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Novoroční slovo starosty
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
dovolte mi v tomto krásném čase začínajícího
nového roku Vám všem a každému jednomu z Vás
poděkovat za celoroční práci pro Vaše rodiny a též
i pro naše město.
Rok 2016 byl pro naše město rokem velmi dobrým, opět se mnohé podařilo nově vybudovat, případně pěkně opravit. Myslím, že jsme loňský rok
nepromarnili a společnými silami dokázali pro
naši Poličku zajistit mnoho užitečného.
Za zásadní stále považuji naši velkou vůli nevyčerpávat se zbytečným politickým handrkováním.
Trvalou snahou musí být naše síly spojovat ve prospěch dalšího všestranného rozvoje města.
V dnešním složitém a rychle se měnícím světě je
stále více patrné, že kde se rozumně nespolupracuje a intrikuje, dochází k oslabování a je jedno,
zda tomu je na úrovni státu, krajů, případně měst
a obcí.
Hlavním úkolem dnešní doby musí být nepovolovat v úsilí o stabilizaci našich občanů. Nelze
netečně přihlížet, jak nás každoročně ubývá a naší
omluvou nemůže být ani skutečnost, že v některých městech lidí ubývá ještě výrazně rychleji.
Bohužel dnešní doba nepřeje dětem, kterých se
rodí stále méně a rok 2016 bude v historii našeho města rokem s nejmenším počtem narozených
dětí.

ro ník

an města oli k a okolí

Ve spojení s dalším fenoménem současnosti,
kdy se značná část naší talentované mládeže po
absolvování vysokých škol nevrací zpět do rodného města, dochází ke snižování počtu zde žijících
obyvatel.
Život a pokračování prosperity každého města
je založen v nekonečné štafetě lidských generací.
Bez potenciálu mladých lidí, bez využití jejich talentu a nadšení není a nebude možné naše města
udržet na dobré úrovni.
Nemůže být většího úkolu a výzvy, než vytvářet
další rozmanité pracovní pozice včetně možností
dostupného bydlení s cílem udržet naše občany
v Poličce.
Dovolte mi s velkou úctou poděkovat Vám všem
za nelehké úsilí, kterým přispíváte k současné situaci, kdy má naše město nejmenší počet lidí bez
práce a zároveň je velmi dobře nastartována další
výstavba rodinných domků a připravena realizace
bytových domů s 48 byty.
Přejme si, aby i nadále Polička byla krásným
místem k životu. Městem, kde v přirozeném a odvěkém řádu vedle sebe společně žijí lidé všech generací a kde má jeden ke druhému úctu a respekt.
Vážení a milí spoluobčané, do nového roku Vám
přeji především hodně zdraví, radosti a lásky.
aroslav artin
starosta města

Začaly práce na nové cyklostezce
V prosinci odstartovaly práce na nové cyklostez- oslovit a získat souhlas až 50 vlastníků pozemků
ce Polička – Bořiny. Stezka pro chodce a cyklisty
v tomto území, mezi nimi i souhlas Českých drah.
v celkové délce 2201 m a v šířce 2,5 m by měla být
Jednání probíhají.
dokončena v srpnu 2017 a náklady na její pořízení
Ing. . a erov tiskov ml v í města
jsou cca 5 mil. Kč bez DPH.
Nový asfaltový povrch získá během tohoto
roku i stezka vedoucí po bývalé železniční vlečce
od ulice Hegerova až do Modřece k silnici II/362
směrem na Jedlovou. Předpokládané náklady
cca 3 mil. Kč bez DPH. Stezka bude mít celkovou
délku 2838 m a šířku 2,5 m.
Místní poplatky v roce 2017
85 % z nákladů na pořízení nových cyklostezek
V našem městě jsou již dlouhodobě zavedeny
tvoří dotace, město Polička bylo úspěšné v žádosti
obecně závaznými vyhláškami tyto místní poplatu Státního fondu dopravní infrastruktury.
ky: poplatek ze psů; poplatek za provoz systému
Město plánuje výstavbu další důležité cyklo- shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívástezky, která povede z Poličky směr Borová (k Ma- ní a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
sokombinátu). Pro výstavbu stezky musí město „poplatek za komunální odpad“); poplatek z ubytovací kapacity; poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt; poplatek za užívání veřejného prostranství;
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
Poplatek ze psů je splatný . e na
a sazba poplatku je stejná jako v roce loňském.
Také u poplatku za komunální odpad zůstává
stejná roční sazba 540 Kč za osobu nebo objekt
bez trvalého pobytu. Splatnost tohoto poplatku
je . ervna
. Poplatek je vybírán na základě
obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2016,
kterou vydalo zastupitelstvo dne 8. prosince 2016.
Složenky na úhradu poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů budou rozesílány na přelomu měsíce února a března. Plat- pokr. na str.
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Změna na pozici
místostarosty
Z rodinných důvodů požádala k 1. 1. 2017 Zastupitelstvo města Polička o uvolnění z funkce dosavadní místostarostka Marie Kučerová. Zastupitelstvo města zvolilo na svém zasedání ve čtvrtek
8. 12. 2016 místostarostou Bc. Antonína Kadlece.
Jménem celého zastupitelstva poděkoval Marii
Kučerové starosta města Jaroslav Martinů. Po své
rezignaci na místostarostku města zůstává Marie
Kučerová členkou městského zastupitelstva.
Ing. . a erov tiskov ml v í města

Vážení spoluobčané,
z rodinných důvodů jsem k 1. 1. 2017 požádala
Zastupitelstvo města Polička o uvolnění z funkce místostarostky. Od roku 2006 jsem pracovala
jako neuvolněná členka rady města a od roku 2010
jsem vykonávala funkci místostarostky.
Touto cestou děkuji Vám, milí spoluobčané, za
podporu a vstřícnost. Zároveň děkuji za spolupráci všem, se kterými jsem se pracovně setkávala.
Děkuji za vše hezké, ale i obtížné, tak jak to každodenní život přináší.
Velmi přivítám zapojení mladých, zodpovědných a odvážných lidí do práce pro město Polička.
Budu jim držet palce a podporovat je.
Věřím, že něco po sobě zanechávám a něco si
odnáším s sebou.
Přeji vše dobré.
arie
erov

Poznali jsme
vánoční
Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec plný krásné adventní a vánoční atmosféry, stánky nejen na hlavním náměstí, ale i na zámku a v dalších objektech. Nabídka
vkusných dárků, výborného občerstvení, tradičního punče a svařeného vína. Vystoupení dětí, vánoční koledy, Krýzovy jesličky, přívětivé kavárny
a hospůdky… Navíc krásný slunečný den. Taková
byla sobota 10. prosince 2016 v Jindřichově Hradce a zažili ji účastníci další cesty v rámci seriálu
pokr. na str.
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Poplatky 2017

Zásady poskytování dotací z rozpočtu

pokr. e str.
by lze provádět bezhotovostně
převodem na účet města, dále hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MěÚ Polička, na pobočkách České pošty, s. p. nebo na dalších místech
určených k přijímání plateb složenkou. Úhrady
poplatků lze uskutečnit bez složenky již v průběhu
ledna a února, a to v příjmové pokladně městského
úřadu, nejdříve však 4. ledna 2017.
Sazby i splatnosti ostatních místních poplatků
jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných vyhláškách. Všechny platné obecně závazné vyhlášky města Poličky lze vyhledat na internetových
stránkách www.policka.org. Upozorňujeme na
ohlašovací povinnost, která z jednotlivých obecně
závazných vyhlášek vyplývá.
od or nan ní a pl novací
lat
a n jem po emk
Nájemce městských pozemků (zahrádek) upozorňujeme, že v lednu 2017 je splatný nájem za
rok 2016. Úhradu lze provést hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MěÚ Polička, případně bezhotovostně na účet města Poličky č. 19128 3399 369/0800 pod variabilním symbolem
uvedeným v nájemní smlouvě.
od or spr v majetk

Poznali jsme
vánoční
Jindřichův Hradec

Uzávěrka

Další uzávěrky v roce 2017:
16. 2., 19. 3., 16. 4., 18. 5., 18. 6., 18. 7.,
17. 8., 17. 9., 17. 10., 17. 11., 16. 12.
měna termín v a ena
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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dost o posk tn tí dotace v . kole dota ní o
í ení se p edkl d od . .
do . .
. dost o posk tn tí dotace v . kole dota ní o í ení
se p edkl d od . .
do . .
. ermín
pro pod v ní dostí na odměn sportovníc trenér cvi itel a instr ktor je od . .
do
. .
.
Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostí, režim projednávání
a schvalování, stejně jako podmínky finančního
vypořádání dotací, jsou uvedeny na internetových
stránkách města Poličky www.policka.org v záložce městský úřad – formuláře – odbor finanční
a plánovací, nebo je lze získat na Městském úřadu
Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého nám. 160, Polička.
od or nan ní a pl novací

Program podpory

Návrh na přidělení dotace podává

1. kolo

2. kolo

Celkem Kč

Výchova a vzdělávání

Výbor pro výchovu a vzdělávání

100 000

-

100 000

Sport

Komise sportovní

850 000

-

850 000

Kultura

Komise kulturní

176 000

15 000

191 000

Oblast zdravotně sociální

Komise zdravotně sociální

230 000

-

230 000

Dítě a volný čas

Komise dítě a volný čas

119 000

-

119 000

Prevence kriminality

Komise pro prevenci kriminality

60 000

-

60 000

Ostatní veřejně prospěšné aktivity

Rada města Poličky

Celkem
Sport – odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů Komise sportovní

pokr. e str.
„Poznáváme města České inspirace“.
Poličskou výpravu čekalo v Jindřichově Hradci
nejedno překvapení. Již při příjezdu velmi milé
přivítání přímo starostou města Ing. Stanislavem Mrvkou. Poté se hostů z Poličky ujala Zuzana Bedrnová, vedoucí oddělení cestovního ruchu
a marketingu, členka výkonného výboru České inspirace. Ta podala podrobné informace o tom, co
v Jindřichově Hradci navštívit a co si nenechat ujít.
Každý si potom vybral podle svých představ, jak
den v Jindřichově Hradci stráví. Jako vzpomínku
na krásný den a úžasné město nám naši hostitelé
věnovali kalendáře pro rok 2017. Překvapením při
rozloučení s Jindřichovým Hradcem byla i benzinová pumpa, kde se kromě pohonných hmot, čepuje i vynikající jindřichohradecký rum.
Adventní cesta poličského autobusu pokračovala do rakouského Gmündu, kde jsme zakončili
den prohlídkou tohoto malého, ale přesto krásně
vyzdobeného vánočního městečka.
Doposud jsme z České inspirace poznali města
Kutná Hora, Třeboň a Jindřichův Hradec. V příštím roce seriál cest po inspiračních městech bude
pokračovat, a to na jaře městy Cheb (dvoudenní)
či Telč. Poznat města České inspirace stojí opravdu
za to!
Ing. adě da a erov
lenka v konné o
v or
eské inspirace

příštího čísla Jitřenky 19. ledna

Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání dne 8. prosince 2016 Zásady poskytování
dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2017.
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2017 navržena částka 1 720 000 Kč, určená k poskytnutí
veřejné finanční podpory, tj. na dotace nestátním
neziskovým organizacím, příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem není město Polička,
zájmovým skupinám obyvatel (více fyzických osob
žádajících společně) a fyzickým osobám; a částka
300 000 Kč, určená na odměňování sportovních
trenérů, cvičitelů a instruktorů.
Žádosti o dotaci z prostředků jednotlivých programů podpory hodnotí a návrhy na poskytnutí
dotací předkládají níže uvedené komise rady města, výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva
města a Rada města Poličky. Programy podpory se
vyhlašují v oblastech, viz tabulku.

130 000

40 000

170 000

1 665 000

55 000

1 720 000
300 000

Politický pelmel aneb cesta do pekel
Dovolil bych si volně navázat na článek Jardy
Najberta o nedávné návštěvě prezidenta v Poličce. Jeho způsob vlichocení se do přízně publika
drobnou nepravdou o místním pivovaru se mi zdá
v kontextu jiných věcí jako malichernost. Servilita lokálních politiků vůči „těm nahoře“ bohužel
stále patří ke koloritu doby stejně jako přežívající
duch „papalášství“. Mudrování na téma migrační krize s patřičným časovým odstupem lze jistě
označit za chytrácké a zápecnické (že by naše národní vlastnosti?) ovšem jeho podstata, týkající
se bezradnosti evropských politiků, míří správným směrem.
Nebudu však prezidenta hájit. Působení Miloše
Zemana a jeho suity na Pražském hradě je těžká
zkouška pro celou naši společnost. Jako úšklebek
dějin můžeme vnímat její báječnou synchronizaci s destrukcí demokratického systému, o kterou
se nepokrytě pokouší Andrej Babiš, toho času
ministr financí. Přičteme-li k tomu dramatické
události ve světě, nepochybujme, že se ocitáme
v době, kdy se lámou ledy.
V těchto souvislostech bych zde chtěl připomenout základní ideový spor „devadesátek“ mezi
našimi bývalými pány prezidenty, který se týkal
významu a role občanské společnosti v zastupitelské demokracii. Dnes, kdy je zpochybňováno
a znevažováno obojí (pražská kavárna, parlamentní žvanírna), můžeme nad oním sporem
rezignovaně mávnout rukou a vězme, že to jsou
základní pilíře, na kterých stojí právní stát. Nezbývá než doufat, že stále existuje dost lidí, kteří
si toto uvědomují a současný vývoj jim není lhostejný. Přes hustý dým bizarních kauz, trapasů
a skandálů, valící se na nás každodenně z médií,
je třeba stále vidět a připomínat si zdánlivě triviální věci. V čele státu může být vzdělaný a slušný člověk, jehož si lidé váží a jenž je vzorem pro
mladou generaci. Demokracie není vůbec žádná
samozřejmost a je třeba ji permanentně chránit
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před těmi, kterým kříží cestu v jejich privátních
a mocenských zájmech.
Co pro to může udělat našinec na maloměstě?
Jednoduchá odpověď. Všímat si věcí, které se dějí
kolem něho. Za ty dobré umět ocenit místní samosprávu, aktivní spoluobčany či dobře fungující
organizace. S těmi špatnými se nesmířit, umět je
pojmenovat a prosazovat jejich nápravu. O stupínek výš pak může být chuť přispět rukama či nápadem ke vzniku nějaké dobré věci. Ve výsledku
tak zpříjemní život sobě i svému okolí a zároveň
se z něho stává hrdý a sebevědomý člověk, což
jsou prokazatelně účinné látky proti frustraci,
strachu a beznaději. Je nabíledni, že takoví lidé
nehledají (a tedy nevolí) žádné spasitele, křiklouny a demagogy. A to je také, můj milý Watsone,
jediná cesta, kterou můžeme vyjít z dnešních
trablí posíleni a dočkat se lepších časů i politiků.
Všechny ostatní vedou jinam, s pohledem na kalendář se nebojím napsat… do pekel.
o n mka
Jelikož se tento text nevešel do minulého čísla,
dovolil bych si krátký komentář s časovou aktualizací. Přes rozdílné názory bychom se neměli
navzájem urážet, naopak opusťme škatulky a nálepkování, naslouchejme si a zkusme pochopit,
kdo, co a proč říká. Byť už mají čerti svoji každoroční fušku za sebou, na tom pekle trvám. Jsme
ovšem na začátku nového roku, chtělo by to přece
jen špetku pozitivna. Tak tedy, naši budoucnost
máme ve svých vlastních rukou. Historie, matka
moudrosti, nám potvrdí, že to je stále velké terno… A tak si přejme, abychom nedopadli jako ten
chlápek z fórku v Sedmi statečných, který padá
z mrakodrapu a v každém patře si říká „zatím
dobrý“.
etr l so
e mail policka tvemesto.c
we policka.tvemesto.c

Novoroční kachna…
Je krásné, jak se o nás stát stará. Představte si
dilema majitele hostince: zakázat kouření, nebo
raději ne? A kuřák: mám chuť, nebo nemám, můžu,
či nemůžu? Máme na to zákon, všem se muselo
ulevit. Rozhodnout se a vybrat z možností je přece
to nejtěžší, takže čistá hlava. Stát ví nejlépe, co je
pro nás dobré.
Půjde to ale dále. Američtí vědci provedli rozsáhlou studii na velkém vzorku populace, mužích
i ženách, kdy zkoumali četnost denních návštěv
toalety za účelem vykonání malé potřeby a vliv
četnosti na zdraví obyvatel. Došli k zajímavému
závěru: častější návštěva toalety než dvakrát denně je zdraví škodlivá. S ohledem na fyziologickou
funkci ledvin stanovili za nejoptimálnější čas návštěvy toalety v devět hodin ráno a v osmnáct večer, tolerance plus minus deset minut. Doporučení
amerických vědců se dostalo již i k nám.
Zdravotní výbor parlamentu ČR na základě této
studie intenzivně připravuje zákon, který bude regulovat četnost návštěv toalet. Je to logické. Kam
bychom přišli, kdyby si každý šel, kdy se mu zachce, a navíc to škodí zdraví… Zavedení zákona
do praxe zřejmě přinese některé problémy, ale

ty vychytáme. Je známo, že ženy vydrží více než
muži. Vzhledem k tomu, že v poslanecké sněmovně je převaha mužů, očekávám bouřlivou diskusi
a řadu pozměňovacích návrhů, zvláště od starších
zákonodárců. Zákon by se měl schvalovat v průběhu následujícího roku a není vyloučeno, že se stane
předmětem předvolebního boje. Vzhledem k tomu,
že v tomto státě je možné skoro vše, doporučuji,
zvláště chlapům, začít trénovat.
Není to jen tak. Chce to upravit pitný režim, naplánovat trasy a pracovní schůzky s ohledem na
čas a dostupnost toalet. Hlavní je ale cvičit, posilovat několikrát denně a začít včas. Já už začal. Dnes
jsem ale prošvihl devátou. Nevím, jestli vydržím.
Říkám si: „Musíš, vydrž, MUSÍŠ!!!
Přijde vám to absurdní?
Je to absurdní! Myslím, že „NEMUSÍM“, a říkám: „DOST“. Pevně doufám, že na podzim najdu
někoho, kdo mě nebude chtít regulovat, online sledovat a chránit, a tomu dám ve volbách svůj hlas.
Pro jistotu ale cvičím dále, jeden nikdy neví.
Klidný rok 2017, pokud možno bez absurdit,
vám přeje
o an
r. i í oman

