prohlídka
interiéru Mozaiky, atd.
Termín: 6. 6.
Čas:
19.00 - 22.00 hod.
Program: 19.05 - 19.20 hod. - historický šerm
19.30 - 19.55 hod. - ukázka zbraní
20.00 - 20.40 hod. - hraná pohádka
21.00 - 22.00 hod. - ukázka zbraní
Vstupné: dobrovolné
Místo:
Nám. Bohuslava Martinů - SVČ
Mozaika
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352

Etuda sportovní
Polička těch let měla minimálně jednou za rok
sportovní svátek. Pod kopcem Automotoklub Polička, už pod Svazarmem, pořádal motokros. Myslím,
že nejen přímí pamětníci, ale i mladší generace zná
jméno vynikajícího závodníka Zdeňka Smělého.
Jemu každoročně fandili tisíce diváků a oslavovali jej po jeho vítězstvích, aby byli stejně zklamáni,
když ho zradila jeho jawa. Dokázal z každého závodu, kde startoval, udělat napínavou podívanou.
V padesátých a do poloviny let šedesátých stáli
v čele AMK kpt. Krajíček, pánové Trávníček, Vojtíšek, Chadima, Jakubec, každý ve svém zaměstnání
autoritou, kterou vtiskli i činnosti v této organizaci.
Oni nastartovali onen zlatý věk, který byl korunován svěřenými mistrovstvími republiky v motokrosu různých kategorií a kubatur. Zde startovali
mistři světa Mirek Halm, Jaroslav Falta, Antonín
Baborovský a nespočet dalších.
Poličští jezdci tu byli také z těch, co jezdili ještě se
Z. Smělým, to byl J. Jílek starší. Píšu starší proto, že
mladší Jan jel později i slavnou Šestidenní. A když
už jmenuji ty mladší, byl to i pozdější a poslední mistr ČSFR Láďa Červený, který pokračoval v závodnických stopách svého otce. A k úspěchům poličského motokrosu patří i ojedinělé družstvo mladých
motoristů kolem deseti let, kteří byli zváni na různé

Ledová plochá dráha 1979 před televizními
kamerami
podniky ve východočeském kraji a byli i v hledáčku tehdejší čs. televize. To už byla léta sedmdesátá
a osmdesátá, kdy AMK byl nejsilnější organizací ve
městě a měl kolem dvou set členů. V čele byl dlouhá léta Milan Raputa, pak Zdeněk Smělý, pár let já
a pak Jan Jílek. Tvořili jsme výbornou partu; každý přesně věděl, co má ve svěřené činnosti dělat,
ať ve funkci ředitele závodů, tajemníka, vedoucího
tratě, propagace, organizačního zajištění sanitami,
Červeným křížem, až po občerstvení. Když dnes
slyším ty sáhodlouhé povídačky pohlavárů na různých úrovních se všemi těmi v tuto chvíli, nicméně a řádově a asi určitě, vzpomínám, jak si nikdo
z nás netroufnul cokoliv okecat, protože při těchto
závodech šlo o zdraví i životy závodníků a to jsme
bez poučování věděli. A proto by neměli být zapomenuti Lad. Červený st., Jiří Ditrich, Lad. Hermon,
Jan Havlík, MUDr. Vít. Hřib, Jos. Kovář, Ant. Jakubec, Lad. Langer, Boh. Lapáček, Mil. Novotný, Lad.
Paclík, Jar. Pospíšil, Bř. Tocháček, Fr. Trnka, Lud.
Unger, Jan. Vávra, pplk Ant. Zalabák, ale i naši spolupracovníci RNDr. Růžena Tomanová, MUDr. Jiří
Toman, Lad. Šplíchal.
Našemu nadějnému junioru Petru Erbesovi se
bohužel motokros stal v jeho 17 letech osudným.
Při závodě v roce 1985 v Hrubé Vrbce u Kyjova tragicky havaroval. Na jeho počest se jedna kategorie
poličského motokrosu jezdila jako Memoriál Petra
Erbese. Vítěz obdržel putovní křišťálový pohár.
Už v roce 1972 jsme uspořádali plochou dráhu na
ledě, kde startovala tehdejší plochodrážní elita. Milan Špinka, mistr světa vzpomínal v roce 2002 na
svůj první titul Poličce, na rybník u gotických hradeb a na kamennou hráz rybníka, která ho děsila.
Připomenu: Celkové pořadí mistrovství republiky
na ledové dráze 1972: 1. Milan Špinka, 2. Antonín
Šváb, 3. Jan Verner.

Naše výborně zorganizované závody pak vyústily
v nabídku Československé televize uspořádat MR
před televizními kamerami. To bylo v roce 1979. Jel
jsem do redakce ČST v Praze a jednal o podmínkách přenosu s režisérem přenosu Janem Kalinou,
sportovními redaktory Františkem Šťastným a Lubošem Pecháčkem. Podstatnou část jsme mohli
zajistit, ale slíbit, že v den přenosu bude tloušťka
ledu 30 cm, jsme nemohli. Proto jsem musel jako

Motokros MR ČSR 1985
tajemník závodu 3 týdny před přenosem každý den
telefonicky hlásit sílu ledu. Dnes snadná záležitost,
ale tehdy jedině linkovým telefonem.
Zajistili jsme instalaci vysílací antény pro ČST na
nejvyšší budově v sídlišti Jiráskova a posílení elektrického proudu Východočeskými elektrárnami.
Kabely byly taženy z nynějších Masarykových škol.
Taktéž propojení kamer s přenosovým vozem bylo
zajištěno kabely. 10 dní před přenosem přijel štáb
ČST s režisérem J. Kalinou, hlavním kameramanem R. Hledíkem a techniky. Režisér uděloval pokyny, od něj to však všichni brali jako neodvolatelné
rozkazy. Takovou autoritu a kázeň jsem nezažil ani
na vojně. Pamatuji se, že rozhodl, že druhá kamera bude na určitém místě. Mezi sebou si technici,
aby to režisér neslyšel, řekli: chybí nám metr kabelu, musíme ho dovézt. Pokyn byl ale splněn. Pro
komentátory L. Pecháčka a Fr. Šťastného jsem na
jejich přání připravil pět tvrdých kartiček 7x10 cm
s historií Poličky, současností Poličky, významných
osobnostech Poličky, sportovních organizacích
a poličských významných podnicích a závodech.
Tyto informace pak komentátoři měli pro pauzy v závodech či pro eventuální hluchá místa při
přenosu. Režisér Kalina ustanovil, že komunikace
mezi štábem a AMK a obráceně bude uskutečňována výhradně přes tajemníka závodu. Závod i přenos
proběhl na minutu přesně a náš AMK za něj od ČST
dostal solidní částku a k ní jsme si mohli připočíst
ještě vstupné od 3 000 diváků.
Startovali zde kromě dalších jezdců Zdeněk Kudrna, mistr světa; v roce 1982 tragicky zahynul při
závodech v Holandsku, mistr světa Milan Špinka,
Lukáš Dryml, Jiří Jirout Antonín Šváb, ale i Mirek
Halm, který ač motokrosař si tu vyzkoušel, jaké to
je jet s hrozivě ohřebovanými pneumatikami. Hned
při první jízdě si „ustlal“ a raději pak zkrotl.
Ledovou plochou dráhu jsme ještě uspořádali
následující rok. Ta se málem neuskutečnila. Taková zima s takovým množstvím sněhu tu nebyla
čtvrt století. Polička byla totálně odříznuta ze všech
stran. Závodníci, kteří přijížděli od Litomyšle, v klidu dojeli do Lezníka a dál to nešlo. Kritických 300
metrů u letiště bylo nutno překonat pěšky a tak
závodníci se svým doprovodem vyložili motorky
a přenesli je pod kopec, kde čekal gazík a tak se postupně závodníci dostávali na ledovou plochu. Ovšem s diváky to bylo horší a návštěva byla podstatně
menší než obvykle. I to patří do historie AMK.
Další, ještě organizačně náročnějším podnikem
bylo uspořádání závodů automobilů do vrchu. Ten
jsme vymysleli v serpentinách nad Borovnicí a těch
3 200 m se 14 zatáčkami jsme nazvali Borovnické
serpentiny. V létě roku 1975 jsme uspořádali prv-
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ní ročník. Po získání potřebných povolení z okresu Žďár nad Sázavou, silničářů, ochránců přírody
(chráněná krajinná oblast) bylo nutno širokou čárou označit po obou stranách silnice závodní pruh
a každou zatáčku 3x očíslovat: před ní, v ní a na
konci, celkem 42 velkých čísel.
V nebezpečných zatáčkách bylo vymezeno bezpečné pásmo pro diváky plastikovými zábranami
a dohlížejícím traťovým komisařem. V pravoúhlé
vlásence číslo osm, která opticky svádí k pokračování v přímém směru, nechal vedoucí tratě Jan
Jíllek předvídavě navézt fůru štěrku. Při závodu
jeden ze závodníků tuto klopenou zatáčku nezvládl,
vznesl se nad vozovku a přistál na hromadě štěrku.
Diváci za ní jen stačili heknout. Pokaždé, když tudy
jedu, musím na dálku Honzovi poděkovat za jeho
předvídavost. Závodu se zúčastnilo 120 vozidel,
startujících v pěti kategoriích. Zvláštní pozornosti
se těšily spidery s minimální nízkou světlostí. Byli
zde jezdci z Košic i Chomutova. Pro borovnické občany byl závod velkým svátkem a vycházeli nám ve
všem vstříc od míst na parkování, k přístupu k vodě
v objektech JZD či technické pomoci při vytyčování
zábran podél trati a pak i s úklidem. To samé jsme
zopakovali za rok. Další ročník už se nekonal, ke
slovu přišli ochránci přírody a další těžko splnitelné podmínky pro uspořádání. Zlatý věk motoklubáckých podniků skončil začátkem devadesátých
let. AMK musel opustit budovu, kterou získal za
působení staré gardy a tím ztratil své zázemí. A nakonec trochu sentimentu s Vladimírem Dvořákem
a pro pobavení tvrďákům: Šel čas jak říční proud,
den za dnem, týden, věk. V mém srdci zůstal kout,
kde kvete záhon dávných vzpomínek. Tak končí
moje etuda v moll.
A. Klein

Z činnosti
DPS Penzion
Po roce občanské sdružení Pontopolis, připravilo pro seniory v rámci festivalu Jeden svět, promítání filmu Stále spolu. Vystudovaný kybernetik
Petr a učitelka Simona mají devět dětí. Otec Petr
rozhodl, že on a jeho rodina se vzdají výdobytků
moderní civilizace, aby ve jménu svobody mohli
žít v souladu s přírodou, volně a nezávazně. Pocity
z filmu byly různé. Nejvíce u seniorů převažoval
názor, že takovým způsobem života, který viděli,
by žít nechtěli. Po projekci následovala beseda
s Ing. arch. Janou Martochovou, která seniory seznámila se způsobem komunitního bydlení a představila jim komunitní bydlení pro seniory v cizině.
Šikovné ručičky pokračovaly v pletení čtverců
a v keramické dílně vznikaly poličské hradby a poličské domky a přitom se vzpomínalo. Kde byl jaký
obchod, kdo kde bydlel, kolik který dům vystřídal
majitelů.
Březové proutky, barvínek, narcisky a mnoho
dalšího materiálu čekalo na seniory při jarním
aranžování. Pletlo se, stříhalo, lepilo a vznikla
krásná jarní výzdoba DPS Penzion. Přednášky
PhDr. Ivany Fridrichové - Sýkorové, Ph.D. mají
senioři velmi rádi. Na návrh seniorů se probírala
témata – Šest žen Jindřicha 8, Děti Anglie a Náboženské války.