Jaký bude
chodník v parku?
Jak jsme již v Jitřence informovali, v městském
parku je nainstalován zkušební vzorek navrhované
dřevěné cesty. Vzorek zde bude do jara 2017 a ukáže,
zda tato „dřevěná varianta“ cesty splňuje technická i vizuální očekávání v rámci plánované obnovy
páteřní komunikace procházející kolem Synského
rybníku. Dle stavu vzorku na jaře a také s ohledem
na názor občanů město rozhodne, jaká bude finální
podoba cesty po rekonstrukci v roce 2017.
Těšíme se na vaše názory a připomínky! Pište,
prosím, do konce března 2017 na e-mailovou adresu: mach@policka.org.
Ing. . a erov tiskov ml v í města

Laická chvála vrat a dveří
I sečtělý milovník knih se občas setká s knižní raritou, která mu na první pohled vyrazí dech.
Potřebuje chvilku na to, aby se smířil s jejím obsahem a připustil si svou nedovzdělanost u vědomí,
že o něčem podobném se mu ani ve snu nezdálo.
Pak v lepším případě začne objevovat skrytý smysl
díla, případně i jeho krásu. Nějak tak musel kdysi
žasnout Nero Wolf, když právě vyřešil další vraždu
a otevřel knižní dárek od někoho z Československa,
jak se o tom zmiňuje Rex Stout. Ten to musel vědět,
protože Nero Wolf je jeho dítě. Než vyjel domácím
výtahem podkroví do svého skleníku v podkroví,
zahleděl se do ní jistě trochu překvapen. Kniha totiž obsahovala desítky fotografií sněhových vloček,
což je četba, uznejte, více než neobvyklá. Listujte
v té zásobárně tuctů souměrných tvarů zmrzlé
vody, o nichž nemají nejmenší ponětí ti, kdo si někde právě stavějí sněhuláka.
Právě tak nemá obyčejný člověk ani tušení, že je
možné sestavit knihu z obrazů vrat a dveří, třebaže
okolo nich a skrze ně denně prochází, aniž by si příliš často uvědomoval jejich existenci - a také jejich
funkci a skrytou krásu. A právě sem nás vede ona
zvláštní kniha s názvem „Klasicistní vrata v Poličce v kresbách Stanislavy Cafourkové“ (vydalo
Městské muzeum a galerie Polička 2016, 158 stran).
Jejími autory jsou Stanislava Cafourková a Dr. David Junek, autor koncepce studie a doprovodných
textů, znalec tohoto oboru, kterým se vědecky
zabývá více než čtvrt století. Společně postavili
světu před oči podivuhodnou přehlídku řemeslné
a umělecké práce našich předků, konkrétně předků s kořeny v Poličce a jejím okolí. Když se Nero
Wolf hroužil do tvarů sněhových vloček, mohl
vychutnávat jejich rozmanitost a krásu, jenže do
nich promítal sám sebe. Pohled na variace starých
poličských vrat a dveří je čímsi podstatně jiným,

Poděkování
městské policii
Město Polička – Odbor lesního hospodářství,
tímto děkuje městské policii za aktivní a vstřícnou spolupráci při rizikovém kácení stromů podél
hlavních komunikací.
Ing. adek rej í vedo cí

neboť toto jsou tvary uspořádané lidským duchem.
Mají sloh, což se o tvarech sněhových vloček nedá
dost dobře říci.
Jistým kritériem estetického tvaru zobrazených
vrat a dveří je symetrie, ornament, hra s plochou
a s materiálem: nápadně ze sbírky vyčnívají asi dva
příklady, které záměrně tuto normu porušily, a je
na nich zdůrazněna asymetrie. Můžeme si u mnohých domýšlet - a komentář Dr. Junka na to poukazuje - že v jejich ornamentálním rozvrhu může
být skryta i diferenciace zdobných fasád bohatších
občanů, vyjadřujících eventuálně i jejich držení
pozemských statků nebo samo společenské postavení. K znalci tyto obrazy vrat a dveří promlouvají
výmluvněji než k laikovi, který je ovšem vděčen jak
za ideu díla, tak za analytické poznámky.
I pro laika zdaleka nemusí být dveře jen opracovanou plochou dřeva. Představme si, jaký to
musel být zlom v historii člověka, když opustil typ
jeskynního přebývání a začal si vytvářet příbytky
s otvory pro vstup světla - okna, či dveřní otvory,
podněcující k celé řadě převratných momentů vývoje společnosti - k myšlence veřejí, tepelné ochrany, osobní ochrany, zabezpečení v podobě petlic
a posléze zámků.
Neméně poutavé se pro mnohé staly dveře ve figurálním (obrazném) smyslu, jak ukazuje už Bible,
kde říká Ježíš:
jsem dve e. do vejde skr e mne
de ac r něn
de vc
et i v c
et a nale ne
pastv (Jan 10, 9). Východ je exit, exitus je neodvratný konec materiálního života, zatímco oknem
odchází duše, jak o tom vypráví Božena Němcová
v posledních odstavcích Babičky. Dveře jako transcendentální symbol upoutaly pozornost i slavného
poličského rodáka, Bohuslava Martinů. Shledával
na konci života symbolické obrazy, které spojoval se
svými hudebními koncepcemi a uvažoval prý podle
literatury také o mystickém obrazu z díla Antoina
Saint-Exupéryho: a po ti poslední dve e v posledním domk otvírají se do ne n ma
Jak okna, tak dveře jsou nejen pro život důležitým technickým zařízením, ale také zřídly poetického vidění světa, ke kterému patří na přední místo v dobách nejistoty, zmatků a hledání moudrost
učitele národů, Jana Amose Komenského: avra
se odk ds v el do dom srdce své o a av i po
so ě dve e . Kniha o klasicistních vratech a dveřích připomíná, že patříme ke společné tradici, kterou by bylo hříchem zapomenout ve jménu technokratické praxe a globalizované přítomnosti.
aroslav i le
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Hudebníci
posnídali se
starostou
8. prosince 2016, v den 126. výročí narození Bohuslava Martinů, zahráli na slavnostním koncertě
v Tylově domě členové Guarneri Tria Prague – Ivan
Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle a Marek
Jerie – violoncello. Významné umělce pozval na
společné posezení a povídání při snídani druhý den
ráno starosta města Jaroslav Martinů.
Guarneri Trio Prague oslavilo v roce 2016 30. výročí společného působení, a nutno dodat, že v původním obsazení. Trio pravidelně vystupuje na mnohých
mezinárodních hudebních festivalech a v důležitých
hudebních centrech. Je zváno na koncertní turné po
Evropě, Kanadě, Austrálii, Severní a Jižní Americe
a Japonsku. V prosinci měli možnost slyšet toto výjimečné hudební uskupení i návštěvníci poličského
koncertu v Tylově domě.
Ing. . a erov tiskov ml v í města
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Ze zastupitelsva města Poličky

Vánoční setkání
Tradičně se v době adventu setkává starosta
města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou s obyvateli firmy Faulhammer s.r. o a také s dětmi a zaměstnanci Dětského
domova v Poličce. Setkání se uskutečnila i letos.
K tradici návštěvy v dětském domově patří přátelské posezení a povídání se zaměstnanci a dětmi
a samozřejmě rozdávání dárků, o které si děti napsaly. Letošním překvapením bylo vánoční cukroví, které děti napekly a soutěž o to nejlepší.
Ing. . a erov tiskov ml v í města

Adventní koncert
V neděli 11. prosince se konal v kostele Českobratrské církve evangelické v Poličce adventní
koncert. Vystoupil zde mužský sbor Vocatus Ecumenicus z Jimramova pod vedením Mgr. Oldřicha
Růžičky. V předvánočním shonu se zde ztišila
k napjatému poslechu asi stovka lidí. Pánové na
pódiu totiž předvedli bravurní výkon. Koncert
byl rozdělen do několika částí a posluchači si užili
písně z různého repertoáru včetně spirituálů, lidových písní, děl Janáčkových a Tučapského. Příjemným zpestřením byla varhanní vsuvka Miroslava
Kadeřávka. Koncertem provázel vlídným slovem
Mgr. Tomáš Jirků. Nakonec si celý sál zazpíval se
sborem několik koled.
etr imon k r tor poli ské o s or

Za vysloužilý elektrospotřebič
odevzdaný na sběrný dvůr v Poličce
získáte dárek
U nás máme Vánoce až do 31. 1. 2017! Dárek
získáte při odevzdání velkých elektrospotřebičů
mimo televize a počítačové monitory. Příklady
velkých spotřebičů: pračka, myčka, sušička, lednička, sporák nebo pečící zařízení, elektrická topidla a radiátory.
Pozor! Odevzdaný spotřebič musí být kompletní. Odměny vám budou poskytovány do vyčerpání zásob. Organizátor akce si vyhrazuje právo na
změnu pravidel akce.
Sběrný dvůr Polička, Hegerova ulice
Pondělí, středa, pátek: 12.00–16.30 hod.
Čtvrtek, Sobota: 8.00–12.00 hod.
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Usnesení přijatá na 5. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 8. prosince 2016
ZM volí za členy návrhové komise p. Jiřího
Hejtmánka, p. Radima Totuška a RNDr. Ladislava Scheiba.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
p. MUDr. Miloslava Kaprase, ověřením Mgr. Jana
Matouše, Ing. Romana Kysilko.
ZM bere na vědomí rezignaci paní Marie Kučerové, Polička na funkci uvolněné místostarostky
ke dni 31. prosince 2016.
ZM schvaluje veřejnou formu volby místostarosty.
ZM volí do funkce uvolněného místostarosty
ke dni 1. ledna 2017 pana Bc. Antonína Kadlece,
Polička.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2016
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu na rok 2017
takto:
Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2016
měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových
výdajů v souladu s platnými platovými výměry
a zákonnými předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě. Výdaje na dražební jistotu – elektronické dražby id. poloviny nemovitostí
Polička, Bořiny ve výši 130 tis. Kč.
Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze
uplatnit u akcí započatých v roce 2016 v souladu
s uzavřenými smlouvami nebo vystavenými objednávkami, na přípravu akcí plánovaných pro
rok 2017 do výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na
výkup pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně, na
dražbu nemovitostí a pozemků v Poličce, Bořiny,
do výše 1 000 tis. Kč.
Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí,
které jsou financovány z dotačních titulů v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.
Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace
do výše 500 tis. Kč.
ZM schvaluje podle § 85 písm. j) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přijetí investičního úvěru číslo
045 818 149/LCD od České spořitelny, a. s., Praha,
do výše 40,0 mil. Kč, na výstavbu bytových domů
se 48 bytovými jednotkami – 1. etapa lokality
Bezručova v Poličce, se splatností do 30. 11. 2036
a zajištěného budoucími příjmy města.
ZM ruší své usnesení č. 14/a ze dne 14. 9. 2016.
ZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička –
p. č. 1210/27 o výměře 2012 m2 a p. č. 1210/84
o výměře 1000 m2, za část pozemku p. č. 1210/29
označeného dle nového GP č. 2457 260 2016 jako
p. č. 1210/94 o výměře 3012 m2, dle důvodové
zprávy. Směna bude provedena s doplatkem ve
výši 8.215 Kč. Veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Polička.
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 203/1
o výměře cca 200 m2 v k.ú. Střítež u Poličky. Kupní cena činí 40 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti
včetně oddělovacího geometrického plánu.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 6611/15
o výměře 1348 m2 v k.ú. Polička za účelem výstavby rodinného domu v lokalitě „Bezručova I“, a to
za podmínek schválených usnesením ZM č. 4a/-4c/ ze dne 16. 12. 2014 včetně věcného práva
zákazu zatížení a zcizení prodávaného pozemku
bez souhlasu prodávajícího na dobu do uhrazení
kupní ceny, případného příslušenství a případné
smluvní pokuty. Kupní cena činí 1.396.312 Kč
a bude uhrazena do 30. 4. 2017.
ZM schvaluje cenu za 1 m2 pozemku na stavbu
rodinných domů v „lokalitě pro bydlení Bezručo-

va v Poličce – II. etapa“ dle provedené kalkulace,
která je přílohou důvodové zprávy, a to ve výši
950 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši.
ZM ruší své usnesení č. 15 ze dne 14. 9. 2016.
ZM schvaluje změnu usnesení č. 16/c ze dne
26. 6. 2014.
ZM schvaluje zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2017 dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke koncesní smlouvě s názvem smlouva o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička uzavřené dne 5. 3. 2015 mezi městem
Polička jako vlastníkem a společností VHOS, a. s.,
Moravská Třebová, jako provozovatelem, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje návrh plánu odpadového hospodářství města Poličky, zpracovaný firmou
ISES, s. r. o., Praha, dle důvodové zprávy.
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 1/2016 o odchylném vymezení doby
nočního klidu dle důvodové zprávy.
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 2/2016, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle důvodové zprávy.
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Polička,
s účinností od 1. 1. 2017, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční
výpomoci Mateřské škole Rozmarýnek Polička,
ve výši 36.000 Kč se splatností nejpozději do
31. 3. 2017.
ZM schvaluje poskytnutí návratné finanční
výpomoci Mateřské škole Polička, Hegerova 427,
ve výši 20.000 Kč se splatností nejpozději do
31. 3. 2017.
ZM schvaluje záměr adaptace půdy Městské
knihovny Polička, na vzdělávací prostory a přípravu podání žádosti pro dotační program IROP.
ZM schvaluje investiční záměr na realizaci
akce „Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu
v Poličce – 5. etapa“ v rámci dotačního Programu
133 510 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje záměr financování projektové dokumentace na akci „Polička – Střítež – výměna
vodovodního řadu“ v částce cca 250 tis. Kč z rozpočtu města Poličky na rok 2017 dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci v rámci 39. výzvy Operačního programu životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 5:
Energetické úspory na projekt „Realizace úspor
energie – Městský úřad Polička, Palackého nám.
160“, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace DPS „Penzion“ Polička v doplňkové činnosti „hospodaření organizace s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu“, dle
důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí
SMSV Poličsko za rok 2015 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje termínový plán zasedání Zastupitelstva města Poličky na rok 2017 takto: 23. 2.,
27. 4., 22. 6., 21. 9., 7. 12.
snesení
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Kalendář akcí
leden 2017

Kino Polička
Středa 4. ledna v 19.00 hod.
Pasažéři
Sci-fi/dobrodružný, USA, 116 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Jennifer Lawrence a Chris Pratt jsou pasažéři
vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou
planetu, kde by měli začít nový život. Když je
jejich hibernační kóje za záhadných okolností
probudí o 90 let dříve, mění se rutinní cesta
v souboj o přežití.

Středa 18. ledna v 19.00 hod.
všechno nebo nic
Romantický, ČR, 107 min, přístupný, vstupné
120 Kč
Český Deník Bridget Jonesové? Linda a Vanda jsou pohledné třicítky, nerozlučné kamarádky. Linda je rozvedená, vzdělaná, praktická, s pocitem zodpovědnosti. Ten naopak
chybí Vandě, svobodné, veselé, nezávislé
krásce, která muže přitahuje jako magnet.

Neděle 8. ledna v 19.00 hod.
assassin’s Creed
3D akční/dobrodružný, USA, 115 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Usvědčený vrah (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen proto,
aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory.

Pondělí 23. ledna v 18.00 hod.
zpívej
Animovaná komedie, USA, 110 min, dabing,
přístupný, vstupné 120 Kč/děti 100 Kč
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster
Moon má poslední šanci zachránit divadlo.
Všechno vsadí na jednu kartu, na velkolepou
talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě
neviděl.

Středa 11. ledna v 19.00 hod.
velká čínská zeď
3D akční/dobrodružný, USA/Čína, 115 min,
dabing, přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Legendární režisér Zhang Yimou přichází
s velkolepým filmem Velká čínská zeď, kde
jedním z hlavních hrdinů je právě tato neuvěřitelná stavba, která dodnes nebyla překonána.
Pondělí 16. ledna v 19.00 hod.
La La Land
Muzikál, USA, 127 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Moderní pojetí klasického hollywoodského
milostného románu umocněné skvělými
písničkami doprovázenými velkolepými tanečními čísly líčí vášnivý milostný vztah od
něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po
trpké zklamání z velkých ambicí.

Tylův dům

10. POLIČSKÝ KOŠT
MORAVSKÝCH VÍN
sobota 28. ledna

Sokolovna Polička, od 18.00 do 23.00 hodin
Tři desítky různých vzorků více než 15 odrůd vín
z oblasti Podluží.
Hudební doprovod, stolová úprava, občerstvení k vínu,
možnost zakoupení lahví odrůdových vín.
Vstupné: 100 Kč, v ceně vstupného: koštovací
pohárek, ochutnávka 4 vzorků vína

Neděle 29. ledna v 18.00 hod.
Divoké vlny 2
Animovaný, USA, 85 min, dabing, přístupný,
vstupné 110 Kč
Surfaři ve fraku jsou zpět! Tučňáci už zase
staví na hlavu zavedené pořádky, věnují se
surfování na prkně a tráví čas na pláži.

Čtvrtek 12. 1. – čítárna
knihovny od 18.00 hod.
kl s
em slovsk
kní ata
etislav I.
esk
c illes
p edn ka
r. I. ridric ové
korové
Osudy českého knížete z 1. pol. 11. století si můžete připomenout během přednášky Dr. I. Fridrichové – Sýkorové 12. ledna v knihovně. Vstupné
volné
Středa 18. 1. – Divadelní klub od 20.00 hod.
i t
í
ska a tělo rno t stig
Mladí lidé plní tělesných tužeb prožívají v terezínském ghettu svou zakázanou lásku. Transport
může přijít každým dnem, a tak žijí naplno a vyslovují věci, které by nebýt tlaku okolností možná ze sebe možná nikdy nevypustili. Příběh plný
milostných vyznání i esejistických podobenství
o smyslu života v podání Báry Jánové, Lukáše Hejlíka a Zdeňka Černína (alt. Alan Novotný). Předprodej lístků v knihovně. Vstupné 50/100 Kč
Čtvrtek 26. 1. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
kl s
em slovsk kní ata
ratislav II.
dlo ověk kní e a kr l ec
p edn ka
r. I. ridric ové
korové
Další přednáška z cyklu Přemyslovská knížata
bude věnovaná prvnímu českému králi. Vstupné
volné
2. 12. 2016 – 31. 1. 2017
ednov v stava
estovní kancel
oli ka
Výstava obrázků a pracovních listů žáků
3. B z Masarykovy ZŠ bude k vidění v prvním patře
knihovny do 31. ledna.
ednov tematick ko tek
S novým rokem nové číslo, proto do tematického
koutku zařadíme knihy s číslem v názvu. A že jich
je…

Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Tylův dům v Poličce zve děti a jejich rodiče na

Sobota 7. ledna v 19.00 hod.
Čechomor
Koncert české hudební skupiny hrající český,
moravský a slovenský folklor v rockovém kabátě.
Vstupné 490 Kč
Úterý 24. ledna v 18.00 hod.
Nejúspěšnější sportovec roku 2016
regionu Svitavsko

Středa 25. ledna v 19.00 hod.
Pirko
Drama, ČR/SK, 92 min, přístupný od 15 let,
vstupné 110 Kč
Syrové drama o mladé dívce, kterou nezlomí
ani pád na úplné dno. Inspirovaný skutečnými osudy zneužívaných děvčat a zachycuje
i zvláštní romantiku života na ulici.

Městská knihovna

Dětský pohádkový
karneval
Zábavným pořadem pro děti MŠ a 1. stupně
ZŠ vás budou provázet Ivo Opletal a jeho tým
DĚTSKÉ AKCE.
Dětský karneval bude plný tancování, dovádění, skotačení, originálních soutěží a těch
nejkrásnějších dětských písniček.
Z Pohádkového království za vámi přijede
pan král se svými dvěma dcerami.
Obě princezny s vámi budou soutěžit i tancovat. A pokud budete šikovní, naučíte se s nimi
i nové tanečky. Pobaví se určitě nejenom děti,
ale i jejich dospělý doprovod.
DĚTI V MASKÁCH POHÁDKOVÝCH POSTAV
JSOU VÍTÁNY
sobota 11. února 2017
začátek v 15.00 hodin, program karnevalu
15.00 – 18.00 hodin
velký sál Tylova domu, stolová úprava
Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru
ve vestibulu Tylova domu.
vstupné: masky 20 Kč, ostatní 50 Kč

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

Inspirace z měst
České inspirace

oli ka

Hradec Králové
. .
ance loor ttack
Kongresové centrum Aldis
DFA je jednou z nejprestižnějších tanečních událostí v ČR.
Podtitulem akce je Battle o nejlepší Česko-Slovenskou street dance crew. Událost je tedy zaměřena
na všechny aspekty streetového tance a účastní se
jí kompletní špička této kultury z Čech a Slovenska.
Cheb
. .
. ivadelní ples
Téma plesu: Exotický skleník. Hraje Koala, soutěže, defilé a vyhlášení nejlepší masky, nově Fotobudka
pro zvěčnění návštěvníků. KC Svoboda, Cheb
Jindřichův Hradec
.
. .
ovoro ní tane ní akademie
dětí a ml de e
Kulturní dům Střelnice od 17 hodin

om

Kutná Hora
. .
. .
děti si po d rají
dětsk tématika v díle rat í apk
Výstava nabízí průřez tvorbou bratří Čapků ovlivněnou dětským světem. Představuje nejen obrazy,
kresby, skici, dětské knížky v různých jazykových
mutacích a Josefovy návrhy potisků textilií. Zahrnuje i dosud nevystavená díla od 10. do 40. let 20. století.

Telč
. .
o lo ení s v no ním asem
V kostele Jména Ježíš v 15 hod. s Pěveckým sborem Smetana Telč a jeho hosty
l nsk

www.divadelnikl

Sobota 7. 1. v 15.00 hod.
Novoroční mariáš
Tradiční mariášnický klubový turnaj
Pátek 13. 1. ve 20.00 hod.
kill Ill – Divadelní soubor v procesu
Pod názvem Kill Ill uvede Divadelní soubor
v procesu své zpracování slavné tragikomedie Návštěva staré dámy od F. Dürrenmatta.
Vstupné 120 Kč/70 Kč
Sobota 14. 1. ve 21.00 hod.
Psychedelic adventure vol. 2
Psychedelic waves. Dekorace: prostor magický připraví PsYachTronic, prostorový
maping od AtaEidamana, + UVpaintings
Sharma India, live: Psychedelický experimentální Jamm s etnickými nástroji. DJs:
Mixxo – psytrance Cickok – psytrance
Kadzbub – goa, progressive Eidamn – psyjajaj, acid Vashiva – psy, twilight, full-on
Vstupné 70 Kč
Středa 18. 1. ve 20.00 hod.
Listování – Láska a tělo

k

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

kl s em slovsk kní ata
etislav I.
esk c illes
Nebylo jednoduché se prosadit, pokud jste měli tu
smůlu, že vaši rodiče nedodržovali pravidla a společenské normy. Pokud však váš tatínek nakonec skončil jako neomezený vládce Čechů, potom mohl váš
osud nabrat netušených směrů.
Velmi slavný a úspěšný kníže Břetislav I. (10341055) byl levobočkem, navíc jeho matka Božena
byla neurozená. Pokud by se synové Boleslava II.
Pobožného tak usilovně nesnažili o vyhlazení vlastních příbuzných, potom by náš hrdina prožil patrně
svůj život mimo pozornost kronikářů, a tím pádem
i historiků. Po letech bratrovražedných bojů však
Břetislav zůstal jediným mužským příslušníkem
vládnoucí dynastie ve své generaci. Kníže Oldřich,
jeho otec, musel konat, což pro tohoto muže činu asi
nepředstavovalo žádný problém.
Synek z dobré rodiny, ovšem nemanželského původu, nebyl přímo ideální ženich, ale s tím si Oldřich
poradil. Na světě byl slavný svinibrodský únos a láska jako trám. Rodinná idyla sice netrvala bez menších vad na kráse neustále, ale poté co Oldřich nechal
opakovaně zavřít bratra, vyvraždil pár neposlušných
družiníků, vyhnal syna a zemřel následkem mrtvičného záchvatu, začalo se pro Břetislava blýskat na
lepší časy. Slepý a zmrzačený strýc Jaromír se v jeho
prospěch vzdal vlády, potom ho zavraždil najatý
vrah a Břetislav se ujal vlády v Čechách a na Moravě.
Sice už nebyl sám, měl už dva syny, ale nemluvňata
či batolata straší jen malověrné.
Do čela země v osobě tohoto panovníka nastoupila
skutečná státnická osobnost, které tehdejší Čechové
vděčili za léta klidu a rozvoje. Samozřejmě, že se občas i válčilo, ale to bylo v 11. století jaksi samozřejmé.

• MÁTE DLUHY NEBO EXEKUCE?
• POTŘEBUJETE SLOUČIT PŮJČKY
NEBO NOVÝ ÚVĚR?
• MÁTE DLUHY NA NEMOVITOSTI?

Neváhejte a volejte! Máme 10 let
zkušeností. Tel: 773 463 891
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Sobota 21. 1. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání – Marco Perfetti
Perfect Marc je hudební projekt italského zpěváka skladatele Marca Perfettiho,
v současnosti žijícího v Bostonu. Do USA
se přestěhoval v roce 2012, kdy jako italský
vokální talent roku získal stipendium na
Berklee College of Music. Projekt Perfect
Marc nabízí Marcovy autorské písně. Debutové album „Flesh & Voice“ bylo vydáno
v roce 2014. Hudebně jde o pop-rock, ovlivněn žánry jako jsou soul, funk a folk. U nás
se Marco představí s více jazzově orientovaným repertoárem. Na turné jej doprovodí
Cyrille Oswald (NL) – saxofon, Marek Novotný – piano, Petr Dvorský – kontrabas,
Tomáš Herian – bicí www.perfectmark.net
Vstupné 140 Kč/80 KčS
Sobota 28. 1. v 13.00 hod.
Turnaj ve stolním fotbálku
Tradiční zimní turnaj ve stolním fotbálku.
Prezence od 13.00 hod. Více informací na
tel. 604 130 988.

Přednášky v knihovně

Litomyšl
do . .
incenc ittner r lovství p írod
Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů, Út – Ne
9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Nejen do světa umění, ale i přírodních věd nás
zavede tato výstava – představí soubor půvabných
akvarelových kreseb exotických ptáků a květin.

Třeboň
. .
lavírní d o
Ivan
l nsk
Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hod.

adní vc od

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

České knížectví po dobách vážných zmatků opět
vzkvétalo, Břetislav budoval středoevropskou mocnost, času a schopností měl dost a dost, vládl dobře
a vládl rád.
I po staletích je o čem mluvit a pokud budete mít
zájem, přijďte do čítárny Městské knihovny v Poličce
ve čtvrtek 12. ledna v 18.00 hod. Uvaříme čaj, zapálíme svíčky a budeme si povídat o knížeti Břetislavovi I.
kl s em slovsk kní ata
ratislav II. dlo ověk kní e a kr l ec
Otec Břetislav vládl zemi i rodině pevnou rukou.
Možná, že v 11. století nebyl takovýto přístup až tak
od věci. Všichni jeho synové, a bylo jich pět, vyrostli
ve velmi schopné a výrazné osobnosti. Tři z nich se
dočkali cti vládnout. Ovšem pouze jeden z nich byl
korunovaným králem.
Vratislav II. (1061-1092) byl druhorozeným synem knížete, nikdo a nic nemohlo zpochybnit jeho
nezadatelné právo vládnout, musel jenom počkat, až
na něho dojde řada.
Kdo si počká, ten se dočká a kdo je připraven, ten
se nemusí bát, že by nebyl úspěšný. Tvrdost, lstivost, ale také moudrost a až nepochopitelná věrnost
lidem a možná i ideálům, tak lze popsat dlouhou
vládu knížete a krále Vratislava, kterému osud předurčil převedení Čechů rozbouřenými vodami 2. pol.
11. století. Evropu tížil souboj dvou mocí, světské
a duchovní. Hroutily se tradiční pilíře moci, rozum
zůstával stát nad malicherností mocných. Neplatily
smlouvy, dohody, křesťanská Evropa hledala svojí
novou tvář.
To všechno Vratislav vnímal a chápal, přesto neochvějně sledoval cíl povznesení českého státu. Je
však více než zarážející, jak téměř tvrdošíjně lpěl
na jednou daném slovu. Přesto uspěl, což zní téměř
jako science fiction. Svým následovníkům předával
stát v nebývale dobré kondici a nebylo jeho vinou, že
přelom 11. a 12. století se pro Čechy málem stal přelomem osudným. Inu přelomy století my v Čechách
neumíme.
O prvním českém králi se bude mluvit ve čtvrtek
26. ledna v čítárně Městské knihovny v Poličce od
18.00 hod. Pokud budete mít čas, přijďte, Vratislav II. si pozornost určitě zaslouží.

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
Srdíčkovo pro maminku
– keramická dílna pro předškoláčky
Termín: čtvrtek 5. 1., 16 – 17.30 hod, středa
24. 1., 16 – 17.00 hod, čtvrtek 2. 2.,
16 – 17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková

Hejbni kostrou
– prázdninový den pro holky, které se
rády hýbou
Jumping cvičení na trampolínách
a zumba
Termín: pátek 3. 2.
Čas:
9.00 – 15.00 hod
Cena:
170 Kč (v ceně je oběd, svačina a pitný režim)
S sebou: sportovní oblečení, obuv, láhev na
pití, dobrou náladu
Místo:
SVČ Mozaika – sraz
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281

kurz háčkování pro začátečníky
– kurz pro děti od 4. třídy, studenty
a dospělé, přijďte se naučit háčkovat
moderní věci, ukážeme vám, jak se
orientovat v návodech a pomůžeme
vám s vytvářením vašich výrobků
– materiál i háčky zajistíme
Termín: první schůzka úterý 10. 1. – 5 lekcí
Čas:
17.00 – 19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová

kurz černého drátování
Po absolvování kurzu si odnesete
jednak vlastní výrobky, drahé
hezké vzpomínky na pobyt ve
skupině, kde vládl duch radostné
spolupráce. Důležité je si věřit
a vzpomenout si, že žádný učený
z nebe nespadl.
O to větší je radost z vykonané
práce.
Termín: čtvrtek od února 10 lekcí
Čas:
17.00 – 19.00 hod
Cena:
700 Kč (v ceně kurzu je i základní
materiál, drát)
Lektor:
Ing. Ivan Šouta
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281

Dárky ze srdce
– keramická dílna pro studenty
a dospělé
Termín: čtvrtek 12. 1., 26. 1. a 2. 2, 9. 2.
Čas:
17.30 – 20.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
160 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková
Srdíčková
– keramická dílna pro děti od 1. –
5. třídy
Termín: čtvrtek 12. 1., 26. 1., 9. 2.
Čas:
16.00 – 17.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková

Ples
– Tradiční ples na podporu Mozaiky
Termín: 10. 2.
Čas:
20.00 hodin
Cena:
150 Kč
Místo:
Společenský sál Jordán
Hraje:
MIX Sebranice
Předprodej vstupenek v Mozaice.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Galerie Kabinet Chaos
Galerie je v lednu otevřena po domluvě na mobilu 602 315 215 nebo verbrom@gmail.com. Do
konce ledna můžete vidět výstavu Sousedé sobě
2016_Pospolitost.
Práce 15 umělců a tvůrců z Poličky a okolních
vesnic, z Borové u Poličky, Jedlové, Pomezí, Lubné, Vranova, Křižánek, Dolního Újezda, Nového
Jimramova, Stříteže, Babky u Borové. Na setkání
při první výstavě v roce 2017 se můžete těšit v průběhu března. Sledujte aktuální dění na Facebooku
Galerie Kabinet Střítež, na portálu www.artmap.
cz, průvodce Rur Art Map, nebo na www.planeta-chaos.cz.
Děkujeme za váš zájem o dění v naší malé vesnické galerii Kabinet Chaos, kde se můžete setkat se začínajícími hvězdami současného umění,
stejně jako s mistry. Zajímají nás umělecká díla,
jejichž témata se vztahují k přírodě a lidem, a různým alternativním tématům, která mohou život na
malé vsi zajímavě obohatit. Zajímají nás všechna
média, s kterými umělci dnes mohou pracovat, od
kresby a malby, přes fotografii k novým médiím
po konceptuální tendence, objekt, instalace a sochu. Galerie se zaměřuje na profesionální umělce
a je nekomerční. Nabízíme poradenskou či vzdělávací činnost, jednotlivcům i organizacím.

V minulém roce se uskutečnilo devět výstav,
jedno umělecké symposium s řadou přednášek
a dílnou pro veřejnost a letní dílna pro děti, vydali jsme bulletin – kalendář. V příštím roce je
plánováno opět cca 10 výstav, symposium, dílna
pro děti. Mimo jiné se můžete těšit například na
výstavu slavného fotografa dokumentaristy Karla
Cudlína, který v roce 2016 vydal krásnou knihu
fotografií. Zachycoval dění kolem Václava Havla,
nebo téma cikánů. Fotografoval Valdickou věznici, odchod sovětských vojáků z Československa.
Roku 1991 odjel s fotografem Vojtou Dukátem na
Ukrajinu. Od roku 1996 sleduje běžný život na pozadí dlouhodobého politického konfliktu v Izraeli.
Roku 2005 mu vydalo Národní divadlo publikaci dokumentující uměleckou sezonu první scény.
V současné době je Karel Cudlín na volné noze,
dlouhodobě spolupracuje s Respektem a Revolver
Revue.
S přáním krásného a tvůrčího roku 2017 vaše
Galerie Kabinet Chaos.
Pořádající Spolek Planeta Chaos děkuje za podporu v roce 2016 dobrovolníkům, městu Poličce,
Ministerstvu kulrtury ČR a drobným sponzorům.
. . .