Poděkování
Rodina Šimonova a Jedličkova děkují Rybářskému sdružení Vysočina Polička za účast na posledním rozloučení s panem Ladislavem Šimonem dne
19. března 2015.
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Pozvánka DPS
Penzion

Úspěšná SŠ obchodní a služeb SČMSD

• 5. 5. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
• 6. 5. Besídka ke Dni matek ve 14.00 hod. v jídelně
• 12. 5. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
• 19. 5. Odemykání atria - od 14.00 hod. atrium.
Odemkneme zpěvem a hudbou a nebude chybět grilování. Vybíráme 25 Kč (uzenina, hořčice, chleba, pivo). Zájemci se nahlásí na recepci
DPS Penzion do pondělí 18. 5.
• 27. 5. Liboháj – navštívíme oblíbené místo
k vycházkám. Zájemci se nahlásí na recepci
DPS Penzion. Cena dopravy je 55 Kč, platí se
až při vyúčtování služeb. Odjezd od DPS Penzion ve 13.30 hod.
• 28. 5. Narozeninové zpívání od 14.00 hod.
v jídelně.

Soutěžili jsme v Praze
Střední školu obchodní a služeb SČMSD
s. r. o reprezentovala 13. 3. na soutěži Body – Art
Beauty Expo Cup Juniorské mistrovství v Praze,
žákyně 2. ročníku oboru Kosmetické služby Žaneta Jašková.
Postoupila ze školního kola do soutěže Calibr
Cup Lanškroun, kde se umístila na 4. místě, a tak
postoupila do prestižní soutěže v Praze.
Líčení na tělo (body art) se neslo „Ve víru flamenca“. Soutěž byla součástí veletrhu World of
Beauty Spa. Byla zahájena v 10.00 hodin a sou-

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo bar- těžící měli dvě hodiny na nalíčení obrázku podle
vou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249, tématu soutěže na tělo modelky. Porotci sledovali
464 620 162 po 19. hodině.
každý krok soutěžících, byl hodnocen celkový do•
jem, náročnost obrázku, pečlivost provedení.
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Žaneta získala v soutěži nádherné 2. místo a odFajmon, tel. 603 782 573.
nesla si spoustu nových zkušeností a zážitků. Velký
•
podíl na úspěchu patří také modelce M. Boštíkové.
Prodáme rodinný dům v Poličce (Horní
Martina Jurášová
Předměstí) na ul. Hegerova. Cenu a více informací
Vedoucí učitelka praktického vyučování
na tel. 734 780 399.
•
Chtěli bychom potkat… aneb
Prodám jednopatrový rodinný dům se zasetkání se známou osobností
hradou v Poličce. Tel. 736 447 805.
Ve čtvrtek 19. března jsme se již popáté zúčast•
nili jazykové soutěže škol Svazu českých a moravProdám dvoupodlažní dům s garáží
ských spotřebních družstev ve Znojmě na téma
v centru Poličky, 150 metrů od náměstí. Prohlíd- „Vím, kdo jsi aneb Setkání se známou osobností“.
ka možná po telefonické domluvě. Cena dohodou. Naši školu SŠ obchodní a služeb Polička SČMTel.: 737 930 684.
SD, s. r. o. reprezentovaly dvě dvojice - jedna za ja•
zyk anglický, druhá za jazyk německý. Soutěž chce
Prodáme zahrádku s dřevěnou chatkou
ukázat, že učení jazyka může být velká zábava, a že
v lokalitě pod Pivovarem. Parcela 271 m2. Cena do- soutěžit se dá nejen v gramatice a dalších nudných
hodou při osobním jednání. Po odsouhlasení ceny
jazykových disciplínách. Cílem je poradit si se zamožný prodej. V případě zájmu volat od 18.00 do
20.00 hod. na tel. číslo. 737 013 645.
•
Prodám dvě stavební parcely 581 m2,
536 m2, inženýrské sítě na hranici pozemku! Lokalita Mánesova – Polička. Cena za m2 892 Kč.
Tel. 604 796 811.
•
Hledáme dlouhodobější pronájem bytu
3 + 1 nebo 4 + 1 v Poličce, od 1. 7. 2015, případně od
1. 8. 2015. Upřednostňujeme nezařízený (prázdný)
byt. Seriózní jednání. Kontakt: 736 775 159.
•
Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou
v Poličce nebo v okolí do max 20 km. Opravy nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 774 193 566.
•
Opravy praček, sporáků, myček, sušiček
prádla a vestavných spotřebičů – Elektro
Servis – Petr Beran, tel. 737 554 559, www.elektroservisberan.cz.
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daným tématem tak, aby zaujalo tříčlennou porotu a motivovalo studenty pro další studium cizích
jazyků. Porota složená z pedagogů a lidí z cizojazyčného prostředí hodnotí obsah prezentace zadaného tématu, jazykový projev a interakci se členy
poroty. Po velkém úspěchu v minulém roce, kdy si
soutěžící odváželi 2. a 3. místa, jsme odjížděli do
Znojma s tím, že to nejlepší už jsme zažili minulý rok. Konkurence byla velká, soutěže se každoročně zúčastňují školy zaměřené nejen na obchod
a služby, ale i žáci gastronomických oborů, kteří
mají možnost praxe v zahraničí. V kategorii anglický jazyk získala dvojice Václav Větrovský a Cristiano Musto (žáci oboru Obchodník – Ekonomika
obchodu a služeb) výborné 1. místo a v kategorii
německý jazyk Lenka Pilařová a Jana Burešová
(žákyně nástavbových oborů Vlasová kosmetika
a Podnikání) 2. místo. Lenka byla dokonce vyhlášena nejlepší němčinářkou. A jak soutěž hodnotí
samotní soutěžící?
„Téma soutěže jsme zpracovali jako televizní
show „Hádej, kdo jsem!?“ zapojili jsme svůj herecký talent a pojali jsme ho i jako představení
rodáka ze Svitav Oskara Schindlera. Konkurence
byla opravdu velká a po vystoupení ostatních soutěžních dvojic jsme si mysleli, že naděje na umístění je nulová, takže o to víc nás překvapil konečný
výsledek. Ze soutěže si odnášíme jen pozitivní pocity. Byla to velká zkušenost a celkově to byl velmi
zábavný a poučný den. Jsme rádi, že jsme mohli
reprezentovat naši školu a zúročit naše znalosti
v cizím jazyce. Děkujeme naší paní učitelce Řebíčkové, která nás do soutěže přihlásila a velmi nám
s přípravou pomohla.“ Kristián a Vašek
„Soutěž hodnotíme velmi kladně. Moc se nám
líbilo prostředí hostitelské školy, měly jsme možnost komunikovat s rodilými mluvčími, slyšet
i jiné žáky a jejich prezentace. I přes počáteční
nervozitu jsme podaly velmi dobrý výkon a v konkurenci ostatních škol jsme obsadily konečné druhé místo. Na naše umístění jsme náležitě pyšné.
Jsme rády za nabyté zkušenosti, které jistě ovlivní
náš další postoj k německému jazyku. Na soutěži jsme byly i minulý rok, jelikož ten zážitek za to
opravdu stál! Závěrem bychom rády poděkovaly
našim paním učitelkám za doprovod a podporu.
Velký dík patří paní učitelce Spálenkové, že nás
na tuto soutěž dobře připravila a náležitě motivovala.“ Lenka a Jana
Organizace soutěže byla výborná. Již nyní se těšíme na další ročník této jazykové soutěže i na její
nové téma. Ještě jednou děkujeme našim žákům,
kteří vzorně reprezentovali naši školu a pilně se na
soutěž se svými vyučujícími připravovali. Zkušenosti a úspěch na takové akci jim určitě pomohou
k přípravě na maturitní zkoušku, která je čeká
tento školní rok a bude jim sloužit jako motivace
k dalšímu studiu jazyků.
Za kabinet cizích jazyků
Lenka Řebíčková a Hana Spálenková

Zprávy z Charity

Vzpomínáme

Týden otevřených dveří
v novém domě Charity
Oblastní charita Polička zve
poličskou veřejnost i obyvatele
z okolních obcí na „Týden otevřených dveří“ nového charitního
domu ve Vrchlického ulici č. p. 10
(na rohu naproti Tylovu domu). Přijďte si v týdnu
od 18. do 22. května prohlédnout opravený a zabydlený interiér pro sociální služby sloužící lidem na
Poličsku.