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

Program Centra
Bohuslava
Martinů
výstavy:
Narodil se kristus Pán,
z růže kvítek vykvet nám…
– tradiční výstava betlémů
19. listopadu 2016 –
15. ledna 2017, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy
ze tří století. Jejich počet nebude velký, zato budou obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí
scén. Jejich autoři byli samouci a vyráběli je ve
svém volném čase ze dřeva, z kašírovaného papíru, lepenky, keramiky apod. K nejzajímavějším
budou patřit původem poličské jesličky z rodiny
Jeřábko-Andrlovy a Andrlíko-Friedlovy. Narození Ježíška uvidíte také v grafikách významných
autorů ze sbírky paní Jarmily Janků. Ve vánoční atmosféře jehličí a růží si znovu připomenete
nehynoucí betlémský příběh a zazpíváte si lidové
koledy.
Připravujeme:
Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť
28. ledna – 16. dubna – velký výstavní sál
Centra Bohuslava Martinů
Nejen pro děti, ale i hravé dospělé je připravena tradiční dotyková výstava Od doby kamenné
do doby slovanských hradišť, která vás seznámí
se zajímavostmi z období pravěku a starověku.
Máte možnost vidět obrovského mamuta, postavu
kovolitce z doby bronzové či keltského bojovníka
s ženou. Do rukou si můžete vzít repliky zbraní
a nástrojů, které lidé používali při lovu, výrobě
předmětů nebo vaření. Jedná se o kopie pravěké
keramiky, kamenné, bronzové a železné sekery,
nože, kamenný srp, bronzový meč, velkomoravský štít atd. Můžete se vžít do role našich předků
a vyzkoušet si keltský šat, drcení obilí, tkaní na
vertikálním stavu nebo psát staroslověnským písmem – hlaholicí.
výstava bude zahájena tematickou tvořivou dílnou, která se uskuteční v sobotu
28. ledna od 13.00 do 15.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Během
odpoledne se společně s námi vydáte do pravěku a budete mít jedinečnou příležitost vyrobit si
skleněné perly, k vidění i vyzkoušení bude tvoření
s hlínou na kruhu i v ruce, práce s kůží a karetkování, které patří k nejstarším textilním technikám.
Zkušenými průvodci a pomocníky nám budou
přátelé živé historie z, o. s. Bacrie, kteří se zabývají experimentální archeologií a řadu technik vám
nejen osobně předvedou, ale vše vás i velice rádi
naučí.
vstupné: 40 kč/jednotlivec – cena zahrnuje návštěvu výstavy i veškeré potřebné
pomůcky a materiály.
Miroslava zychová – Po vánocích
11. února – 2. dubna
Malířka a poličská rodačka Miroslava Zychová žije v Hlinsku a její dílo poutá pozornost diváků
i odborníků, mj. je zastoupena v Národní galerii.
Z rozmanitého díla autorky představíme tři témata: nafukovací zvířátka, krajina – zátiší, svět
magické reality. vernisáž se koná 11. února ve
14.00 hod. Těšit se můžete na vystoupení
kapely „Hudba Praha revival“.
velikonoční výstava 2017
Tradiční jarní výstava ve třídě Bohuslava
Martinů bude vrcholit Velikonocemi. Představí
lidové zvyky, obyčeje, řemesla i domácí činnosti,
které nás odpradávna doprovázejí. Připomene
symboly a předměty dnů všedních i svátečních,
zimy i jara.
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Program RC MaTami

Co se děje
v ZUŠce

Centrum se opět otevře 4. 1.

Vážení čtenáři Jitřenky,
dovolte mi, abych vám za celý
kolektiv zaměstnanců ZUŠ popřál všechno nejlepší do roku
2017, mnoho štěstí a především
pevné zdraví.
Poslední měsíc loňského roku byl ve znamení setkání žáků a rodičů či příznivců naší školy
a umění vůbec. Proběhlo mnoho třídních přehrávek, které jsou primárně setkáním všech
rodičů a žáků s třídními pedagogy. Svým uměním se zde prezentovali všichni žáci každé třídy
včetně těch, kteří s hrou na nástroj začali teprve
před pár měsíci a toto vystoupení bylo tedy jejich koncertní premiérou.
Vrcholem byl pak v prosinci jistě Vánoční koncertík 20. 12. pořádaný v sále ZUŠ, který opět
naznačoval, že jeho kapacitu je pro naši školu
vskutku snadné naplnit více než po okraj. Tentokráte však na tomto koncertě zazněly poprvé
tóny největšího (a určitě i nejdražšího) dárku,
který naše škola v letošním roce dostala. Nový
klavír značky Yamaha byl vybrán začátkem prosince v Pianosalonu firmy Yamaha v Hamburku,
doručen byl opravdu těsně před Vánocemi a věříme, že nejen pro naše klavíristy, ale i všechny
muzikanty bude do dalších let velkou inspirací
i pomocníkem, který nás a především naše žáky
povede k těm nejkrásnějším hudebním výkonům.
My touto cestou velmi děkujeme vedení města,
které koupi tohoto nástroje umožnilo, a výrazně
tak vylepšilo podmínky ke koncertování našim
mladým umělcům, neboť stávající piano Bohemia svým technickým stavem již několik posledních let bohužel nebylo kvalitním spoluhráčem.
Během měsíce ledna náš nový klavír oficiálně
přivítáme s dodavatelem, Mgr. Novotným (Clarina Music) a zástupci vedení města Poličky.
Tradiční Vánoční koncert se odehrál
22. 12. 2016 v Tylově domě. Děkujeme za vaši
hojnou účast na této akci! Tímto dárkem jsme
se snažili všem našim příznivcům poděkovat
za stálou přízeň a popřát spokojené a v radosti
prožité vánoční svátky, což se snad v plné míře
podařilo.
A čím nás - tedy spíše vás - potěší úvod roku
2017? Poctivé přípravy, které započaly již v minulém roce napříč všemi obory ZUŠ, a které
v těchto dnech vrcholí, směřují k datu 1. února.
Velké množství žáků a pedagogů se totiž podílí
na mezioborovém projektu s názvem „Broučci“. Hudebně - dramaticko - taneční pohádka pro
děti (a nejen pro ně) volně vychází z předlohy
Jana Karafiáta, režie se ujala Veronika Hrčková.
Taneční choreografie vytvořila Vendula Pelzová
a hudbu Václava Trojana, která celou pohádku
dokresluje, pak pro hudební těleso aranžoval
Petr Kašpar. Sborová čísla s dětmi nastudovala
Petra Boštíková. Již z tohoto výčtu je jasné, že
se chystá něco jedinečného. Přijďte shlédnout
největší projekt naší školy v posledních letech.
Budeme se na vás těšit 1. února v 17 hodin ve velkém sále Tylova domu.
om
andl ast p jící editel
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Pravidelný program
pro rodi e prarodi e s dětmi
l ík každé pondělí 9.00–12.00 hod.
ro ci s anko
rok
každé úterý
9.00 – 12.00 hod.
r tk s angli tino každé úterý 15.00–
17.00 hod.
o working každou středu 12.30–15.30 hod.
ro ínci s ído
rok každý čtvrtek
9.00–12.00 hod.
ro e ci s ído
rok
každý pátek
9.00–12.00 hod.
vi ení s ano
ondělí Power joga; ZŠ TGM zrcadlový
sálek od 19.00–20.00 hod.
ter a tvrtek Metabolic training/HIIT/
TBA; ZŠ TGM zrcadlový sálek od 19.00–
20.00 hod.
tek Power joga; 18.00–19.00 hod. v MaTami
eděle Metabolic training/HIIT/TBA; od
18 hod. v MaTami
Do zrcadlového sálku je nutné vzít si cvičební
podložku.

Hlídáček
amostatn kapacita
dětí každou středu
8.00–12.00 hod. Cena 45 Kč/dítě/hodina
líd ní dětí v do ě pravideln c aktivit kapacita
dítě úterý 9.00–12.00 hod; čtvrtek
9.00–12.00 hod. (pouze děti do 1 roku); pátek
9.00–12.00 hod. Cena 45 Kč/dítě/hodina
líd ní dětí mimo provo ní odin
líd k
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• as e pro mamink v pondělním l ík
16. 1. od 10.00 do 12.00 hod. Masáže
provádí žáci 2. ročníku oboru Rekondiční
a sportovní masér ze Střední školy obchodní

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

a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník k nahlédnutí v RC MaTami.
• ogopedick poradna
gr. ana alíkov
16. 1. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči,
nápravy.
• oradna a kl pro tě otné
gr.
ana
oc skov
19. 1. (čtvrtek) od 16.00 do
18.00 hod. Pro těhotné a jejich partnery.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které přispějí k většímu klidu
a pohodě nastávajících maminek.
Co-working
každá středa od 12.30 do 15.30 hod.
V našem centru se každé středeční odpoledne
otevřou dveře co-workingu. Co si pod tím můžete
představit? Nabízíme vám prostor na práci, či pracovní schůzku. Prostor je určen pro každého, kdo
hledá místo pro práci. Pro děti bude k dispozici
vedlejší herna, pro rodiče internetové připojení.
Chtěli bychom umožnit, abyste se mohli věnovat
svojí práci, podnikání či studiu a měli svoje děti
nablízku.
Benefiční koncert pro Vašíka
pátek 17. 2. od 20.00 hod
Ve spolupráci s Divadelním klubem pořádáme
tradiční benefiční koncert pro Vašíka, kterého postihla dětská mozková obrna.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo stránku na
Facebooku.
ena pok d není v popis vedeno jinak
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč
(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč
(pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné
50 Kč
• Odborné poradny
zdarma
Informace o lenství ísk te od lektorek aktivit.
ktivit projekt
as pro rodin jso podpo en
dota ní o program
odina a oc rana pr v
dětí
a d le
ěstem oli ko a
.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www. matami.webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum pro
rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město
Polička, CBM

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
. .
o dko o r – Městská
knihovna Bystré v 15.30 hod.
. .
kolem kolem světa
2 – beseda s cestovatelem Petrem Mazalem o zbylých dvou etapách jeho cesty
kolem světa. Od 18 hod. v Komunitním sále MFD.
Vstupné 20 Kč.
. .
asi sk ples – od 20.00 hod. v Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Qwalt,
zajištěno občerstvení a bohatá tombola.
Dolní Újezd
. .
íkr lov farní ples
Pořádá farnost Dolní Újezd a KDU-ČSL Dolní
a Horní Újezd. Hraje Combo 2 začátek ve 20 hodin,
vstupné 80 Kč.
. .
okolsk ples
Pořádá Sokol Dolní Újezd v sokolovně začátek
od 19.30 hod., ve 20.00 hod. vystoupí nejmladší
sportovci, ve 22.00 hod. předtančení Bailadores.
Hraje Vepřo Knedlo Zelo, slosovatelné vstupné
100 Kč.
. .
ka tsk ples
Pořádá Junák – český skaut, středisko Dolní
Újezd. Hraje COMBO I.
Litomyšl
. . .
od.
incen o ellini

ino okol
orma

itom

l

Záznam opery z Metropolitní opery. Vstupné:
250 Kč
. . .
od.
meck jí d rna itom l
. ol a a strov ali m j dr
domov
Diashow Jiřího Kolbaby. Vstupné: 190 Kč (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
. . .
od.
sic l
otelna itom l
. ples oteln
Hraje kapela Pendl. Bohatá tombola, fotokoutek,
stylová výzdoba. Vstupné: 150 Kč (předprodej IC
Litomyšl a Paseka)
Lubná
Plesy Skalka Lubná
. .
rvní ples
. . ples
. . ples
e ranice
Sebranice
. .
emin
ndalini j g – od 9.30 do
12.30 hod. v kulturním domě. Cena 300 Kč. Přihlášky a informace: vitkovah@email.cz.
. .
íkr lov koncert – kostel sv. Mikuláše v Sebranicích – v 15.00 hod., vystoupí skupina
Parkoviště pro velbloudy, výtěžek bude věnován
na léčbu pro Klárku Rejmanovou z Dolního Újezdu.
. .
arní ples – od 20.00 hod., hraje skupina
MIX.mini
. .
ětsk ples – od 16.00 hod. na faře

Zájmové koužky v Tylově domě
Tylův dům v Poličce otevírá ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 tyto zájmové kroužky:
gov kl
od let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 13. února
cena 1.040 Kč/jarní kurz/13 dvouhodinových
lekcí
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.
vi ení rodi s dětmi
a te níci
a
let dopolední cvi ení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
úterý 9.00 – 10.00 hod., začátek 31. ledna
cena 640 Kč/jarní kurz/16 lekcí
vi ení rodi
s dětmi
pokro ilí
a
rok
dopolední cvi ení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
úterý 10.00 – 11.00 hod., začátek 31. ledna
cena 640 Kč/jarní kurz/16 lekcí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují

posilovací a relaxační část, která je vedena formou
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
vi ení pro draví a kr s
pro en a dívk
od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
úterý 17.30 – 18.30 hod., začátek 7. února
cena 480 Kč/jarní kurz/12 lekcí
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 1. února
cena 520 Kč/jarní kurz/13 lekcí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
dravotní cvi ení pro ka dé o
pro en
a m e od let
Lektorka: Jana Suchá
středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 1. února
cena 640 Kč/jarní kurz/16 lekcí
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, stresu a únavy. Přináší celkové
zklidnění.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení:
• zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
9. do 19. ledna
• přihláška platbou v hotovosti nebo převodem
na účet.
• Účastníci z podzimního kurzu mají při přihlašování přednost.
• Další zájemci se budou moci přihlásit do naplnění kurzu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
ední odin
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.

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

Zastupitelstvo
a korupce?
Využívám výzvy z loňské Jitřenky, aby se čtenáři zapojili do její tvorby, abychom napsali, co nám
v Jitřence chybí, co bychom v ní rádi četli.
Já bych se rád dozvěděl o zkušenostech občanů
s městským úřadem a zastupitelstvem, zejména
s těmi negativními. Domnívám se, že jejich připomínání nám pomůže víc než mluvení o těch
dobrých, že nám pomohou uvědomit si problémy,
pojmenovat je a následně s nimi pracovat. Jsem si
jist, že dobrých zkušeností máme mnoho a že ty
negativní jsou výjimkou. Jsem také přesvědčen, že
jako občan mám právo dostat vysvětlení ke svým
otázkám a pochybnostem. To je mi odpíráno.
Jen těžko se vyrovnávám se skutečností, že zastupitelstvo podporuje či vědomě přehlíží lži, podvody, překračování pravomocí a zřejmou korupci
jednoho úředníka města. Zastupitelstvo si odhlasovalo (18 pro, jeden proti, dva se zdrželi), že již
o případu onoho úředníka jednat nebudou.
Na žádost o vysvětlení zcela zřejmého, výše zmíněného protispolečenského jednání zaměstnance
úřadu mi bylo bývalým tajemníkem odpovězeno,
že onen úředník je slušný člověk a můj podnět řešit
nebude. To samé si o pár měsíců později odhlasovalo zastupitelstvo. Vypadá to, že je v současném
zastupitelstvu pouze jediný zastupitel, kterému lži,
podvody, korupce vadí, který by chtěl slyšet vysvětlení, co onoho úředníka k jeho jednání vedlo,
co, možná kdo, za tím stojí.
Naštěstí demokracie má své pojistky a lze donutit zastupitele, aby se zabývali i věcí, kterou se z jakýchkoli důvodů zabývat nechtějí. V případě Poličky je to žádost zhruba 45 občanů. Hledám tedy
ty, kterým demokracie není lhostejná, kteří jsou
přesvědčeni, že lhát, podvádět a využívat svoje postavení ve veřejné správě k osobnímu prospěchu se
nemá. Zavolejte prosím.
Ivan rek
.
Korupce (latinsky corrumpere = kazit, nalomit,
oslabit, znetvořit, podplatit) je zneužití postavení
nebo funkce v politice, veřejné správě a hospodářství k osobnímu prospěchu. Opakem korupce je
integrita.
Korupce může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Projevuje se
podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním,
neoprávněnými příjmy či výhodami a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním.
Politická korupce nakonec vede ke kleptokracii –
vládě zlodějů – kdy už odpadá i předstírání poctivosti, upřímnosti před veřejností.
droj ikipedie

Přehlídka regionálních firem
s technickým zaměřením
Firmy vám nabídnou práci a školy odborné vzdělávání, dobře placená práce, benefity pro zaměstnance, vzdělávání a profesní růst, podpora studentů,
příspěvky na studium, získání odborné praxe, stáže,
brigády, exkurze.
Propojíme firmy se vzdělávacími institucemi a potenciálními budoucími zaměstnanci. Kdo hledá práci,
může najít zaměstnavatele.
Pro: žáky, absolventy, rodiče a širokou veřejnost
Kdy: úterý 17. ledna 2017, 10 - 17 hodin
Kde: Multifunkční centrum Fabrika ve Svitavách
Přehlídku pořádá: Krajská hospodářská komora
Pardubického kraje, Oblast Svitavy s podporou
Úřadu práce ČR, Kontaktním pracovištěm Svitavy,
a města Svitavy.
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Vánoční strom
versus lidská
hloupost