Návštěvám z veřejnosti nabízíme tyto časy:
• pondělí, úterý a středa od 13.00 – 17.00 hodin
• čtvrtek a pátek od 8.00 – 12.00 hodin
Využijte nabídku Charity a navštivte starý dům,
který po změně majitele dostal nový úkol. Nechte
si zaměstnanci Charity povědět, jaké jsou to úkoly,
nebo se jen sami projděte místy, které jste v minulosti znali třeba jako restauraci nebo obchůdek.
Těšíme se na vaši návštěvu, protože víme, že mnozí z vás, kteří se přijdete podívat, patříte k přispěvatelům do veřejné sbírky „Dům pro Charitu“, z níž
splácíme a opravujeme tento dům. Týden otevřených dveří je tak příležitostí, jak vám poděkovat.
Domácí hospic sv. Michaela
je alternativou
„Podle opakovaných průzkumů veřejného mínění by více než 80 % obyvatel České republiky zemřelo raději doma než v nemocnici či podobném
zařízení. Skutečnost je ale přesně opačná – jen
zhruba 20 % lidí se toto přání skutečně vyplní.
Pilotní projekt, který bude VZP podporovat od
dubna do konce roku, by mohl být jedním z kroků
ke změně. Zdravotníci při něm budou docházet za
nemocnými domů a budou jim v jejich vlastním
prostředí poskytovat péči srovnatelnou s péčí „kamenných“ hospiců.“ (Citováno z http://www.vzp.
cz/o-nas/aktuality/ve-stredu-startuje-projekt-mobilnich-hospicu-vzp-se-ho-ucastni-jako-jedina-pojistovna)
Aby se toto přání mohlo alespoň některým lidem
na Poličsku splnit, vznikl vloni na podzim při Oblastní charitě Polička Domácí hospic sv. Michaela.
Pečující tým je složen z pěti lékařů a vybraných
a průběžně proškolovaných zdravotních sester,
doplňuje ho sociální pracovník a dva psychoterapeuti, a v případě zájmu pacienta nebo pečující
rodiny také duchovní. Péče a snažení celého týmu
směřuje k jedinému cíli: Umožnit umírajícímu důstojný konec života bez nezvládnuté tělesné i du-

ševní bolesti, a to pokud možno doma, mezi svými.
Hospicový tým funguje jako odborné kolegium,
kde se jeho členové mohou mezi sebou radit a diskutovat, jak tělesnou, sociální, duševní i duchovní
situaci konkrétního člověka v závěru života co nejlépe a důstojně zvládnout.
Pacienta nenavštěvuje celý tým, ale většinou
pouze zdravotní sestra, která zde vykonává hospicovým lékařem indikované zdravotnické úkony.
Zdravotnické zásahy jsou průběžně přizpůsobovány podle vývoje pacientova stavu. Využití služeb
psychoterapeuta nebo duchovního je možností
a volbou jak pacienta, tak jeho rodiny. Sociální pracovník pomáhá pečujícím zvládat situaci
v průběhu doprovázení, ale také v jejím závěru
a po smrti blízkého.
Péče Domácího hospice sv. Michaela je hrazena následovně: zdravotní úkony sester domácí
hospicové péče je kryta z veřejného zdravotního
pojištění. Pacient nebo jeho rodina hradí poplatek
100 Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů
spojených s návštěvní a pohotovostní službou lékaře a ostatních služeb. Službu Domácího hospice
dosud využili dva lidé.
Štěpánka Dvořáková

Dne 7. května by se dožila
70 let vážená paní Vlastimila
Beranová. S úctou vzpomíná
manžel a syn Petr
s rodinou.

„Tak, jako stačí okamžik
na to někoho získat, stačí
ještě menší okamžik na to ho
ztratit.“
Dne 20. 2. 2011 tragicky
odešel vynikající člověk a výborný kamarád, Ing. Pavel
Jagoš, který by se 8. 5. 2015
dožil 50. narozenin. Kdo
jste Pavla znali, vzpomeňte
s námi. Nikdy nezapomeneme Šmatlo, chybíš nám.
Kamarádi
„Čas plyne, vzpomínky
zůstávají…“ Dne 13. 5. 2015
uplynou smutné 3 roky, kdy
navždy utichlo srdce našeho
milovaného manžela, tatínka, dědečka a bratra, pana
Miroslava Krištofa.
Zároveň si 22. 5. připomeneme jeho nedožité 70. narozeniny.
S láskou vzpomínají
manželka, synové
a sestra s rodinami.

Dům pro Charitu
má svou DMS
Vůbec poprvé ve své historii
má Oblastní charita Polička akci
s působností po celé republice.
Fórem dárců byla zařazena do
projektu „Dárcovská SMS“ a získala na dobu jednoho roku svou DMS na projekt „Dům pro Charitu“.
Od 15. dubna 2015 může každý, koho zaujme
úsilí Oblastní charity Polička opravit svůj nově
koupený starý dům, přispět také prostřednictvím
mobilu – zasláním SMS ve tvaru: DMS_TRETIDUM na telefonní číslo 87 777.
„Esemeska“ přijde dárce na 30 Kč, z toho
28,50 Kč dostane organizace – Oblastní charita
Polička. Lze zadat také roční SMS ve tvaru: DMS_
ROK_TRETIDUM. V tomto případě je z dárcova
telefonu automaticky každý měsíc odeslána jedna
DMS, a to po dobu jednoho roku. (Čili celkem 12
SMS za rok, každá v hodnotě 30 Kč.)
Dárcovská DMS je jednou z forem veřejné sbírky,
kterou Oblastní charita Polička vyhlásila na opravu a splácení domu č. p. 10 ve Vrchlického ulici.
„Ačkoliv se nám nový charitní dům podařilo zprovoznit velmi rychle, zhruba po čtyřech měsících,
nezastíráme, že jsme provedli pouze nejnutnější
opravy, na které jsme měli peníze. Víme, že nás
ještě spousta práce čeká,“ řekla ředitelka poličské
Charity Markéta Šafářová. „Faktem je, že aby dům
zůstal funkční a mohl sloužit, potřeboval by toho
udělat víc. Ale my jsme trpěliví a věříme, že i s pomocí vás, dárců, optimálního stavu postupně dosáhneme,“ dodala ředitelka.
Štěpánka Dvořáková

Dne 15. května uplynuly
čtyři roky ode dne, kdy nás
navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Zdeňka
Tomanová. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte ji tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel, dcera
a syn s rodinou.
Dne 19. května uplynou
4 roky o úmrtí našeho tatínka a manžela, pana Ivana
Brázdy.
Stále vzpomínají
manželka s rodinou.

23. května uplyne 30 let
od úmrtí pana Pavla Jukla.
Vzpomínáme a všem, kteří
vzpomenou s námi, upřímně
děkujeme.
Manželka, dcera
a syn s rodinami

Poděkování
Rádi bychom chtěli touto cestou jménem Společenství vlastníků bytových jednotek č. p. 371+376
Dukelská v Poličce vyjádřit naše upřímné poděkování MěÚ Polička a HZS Polička za pochopení,
vstřícnost, ochotu a spolupráci při kácení bříz na
hasičské zahradě již od roku 2013.
Josef Báča (předseda SVJ)
a Tomáš Cibulka, DiS. (místopředseda SVJ)

Posezení
s harmonikou
Český červený kříž Borová vás zve na tradiční
„Májové posezení s harmonikou“, které se koná
dne 16. 5. v Sokolovně v Borové, začátek v 17 hodin.
Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.
K poslechu a tanci zvou pořadatelé.
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Svojsíkův závod
Buď připraven! Tak zní heslo skautů, které
zná každé vlče a každá světluška již od své první
schůzky. Onu připravenost prověřuje každé dva
roky Svojsíkův závod, pojmenovaný po zakladateli
skautingu v Čechách Antonínu Benjaminu Svojsíkovi.
Úkol připravit tento závod, respektive jeho
okresní kolo pro Svitavsko, připadl Poličským
skautům. Tým pořadatelů zasvětil přípravám několik týdnů, aby vše proběhlo v co nejlepším pořádku.
Závod samotný se uskutečnil dne 18. dubna a to
již tradičně na skautské základně Maděra v Telecím. Zúčastnilo se ho celkem 19 hlídek, z toho 9

hlídek chlapeckých a 10 hlídek dívčích. Disciplín, v nichž byly hlídky testovány, bylo celkem 9
a vyžadovaly notnou dávku znalostí, manuálních
dovedností a především efektivní týmovou spolupráci, která byla zapotřebí při každé disciplíně, ať
už se jednalo o řešení velkých hlavolamů po slepu,
stavbu podsadového stanu, zdravovědu, orientaci
nebo třeba o sběr a třídění odpadu. Na jednoduchosti závodu nepřidalo ani sněžení a silný vítr.
Poličské středisko mělo zastoupení v obou kategoriích. Dívčí družina Orbitky se umístila na devátém místě a získala tak velmi cenný skalp družiny
skautek z Litomyšle, přestože samy Orbitky věkem
ještě nepatří do kategorie skautek. Jejich výkon
tak může být příslibem budoucích výsledků, na
které Poličské středisko čeká už dekádu. Chlapcům z Poličky se závod nevydařil, skončili na posledním místě a budou se muset nad svým výkonem nepochybně zamyslet. Závodu dominovalo
nepřekvapivě středisko z Dolního Újezda, které
získalo první místo v obou kategoriích. Gratulujeme!
Závěrem bych rád poděkoval všem členům realizačního týmu a také všem dobrovolníkům, bez
jejichž ochoty a nasazení by nikdy nebylo možné
závod úspěšně uspořádat.
Fotky ze závodu a dalších akcí najdete na http://
policka.skauting.cz.
Tomáš Tomšů - Komanč

SOŠ a SOU Polička na veletrhu
Od 17. do 19. března se na pražském holešovickém Výstavišti uskuteční 21. ročník Mezinárodního veletrhu fiktivních firem, kterého se zúčastnili dvě fiktivní firmy ze Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště v Poličce. Školu
reprezentovali žáci oborů gastronomie a hotelnictví. Studenti gastronomie pracují ve fiktivní
firmě Fresh catering, s. r. o. a jejich podnikatelským záměrem jsou cateringové služby. Studenti
hotelnictví vedou cestovní kancelář Česko pod
lupou, s. r. o. Ve fiktivní firmě se pracuje stejně
jako ve skutečné firmě, studenti se tak připravují
na svoji budoucí práci. Cílem veletrhu fiktivních
firem je umožnit studentům, aby si vyzkoušeli
prezentaci svých firem, komunikaci se zákazníkem, navázali kontakty se zahraničními firmami
a uzavřeli s nimi obchodní dohody. Důležité je i to,
že musí se svými partnery ze zahraničí komunikovat v anglickém jazyce. Vše je sice jenom „jako“, ale
pro studenty to znamená řadu cenných zkušeností
pro jejich budoucí profesní život.
Pražského veletrhu se zúčastnilo celkem 119 fiktivních firem. Studenty čekala třídenní náročná
hra na obchodování, která však byla jen třešničkou
na dortu jejich předchozího snažení. Na veletrh
si museli připravit stánek, katalog s nabízenými
produkty a službami, prezentaci firmy a jednotný

firemní oděv. První den obchodovaly firmy mezi
sebou a jejich počínání bedlivě sledovala odborná
porota složená ze zástupců Centra fiktivních firem,
které pracuje při Národní ústavu pro vzdělávání.
Druhý den se veletrh otevřel veřejnosti. Třetí den
studenti obchodovali až do oběda a poté nastal
důležitý okamžik vyhlašování výsledků. Odborná porota se soustředila jak na hodnocení stánku
a katalogu, tak prezentaci firmy v českém i anglickém jazyce. V soutěži o nejlepší firemní katalog
získala firma Česko pod lupou 3. místo. V celkovém hodnocení se obě firmy umístily velmi dobře. Fresh catering obsadil 30. místo a Česko pod
lupou 32. místo. Studenti odjížděli z Prahy sice
unavení, ale plni dojmů a nových zkušeností.
M. Šplíchalová

Férová snídaně
v Poličce
Férová snídaně NaZemi je happening na podporu fairtrade. Že nevíte, co to je? Fairtrade je obchod, který dává možnost lidem z globálního jihu
uživit se svou vlastní prací.
Férová snídaně se koná při oslavách mezinárodního dne pro fairtrade již šestým rokem. Loni se
do ní zapojilo více než sto měst České republiky
a letos se připojí i Polička.
V sobotu 9. května v 10.00 hod. s námi pojďte do parku k hradbám, vezměte s sebou rodinu
a něco fair/BIO/lokálního k jídlu, přibalte vidličku a posnídejte ve společnosti sousedů a přátel.
V případě nepříznivého počasí snídáme v Městské
knihovně Polička. Těšíme se na vás.
Akce probíhá pod záštitou nevládní neziskové
organizace NaZemi.
AKys

Kardiaci v květnu
9. května - Česká Třebová, Zhoř u Kohouta. Pěší
vycházka 4 + 4 km. Chaloupka Maxe Švabinského,
rozhledna a turistická chata na Kozlově. Středně
náročná vycházka. Trasu možno upravit. Info: tel.
733 709 525. Odjezd z vlakového nádraží Polička
v 7.30 hod., Svitavy v 8.00 hod. do Č. Třebové.
11. – 15. května - Lázně „Poděbrady“. Pobyt
v turistické ubytovně. Odjezdy vlakem: Polička
v 7.30 hod., ze Svitav v 8.00 hod. Přestup v Kolíně. Info: Pokorná M. tel. 733 709 525
21. května - Čtvrtek „Seminář zdravé výživy“
(zeleninové menu, saláty, pomazánky) ve spolupráci se ZŠ TGM v jídelně (naproti zasedací místnosti MÚ). Ukázky včetně ochutnávky. Vedoucí
šéfkuchař Václav Šmerda a Antonín Řídký. Začátek v 16.00 h. Objednávka se zálohou. Info: paní
Stejskalová M. Tel: 737 841 381.
23. května - Hrádek u Nechanic - Hradec Králové, historické náměstí, kostel sv. Ducha a soutok řek Labe a Orlice. Muzeum prusko – rakouské
bitvy. Délka nenáročné vycházky do 5 km. Odjezdy z bus nádraží Polička v 6.30 hod. Přihlášky
Anna Mlynářová tel: 724 290 229 do 17. 5.
Neseďte doma, pohyb na zdravém vzduchu léčí.
Jan Pokorný

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 5.

2.–3. 5.

8. 5.

Poděkování

9.–10. 5.

Chtěla bych touto cestou srdečně poděkovat pracovníkům domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity v Poličce nejen za odbornou lékařskou
péči a laskavý přístup celého týmu, ale i za půjčení
zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Díky pomoci hospicové péče jsme naší drahé
a milované mamince mohli dopřát strávit poslední
chvíle života doma v rodinném kruhu. Nyní uběhlo již pět měsíců, co nás opustila a skutečnost, že
jsme pro ni mohli udělat to nejdůležitější, je nám
útěchou.
Kateřina Novotná a sourozenci s rodinami
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

16.–17. 5.
23.–24. 5.

30.–31. 5.

MDDr. Čermáková Ivana,
Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, Haškova 445,
461 724 369
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
kpt. Jaroše 404, 461 612 733
zubní lékař Filip Nataliya,
Litomyšl, kpt. Jaroše 404,
461 612 733
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd
383, 461 631 126

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

Zprávy z Masarykovy základní školy

28. 3. byla naším cílem návštěva Královy zahrady v Semaníně. Tato lokalita byla v r. 1994 vyhlášena přírodní rezervací.
Každý rok v lužním lese Zádolského potoka rozkvetou lány bledulí jarních. Od posledního domu

v osadě jdeme lesní silničkou a již po několika desítkách metrů se mezi stromy objevují koberce bílých jarních květin. Po necelých dvou kilometrech
od semanínské vlakové zastávky se nacházíme v jiném světě. Tady mezi stromy září bílá pokrývka,
jako by napadlo mnoho sněhu. V tichém údolí se
nachází lány kvetoucích bledulí. Nádherný lužní
les, jehož součástí jsou vývraty, zlomy připomínající prales, poskytuje útočiště rostlinným a živočišným druhům. Ta nádhera volá: „Člověče, zastav
se a přemýšlej.“ Tady vzpomínáme na členy, kteří
již nejsou mezi námi. Na Františka Švába, spoluzakladatele klubu kardiaků, milovníka přírody,
který nás před léty do těchto míst zavedl. Po očistě duše a společného fotografování, odjíždíme do
Opatova na oběd. Bylo nás 56 spokojených lidiček,
i když počasí bylo chladné. Návštěvu Královy zahrady doporučujeme každému, kdo nebude květinky trhat nebo vykopávat. Děkujeme manželům
Pokorným za přípravu krásné jarní vycházky.
Jl

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Koncem měsíce března a v první polovině dubna zaznamenala naše škola úspěšná umístění
převážně v přírodovědných oborech.
V krajském kole Matematické olympiády obsadil Jakub Simon (9. A) 2. místo, Kateřina Portlová (9. A) se umístila na 4. - 8. místě. Mezi 23
účastníky se stali úspěšnými řešiteli.
V 56. ročníku okresního kola Fyzikální olympiády kategorie E Kateřina oplatila Jakubovi porážku a obsadila 1. místo, Jakub byl druhý, Marie
Dvořáková (9. A) šestá. V kategorii F jsme brali
4., 6., 12. místo, a to Jan Kastner, Marek Dittrich
a Eliška Soukalová (všichni 8. A).
Jakub Simon obsadil ještě výborné 6. místo
v krajském kole Chemické olympiády.
I matematický Klokan a Pythagoriáda znají svá
pořadí, na prvních místech jednotlivých kategorií se umístili: Martin Chalupník, Kateřina Kotvová, Jáchym Tengler, Lucie Popelková, Kateřina
Portlová, Anežka Vargová, Markéta Zaoralová,
Martin Kysilka, Veronika Stodolová a Daniel Vomáčka.
Velkým úspěchem skončila dlouhodobá dějepisná soutěž „Slavné páry historie.“ Od října do

března odpovídali žáci 4. – 9. tříd v šesti kolech
vždy na tři soutěžní otázky. První dvě otázky byly
zaměřené na vyhledávání informací. Třetí úkol
byl vždy praktický. Letos žáci malovali portréty
Caesara a Napoleona, navrhovali šaty Kleopatře
a Josefíně, erb pro Záviše a Kunhutu, lepili koláže o Jindřichovi VIII. a Anně Boleynové, zahráli
si na kronikáře Ludvíka XVI. a Marie Antoinetty
nebo vytvořili známku Františka Josefa I. a Sissi. Do konce soutěže vydrželo 60 žáků. Nejlepší řešitelé jsou: Vendula Andrlíková 4. B, Lenka
Feltlová 4. A, Soňa Petrásová 4. B, František Ha-

rašta 4. A, Štěpán Jelínek 4. A, Aneta Soukalová 4. B, Eva Horáčková 5. B, Aneta Kastnerová
5. B, Martin Kohut 5. A, Tereza Pantůčková 5. C,
Tadeáš Matoušek 9. A, Martin Tichý 9. B, Žaneta
Petrásová 9. C, Andrea Dytrtová 7. C a Vít Ondrák
7. C. Všichni žáci obdrželi diplom a drobnou cenu,
ti nejlepší i nějakou zajímavou dějepisnou knihu.
I sportovní výsledky naší školy nezůstaly za
očekáváním. V okresním kole 6. a 7. tříd v basketbale se naše družstva shodně umístila na
5. - 8. místě. Každoročně se naše škola účastní
florbalového turnaje, který pořádá sousední lubenská škola. Tentokráte chlapci přivezli 2. místo.
Po nedávném okresním úspěchu ve florbalu v Moravské Třebové o sobě dali opět vědět žáci z prvního stupně. Do okresního kola v plavání skočili
rovnou po hlavě a ze svitavského bazénu si naše
prvostupňové naděje vylovily hned několik medailových ocenění jak v individuálních kategoriích, tak v kategoriích družstev, a to 2. a 3. místo.
Chtěli bychom vás pozvat na dvě větší akce,
které uspořádá naše škola k 750. výročí založení
města Poličky. První z nich proběhne 6. května
v 15.30, kdy společně se Svatojosefskou jednotou
pořádáme na Jordáně „Pohlazení pro maminky.“
Pásmo písní, textů, divadelních a hudebních vystoupení zajistí žáci I. stupně, kteří se umístili
v oblastních, okresních a krajských kolech na
prvních třech místech.
Druhá akce je naplánována na „Čas pro neobyčejné zážitky“, 6. června, kdy si od dopoledne až
do jedenácté hodiny večerní v hale Masarykovy
základní školy můžete vyzkoušet fyzičku, zavzpomínat na své sportovní začátky, anebo jen
tak s dětmi strávit příjemné minuty u sportovní
činnosti, kterou si vyberete. Akce pod názvem
„750 minut sportu“ je otevřená všem věkovým kategoriím. Přesný časový harmonogram naleznete
na stránkách školy a plakátech.
Mgr. Ludmila Haraštová

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

Poděkování
Touto cestou bych rád poděkoval panu Dostálovi, který našel a vrátil mou peněženku s penězi.
Vážím si upřímnosti a ochoty.
Petr Rykr

Úspěšný florbalový rok pro Poličku
O druhé dubnové sobotě se mužský florbalový
tým Poličky vydal na poslední ligový turnaj do Rokytnice v Orlických horách. V letošním ročníku je
soutěž až neuvěřitelně vyrovnaná. Hlavním cílem
mužstva bylo získat co nejvíce bodů a vyhnout se nepříjemnému boji o udržení soutěže na příští ročník.
FBC Polička – FBŠ Všestary
5:4 (2:1, 2:1, 1:2)
branky: Češka 2, Beneš O., Beneš J., Pazdera
asistence: Hermany 2, Dočekal, Schauer
V prvním zápase čekal na poličské florbalisty nevyzpitatelný tým z Všestar. Hned úvod ukázal, že to
nebude vůbec jednoduchý zápas. Snad z první útočné akce dokázal soupeř skórovat a ujal se tak vede-

ní v zápase. Poličské to probudilo a začali diktovat
tempo hry. Některé šance zůstaly ještě nevyužity,
ale pěkná kombinace Schauera s O. Benešem už
skončila zaslouženým vyrovnáním. Hra se potom
vyrovnala, ale Polička ještě do konce třetiny dokázala strhnout vedení na svoji stranu, zásluhou povedené střely Češky. Do druhé třetiny zase vstoupil
lépe soupeř, ale díky dobře provedenému trestnému
střílení J. Beneše a pěkné střele A. Pazdery, se Polička dostala do dvoubrankového vedení. Poslední část
byla ovšem ještě dramatická. Soupeř dokázal vyžít
přesilovou hru a dostal se tak opět do hry. 5 minut
před koncem ovšem Češka do Dočekalově přihrávce
dokázal skórovat a zdálo se být rozhodnuto. Všesta-