Zprávy z Masarykovy základní školy

Do města vstoupil čas vánoční a jako jeho symbol se rozzářil na náměstí vánoční strom. Symbol,
který by rozhodně neměl být ničím a nikým ničen
či poškozován. A je velice smutné, že už ani tato
krásná tradice nezůstala bez povšimnutí některých spoluobčanů, kteří si asi myslí, že tento sym-

bol Vánoc může posloužit jako reklamní plocha
k vyjádření jejich příslušnosti. Místní činovníci
FCS (Fan club Sparta Polička) to tak bohužel pochopili. Na sociální síti se můžete dočíst, jak jsou
pohoršeni negativní reakcí některých spoluobčanů a jak se obhajují recesí. V tomto případě tuto
recesi považuji pouze za důkaz velkého nevkusu
a dá se říci fanatismu těchto lidí. Jako občan města a fanoušek tohoto klubu rozhodně s tímto počinem nesouhlasím a na rozdíl od místních FCS si
myslím, že nedošlo k propagaci tohoto klubu ale
k jeho pošpinění. Každý rozumně smýšlející člověk si tak nejspíš řekne, že fanoušci tohoto klubu
jsou…

Služby charity,
moje zkušenost
Po přečtení prosincové Jitřenky a článku Od
charity službu nebrat, jsem se rozhodla napsat pár
řádků.
Jsem upoutána na invalidní vozík, a proto potřebuji pomoc druhých lidí. Od roku 2012 pravidelně využívám služeb Charitní pečovatelské
služby a Osobní asistence Oblastní charity Polička.
S poskytovanými službami jsem spokojená. Vždy
se bez problému domluvíme, jak na časovém rozsahu služby, tak i na její náplni (přesun na vozík,
oblékání, koupání či procházka, nákup atd.). Asistentky jsou příjemné, vstřícné a s profesionálním
přístupem. Nikdy jsem od nich neslyšela, to nejde,
to nezvládneme. Pokaždé se snaží najít způsob, jak
problém vyřešit - ono to není s nemohoucím člověkem vždycky snadné. No, a že se mnou někdy posvačí přinesený koláč nebo rohlík, to nevadí. Vždyť
ony už mají za sebou od rána kus práce, i u jiných
klientů. A já jsem ráda, že nejím sama.
Moc si jejich práce vážím. Proto prosím, nevěřte
všemu, co slyšíte.
Stodolová M.
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Rodiče a děti
spolu v Cestovní
kanceláři Polička
Po absolvování výukových
programů v CBM a městské
knihovně se žáci 3. B učili o domově ve své školní „Cestovní kanceláři Polička“.
V den třídní schůzky 24. 11. se ve škole sešli společně se svými rodiči, aby zde před první adventní
nedělí prožili pěkné odpoledne. Připravili si různé
tvořivé aktivity, při kterých předvedli, co vše se
o svém městě naučili.
Po obdržení cestovního pasu následovala práce
s mapou a plánkem Poličky. Adriana vyrobila prostorovou maketu náměstí a s kamarádkou na něm
předvedla památky. Kluci zvali ke sportu pomocí
slovních přesmyček. Další dvě dvojice ukázaly na
mapě vodní plochy a představily některé poličské
firmy a jejich výrobky. Bára s kamarádkami všem
ukázala starobylé obrázky z historie města.
Skupinka dojíždějících dětí seznámila se zajímavostmi ze Širokého Dolu a nedaleké Rohozné.
David zjistil, že k jeho pradědečkovi do „Širocka“
jezdil malovat obrazy malíř Herbert Masaryk, syn
pana prezidenta, podle kterého se jmenuje naše
škola. Eva vypátrala, že v Rohozné se narodil autor
knihy Tajemný hrad Svojanov. K výletu na tento
hrad lákala Julie svým poutavým vyprávěním pověsti: Jak holič Kubíček o svoji hlavu přišel.
Daniel provedl rodiče galerií, ve které jim představil třídní výtvory z hodin výtvarných činností –
malované barevné Domky z ulice Na Bídě, kreslená
Vyřezávaná poličská vrata a tajemnou Zpívající Lukasovu lípu z Telecího.
V učebně na návštěvníky čekal interaktivní program Putování minulostí a současností Poličky
a malý test Znalec Poličky. Za splněné úkoly návštěvníci obdrželi do svých cestovních pasů razítko
bystrá liška a moudrá sova.
Pobyt v cestovní kanceláři si všichni pěkně užili
a s úsměvem na rtu se vydali do svých domovů.
Bílý týden 5. – 9. 12.
Bílý týden zorganizoval Školní parlament, který
nabídl třídám alternativu jednoho bílého dne. Během týdne prožilo atmosféru 20 tříd I. a II. stupně.
Co nám přinesl bílý týden
* zaměření na vzájemnou pomoc a spolupráci,
zlepšení vzájemných vztahů
* solidárnost - jednota - soudržnost – všichni na
jedné lodi (jedné barvy) – jednotná výzdoba oken
školní budovy
* zlepšení vztahů škola x jídelna (u dětí - základy
stolování- ubrousky, čistota, ohleduplnost… - tvorba jídelníčku, potraviny bílé barvy- co obsahují, jak
působí na lidský organismus, hledání vhodných,
zdravějších alternativ…)
* třídní projekty „Bílá je dobrá“ – barvy v jídle –
skupinové práce
* žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací
z různých vědních oborů, na které by jindy nebyl
čas nebo by nás to ani bez této asociace nenapadlo, zabrousili jsme do různých průřezových témat
Rámcového vzdělávacího programu
* environmentální výchova – třídění odpadu –
bílý kontejner, tání ledovců, ohrožené druhy v po-
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lárních oblastech (téměř všechny) a s tím spojené
slohové práce na téma „Zmizela nám bílá barva“
* Č. J. – Bílý Tesák, Bílá velryba, Bílá nemoc – čtenářské dílny, básně se zimní tématikou… Př – polární pás, bílé druhy živočichů a rostlin, albinismus,
bílá krvinka… Vl – vodstvo a povrch ČR – Bílé Karpaty, Bílá Hora, Sněžka, Bílý potok, Bílý pramen,
Bílá Ostravice, Bílina, Bílá voda…jedna z barev
státní vlajky, český bílý lev na státním znaku, Řád
Bílého lva… Z – Bílé moře, Bílý dům… Fy, Ch, Př –
zajímavé pokusy… TV – ledové radovánky, HV, VČ.
* Beseda s p. Kleinem – předání životních zkušeností a zavzpomínání na dětská školní léta – poznávání lidí, mezilidské vztahy (úcta, pokora a ohleduplnost k seniorům, lidé ve válce…), bílá - stáří
* Bílý prášek – (drogy) a jeho účinky na lidský organismus a psychiku, komunikační kruh – řešení
problému, rozhodovací dovednosti, zhlédnutí divadelního vystoupení „Orfeus a Eurydika“ – spojeno
s tímto tématem
* Mikuláš ve třídě – hodnoty, postoje, praktická
etika, lidové zvyky a tradice
* zajímavé, zábavné a netradiční vyučování, při
kterém se bavily nejen děti, ale i učitelé
Školní parlament chce nadále pokračovat v dalších barevných dnech.
Slavnost otevírání slabikáře
Hned následující pondělí po Indiánském týdnu,
kdy si prvňáčci již dostatečně procvičili písmenka
a čtení slabik v Živé abecedě, přišlo na řadu slavnostní předávání Slabikářů. Žákům v prvních třídách je přišli předat jejich patroni z devátých tříd.
Vybrali pro ně čtení úryvků ze svých oblíbených
knížek, aby ukázali, jaké příjemné zážitky děti zažijí s pěknou knížkou, až se naučí dobře číst, až se jim
otevřou brány Čtenářského království. Také třídní
učitelky dětem přečetly ze svých dětských oblíbených knížek a představily Slabikáře a Početnice ze
svých školních let. Děti poslouchaly jako pěny. Na
závěr dostaly klíče od Čtenářského království. Již
teď je vidět, že naši prvňáčci mají rádi pohádky
a knížky. Chtějí se pilně cvičit ve čtení, aby mohli
brzy sami zažívat čtenářská dobrodružství.
Sportovní soutěže
V pátek 2. 12. se žáci I. stupně naší školy zúčastnili okresního kola soutěže v plavání ve Svitavách.
Naši školu reprezentovalo 28 dětí. Na prvním místě skončili: Michal Žahour, Jan Krištof a Sabina
Bártová, a to ve svých 25 metrových plaveckých
úsecích. Na prvním, respektive 2. místě skončily
i naše štafety.
Dne 7. 12. se zúčastnili žáci naší školy šachového
turnaje družstev ve Svitavách.
Naši školu reprezentovala dvě družstva. Za 1. stupeň: Michal Kössler, Lukáš Feltl, Michal Sodomka
a Václav Šafář. Toto družstvo se umístilo na 2. místě a zajistilo si tak postup do krajského kola, které
se bude konat 10. 1. ve Svitavách. Za druhý stupeň
soutěžili Michal Martínek, Aleš Kercl, Petr Havlíček a Lukáš Vimr. Ve své kategorii obsadili 7. místo.
V předposledním týdnu letošního roku také začala soutěž o nej Vánoční sportovní třídu, souboj
mezi třeťáky vyhrála 3. A, a to díky chlapcům a jejich vítězství ve fotbalovém turnaji. V následujícím
týdnu čeká klání 4. a 5. třídy.
Průběžně běží soutěž čistoty a soutěž o nejoriginálnější vánoční stromeček.
Program podpory zvyšování kvality
Naše škola se přihlásila do programu Excelence
základních škol. Je to rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v daném
školním roce. Základním cílem je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky
na základních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. V uplynulém
roce dosáhl této mimořádné pocty Marek Dittrich,
který nyní studuje na poličském gymnáziu.
ar

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...

Čas
13.30
19.00
5. 1. 16.00
7. 1.
9.00
15.00
17.00
19.00
8. 1. 19.00
10. 1. 13.30
17.00
11. 1. 14.00
19.00
12. 1. 16.00
17.30
18.00
4. 1.

13. 1. 20.00
14. 1. 17.00

16. 1.
18. 1.

20. 1.
21. 1.
23. 1.
25. 1.
26. 1.
28. 1.

21.00
19.00
13.30
19.00
20.00
19.30
17.00
20.00
18.00
19.00
14.00
18.00
13.00

13.00
17.00
18.00
29. 1. 14.00
18.00
3. 2.

#

19. 11. – 18. 1.
2. 12. – 31. 1.
2. 1. – 31. 1.
2. 1. – 31. 1.
4. 1. – 25. 1.
28. 1. – 16. 4.

Název akce – popis
Místo konání
Šikovné ručičky
DPS Polička
Pasažéři – Sci-fi/dobrodružný film
Kino Tylův dům
Srdíčko pro maminku – keramická dílna pro předškoláčky
SVČ Mozaika
Tříkrálová sbírka 2017 – Tříkrálová koleda v Poličce, letos v novém kostýmním designu. Město Polička
Novoroční mariáš – Tradiční klubový novoroční mariášový turnaj
Divadelní Klub
Šamanský medicínský kruh – téma sebeléčba
Centrum Ceiba
Čechomor – koncert
Velký sál Tylova domu
Assassin’s Creed – 3D akční film
Kino Tylův dům
Šikovné ručičky
DPS Polička
Kurz háčkování pro začátečníky – kurz pro děti od 4. třídy, studenty a dospělé
SVČ Mozaika
Čajovna
DPS Polička
Velká čínská zeď – 3D akčně dobrodružný film
Kino Tylův dům
Srdíčková – keramická dílna pro děti od 1.-5. třídy
SVČ Mozaika
Dárky ze srdce – keramická dílna pro studenty a dospělé
SVČ Mozaika
Břetislav I. – český Achilles. Osudy českého knížete z 1. pol. 11. stol.
v přednášce Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Městská knihovna
Kill Ill – Divadelní soubor v procesu
Divadelní Klub
Šamanský léčebný kruh – Cesta do sebe sama pod vedením mayského
šamana Artura Moralese Cervantese
Centrum Ceiba
Psychedelic adventure vol. 2
Divadelní Klub
La La Land – muzikál se skvělými písničkami
Kino Tylův dům
Šikovné ručičky
DPS Polička
Všechno nebo nic – český film
Tylův dům
Listování – Láska a tělo – Příběh zakázané lásky v terezínském ghettu
Divadelní Klub
Studentský ples – slavnostní šerpování maturantů, předtančení studentů
Tylův dům
Šamanský léčebný kruh – Cesta do sebe sama pod vedením mayského šamana
Centrum Ceiba
Jazzové setkání – Marco Perfetti
Divadelní Klub
Zpívej – animovaná komedie pro děti
Kino Tylův dům
Pirko – strhující syrové drama
Kino Tylův dům
Narozeninové zpívání
DPS Polička
Vratislav II. – dlouhověký kníže a král Čechů – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové Městská knihovna
Turnaj ve stolním fotbálku – Tradiční zimní turnaj ve stolním fotbálku.
Prezence od 13.00. Více info na tel. 604 130 988
Divadelní Klub
Tvořivé odpoledne k zahájení výstavy: Od doby kamenné do doby slovanských hradišť Městské muzeum a galerie (CBM)
Šamanský léčebný kruh – Cesta do sebe sama pod vedením mayského šamana
Centrum Ceiba
10. poličský košt moravských vín
Sokolovna Polička
Kino pro koledníky – Odměna pro koledníky a pomocníky Tříkrálové sbírky 2017
Velký sál Tylova domu
Divoké vlny 2 – animovaná komedie pro děti
Kino Tylův dům
Hejbni kostrou – prázdninový den pro holky, které se rády hýbou
SVČ Mozaika

Název akce – popis
Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám… – tradiční výstava betlémů
Cestovní kancelář Polička – Výstava obrázků a pracovních listů žáků 3. B MZŠ
Individuální terapie s Arturem Moralesem Cervantesem
Harmonizační terapie s použitím krystalů a tibetských mís
Klasická jóga pod vedením Marie Fričové
Od doby kamenné do doby slovanských hradišť – výstava nejen pro děti,
ale i hravé dospělé

leden 2017

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Oblastní charita Polička
zastupce@pol.hk.caritas.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Ceiba Polička
tel. 739 268 318, fb centrum ceiba
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl

www.knihovna.policka.org
www.divadelniklub.cz

Ceiba Polička
tel. 739 268 318, fb centrum ceiba
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Gymnázium Polička
www.gympolicka.cz
Ceiba Polička
tel. 739 268 318, fb centrum ceiba
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Ceiba Polička
tel. 739 268 318, fb centrum ceiba
Jan a Milan Matoušovi
h.matous@seznam.cz
Oblastní charita Polička
zastupce@pol.hk.caritas.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna
Centrum Ceiba
Centrum Ceiba
Centrum Ceiba

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Ceiba Polička
tel. 739 268 318, fb centrum ceiba
Ceiba Polička
tel. 739 268 318, fb centrum ceiba
Ceiba Polička
zitacech@gmail.com

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

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

muzeum@muzeum.policka.org
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Unikát v historii SOŠ a SOU Polička
Svitavský carvingový mistr Vojtěch Petržela
ví, jak má školu reprezentovat. Sebevědomí ani
šikovné ruce mu neschází a hlavu plnou nápadů
skvěle uplatňuje ve svém gastronomickém odvětví. A že svá díla prostřednictvím carvingu doslova proměňuje v umělecké skvosty, jednoznačně
prokázal na „Gastro olympiádě“ v Německu.
le so tě níc propo ic ní o ci lní n ev
so tě e I
linar
l mpics
rf rt
dodává učitelka odborného výcviku Šárka Dostálová.
a so tě kter se konala ve dnec
.
.
. jsme se inten ivněji p ipravovali
dva t dn ale celkov p íprava pro í
v r mci celé o kolní o rok . ojta je ji ost ílen
astník so tě í kter se jen tak ně e o ne alekne. e o siln mi str nkami jso píle a poctiv p íprava d le ojtovi k spěc
pom
i fanta ie pro carving tolik pot e n popisuje
cestu k úspěchu svého studenta paní Dostálová.
Vojta měl za úkol přetvářet ovoce a zeleninu
carvingovým způsobem, a to přímo před zraky
diváků. Tohoto tzv. live-carvingu se zúčastnilo
celkem 58 soutěžících, ne všichni ale byli v jednotlivých pásmech oceněni. A Vojta uspěl! Jeho
práce se zalíbila natolik, že mu přinesla 8. místo
a ve stříbrném pásmu jednu z několika medailí,
jimiž se na gastro šampionátu spíše šetřilo. Následně pak obdržel i zlato za kompozici, kterou
si soutěžící předem připraví a na soutěž přiveze
k výstavě a k celkovému zhodnocení. Pro kompozici na volné téma použil Vojta thajskou techniku,
překvapil i svými výrobky dosud nevystavovanými a nově pojatými. Autor se zde zcela oddal
fantazii, jíž se carvingové umění jednoznačně
nabízí…
ojta
l jedním
nejmlad íc
astník
a konk rencí m
li st denti
itelé i mist i
gastronomie.
istorii na í kol dos l atím
největ í o spěc .
letec dok al to co
se mno m nepoda í ani v letec po děj íc
s nadšením komentuje úspěch Šárka Dostálová.
S carvingem se Vojta seznámil při absolvování
kurzu v rámci pravidelných vzdělávacích programů, jež SOŠ a SOU Polička v průběhu školního
roku poskytuje. Získané znalosti a dovednosti
jsou na praxi odborného výcviku i nadále rozvíjeny a efektivně prezentovány na kulinářských
přehlídkách. V nich se studenti této gastronomické školy již po několik let umísťují na předních příčkách.
A jak carvingové vášni propadl sám Vojta, nám
přiblížil formou následujícího rozhovoru.
ak jste se ke carving dostal
„Na škole, kde studuji, se konají pravidelně
carvingové kurzy. Na jeden jsem se přihlásil, byl
jsem zvědavý. Nadchlo mě to, pokračoval jsem
i na další základní kurzy a následovaly moje
1. soutěže, které pro mne byly velkou zkušeností

a hodně mě posunuly vpřed. Ale aby to neznělo
jen jako pohádka, začátky byly plné trénování,
pořezaných prstů a nervování se nad nepovedenými prvky.“
olik as věn jete trénink
„Trénink je pro tohle řemeslo snad nejdůležitější. Během prvního roku vyřezávání jsem trénoval někdy i pětkrát za týden, musíte do toho být