Dětské
cyklistické závody
I v letošním roce se oddíl SK Prima Polička
dohodl s pořadateli seriálu cyklistických závodů
„Hledá se vítěz“ probíhajících v Pardubickém kraji a podporovaném olympijským vítězem Jardou
Kulhavým na uspořádání kvalifikačního závodu
v Poličce.
Závod se ve spolupráci s místními základními
školami uskuteční v úterý 2. června v dopoledních
hodinách v lesoparku Liboháj. Závodit se bude na
uzavřeném okruhu mimo silniční provoz v kategoriích pro děti od první až do deváté třídy.
První tři závodníci a závodnice postupují do finále, které se uskuteční ve Vysokém Mýtě v sobotu
27. září.
Detailní propozice závodu jsou k dispozici na
www.hledasevitez.cz.

ry v závěru zápasu už jen korigovaly výsledek. Díky
skvělé práci brankáře Hamedera a obětavosti všech
hráčů zůstaly důležité 3 body na kontě poličských
FBC.
FBC Polička – FBC Dobruška
5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
branky: Češka 2, Pazdera, Schauer, Dočekal
asistence: Dočekal, Bouška, Hermany Pazdera
V posledním ligovém zápase této sezony nastoupili poličští proti houževnaté Dobrušce. Ta potřebovala k jistotě záchrany nutně zvítězit, kdežto poličští už mohli hrát v klidu. Na průběhu utkání to
bylo znát. Dobruška hodně držela míček a Polička
spoléhala na rychlé protiútoky, které se jim větši-

nou dařilo využívat. Ten první dokázal umístěnou
střelou ze střední vzdálenosti proměnit Schauer.
V druhém dějství byl obrázek hry podobný a Polička trpělivě čekala na svoji šanci. Ta přišla po skvěle
sehrané standardní situaci dvojice Herman - Češka.
Výborně chytajícího poličského gólmana Šlosra se
Dobrušským podařilo překonat až v půlce zápasu,
a tak byl stav utkáni po dvou třetinách 2:1. Závěrečná část byla ovšem ještě hodně dramatická. Nejprve
po krásném průniku po křídle naservíroval Bouška Dočekalovy, a ten už se nemýlil. Skóre zápasu se
pak rychle měnilo, na branku Dobrušky dokázal
odpovědět Češka a stále tak udržoval dvoubrankový
náskok. Kontaktní branka Dobrušky pak umocnila
jejich závěrečný tlak, který utnul střelou do prázdné branky A. Pazdera. Polička tak mohla na tomto
turnaji slavit zisk 6 bodů a konečné krásné 5. místo
v soutěži.
Sestava SK 1. FBC Polička po celou sezonu:
L. Hameder, J. Šlosr, V. Švanda, J. Bouška, J. Beneš, O. Beneš, M. Češka, M. Pazdera, A. Pazdera,
M. Schauer, P. Hermany, P. Dočekal, M. Kohl, J. Řezanina, L. Žatecký, V. Jakubík, trenér Marek Mandík
Závěrečné pořadí
1. Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí
2. Sokol PPAS Pardubice G B
3. FBK Piráti Sokol Chrudim
4. FTC Vysoké Mýto
5. SK 1. FBC Polička
6. Florbal Primátor Náchod B
7. FBC Skuteč
8. FBC Hradec Králové B
9. FBŠ Všestary
10. FBC Dobruška
11. FBK Jičín

Volejbalová
doba bronzová
Čtyři naše družstva skončila svá účinkování
v Krajském přeboru mládežnických družstev. Mladší žákyně na svém posledním turnaji v České Třebové sice podlehly rivalkám ze Svitav, ale jejich finiš
přišel na poslední chvíli, a tak jediný bod rozhodl
o tom, že se poličská děvčata mohou radovat z bronzových medailí.
Starší žákyně o den později na svitavské horké
půdě chtěly též potvrdit, že patří na stupně vítězů.
Po jednoznačně vyhraném zápase s Moravskou Třebovou bylo rozhodnuto, a tak proti Lanškrounu nenastoupila základní šestka. Boj to byl do posledního
míče, Polička nakonec v tiebreaku prohrála, ale na

závěrečném vyhlášení si mohla pověsit na krk bronzové medaile.
Stejného umístění dosáhly kadetky, které jako
starší žákyně sbíraly zkušenosti. Opět 3. místo.
Výjimku tvoří juniorky, které ve svém přeboru obsadily místo druhé. Ty si ale neoddychnou, neboť jim
začíná jarní část soutěže KP2 společně s ženami.
Ženy uspořádaly „Pyžamový turnaj“, který letos
proběhl v komorním duchu. A tak si na nové modýlky ložnic a postelí musíme počkat napřesrok.
Série barevných minivolejbalů v měsíci dubnu
skončila. Dolní Újezd pořádal předposlední turnaj,
kterého se zúčastnilo 108 družstev z Pardubického
kraje. Nejvíce se nám dařilo v barvě oranžové, kde
jsme vybojovaly 2. a 3. místo a 3. místo též v barvě
zelené.
V Lanškrouně jsme poskočili v barvě žluté na
1. místo (Martina Lazorová, Lucie Langerová).
1. místo v červené barvě (Aneta Mlynářová a Veronika Jiráňová), 2. místo v barvě oranžové družstvo
ZAHA (Michal Zahradníček, František Harašta).
Ostatní naše umístění 4., 6., 7., 8. a 12. místo.
Těmito výsledky jsme se nominovali na Mistrovství České republiky v barevném minivolejbale ve
dnech 6.–7. 6. do Hradce Králové.
-har-

Milan Češka
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Poličští muži stříbrní a zlatí

Fotbalová přípravka
Fotbalový turnaj starších
přípravek v Moravské Třebové
V neděli 12. 4. jsme absolvovali první turnaj jarní části Krajské soutěže přípravek. Na kluky čekali
soupeři ze Skutče, Libchav a Mor. Třebové. Naši
borci zúročili dobrou práci v zimní přípravě a ve
všech třech utkáních, po dobrých výkonech, zvítězili. Ke stejnému výsledku gratulujeme i borcům
z mladší přípravky.
Výsledky:
Polička – Skuteč
5:2
branky: Valouch 3x, Mach, Bulva
Polička – Libchavy
7:0
branky: Valouch 2x, Večeřa 2x, Mach, Bulva,
Pham
Polička – Mor. Třebová
4:1
branky: Valouch 2x, Mach, Pham

Dne 22. 3. se ve Chvaleticích odehrálo finále
Poháru Pardubického kraje ve volejbale mužů.
V soutěži startují týmy do výkonnostní kategorie KP2. Do nedělního finále postoupily 3 týmy
Chocně, Pardubic a Poličky. Naši borci nejprve
vyučili tým pardubických vysokoškoláků 3:0
a poté si prodloužili nedělní herní odpoledne,
když s Chocní prohráli v tie breaku 15:13.
Bylo z toho krásné druhé místo a cena pro nejlepšího hráče turnaje z našich řad.
Týden na to se 28. 3. v Česticích uskutečnilo
finále Pohárů Pardubického a Hradeckého kraje.
Z Pardubicka dorazili Choceň a Polička, z Hradecka Chleny a Stěžery. Poličáci do turnaje vlétli
ve velkém stylu. Stěžery nenašly recept na doko-

nale namazaný domácí stroj a prohrály 2:0. Následuje zápas s Chocní, kdy se náš tým nechal inspirovat slavným rodákem a odehrál dokonalou
symfonii a opět vítězí 2:0. Utkání s Chleny bylo
vyrovnanější, ale díky zkušenostem, přehledu,
nervům pokerových hráčů a především vůli zvítězit, se zadařilo v poměru 2:1 udolat královehradeckého soupeře. Po pohledu na tabulku bylo
zřejmé, že Spartak Polička v neděli vyučoval volejbalovou hru a zvítězil zcela jasně ve východočeském finále Poháru.
Navíc byl zvolen z našich řad nejlepší nahrávač
turnaje Michal Bulva, čímž bylo podrženo toto
úspěšné volejbalové vystoupení.
BUM

Sestava: Makovenyi, Pham, Zahradníček, Bulva, Vraspír, Mach, Valouch, Večeřa, Vu, Světlák,
Dzurko
Trenéři: Lajžner, S. Mahu
Fotbalový turnaj starších
přípravek v Letohradě
V sobotu 18. 4. jsme se zúčastnili dalšího turnaje jarní části Krajské soutěže přípravek. Postupně
jsme se utkali se soupeři z Letohradu, Jablonného
n. O. a Libchav.
K turnaji jsme odjížděli bez brankáře (povinnosti v mateřském oddílu), proto nám vypomáhali
brankáři mladší přípravky. V průběhu turnaje se
nám postupně zranili Přemek Mitáš (zasáhl pouze
do prvního utkání) a Johny Valouch (nezasáhl do
posledního utkání).
První zápas s domácím Letohradem byl vyrovnaný, o čemž vypovídá i konečný výsledek. Obě
mužstva se několikrát vystřídala ve vedení a remíza je proto spravedlivá.
Ve druhém utkání s mužstvem z Jablonného
naši borci po celý zápas dominovali, s chutí si zakombinovali a soupeře jasně přehráli i přestříleli.
V posledním zápase s dobře hrajícími borci
z Libchav nám i vlivem prořídlé sestavy docházely
síly, nedokázali jsme se vyrovnat s rychlou a důraznou hrou soupeře a i díky neproměněné penaltě
jsme zaslouženě prohráli.
Výsledky:
Polička – Letohrad
4:4
branky: Valouch 2x, Pham 2x
Polička – Jablonné n. O.
12:0
branky: Mach 3x, Zahradníček 3x, Kučera
2x, Valouch, Pham, Bulva, Vraspír
Polička – Libchavy
1:5
branka: Mach
Sestava: M. Mitáš, Chalupník - Pham, Zahradníček, Bulva, Vraspír, Mach, Valouch, Večeřa, Kučera, P. Mitáš, Dzurko
Trenéři : Lajžner, S. Mahu
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Tenis
21. 3. turnaj mladších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Na tomto turnaji startovala pouze Šárka Uhlířová,
která zaznamenala jeden vítězný zápas ve dvouhře.
22. 3. turnaj babytenistů v Hlinsku. Mezi 12
chlapci bojovali také naši, Adam Novák, který obsadil 11. místo a Důša Zahradníček, který skončil
na 7. místě.
28. 3. turnaj dorostenek a starších žáků v Poličce. Mezi dorostenkami se dařilo Lucce Jílkové,
která ve čtyřhře získala 1. místo. Na turnaji hrála
také Eliška Hrubá. Mezi žáky zkusil štěstí Dan
Fučík, ale nevyšlo to.
28. 3. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové.
Z našich děvčat bojovala pouze Kačka Kotvová
a úspěšně. Ve dvouhře obsadila 2. místo a ve čtyřhře 3. místo.
4. 4. turnaj mladších žákyň a dorostenců v Poličce. Posledního zimního turnaje se mezi dorostenci zúčastnili Adam Jelínek a Zdenda Jílek. Po
vzájemném souboji se z výhry radoval Adam.
Turnaj mladších žákyň skončil opět obrovským
úspěchem pro naše hráčky. Turnajový titul v silné konkurenci slavila naše sehraná dvojice Kačka Kotvová - Simča Válková. Kačka ještě získala
2. místo ve dvouhře a Simča 5. místo ve dvouhře.
Dařilo se také dalším našim hráčkám. Dvojice Karolína Vendolská - Klaudie Matoušková, vyhrála
jeden zápas ve čtyřhře a Klaudie také ještě jeden
zápas ve dvouhře.
Bojovný výkon podala také Esterka Navrátilová
a pěkný výkon předvedla na svém prvním turnaji
Gwen Gonnott, hráčka maminky z Poličky s fran-
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couzskými kořeny v současné době žijící v Praze
a trénující v Poličce.
Všem našim hráčům a hráčkám přejeme mnoho úspěchů v soutěžích družstev a v letní sezoně
jednotlivců.
Dobrá rada všem, kteří chtějí na turnajích uspět.
Musíte je hrát! A to nejen doma, ale hlavně jezdit
do okolních měst.
Od 20. 4. začíná na poličských kurtech letní sezona. Zveme všechny milovníky tenisu k návštěvě
našeho areálu. Vše, co se týká provozní doby a cen,
zůstává beze změn. Vše podstatné se dozvíte na
našich internetových stránkách na adrese: www.
tenis-policka.cz.
-zj-

Lucka Jílková získala 1. místo na turnaji
dotostenek ve čtyřhře

Sportovní lezení na umělé stěně
Za provokativně vyhlížejícího data 13. února
v pátek proběhly závody ve sportovním lezení. Aby
se lezlo na rychlost a obtížnost, bylo za potřebí podpory ze strany ZŠ Na Lukách, ŠSK při ZŠ Na Lukách,
Horoklubu Polička, Mozaiky Polička, sponzorů
a dobrovolných nadšenců. Celkem v okresním kole
závodilo 49 dětí z toho 26 dívek. Každé dítě lezlo
2 x rychlocestu, kde se započítával lepší výsledek
a 2-3 x cestu na obtížnost. Odjištěno bylo přes
211 lezeckých pokusů dětí na umělých horolezec-

Michal Štěpánek, Vláďa Střílek. V předcházejícím
oblastním kole nám svou účastí vytáhli trn z paty
při jištění Láďa Jílek a Lída Nožková, která mimo
jiné pomáhala s Nikolou Bidmonovou zapisovat
výsledky a organizačně se podílet na vyhodnocování a psaní diplomů. Znovu se potvrdilo, že je tato
činnost v rámci vyhodnocování, zapisování výsledků a následné kontroly složitá a je potřeba dospělá
osoba, která by se stabilně o tento zodpovědný post
podělila. Na naší škole jsou děti šikovné. Přesto jde

Opět dosáhli
na stříbro
Již čtvrtou sezónu bojovalo
mužstvo Římskokatolické farnosti Polička v KAHL (Křesťanská amatérská hokejová
liga). 21. března tohoto roku
sehrálo závěrečné finálové
utkání v Rychnově nad Kněžkou proti HC Klofani Chrudim. Fandit přijel autobus fanoušků
a někteří zvolili jízdu auty. Povzbuzování se neslo
celou halou a tím přispělo k výborné atmosféře finále. Vysněné první místo se mužstvu Poličky nepodařilo dosáhnout, přesto považujeme 2. místo
za velký úspěch. Děkujeme všem mužům za jejich
chuť hájit barvy naší farnosti a chceme jim poblahopřát k úspěchu.
Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Turisté zvou

kých cestách. Cesty připravovaly: Petr Klíma, Petr
Hartmann, Jan Chvála, Michal Štěpánek, S. Nožka,
Vláďa Střílek. Rád pochválím ty, kteří se podíleli
třináctého v pátek na bezpečném jištění každého
z dětí: Petr Klíma, Petr Hartmann, Jiří Kobylka,

o děti, po kterých se musí vše kontrolovat a opravovat.
Snažím se tímto poukázat na stav spolupráce
města a škol při organizaci dětských sportovních,
ale i nesportovních soutěží. Málokdo si chce připustit, že v konečném důsledku na tomto zatím neutěšeném stavu tratí nejen děti. V okolních městech
jako je Moravská Třebová, Litomyšl a Svitavy to jde.
O zdárný chod závodů se postarali také stopeři, rozhodčí a zapisovatelé: N. a N. Kábelovi, M. A. P. Vičarovi, D. Chválová, K. Justová,
N. Barbaťuková, M. Křivka, J. Hejl, M. Dvořáková,
M. Krejzová, R. Fuksová, B. Pražanová, J. Uher,
E. Krumplová, P. Pazderová, kterým patří poděkování. V neposlední řadě jsme vděčni městu Polička
a sponzorům: Prima-sport, Kniha Petrová, Pekárna Borová, Reklama Bartoš, Ravensburger, HUDY
sport Pardubice, Elektro Kelvin, OCÚN, Enter,
T-mobile Jílek a další, kteří byli ochotni přispět
na medaile a drobné ceny. I jejich podpora tomuto
každoročnímu lezeckému klání přidává na vážnost
a příjemné atmosféře. Oceňujeme vstřícnost ZŠ
Na Lukách za to, že je ochotna umožnit využívání
materiálního zabezpečení a horolezecké stěny, jejíž provoz stojí nemalé finanční výdaje. Doufáme
v aspoň malou návratnost v podobě nových lezců
a lezkyň, kteří stěnu využijí nejen v časech pro skalní lezení nepříznivých.
Stanislav Nožka, ŠSK při ZŠ Na Lukách

Stolní tenis – sezona 2014/15
Další sezonu za sebou mají hráči oddílu stolního
tenisu TJ Spartak Polička.
„A“ mužstvo, které loni postoupilo do krajské
soutěže ve složení Baláš J., Čípa L., Fendrych J.,

Pátek 1. května - Cyklovýlet
do Letovic. Na první letošní
vyjížďku na kolech v délce asi
75 km se sejdeme v 8.00 hod.
pod Tylovým domem. Na vyjížďku zve Míla Štefka
7. - 10. května Javorníky Vsetínské vrchy. Autobusový
zájezd do oblasti Vsetína. Připraveny jsou trasy
v délce 14 -20 km. Kapacita zájezdu plně obsazena.
Zájezd vede: Jiří Andrle
Středa 13. května - odpolední vycházka. Odjedeme vlakem ve 12.31 hod. do Pusté Kamenice
a odtud pěšky přes Rudu, Karlštejn a Malé Perničky do Pusté Rybné. Autobusem do Poličky. Trasa
asi 12 km. Vycházku vede Jiří Andrle
Sobota 23. května - Za památkami UNESCO –
Kroměříž. Na letošní zájezd za památkami
UNESCO se vypravíme autobusem do Kroměříže.
Zájezd vede Jiří Andrle.
Středa 27. května - Odpolední vycházka. Odjezd autobusem v 11.25 hod. do oblasti Svojanova.
Trasa asi 10 km. Na vycházku zve Pepa Brokl
Sobota 30. května - Skutečské lomy. Vycházka po naučné stezce Skutečské lomy. Odjezd
objednaným autobusem do Skutče, procházka
kolem skutečských lomů, prohlídka Skutče. Dále
pokračujeme do Předhradí kolem Krounky. Odjezd z Předhradí linkovým autobusem. Trasa asi
14 km. Vycházku vede Vilma Červená
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.

Ševčík L. a Trnka J. v celé sezoně bojovalo ve velmi
nabité konkurenci a nakonec pouze s jedním vítězstvím a třemi remízami sestupuje do okresního
přeboru.
V okresním přeboru hrálo „B“ družstvo, ve kterém se nejvíce prosazovali L. Ševčík, K. Uttendorfský J. Trnka, M. Andrlík, J. Andrlík a E. Střílek
a po střídavých úspěších nakonec relativně v poklidu uhájili příslušnost v okresním přeboru po
pěkném 5. místě.
V okresní soutěži bojovali hráči „C“, skončili nakonec na 6. místě. Ve složení D. Sršeň, M. Štofila,
L. Hartman, O. Dostál a O. Šťastný získali zápasové zkušenosti, které zejména ty mladé posouvají ve
výkonu nahoru.
V sobotu 11. 4. proběhl na konec sezony oddílový
turnaj, ve kterém zvítězil J. Baláš, před L. Ševčíkem a třetím L. Čípou. Na dalších místech skončili
J. Fendrych, M. Andrlík a D. Sršeň.
J. B.
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Jarní přívlač
začala vánicí

Rybáři už zase závodí

V sobotu 18. dubna se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička konal závod Jarní
přívlač, kterého se zúčastnilo 134 rybářů z České
i Slovenské republiky. Začátek byl poněkud dramatický, neboť se přihnala hustá sněhová vánice.
Členové cechu svatého Petra však prokázali, že
nejsou žádní třasořitkové a bez mrknutí oka „šli
do toho“. Odměnou jim byla rybařina, k jaké nedochází každý den – ryby braly jak zjednané.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k závodu
řekl: „Jedná se o další jarní velký závod v přívlači po Poličském duhákovi (I. ročník, přívlač
dvojic) a 5. ročníku Monfish cupu (lov na mušku). Dva závody v přívlači krátce po sobě jsme
udělali na zkoušku, bude-li o něj zájem. Pohled
na startovní pole ukazuje, že zájem je, účast je
velice solidní. Abychom neporušili tradici, i na
tento závod jsme vysadili dalších 2 500 velkých
ryb (pstruhů a sivenů). Zajímavostí je, že producenti nám tentokrát nabízeli jen velké ryby