Zlato za
facepainting
Ve čtvrtek 1. prosince žákyně 4. ročníku oboru
Kosmetické služby, SŠ obchodní a služeb SČMSD,
Polička s.r. o, Žaneta Jašková zazářila v soutěži
s mezinárodní účastí Mladý módní tvůrce České
republiky v Jihlavě, které se naši žáci pravidelně
zúčastňují. Letošní téma pro kategorii facepainting bylo Jules Verne. Žaneta se připravovala velice svědomitě, bylo třeba sehnat co nejvíce ozubených koleček, očistit a natřít je. Adrenalinové
bylo i ráno před soutěží, ten den byla totiž kalamita, a od časných ranních hodin se řešilo, jak
a kdo bude do zasněžené Jihlavy řídit. Do detailu
promyšlený oděv pro model, kreativní a čistá práce v malování na obličej přinesla Žanetě vysněné
a zasloužené 1. místo. Na výsledek se můžete podívat na našich webových stránkách.
Z Žanetiných úspěchů máme velkou radost.
V průběhu studia se pravidelně umisťuje na předních místech kosmetických soutěží, má tvůrčí fantazii i potřebnou řemeslnou dovednost.
artina r ov vedo cí itelka
praktické o v
ov ní

Babybox
zapálení a jít do toho naplno. Druhý rok už byl
klidnější, ale pořád jsem zkoušel něco nového.
Velice mi pomohla účast na světových soutěžích,
kde jsem ’chytal’ inspirace.“
a e pl n do do cna
„Pokud se to týká přímo carvingu, chtěl bych
podruhé obhájit titul mistra ČR. To se nikomu
zatím nepovedlo. Dále si to představuji tak, že
na českých soutěžích budu „porotcovat“, zatímco
na světové soutěže se budu připravovat jako soutěžící, určitě mám ještě co ukázat. Jinak půjdu
dále studovat gastronomii, s rozšířením o ekonomiku a účetnictví. Po škole se chystám na stáže
do zahraničních hotelů a do špičkových hotelů
českých.“
do v s nejvíce podpor je
„Tohle je asi nejpříjemnější otázka. Už od mých
začátků při mně stojí více lidí, rodina, přítelkyně
a v neposlední řadě škola. Podpora vedení školy a mistrů je neuvěřitelná. Moc si toho vážím,
a tímto bych chtěl všem lidem, kteří se svojí podporou také zasluhují o mé výsledky, poděkovat.“
Za SOŠ a SOU Polička
. o

V Pardubické nemocnici je nově umístěn babybox druhé generace. Speciální schránka, do níž
mohou ženy v těžké životní situaci odložit novorozené dítě, nahradila původně používaný babybox
instalovaný v roce 2008.
esto e někdo m e
íci e a
o v ard ické nemocnici ac r nil jen pět dětí tak se am sleme nad tím kde
děti dnes l kd a
o ne l instalov n.
ě ím proto e dětem které ac r nil p edc o í
a
o
velké sti snad ije lépe. roto pat í
poděkov ní v em d rc m a také pan
essovi a
je o iniciativ řekl hejtman Netolický.
Původní babybox byl slavnostně spuštěn
29. července 2008 jako jedenáctý v pořadí v Česku.

ov a . etr ela

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Kardiaci hodnotili
Ke zhodnocení naší činnosti za rok 2016 jsme
se sešli v kulturním zařízení Fabrika Svitavy. Na
výroční schůzi byla všemi členy vysoce hodnocena
práce výboru Kardio. Škoda jenom, že ze zdravotních důvodů byli nuceni odstoupit 4 členové ze Svitav. Byli kooptováni noví členové, předsedou byl
jednohlasně zvolen Pavel Brokl z Poličky. Přejeme
novému výboru hodně úspěchů, a zdárné pokračování ZO Kardio.
O příjemné zpestření výroční schůze se postaraly naše členky seskupené do kulturního spolku Srdíčko, vedeného Vladislavou Morkesovou. A o úplný závěr se postaral svojí příjemnou hudbou Libor
Mašláň.
Všem členům děkujeme za vysokou účast, účinkujícím za příjemnou zábavu, odstupujícím členům za dobrou práci a s dobrými pocity vstupujeme do roku 2017.
Za ZO Kardio
ana l.
První akcí v Novém roce 2017 bude v sobotu
7. ledna kondiční vycházka po zimní Poličce, s návštěvou hrobu skladatele Bohuslava Martinů, zakončená v restauraci Starohradská, kde se uskuteční zajímavá přednáška paní Dagmar Ostatkové
Pálené na téma „O životním stylu“.
Vycházku připravují poličští členové naší ZO,
pod vedením Evy Navrátilové. Sraz účastníků na
vlakovém nádraží Polička v 10.30 hod. Neseďte
doma, pohyb ve zdravém prostředí je vaše zdraví.
Všem dobrým lidem přejeme v Novém roce pevné zdraví a dobrou náladu.
Za výbor ZO kardio
an okorn

BESEDA – ZAČÍT SPOLU
určeno pro rodiče prvňáčků pro rok 2017/2018
a širokou veřejnost
ve čtvrtek 23. 2. od 16 do 18 hod.
v ZŠ Na Lukách
Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu
a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku. Je realizován ve 32 zemích světa.
Od roku 1994 funguje také v České republice.
Od roku 2016 také v Poličce. Přijďte se dozvědět
něco více o moderním vzdělávání v programu
Začít spolu přímo do prostor současné 1.třídy v ZŠ
Na Lukách. Budete mít možnost zeptat se na to, co
vás zajímá a prohlédnout si prostředí, ve kterém
se žáci učí.
Povede : Zdenka Vomočilová, současná učitelka
třídy v programu Začít spolu a Jitka Bidlová.
Pro další info tel: 775 630 378 Jitka Bidlová

Stomatologická
pohotovost
o last itom

1. 1.

7.–8. 1.
14.–15. 1.

l

oli ka

MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423

Ordinační doba: so ota neděle
a sv tk od do
odin.
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Prvňáčci „začínají spolu“
v ZŠ Na Lukách
„Step by step“ je název původního alternativního
vzdělávacího programu, který se začal v 90. letech
rozvíjet v USA. Do naší země dorazil o něco později, první mateřské školy převzaly jeho myšlenky
v r. 1994 a v r. 1996 se k nim připojilo i několik škol
základních.
Hlavními myšlenkami tohoto programu jsou
dítě jako tvůrce svého vzdělání, rodič jako vítaný
partner školy a učitel jako průvodce dítěte na jeho
vzdělávací cestě.
Na žádost skupiny rodičů, kteří chtěli své dítě
přihlásit do naší školy, ale přáli si, aby se vzdělávalo tímto inovativním způsobem, se pak od 1. září
otevřela třída 1. A, kde tedy žáci „začínají spolu“.
Bližší specifikaci této výukové metody přinášejí
odpovědi Mgr. Zdenky Vomočilové, třídní učitelky
1. A.
e se itelem v program
a ít spol st t
ka d pedagog na kladní kole
Každý pedagog, který absolvuje přípravné kurzy
pro konkrétní vzdělávací metodu. Já osobně jsem
prošla speciálním letním kurzem v Kadani.
aké jso lavní ro díl v metod c to oto program oproti ě ném
Rozdíl je v organizaci dne i celého týdne. V klasické výuce se učí podle předmětů a každý předmět
má své téma. V ZaS je jedno téma celý týden, někdy 14 dní až měsíc, a tomuto tématu se přizpůsobí
i předměty. To znamení, že se jedno téma probírá
v matematice, českém jazyce, prvouce i výtvarné
výchově. Sama výuka probíhá v centrech aktivit.
Žáci se rozdělí do skupin a během celého týdne
projde skupina všemi centry. V jeden den tak probíhá výuka všech předmětů ve stejný okamžik.

a které sc opnosti a dovednosti je v prograa kladen d ra
Žáci v centrech pracují se skupinou nebo samostatně, učitel by měl být spíše průvodce. Na konci
dne je vždy hodnotící kruh, kde se sejde celá třída
a žáci prezentují svoji práci. Učí se tak vystupovat před ostatními. Ostatní žáci sledují prezentaci – poslouchají výklad učiva a zároveň se mohou
připravit na další den, kdy je toto centrum čeká.
Mohou tak předejít komplikacím při zpracování
tématu v centru, které je teprve čeká. Při hodnocení práce se učí dávat druhému ocenění za práci
a doporučení, jak by se mohlo téma zpracovat příště nebo co vylepšit.
po sta rodi se na alternativní metod v k dív s ned věro
ím
ste je p esvěd ila
k tom a o a a ení své o dítěte do to oto program va ovali
Je to program, který stejně jako klasická výuka
musí plnit ŠVP (školní vzdělávací program), používá klasické učebnice, ale zajišťuje dítěti každodenní práci se skupinou ostatních žáků, ti se musí
na společné práci domluvit, učí se komunikovat,
najít společné řešení, občas musí někdo ustoupit
se svým nápadem a podřídit se druhému, rozdělují
se úkoly. To vše se děje i při skupinové práci během
klasické výuky, pokud učitel zařazuje skupinovou
výuku, ale v tomto programu se toto děje každý
den. Nezastupitelnou částí je i hodnotící kruh, kde
se žák učí přednést svoji práci, přijmout ocenění,
ale i kritiku. Na druhé straně se učí i ocenění druhému říci. A také se učí říct kritiku druhému takovou formou, aby druhého vedla ke zlepšení práce
do budoucna – ve formě doporučení.
gr. eronika imonov
a k c
m

Podzim ve Speciální základní škole
Podzim nádherně obarvil všechny stromy
a sychravé počasí tak alespoň trochu rozzářil.
V 1.- 4. ročníku se kromě učení tvořilo. Postupně
vznikaly výrobky z nasbíraných přírodnin – ježci,
draci, skřítkové, muchomůrky a mnoho dalších.
Žáci si vyzkoušeli práci s různými druhy přírodnin, popustili uzdu své fantazii, prostor dostala
kreativita, rozvíjena byla zručnost a jemná motorika. Podzimní témata vybízela k pestrým činnostem, zapojeny byly všechny smysly. Pracovalo se
ve skupinách i samostatně. Výsledky tvoření žáků
z celé naší školy je možné zhlédnout na webových
stránkách školy www.szsbystre.cz.
Žáci III. třídy speciální se zúčastnili výtvarné
soutěže, kterou pravidelně vyhlašuje Speciální MŠ,
ZŠ a PŠ Pardubice. Pro letošní školní rok bylo zvoleno téma Místo, kde žijeme. Téma mělo přiblížit
žákům místo, kde žijí, vztahy k památkám, k lidem různých kultur v místě bydliště a v neposlední řadě vztah k přírodě a její ochraně. Žáci za pomoci své paní učitelky ztvárnili z přírodnin město
Poličku - s hradbami, s množstvím nejrůznějších
lidí, kteří zde žijí, a se zvířaty, která žijí v okolní
přírodě. Druhým soutěžním výrobkem bylo srdce
z kaštanů, které doplnili obrázky z Poličky.
Jelikož do naší školy zavítal skřítek Podzimníček, žáci ze speciálních tříd si s ním užili pěkné
dopoledne. Pomáhali vybrat skřítkovi správné
oblečení do podzimního počasí a vybarvili ho
podzimními barvami. Potom mu upekli lesní chaloupku z připraveného perníkového těsta. Každý
žák také vykrajoval z těsta podzimní tvary. Vše
si společně dozdobili přírodninami a výsledek byl
opravdu kouzelný - jako z pohádky!
Konec listopadu ovládla příprava na vánoční besídku v divadelním klubu.
V pondělí 5. 12. se třídy poličské speciální školy
sešly v tělocvičně. Čertovská babička pro ně měla
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

připravenou spoustu zajímavých úkolů. V závěru
společného dopoledne všichni obdrželi čertíka plného sladkostí a pochvalný list. Navštívil nás také
Mikuláš, který rozdával hodným dětem perníčky.
Nezapomněl vzít „Knihu hříchů“ a celá řada dětí
musela slíbit, že se hodně polepší.
V úterý 6. 12. jsme zažili velmi zajímavé dopoledne. Stali jsme se součástí programu o všem, co
se týká 3D promítání. Zhlédli jsme film ve 3D rozlišení, sledovali hologramy živočichů, prohlédli si
obrazy pomocí meoskopu. Největší úspěch měly
virtuální brýle, díky nimž jsme se přenesli do
Afriky.
V pátek 9. 12. patřil návštěvě místního Centra
Bohuslava Martinů, kde jsme mohli zhlédnout výstavu betlémů ze tří století, poslechnout si poutavé
vyprávění průvodkyně a v závěru si vyrobit malý
dárek.
Do nového roku 2017 Vám všem přejeme pevné
zdraví, mnoho příjemných zážitků, milých setkání,
lásku, splnění nejednoho přání a spoustu energie
do dalších dní.
c. onika re ov

Klub zdraví Polička zve
Zřejmě po patnácté (nejsem si zcela jistá) spolu
začínáme běh či let skrze další rok, protože čas
určitě běží nebo letí. Musím napsat, že jsem moc
ráda, že máme takovou výdrž my i vy. Zveme k návštěvě všechny, kteří již chodíte nebo byste chtěli
začít chodit do Klubu zdraví Polička.
V lednu se vám představí hned dva noví přednášející, Květa Wlotzková s Jiřím Vedralem, kteří
si připravili téma velmi příjemné a užitečné: „Masáže čtyř rukou“. Přijďte se určitě podívat, poslechnout si, případně vyzkoušet tuto techniku
dne 11. ledna od 18 hodin do horní místnosti SVČ
Mozaika. Připravena pro vás bude i ochutnávka
zdravých jídel s recepty, hrneček horkého čaje
a k tomu budete mít možnost diskutovat nejen
s přednášejícími o tématu a všem, co vás k němu
bude zajímat.
Doufám, že jste na konci loňského roku prožili
sváteční pohodu se všemi, které máte rádi a nesete si její ozvěny s sebou nejen do prvních lednových dní. Rok 2017 bude možná až příliš bohatý
na nejrůznější události, v nichž nemusí být snadné se orientovat. Proto se dobrá rada J. Addisona
bude hodit:
slet l e jen ro mem ale c pat
jen srdcem. Chtěli bychom, aby byl i letošní rok
pro vás rokem, který vyplníte zajímavými setkáními, událostmi a zážitky a na který budete rádi
vzpomínat. A chtěli bychom se na tom také podílet svojí troškou do mlýna. Protože i vy jste těmi,
pro které nám stojí za to jednou za měsíc připravit
program a těšit se z vaší odezvy, která je naší další
motivací.
Těšíme se na setkání s vámi a přejeme vám,
abyste byli zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička
anka

igelov

Vzpomínáme

Témata přednášek v roce 2017:
• 11. ledna: Masáže čtyř rukou – Jiří Vedral
a Květa Wlotzková
• 8. února: Přírodní léčebné prostředky – zábaly, bylinky, detoxikace - prevence nemocí přírodními podpůrnými prostředky a očistnými
kůrami – Jana Konečná, lektorka KZ
• 8. března: Stres a já – tradiční i méně využívané způsoby řešení stresu a jak na něj efektivně – Roman Uhrin, zakladatel klubů zdraví
• 12. dubna: Mrtvé moře jako lék – Čestmír Šťovíček, B.Th., DiS.
• 10. května: Štítná žláza – Jiřina Lehocká,
zdravotní sestra a lektorka KZ
• 14. června: Společná procházka okolo Poličky – při zastaveních moderuje MUDr. Miloslava Sílová
• 13. září: Jak jednat s onkologicky nemocným
člověkem? – Gabriela Slezáková, zdravotní
sestra
• 11. října: Vzduch – aneb dýchat se musí – Čestmír Šťovíček, B.Th., DiS.
• 8. listopadu: Tea tree – lékárnička v lahvičce –
Čestmír Šťovíček, B.Th., DiS.
• 13. prosince: Vánoční posezení s písněmi
a zdravými dobrotami

Dne 1. 1. 2017 by se dožil
91 let pan František Navrátil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
an elka s nové a dcera
s rodinami

Místo a čas konání: Středisko volného času
Mozaika, nám. B. Martinů 85, Polička, začátek
v 18.00 hod.
Aktuální program Klubu zdraví můžete zjistit
rovněž na internetových stránkách http://policka.casd.cz/co-nas-ceka nebo na telefonním čísle:
737 820 318
Upozornění: Témata i přednášející se vlivem
možných budoucích a dnes zatím neznámých
okolností mohou změnit.

as nelé í olest a r n
po e n s na í ít e to o
ko o jsme milovali.
Dne 27. 1. si připomeneme
4. smutné výročí úmrtí pana
Zdeňka Poula.
S úctou a láskou vzpomíná
man elka
ria a cel
rodina.
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Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali.
Dne 21. 12. 2016 jsme si
připomněli 1. smutné výročí
úmrtí pana Josefa Dlouhého.
S úctou a láskou vzpomíná
dcera ana s man elem
rat i i ostatní p í
ní.

Dne 10. ledna uplynulo deset let, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Emil Kyncl.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná
rodina.
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Pozvánka DPS
Penzion

Poličská Univerzita třetího věku

. . ikovné r i k od
13.30 hod. v pracovní místnosti.
. . ikovné r i k od
13.30 hod v pracovní místnosti.
. . ajovna – u šálku čaje si budeme povídat
o prvních čajovnách na českém území. Jak taková
typická čajovna vypadá a také samozřejmě o čaji.
Začínáme ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
. . ikovné r i k od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
. . aro eninové pív ní od .
od. v jídelně.

Z činnosti
DPS Penzion
Advent – čas rozsvícených svíček, čas vánočních
příprav, čas setkávání a zklidnění. To vše zažili i senioři v DPS Penzion. Vše začalo zdobením stromečku. A znáte to. První na řadě jsou svíčky. Nelehká, ale
důležitá činnost. A následují ozdoby. Senioři zdobili
a zpívali koledy. Také se radili, aby každá ozdoba
měla své nejlepší místo.

V letním semestru třináctého ročníku se pokusíme věnovat každodennosti lidského bytí. Bude to
výzva nejen pro přednášející, ale hlavně pro posluchače, kterých rok co rok přibývá. Nikterak nezastíráme, že tento trend vítáme a těšíme se z každého
účastníka, který nelení a jedno odpoledne v týdnu
věnuje setkávání se se zajímavými tématy lidského
umu a poznání.
V nadcházejícím semestru jsou opět vypsána dvě
témata, první bude věnováno stravě, respektive její
přípravě. Pokud by však někdo předpokládal, že
půjde o skryté kurzy vaření, bude asi zklamán. Lektorka kurzu „Putování s vařečkou“ Mgr. Blanka Řehulková si na posluchače připravila deset zastavení
nad přípravou jídla v různých kuchyních, vysvětlení
proč a jak se používají různé potraviny, jak nejlépe
je ochutit a navíc jak různé laskominy servírovat tak,
aby člověku kromě nezbytné energetické hodnoty
přinášely i radost a uspokojení. Když jsme si četli
názvy jednotlivých přednášek sbíhaly se nám sliny
a na jazyk se kradlo mnoho dotazů a poznámek, které takto pojaté téma okamžitě vyvolává. Každopádně by byl hřích nechat si ujít cyklus přednášek, který
dokáže i prostou přípravu jídla povýšit v hody ducha.
Druhé téma je více než tradiční. Opět se budeme věnovat historii neboli příběhům z minulosti.
Tentokrát jsme si však vymysleli, že se pokusíme
o propojení několika vědních oborů. Možná, že výsledek předčí očekávání, nebo taky ne. Ale kdo nic

nedělá, nic nezkazí. Nikdo nemůže vědět a umět
všechno, proto jsme se rozhodli, že cyklus přednášek „Moc a nemoc mocných“ bude v rukou a ústech
RNDr. Stanislava Adamce a PhDr. Ivany Fridrichové-Sýkorové, PhD. Nebudou samozřejmě přednášet
naráz, to by se rušili, ale spravedlivě se vždy v každé přednáškové lekci podělí o poznatky, které jsou
známy o životních osudech a neduzích, které trápily
významné osobnosti evropských dějin. Možná, že
posluchače překvapí, že i ti nejmocnější mají své
problémy a v případě našich přednášek se budeme
věnovat hlavně těm zdravotním, které s nimi někdy,
bohužel, museli a musejí sdílet i ostatní. Většinou
samozřejmě zcela nedobrovolně.
Poličská Univerzita třetího věku nastupuje do
dalšího semestru tradičně sebevědomě, protože její
organizátoři cítí, že o její služby je v Poličce a okolí
vzrůstající zájem. Navíc je dobré se setkávat s lidmi,
neuzavírat se do samoty. Proto je tu tato nabídka
přednášek pro každého, bez omezení věku a vzdělání. Stačí jen v lednu dojít do recepce Domu s pečovatelskou službou „Penzion“, prohlédnout si seznam
a obsah přednášek, vyzvednout a vyplnit přihlášku, složit školné, které na příští semestr bude činit
350 Kč a zapsat si do kalendáře, že úterky odpoledne budete trávit posloucháním a možná i debatami
s lektory Poličské Univerzity třetího věku, kteří se
na vás už teď velmi těší.
I. ridric ov
korov I. molkov

Aby nikdo nebyl sám

A najednou byl tady. Vánoční strom. S milým vystoupením přijely na Mikulášskou zábavu do Penzionu děti z MŠ Pomezí a s nadílkou přišel Mikuláš
s andělem a čerty. K poslechu i tanci zahrál pan
Hladík a zazpívala paní Andrlíková. Vánoční zpívání
koled se studenty z Gymnázia Polička se seniorům
velmi líbilo. Všichni společně si zazpívali a na závěr si senioři poslechli vánoční povídky. Poslední
narozeninové zpívání v letošním roce bylo s dárečkem. S tanečním vystoupením přišly mezi seniory
děti z Mozaiky. A to bylo něco. Krásné vystoupení
a ta energie, kterou tanečnice vytvořily, byla úžasná. Rok 2016 nám opravdu utekl. V DPS Penzion se
zpívalo, tančilo, besedovalo, vzdělávalo, cestovalo,
malovalo… a mnoho dalších činností, které si senioři vybírají podle svých zájmů. Těší nás, že je o tyto
činnosti v DPS „Penzion“ zájem. Budeme velmi rádi
a bude nám ctí, zanecháte-li nám i nadále vaši přízeň.
A přání do nového roku? Hodně štěstí, zdraví a dobrou náladu. Těšíme se na vás i v roce 2017.

Vážení důchodci a senioři. Uzavřeli jsme rok 2016,
bohatý na události v naší organizaci svazu důchodců v Poličce. Bohatý a pestrý, protože jsme nabídli
našim členům, ale v mnoha případech i dalším
důchodcům, možnost účastnit se našich akcí. Šlo
především o vzdělávací akce – besedy s policií ČR,
městskou policií, zdravovědy, sociální problematiky a jiných.
Velmi zajímavá byla sportovní činnost v různých
zařízeních, ať již to byl stolní tenis, golf, petanque,
nohejbal, tenis, aj. Úspěšné byly 2. sportovní hry
naší organizace za účasti družstev z Litomyšle, Pardubic a přítomnosti zástupců rady Pardubického
kraje.
Bylo uspořádáno několik zájezdů, např. ozdravný zájezd do Velkého Mederu, několik autobusů do
Velkých Losin na plavání. Dále pak poznávací zájezdy po naší vlasti na Jižní Moravu, do Kroměříže,
Brna, Telče, Českých Budějovic, Ratibořic, Vysokého Mýta, Vraclavi. Vycházky po nejbližším okolí
Poličky – Kamenec, Oldříš, Štarkov, Pustá Rybná,
Svitavy, přehrady v Poličce.
Nesmíme opomenout velmi dobrou spolupráci
s našimi kulturními zařízeními, jako Tylův dům,
Centrum Bohuslava Martinů, městská knihovna,

Poděkování
Děkuji dámám ze SVČ Mozaika za kurz „Připravit, pozor, Vánoce“ pořádaný dne 11. listopadu
a plný inspirativního tvoření, charakterizovaný
vstřícným přístupem lektorek a opravdovou pohodou, která tento program provázela. Těším se
na shledanou na dalších tvůrčích setkáních v roce
2017.
věta ri iov
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kde se pravidelně zúčastňujeme některých vybraných akcí.
Poděkování patří vedení města za významnou
pomoc a některým organizacím a firmám, kteří
nám pomáhají zajišťovat akce, abychom mohli naplňovat heslo „Aby nebyl nikdo sám“.
Během měsíce ledna proběhne jednání výboru
a všech komisí k přípravě výroční členské schůze.
12. ledna ve 14.00 hod. beseda k ekonomickým otázkám a finanční problematice v restauraci Starohradská. 19. ledna se uskuteční odpoledne otázek a odpovědí od 14.00 hod. rovněž v restauraci Starohradská.
V lednu proběhne turnaj ve stolním tenise, hlaste
se u sportovní komise.
26. ledna od 14 hod. v malém sále Tylova domu
se koná výroční schůze naší organizace, zveme
všechny naše členy k plné účasti. Na programu budou důležité otázky svazu důchodců při přípravě na
10. celostátní sjezd Svazu důchodců České republiky, který se bude konat na podzim roku 2017.
Přejeme všem členům našeho svazu, ale i ostatním seniorům a důchodcům mnoho zdraví a dobré
pohody v roce 2017.
Za výbor MOSD Polička
mp . . or

Dobrovolnictví na gymnáziu
V lednu roku 2016 vstoupilo naše gymnázium
do programu DofE (Cena vévody z Edinburghu),
v rámci něhož studenti plní cíle ve 4 oblastech –
talent, sport, dobrodružná expedice a dobrovolnictví. Program se na naší škole velmi dobře ujal
a v tuto chvíli registrujeme kolem 30 aktivních
účastníků.
Dobrovolnictví se díky DofE stalo součástí běžného života našich žáků. Jejich pomoc můžeme
rozdělit do několika oblastí.
Skupina žáků ze 6. P se v loňském roce na 3 měsíce zapojila do pomoci dětem v Dětském domově
v Poličce. Jednalo se zejména o individuální doučování. Tuto formu dobrovolnictví zvolily i další
3 dívky z již zmiňované třídy. Doučovaly buďto
slabé žáky z našeho gymnázia nebo žáky ze ZŠ Na
Lukách v Poličce.
Práci s dětmi se věnují další tři dobrovolnice ze
6. P, které asistují při víkendových a odpoledních
akcích volnočasového centra Mozaika.
Zcela odlišné věkové skupině se věnují studenti
ze 3. A. Ti si jako svůj cíl v rámci dobrovolnictví

zvolili práci se seniory v DPS Polička. Jejich činnost hodnotí Lenka Korečková takto:
o rovolnictví n s aví p in í n m nové
itk dík
mo nosti si se senior popovídat. l c me jak
se ilo d íve a jak mají n or na ivot a lidi dnes.
Se seniory pracují rovněž studentky ze 2. A, které
dochází do Domova důchodců v Poličce. Zde se individuálně věnují vybraným seniorům.
Studenti volí své dobrovolnictví dle svých zájmů
a možností. Kromě již zmíněných aktivit chodí
někteří studenti například sbírat odpadky do oblasti kolem přehrady, vedou hasičský či skautský
kroužek nebo organizují akce pro veřejnost v rámci Google skupiny GXG. Jedna studentka se v nedávné době zapojila také do dobrovolné práce pro
místní Charitu, a to v denním stacionáři.
Práci všech studentů – dobrovolníků velmi oceňuji a věřím, že obohacuje jejich životy o další rozměr. Získávají zároveň zkušenosti, které jim samo
studium poskytnout nemůže.
ar ora ejc arov

Turnaje mládeže
ve stolním tenisu
Zveme všechny mládežnické zájemce o stolní
tenis na dva turnaje, které se konají ve sportovní
hale ZŠ Na Lukách v Poličce.
První turnaj se koná 7. ledna od 9.00 hod. a je
vypsán pro všechny zájemce z okresu Svitavy.
Zúčastnit se mohou chlapci a dívky narození
1. 1. 2002 a mladší. Turnaj proběhne v kategoriích mladších a starších žáků. Startovné se neplatí. Prezentace do 8.45 hod., zahájení turnaje
v 9.00 hod.
Druhý turnaj se koná 14. 1. a je to bodovací
turnaj společný pro kraj Pardubický a Královéhradecký. Zúčastnit se mohou chlapci a dívky
narození 1. 1. 2002 a mladší. Vrchní rozhodčí:
Ing. Michal Foltýn, startovné je 50 Kč. Časové
pořadí: 7.45 – 8.30 hod. – prezentace účastníků,
9.00 – zahájení soutěží.
V obou turnajích jsou zajištěny ceny a občerstvení.
a po adatele d ard t ílek

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu primáři
MUDr. Provazníkovi a kolektivu oddělení A3
v LDN Polička za příkladnou péči o naši mamiku
a babičku, paní Zdenku Šuterovou, v posledním
období jejího života. Jejich obětavost a trpělivost
jí umožnila prožít poslední měsíce důstojným způsobem. Děkujeme a přejeme všem mnoho zdraví
a vše nejlepší v roce 2017.
rodina Šuterova
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Fotbalový mariáš
Oddíl kopané Sportovní kluby Polička uspořádal v sobotu 10. prosince v hospůdce na stadionu
v pořadí již 6. ročník fotbalového mariáše. Čtyřiadvacet zúčastněných zápolilo celé odpoledne s čertovskými obrázky, s dohledem rozhodčího v osobě
Standy Rouna.
Vedení oddílu děkuje touto cestou všem zúčastněným a sponzorům povedené akce a těší se na
další ročník v roce 2017.
o adí t rnaje
1. Jaroslav Dittrich
2. Josef Jirmásek
3. Josef Pražan
4. Jiří Urbánek
5. Jiří Valta
6. Milan Švec
7. František Šedaj
8. Pavel Švec
9. Ladislav Gloser
10. Bohumil Štastný
11. Jaroslav Palzer
12. Jan Pražan
13. Jan Makula
14. Pavel Marek
15. Miroslav Jílek
16. Jiří Báča
17. Josef Poul
18. Milan Cacek
19. Pavel Šedý
20. Zdeněk Vomáčka
21. Josef Gajdoš
22. Petr Scheib
23. Eduard Zrůst
24. Josef Čižinský

171,00
148,00
141,00
141,00
119,50
105,50
100,50
95,00
93,00
85,00
84,00
84,00
76,50
72,00
70,50
64,00
53,50
42,50
35,50
5,00
3,00
-12,00
-29,00
96,00

Luboš Chládek profesionálním
kulturistou
Luboš Chládek (25) trénuje kulturistiku 11 let
a závodí v ní třetím rokem. Jeho devátá soutěž byla
tou, která z něho udělala profesionála.
Krátce po přestěhování do našeho krajského
města získal stříbro na WFF Universe ve Francii.
Tento úspěch dokázal 27. června 2015 (viz obsáhlý článek v loňské srpnové Jitřence). To měl být
o tomto úspěšném mladém muži můj článek poslední, vzhledem k tomu, že již startuje v barvách
Pardubic.
Bývalý občan naší krásné Poličky letos dosáhl
důležitého přestupu do profi soutěží, a tak píši

jsem, že po mé pravici je větší, objemnější kulturista. Když ale svlékl triko, rázem to byl jen tuctový,
obtloustlý borec s tukovou pneumatikou kolem
pasu, jakých je více, jeden z několika těch, kteří nikdy ničeho významného nedosáhnou a jsou předurčeni pouze k nafukování se na ulici, v barech
a klubech. Tenkrát jsem byl ještě přesvědčený, že
tento svalnatý cvalda se nikdy kvalitně nevyrýsuje
a nikdy také ničeho nedosáhne…
V dalších letech mě ovšem velmi překvapil, své
tělo radikálně zkvalitnil. Z borce, který se mohl
dříve ukazovat jen v džínách a tričku se stal sku-

o borci, který získal pevné základy právě v našem
městě ještě jednou, abych o jeho významném, zásadním a přelomovém úspěchu informoval širokou veřejnost v Poličce.
Letos měl Luboš velmi náročný podzim v podobě pěti soutěží v krátkém sledu za sebou. Těžké
je připravit se i na jednu, natož pak pětkrát. Dva
starty znamenaly dvě vítězství v mezinárodních
soutěžích na území ČR, jedna soutěž vynesla
Lubošovi bronz v Rakousku. Potom následoval
odvážný start ve federaci NABBA na soutěži Universe ve Velké Británii v Birminghamu, v kategorii
bez rozdílu vah. To byla jistě velká zkušenost, ale
zároveň nerovný boj se soupeři těžšími až o 30 kg.
Takové borce můžete porazit pouze v případě, že
nejsou v TOP formě. Luboš se do finálové – nejlepší šestice neprobojoval, ale jeho odvahu hodnotím
kladně.
Vše si vynahradil pátou podzimní soutěží, která
znamená vrchol jeho dosavadní kariéry. Dne 4. listopadu odletěl z Bratislavy do irského Dublinu na
mistrovství světa v kulturistice federace WFF, kde
startoval v neděli 6. listopadu v kategorii do 84 kg.
Vážil 82 kg, byl skvěle připravený, maximálně separovaný, vyrýsovaný a zaslouženě zvítězil.
Zisk titulu mistra světa pro něho znamená i udělení profesionální karty, která mu otevírá dveře do
soutěžní kulturistiky profesionálů federace WFF.
To je skvělé a zároveň i zavazující. Chládek si je
dobře vědom skutečnosti, že do budoucna nesmí
polevit a měl by být ještě lepší. Jak jsem psal před
rokem a půl, myšlením šampiona disponuje, to je
nesmírně důležité, mozek je až 80 % úspěchu. Je
velmi mladý, když ho nebudou pronásledovat vážnější zranění a zůstane zdravý, může své úspěchy
ještě znásobit.
Když vedle mě Luboš seděl v roce 2012 na přídi
dračí lodě na Velkém Dářku, v roli 2. háčka, věděl

tečný kulturista, který se nebojí a může stát na pódiu před diváky a rozhodčími v plavkách a nechat
si odbornou porotou hodnotit každičký detail svého těla. A navíc – z tohoto hodnocení vyjít s maximální úspěšností.
Luboši, gratuluji k super úspěchu a přeji hodně
štěstí.
i í těp nek
kondi ní trenér