Druhý ročník Únorové dírky
Za nádherného mrazivého rána se v sobotu 7. února zapsal do závodu překvapivě vysoký počet 138 rybářů. Cílem bylo ulovit za pouhých 150 minut co nej-

skvělá, všude vládla dobrá nálada a pohoda. Na
každém kroku bylo znát, že celková úroveň, a to nejen pokud jde o rybářské umění, ale též o „obyčejná“
lidská přátelství a vzájemný respekt, byla vysoká.
Ryby velmi dobře braly, a to po celý závod, celkem
se jich ulovilo 3 232. Jako staromódní rybář nemohu
pochopit, že za pouhé čtyři hodiny čistého lovu lze
ulovit téměř polovinu nově vysazených ryb. Pokud
se nemýlím, nebylo při podobných jarních akcích
v letech minulých dosaženo lepšího výsledku. Svědčí

Vítězové závodu Poličský duhák při přebírání pohárů a věcných cen

Na snímku jsou nejúspěšnější závodníci
s poháry (zleva): Jan Stránský (za největší
ulovenou rybu), dále za celkové umístění
3. Jiří Kachlík, 1. Mirek Hlásenský,
2. Jára Martinů.
o váze 0,5 až 1,2 kg. Z pohledu rybářů je to pochopitelně vynikající, z našeho už méně, vezmeme-li v úvahu finanční stránku věci.
Ryby berou perfektně, máme z toho všichni
radost, není divu, že rybáři jsou na výsost spokojení, tím spíš, že jsme v propozicích každému
dovolili odnést si domů pět ryb. Téměř všichni
toho využili, však si je zaplatili ve startovném.
A pro nás je to reklama. Po ranní husté vánici
se počasí umoudřilo a je nádherný slunečný den,
panuje všeobecná spokojenost a z toho máme
radost.“
Konečné výsledky: 1. Hlásenský Mirek, 2. Martinů Jára, 3. Kachlík Jiří, 4. Kastner Lukáš, 5. Gabura Pavol atd. Celkem bylo uloveno 1 964 ryb,
z nichž si závodníci ponechali 544. Největší rybu
ulovil Jan Stránský (štika 78 cm). Pro první tři
závodníky byly nachystány krásné poháry, další
obdržel i lovec největší ryby.
Text a foto: L. Vrabec

750 minut sportu
Sportovní akce 750 minut sportu na Masarykově základní škole - přijďte si zdarma vyzkoušet
sportovní aktivity (florbal, volejbal, futsal, zumba, aerobic, jumping, joga…), které nabízí Masarykova ZŠ Polička společně s Mozaikou. Sobota
6. 6. 10.00 – 22.30 hod. hala Masarykovy základní
školy.
Info: 750minut@seznam.cz
Petr Schaffer, Masarykova ZŠ
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Kdo by si myslel, že se zimou rybáři zabalí svoje fidlátka, byl by na omylu, protože když je hladina vody
zamrzlá, chytají „na dírkách“. Takto 7. února proběhl
první letošní závod Únorová dírka. Dva další následovaly, když led sešel.

více pstruhů, sivenů, okounů, štik a candátů. Každá
ulovená ryba se započítávala jedním bodem. Ryby
místy braly, místy zase ne, jak to bývá. Celkem slušně brali na malé rybičky okouni, kterých se ulovilo
poměrně dost, také menší štiky.
Umístění nejlepších: 1. Melezínek Vlastík - 11 ryb,
2. Motyčka Miloš - 10 ryb (z toho jedna štika 52 cm),
3. Bidmon Jirka - 10 ryb atd.
Hospodář Rybářského sdružení Vysočina Polička
Jaroslav Martinů k závodu řekl: „Děkuji všem a každému zvlášť za účast a zároveň všechny zvu na příští sobotu, tj. 14. února, na Zlatou šupinu 2015. Startovné je silvestrovské, tj. 150 Kč, startovné bude
platit i po závodě, ryby je dovoleno si ponechat - tři
pstruzi včetně štiky a okouni bez omezení. Při zápisném je povinná ochutnávka skvělého rybářského punče, který je součástí ceny startovného. Moc
se těšíme.“

to o mnohém, mimo jiné i o úrovni dnešních rybářů a rybářské techniky. Všem přítomným děkuji za
účast, všichni byli skvělí. Děkujeme také všem rozhodčím i celému technickému zázemí za nezbytnou
přípravu.“
Konečné výsledky: 1. Miroslav Popelka + Petr Jílek, 2. Jára Martinů + Petr Bačovský, 3. Pepík + Péťa
(Konopásek + Řebíček) atd. Neodpustím si podotknout, že jmenovaný Jára Martinů je synem našeho
hospodáře a vyrůstá z něj špičkový borec (pokud už
jím není).
Foto: Eva Křivková, text: L. Vrabec

Zlatá šupina
Za mrazivého a větrného počasí, které vládlo
14. února, se do závodu přihlásilo 112 rybářů, kteří
spolu svedli urputný souboj s cílem ulovit takové
tři ryby, které dohromady změřené budou nejdelší. Ryby braly lépe než minulou sobotu při únorové
dírce. Bylo to znát při závěrečném měření ryb, kdy
solidní úlovek předložilo několik desítek rybářů
(jednalo se o pstruhy, štiky a okouny).
Nejlepších výsledků dosáhli: 1. Sýkora Josef 149 cm, 2. Řehák Radek - 143 cm, 3. Kopiště František - 135 cm, 4. Flídr Vladimír - 134 cm atd.
Poličský duhák – závod dvojic
Za krásného jarního rána 21. března se do 1. ročníku závodu Poličský duhák zapsal rekordní počet 258
skvělých rybářů z České i Slovenské republiky.
Hospodář Jaroslav Martinů k tomu řekl: „Mám
za to, že takové množství skvělých vláčkařů, neváhám říci elita mezi rybáři v ČR, se v historii našeho
sdružení zde na závodech nesešla a pochybuji, že se
tak stalo někde jinde na jiné vodě. Atmosféra byla

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

Jan Roušar kráčí
v páce nahoru

Muškařská špička ČR a SR
na Monfish cupu
Během soboty a neděle 11. a 12. dubna se na re- byla od začátku nastavena velice dobře, na čem
víru Rybářského sdružení Vysočina Polička Pod
jsme se dohodli, to každá strana bezezbytku splKopcem konal 5. ročník Monfish cupu, na němž se
nila. Naším úkolem je přivést na start co nejvíc
pravidelně scházejí špičkoví muškaři z České i Slo- závodníků, sdružení se stará o zarybnění a přívenské republiky. V sobotu proběhla rozřazovací
pravu revíru. Mám-li se ohlédnout po předchokola, v neděli finále. Hospodář sdružení Jaroslav
zích ročnících, řekl bych, že letošní je díky počasí
Martinů nám v neděli k závodu řekl:
nejlepší. Pokud jde o účast, tak největší byla 186
„Je to náš největší jarní závod v muškařské tech- závodníků, dnes jich je 152, což taky není špatnice. První ročníky organizovalo naše sdružení
né. Vládne tady pohoda a spokojenost, je krásně
pod názvem Jarní muška, nyní už pět ročníků po- a ryby berou.“
řádá závod spolu s námi pražská firma Monfish.
Pokaždé máte pro účastníky připraveny rybářJedná se o největší setkání našich a slovenských
ské zájezdy do Mongolska, Slovinska i jinam. Kolik
muškařů, letos se jich zde sešlo 152, což je uspoko- jste jich už rozdali?
jivý počet. V sobotu se na startu sešli všichni, do
„V každém ročníku rozdáváme minimálně
nedělního finále postoupilo sto nejlepších. Včerej- dva, loni tři a letos opět tři (Mongolsko, Slovinšek byl z rybářského hlediska velice úspěšný, bylo
sko, Dánsko). Zájezd do Slovinska stojí zhruba
uloveno 3 198 ryb, což je nejlepší výsledek za dobu 10 000 až 13 500 Kč, do Mongolska mezi 50 000
existence závodu. Navíc bylo nádherné počasí. a 60 000 Kč.“
Revír jsme před závodem jako vždy náležitě zaJe známo, že zájezdy se udělují poněkud neortorybnili. Dovezli jsme pstruhy, kteří se v republice
doxním způsobem – nezískávají je tradičně vítězovylíhli z jiker z Dánska. Že naprosto splnili naše
vé, ale děje se to na základě losování…
očekávání dokazuje úlovek. Mám zato, že včerej„Je to tak. Výherce zájezdu každoročně vylosuje
šek i dnešek se stal vzhledem k celkové atmosfé- ze stovky čísel jedno pro příští ročník a ten, kteře a spokojenosti účastníků oslavou rybářství. rý ve finále toto místo obsadí, vyhrává zájezd do
Všichni jsme rádi, že jsme u toho mohli být a že
Mongolska. Tento způsob jsme zvolili proto, že
naše spolupráce s firmou Monfish tak dobře fun- v prvních ročnících někteří výherci se zájezdem
guje.“
„obchodovali“, což jsme považovali za neetické.
Domnívám se, že podobné setkání špičkových
Musím dodat, že vítěz závodu získává také velmi
muškařů je evropskou, ne-li světovou raritou…
hodnotnou cenu, takže o nic nepřichází.“
„Podle informací od muškařů, kteří už se svým
xxx
nádobíčkem zbrousili celý svět, se lze domnívat,
K rozdílení byla připravena řada krásných poháže setkání u nás v Poličce je buď největší, nebo
rů. Pro tři nejlepší závodníky v letošním ročníku
k největším akcím tohoto druhu patří. Jsme na to
Monfish cupu, dále putovní pohár pro nejlepšího
jak se patří hrdí a jsme rádi, že takovou velkou
muškaře z Poličska (Milan Mužík), za největší
a významnou sešlost pro naše a slovenské přátele
ulovenou rybu (Exnerová – štika 75 cm), pro nejúna našich vodách organizujeme.“
spěšnějšího juniora (Tomáš Langer), pro nejúspěšZmínil ses, že včera bylo uloveno přes 3 000 ryb. nější rybářku (Petra Jörková). Pozornost obdržely
Kolik jste jich vysadili?
další dvě nejúspěšnější ženy v závodním poli. Kro„Protože Monfish cup je letos už druhým velkým
mě toho byly připraveny velmi hodnotné věcné
jarním závodem, usoudili jsme, že z předchozí
ceny jako muškařské pruty v ceně 2-3 tisíce korun,
přívlače zůstalo ve vodě nejméně 1 500 ryb. K nim
muškařské nářadí a náčiní, dárkové koše atd.
jsme vysadili dalších 4 000 pstruhů a sivenů.
Nejúspěšnější závodníci: 1. Heimlich Roman,
Chytí-li se dnes kolem 800 ryb, bude jich ulove- 2. Roza Luboš, 3. Hosenseidl Miloslav, 4. Ungr
no celkem zhruba 4 000, takže lze říci, že skoro
Vojtěch, 5. Chyba Pavel atd.
každá už byla na háčku. To svědčí nejen o skvělé
Rybářské zájezdy: Už v sobotu po rozřazovaúrovni závodníků, ale i o kvalitě ryb a zarybnění.“ cích kolech byl předán zájezd do Dánska. V neděli
xxx
převzal zájezd do Slovinska vítěz závodu Roman
Spolumajitel firmy Monfish pan Martin Grün
Heimlich. Loni vylosované číslo 23 obsadil a zánám řekl: „Musím zdůraznit, že spolupráce naší
jezd do Mongolska vyhrál Tomáš Langer z Prahy.
firmy s Rybářským sdružením Vysočina Polička
Text a foto: L. Vrabec

1. poličská RC Rally Show
Modelářský kroužek, zaměřený na rádiem řízené modely sportovních vozů, funguje v poličské
Mozaice teprve druhým rokem. Stejně jako skutečné rallyové předlohy, jsou i naše modely předurčeny k automobilovému sportu. Specializujeme
se na RC Rally – zmenšenou verzi skutečných rally
závodů. RC Rally je oblíbenou součástí modelářského světa u nás v České Republice i v mnoha
dalších státech Evropy, jako je Polsko, Itálie, Rakousko a další.
V sobotu 18. dubna jsme pro vás na dopravním
hřišti v Poličce uspořádali malou přehlídku s cílem přiblížit vám činnost našeho zájmového útvaru. Na pomoc jsme přizvali i několik modelářských
přátel z dalekého okolí. Účastníci této akce dostali
možnost vyzkoušet si atmosféru RC Rally závodů.
Kdo se přihlásil do některé ze čtyř kategorií, ten
dostal šanci zazávodit si RC Rally speciálem SVČ
Mozaika.
Doprovodným programem byla expozice velmi
povedených kamionů a dalších modelů od kolegů Ládi Tahala a Pavla Jandy, kteří k nám přijeli
z Přelouče a Pardubic. Druhou skupinkou nad-

šenců, která naši akci svoji účastí podpořila, byla
SpitalRing Crew v čele s Filipem Kalou - modeláři
z Brna, holdující především RC buggynám. Ostré
tempo zmíněné populární RC Rally pak všem divákům předvedli kolegové z Rally Brno – Luboš
Klinkáček a Honza Šmarda.
Přes poměrně nepříznivé počasí se této akce zúčastnilo několik desítek diváků, z čehož se celkem
22 odvážlivců přihlásilo do soutěže. Každý závodník startoval hned ve dvou rychlostních zkouškách. Pravidla soutěže respektovala, ve zjednodušené formě, skutečné regule RC Rally. Vítězové ve
všech kategoriích pak byli oceněni cenami, věnovanými SVČ Mozaika a sponzorem akce, jímž byl
Pneuservis Červený.
Za kroužek Modelářů Mozaika a celý tým SVČ
Mozaika bych rád poděkoval všem návštěvníkům
a spolupořadatelům. Díky za váš zájem a ohlas,
jenž jsou pro nás tou nejlepší motivací k uspořádání dalších takových akcí. Sledujte nás na facebook.
com/modelarimozaika.
Jiří Neudert

Před dvěma lety jsem psal o prvních úspěších
Jana Roušara v armwrestlingu (přetláčení rukou
nebo-li páka). Honza od té doby nepolevil, ba naopak stále stoupá nahoru.
Jan Roušar posiluje 15 let, z toho již 5 let prochází specializací na páku. První roky se účastnil soutěží pouze jako sběratel zkušeností, až 23. 11. 2013
prolomil bariéru a získal první bronzovou medaili.

Medailové úspěchy pokračovaly i později. V sezoně léto 2014 až jaro 2015 bodoval 30. srpna v Češově v 1. kole extraligy armwrestlingu, kde vybojoval v kategorii do 95 kg 1. místo v přetlačování
levou rukou a 2. místo v soubojích pravou rukou.
Na tyto úspěchy navázal 13. prosince na pohárové soutěži v Kněžnici u Nymburka, kde v kategorii
do 100 kg dokázal stříbro levou, pak ještě přidal
bronz taktéž levou rukou v kategorii nad 100 kg.
Dne 11. 4. měl Honza startovat na mistrovství
ČR, ale z důvodu zranění na tuto domácí vrcholnou soutěž neodcestoval.
Talentovanému borci, který letos oslavil 3. března 30. narozeniny, přeji rychlé zotavení a v další
sezoně ještě větší úspěchy než doposud, nejlépe
v podobě jedné z medailí na mistrovství České
republiky.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Připraveni
na nájezdu
Vážení příznivci poličského sk8u, je čas informovat o našich připravovaných aktivitách v roce
2015. Tento rok pro vás opět chystáme Poličské závody a to rovnou dvakrát. První budou jednodenní
závody a to 20. června přímo v Poličce na úplně
novém místě. Zatím čekáme na schválení uzavírky.
Když se nám ale povedlo uzavřít v minulém roce
Hřebečský tunel, tak nás tohle nemůže zastavit.
Druhé závody budou tradičně dvoudenní v termínu 8. - 9. srpna. Jako už jednou před lety, se
navíc bude jednat o závody, které ponesou značku
mistrovství České republiky 2015. Takže se určitě
máme a máte na co těšit. Navíc jednáme se zástupci Vysočina Arény v Novém Městě, kde chceme
před srpnovými poličskými závody udělat týdenní
Sk8 Camp. Věc je však zatím v plenkách a uvidíme,
jak se to vyvine. Samozřejmě vás o veškerých dalších podrobnostech budeme informovat.
Pokud nám opět počasí nezačne dělat například
dubnovokvětnové sněhové jazyky, tak teď začnou
první tréninky. Pokud by měl kdokoli chuť začít trénovat jak své ratolesti, tak třeba sebe, volejte naši
trenérku Renatu Škrabalovou 608 861 613. Tento sport je určen pro všechny a v jakémkoli věku.
„Batolata jezdí na všech čtyřech a dědečkové zase
na zadku“.
Těšíme se jak na výkony našich závodníků, tak
na vděčné poličské obecenstvo.
-jt-
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Plavecký bazén
1. pátek

14.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
2. sobota
14.00-20.00
3. neděle
zavřeno
4. pondělí 6.00-8.00, 9.15-10.15, 15.00-16.00,
z toho 15.00-16.00 Aguagravidibic
1 dráha, 18.00-20.00
5. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
7. čtvrtek
6.00-7.30, 15.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
8. pátek
14.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
9. sobota
14.00-20.00
10. neděle zavřeno
11. pondělí 6.00-10.00, 15.00-16.00, z toho 15.0016.00 Aguagravidibic 1 dráha, 18.0020.00
12. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
13. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14. čtvrtek 6.00-7.30, 15.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
15. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
16. sobota 14.00-20.00
17. neděle
zavřeno
18. pondělí 6.00-8.00, 9.15-10.15, 15.00-16.00,
z toho 15.00-16.00 Aguagravidibic
1 dráha, 18.00-20.00
19. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
20. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
21. čtvrtek 6.00-10.00, 15.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
22. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
23. sobota 14.00-20.00
24. neděle zavřeno
25. pondělí 6.00-8.00, 9.15-10.15, 15.00-16.00,
z toho 15.00-16.00 Aguagravidibic
1 dráha, 18.00-20.00
26. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
27. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
28. čtvrtek 6.00-7.30, 12.00-13.30, 15.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
29. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
30. sobota 14.00-20.00
31. neděle zavřeno

•

•
•

•
•
•
•
•
•

vých plenkách do vody s přiléhavou gumičkou
kolem nohou.
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 na
www stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Od dubna je z organizačních důvodů ukončeno
cvičení ve vodě – aquaerobic. Děkujeme za pochopení.

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 jednorázo-

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

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 725631.

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.
In-line plocha na zimním stadionu otevřena od 1. května. Bruslení pro veřejnost:
úterý 17.15 h - 18.15 h., neděle 15.30 h - 16.30 h.
Po osobní nebo telefonické domluvě je možnost
objednat in-line plochu pro kolektivy u p. Grubhoffera na telefonních číslech: 461 725 427,
605 246 743.
Bruslení pro kolektivy je možné ve dnech: úterý,
pátek a neděle.

Informace z PVL

9. 4.
16. 4.

V dubnu byly odehrány poslední zápasy XVI. ročníku PVL
Polička s výsledky:
2. 4. Jaruni - ASPV
1:1
Jaruni - K6
0:2
K6 - Pajdáci
2:0 (k)
THT - K6
0:2
THT - K6
0:2
Pajdáci - Hrošíci
0:2 (k)
ASPV - Bystré
0:2
Bystré - Hrošíci
2:0 (k)

Kompletní výsledkovou listinu a výsledky odehraných zápasů naleznete na www.policka.cz/avl.
Konečné pořadí družstev:
1. K6
18 b.
2. THT
17 b.
3. Jaruni
17 b.
4. Bystré
11 b.
5. ASPV
11 b.
6. Pajdáci
8 b.
7. Hrošíci
2 b.
Slavnostní ukončení s vyhlášením výsledků proběhne 22. 5. v salónku restaurace Starohradská.
Zahájení ligy plánujeme na říjen. Přihlášky družstev do XVII. ročníku bude možno podávat do 14. 9.
e-mailem na adresu sody@seznam.cz.
Děkujeme firmám Bartosh, s. r. o. - reklama,
Kovoslužba Bulva, Tiskárna Polička, MIRO Borová, Ravensburger za poskytnutou věcnou podporu
a těšíme se s hráči nashledanou.
Za OV PVL
J. K. Dvořák, TJ Spartak Polička

Hurá na volejbal!
Hrajete volejbal a chtěli byste si zahrát častěji?
Je-li vám 16 či více, pak není problém! Muži i ženy
každé pondělí od 20 hod. - hurá na volejbal v sokolovně!
Za TJ Spartak Polička, ASPV volejbal zve
J. K. Dvořák

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