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou.
Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Mám zájem o dlouhodobý pronájem rodinného domu v Poličce, ideálně s možností
pozdějšího odkoupení. Děkuji předem za nabídku.
Tel. 739 268 318. RK prosím nevolat.
•
Hledám k pronajmutí menší byt v Poličce,
pracuji v Poličce, 1 osoba. Děkuji za nabídky se
smlouvou. Kontakt 735 042 712.
•
Sháním rodinný dům se zahradou v okolí
Poličky. Cena dle stavu nemovitosti. Nabídky prosím volejte nebo SMS na tel. 777 597 194.
•
Prodám kotel H41, starší, 3 000 Kč, možnost
využití kotlíkové dotace. Plynový kotel Dakon
Unical DUA 4 000 Kč, 4 zimní pneumatiky Radial
Barum 195/65 L15 + 4x disky 3 000 Kč. Kontakt:
731 506 249.
•
koupím starší harmoniku - heligonku (provozu schopnou). Prosím, zavolejte na tel.
č. 734 152 221.
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Družstva atletiky Polička v roce 2016
(Trochu statistiky a pár povzdechů)
Družstev v Krajském přeboru Pardubicka měla Atletika Polička v roce 2016 přihlášeno šest.
Všechna dokončila soutěž.
Nejmladší žákyně jedenáctileté a mladší reprezentovalo alespoň jednou ve čtyřech závodech třináct
dívek. Všechna kola absolvovala pouze Ema Trnková.
Bodově nejúspěšnější byla Bára Otcovská (nejlepší
výkon 1115 b.). Následují „osmisetbodové“ Veronika
Červená a objev podzimu Natálie Kadidlová. Tolik
startujících svědčí o neustálém hledání optimální
sestavy (bodují čtyři nejlepší). Bodujících bylo osm.
Třikrát bodovala Bára Otcovská, Veronika Červená, Eva Šlosrová a Ema Trnková. Přestože některá
děvčata navštěvovala celou zimu společné tréninky,
naplnit oddílové stanovy jim bylo zatěžko. A jaký byl
tedy výsledek družstva? Do finálového utkání postupovaly jen první dva týmy. Postupné vylepšování
umístění z pátého na třetí místo v posledním kole
stačilo na čtvrtou příčku. Což v celkovém sumáři
kraje je desáté místo. Bodově byla děvčata nejúspěšnější v tom posledním kole. Tady třikrát bodovaly ty
desetileté. Perspektiva tedy je.
Nejmladší žáci, tedy stejná soutěž stejné věkové
kategorie, byli zastoupeni během roku devíti startujícími. Všechna kola absolvoval a pokaždé bodoval Honza Král. Zúročil tak zkušenosti ze dvou
předešlých ročníků. Bodově nejkvalitnější výkony
předváděl Samuel Šafář. Ostatní členové družstva
měli výkony hodně nevyrovnané. Ti, kteří měli být
tahouny družstva, pro jistotu ani nenastoupili. Přesto družstvo stále bylo ve hře o postup. Ten vlastně
utekl ve třetím kole, kde soupeři byli hodně slabí,
leč i zrovna tak naši. A tak ironií bylo, že nejlepší
výkon kluci předvedli v posledním závodě. Přestože
dva byli o rok mladší a další dva dokonce o dva roky.
I tady je perspektiva.

ci porazili „acéčko“ i Ústí. Z čehož těžili celou soutěž.
A výsledek družstva? Třetí místo ve skupině
Neboť díky jednomu hostujícímu žáčkovi ze Svitav
a v celkovém sumáři kraje sedmé místo.
Po deseti letech poprvé do finálových bojů neza- ještě vydolovali jeden bod za poslední místo. Na
další dvě kola již nastoupili pouze Míša Tulis a Ríša
sáhlo žádně z družstev ATPOL.
Mladších žákyní – ročníků 2003 a mladších za- Vrátný. Oba v soutěži ve všech čtyřech kolech získávali solidní umístění. Nekompletní družstvo však
sáhlo do soutěže dvaadvacet. Všech pět závodů se
zúčastnila Lucka Vyhnálková, Eliška Červená a hos- nemůže získat tzv. hlavní body. Ale v soudobé situaci
i nulový zisk jest ziskem. Soupeři po prázdninách
tující Sára Serbousková s Markétou Burešovou.
Ty také spolu s Adélou Bartoňovou zajistily ve finá- nebyli dokonce schopni ani nastoupit a tím jsme se
od poslední příčky odpoutali a šesté místo v KP pule 111 bodů z celkové sumy 120. Tím je porazila pouze
sportovka z Chrudimi a tak si všech, patnáct dívek, tuje do Poličky. Perspektiva jednoho staršího žáka
které se nebály v neděli ráno vstát a sportovat, od- pro příští rok v dresu ATPOL je v soutěži družstev
nulová.
vezlo po devíti letech stříbrné medaile. Pro úplnost
Muži - Po sestupu družstva z II. ligy vždy bývá těžjest třeba ještě dodat, že děvčata všechna čtyři kola
v základní skupině vyhrála. A pro úplnou úplnost - ké udržet nadšení, které vyplývá po úspěších.
Základní kádr je však stabilizován. Během čtyř kol
polovina členek družstva byla roč. 2004 a mladší,
nastoupilo v červenožlutých dresech osmnáct závodčili i tady perspektiva je.
Mladší žáci již dávno nenastupují ve dvaceti. Bě- níků. Ve druhém závodě jich bylo nejvíce – dvanáct,
ve zbývajících pak po devíti. Pokaždé startoval lídr
hem roku se jich vystřídalo jedenáct, pět z nich byli
ještě ti nejmladší. Nejvíce jich startovalo pouze šest. družstva Lukáš Kvapil a junior Filip Slaný. Ti dva
Stejné problémy mají však i prvoligová či druholigo- také byli bodově nejúspěšnější. Pokaždé startoval
též Tomáš Soukal. Víc než dvacet bodů za závod dová družstva. Z čehož vyplývá, že stačí mít v družstvu
kázali získat ještě Honza Tomšů, Standa Nožka, Dan
talentovaného Honzu Jelínka, trénujícího Honzu
Hájek a Ondra Klimeš. Ten dokonce ve třetím kole
Kapouna s Markem Bukáčkem, kteří jsou navíc
vydoloval třiatřicet bodíků!
ochotni závodit a postup do finále je reálný. A když
Nejvíce sledovaná bilance – tedy umístění družtihle tři v sobotu a v neděli, jako celý národ, negrilují,
jsou schopni se prosadit i mezi nejlepšími ve finále. stva – bylo velmi sympatické. Ze čtyř závodů jedno
Zisk pátého místa je velmi lichotivý. A perspektiva – vítězství, dvakrát druhé a jedno čtvrté místo. Z toho
vyplývající zisk stříbrných medailí. Neobdržených.
ta je vždy.
KP vyhrálo s přehledem obnovené družstvo AC
Starší žáci ve věkové relaci 14 – 15 let měli navázat
Pardubice. Rovněž stejným náskokem vyhrálo kvana úspěch před dvěma roky, kdy získali mezi ml. žáky
lifikaci o II. ligu. Při pročítání výkonů v kvalifikaci
místo čtvrté. Leč starty v neděli mladým, grilujícím
sportovcům nevoní jak večerní občerstvení. Stačilo - i družstvo ATPOL by se zde dokázalo umístit na postupové příčce. Takže hodnocení perspektivy - souvšak málo. Třebas to, že v prvém závodě nastoupilo
časné družstvo je schopné KP v optimální sestavě
družstvo kompletní - tedy tři. (Kompletní družstvo
m
může mít až čtyřiadvacet závodníků). Hned tím klu- vyhrát.
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Volejbalové zprávy

Úspěšná Prosincová štika

Přehazovaná
Dalším kolem pokračovala krajská soutěž v přehazované děvčat. Bohužel se našemu A týmu příliš
nedařilo. Skončil v poli poražených, a to na 7. místě. B tým neudržel finálovou skupinu, spadl do
B finále. Céčko též po nevýrazných výkonech padá
do skupiny C. Po medailových žních v posledních
letech budou muset děvčata pořádně zabrat.
Přípravka
V kategorii přípravek se představili pouze naši
chlapci. Představení to bylo velmi pěkné, neboť se
jim podařilo vyhrát C skupinu a postoupit tak do
B finále. Na jejich hře je vidět zlepšení a bojovnost
celého týmu.

Že dravci jsou pro rybáře lákadlem, kterému
stěží odolávají, potvrdil i letošní 8. ročník závodu
Prosincová štika, který se konal 3. prosince v areálu Pod Kopcem. Ze všech koutů republiky a ze
Slovenska se tam sjelo 176 ctitelů Petrova cechu,
což je na tuto roční dobu úctyhodný počet. A že má
svatý Petr poličské rybáře v oblibě, potvrdil nejen
tím, že přichystal nádherné slunečné počasí, ale
zmírnil i předchozí mrazy, takže za pomoci rozmrazovacích agregátů zůstala vodní hladina bez
ledu.

jic se nali a do revír v sadili
co pova ji
a velk
spěc .
me radost e r
ke spokojenosti vodník ero . a první odinové kolo
jic
lo loveno celkem
to o
tik. o
m slím nepot e je dné dal í koment e.
sím se p i nat e mra
po tk t dne
n s odně v stra il ne o ro ilo amr n tí
ladin r níka i kd trvale ě el ro mra ovací agreg t . ak ale na těstí mr povolil a v e
do e dopadlo. or n v eo ecné spokojenosti
nasadil dne ní n d ern sl ne n den. íkali

Mladší žákyně
A tým opět svůj boj o první čtyřku prohrál a zahraje si v lednu pouze B skupinu. Na celkovém
4. místě ztrácí 11 bodů na medaili. Béčku se opět
nepodařilo postoupit z C skupiny a jsou aktuálně
na 11. místě.
Starší žákyně
Starší žákyně prožily momentálně velký posun
ve své volejbalové technice. Nejprve v krajské
soutěži nadělily porážky favorizovaným Svitavám
a družstvu Pardubic. A poprvé postoupily do A finále, kde se v lednu na domácí palubovce střetnou
s Dolním Újezdem, Lanškrounem a Českou Třebovou.

elkoví vítě ové

vod

.

artin c a er

V Českém poháru zajížděly do Hradce Králové, kde deklasovaly družstvo Havlíčkova Brodu.
Svým výkonem velmi překvapily. Podařilo se jim
postoupit do dalších bojů z druhého místa přes
Moravskou Třebovou, Kopřivnici, Jehnici a Valašské Meziříčí. V Č. P. vzniknou teď tři skupiny
Stříbrné vločky, které spolu sehrají pohárovým
způsobem tři kola.
Juniorky
Dál srdnatě bojují v D skupině a čeká je v novém roce nadstavba. Potěšující je, že se do sestavy
mohou zapojit i starší žákyně a mohou nastupovat v základní sestavě týmu. Tahounem týmu je
nahrávačka Karolína Dvořáková, která vypomáhá
i u starších žákyň.
Mikulášák
Poličské ženy uspořádaly tradiční turnaj. Letos
se dokonce dostaly v pořadí na 2. místo. Turnaj se
hrál jako druhé kolo Okresního přeboru Svitavska.
Vítězem se stalo družstvo žen z Dolního Újezdu.
V celkovém pořadí okresu jsou poličské ženy též
na druhém místě za vítězkami ze Svitav.
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Hospodář pořádajícího Rybářského sdružení
Vysočina Polička Jaroslav Martinů k tomu řekl:
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.
Konečné výsledky: kategorie štika: 1. Milan Vymazal, 2. Vladimír Hájek, 3. Ondřej Dušek. Kategorie okoun: 1. Martin Schauer, 2. Petr Dvořáček
ml. 3. Petr Bačovský. Kategorie pstruh: 1. Stanislav Horáček, 2. Martin Schauer, 3. Miroslav Moravec. Kategorie celkem: 1. Martin Schauer, 2. Petr
Bačovský, 3. Jan Němec. Největší ryba: štiku
78 cm ulovil Radek Hamrla. Největší eskymák: na
základě posudku poroty, odborné komise, dalších
pozorovatelů a veřejnosti byl pohár udělen Michalu Hatalovi.
-vra-

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

Turnaje fotbalových přípravek
Turnaje přípravek ve fotbale
O víkendu 26 a 27. 11. se konaly v hale gymnázia
tradiční turnaje přípravek v kopané. Turnaje se zúčastnily týmy z našeho okresu, ale také hosté z Vysočiny. Tím pádem bylo jasné, že hráče i přítomné
diváky čekaly velmi zajímavé fotbalové bitvy. Hráči
byli fanoušky skvěle povzbuzováni, zápasy měly
velmi vysokou úroveň, a tak turnaje můžeme hodnit jako velmi vydařené. Pro hráče bylo připraveno
překvapení, v podobě Martina Abeny, bývalého
hráče AC Sparta Praha, který zúčastněným týmům
předával ceny.
Za tento podařený turnaj musím poděkovat všem
rodičům, kteří se skvěle postarali o hladký průběh
turnaje a skvělou obsluhu v bufetu. Za tuto jejich
pomoc jim patří velký dík od trenérů i hráčů poličských týmu.
Turnaj by se těžko uskutečnil bez pomoci sponzorů. Jsme velmi rádi, že podporují mládežnický
sport v Poličce. I jim patří velké poděkování.
Sponzoři turnaje: město Polička, Mozaika Polička, Ravensburger Polička, Gymnázium Polička,
SOŠ a SOU Polička, Trafika Kubát, Trafika U Grubhofferů, Bohumír Bárta, SK Polička, Apolo cz, Pekárna Borová, Řeznictví Šutera, Masokombinát
Polička.
Na závěr ještě jedno velké poděkování všem za
podporu. Děkujeme.
Za týmy poličských přípravek
adek l n
Halový turnaj mladší
přípravky v Poličce
Na tradičním turnaji v Poličce startovali naše dva
týmy. Každý byl nalosován do jiné skupiny. Tým
černých (tvořen převážně hráči r. 2008) trošku
zaostal za svým očekáváním. Ne, že by kluci hráli
špatně. Předvedli svůj standartní výkon. Útočný,
kombinační fotbal, ale trápilli se v koncovce. A snad
chybělo i trochu štěstí. Nakonec zápas o 5. místo je
toho důkazem. Když už se to…, tak až do konce.
Modro bílí hráči (2009) naopak trochu překvapili. Ve skupině hráli s týmy stejného ročníku. I když
nepadalo mnoho branek, zápasy byly velmi drama-

tické. Hráči vyhráli skupinu, a šli do semifinále. Ve
všech zápasech předvedli nadšený, bojovný výkon.
V semifinále a zápase o 3. místo bylo znát, že nastoupili proti týmům s hráči staršího ročníku. Ne,
že by propadli herně, ale soupeř byl fyzicky vyspělejší. I tak, konečné 4. místo je jistě velký úspěch,
a hráče povzbudí do dalších turnajů. Další nás čeká
ve Svratce, tradiční Mikulášský. A jak prohlásil trenér Pavlík, hráči si tam jedou zahrát a vyhrát, tak
uvidíme.
Sestavy:
• Polička černá – Jandera - Pavlík V., Král, Husák
- Báča, Karlík, Trnka, Mužík, Roušar
• Polička modrobílí – Paclík - Šimek, Pavlík J.,
Hájek - Šedajová, Konopásek, Laška, Kastner,
Dospěl, Sedlák
sledk
Černá:
Polička - Skuteč 3:0 - Karlík, Báča, Mužík
Polička - Letovice 0:1
Polička - Svratka 3:0 - Karlík, Báča, Mužík
Polička - Vrchovina 1:1 - Mužík
o 5.místo – Polička – Svitavy - 0:1
Modrobílá:
Polička - H. Brod 0:0
Polička - Svitavy 1:0 - Laška
Polička - Bystré 1:0 - Sedlák
Polička – Světlá - 2:0 - Sedlák 2 x
Semifinále Polička - Vrchovina 1:3 - Sedlák
o 3. místo Polička - Bystré 1:2 - p. Hájek.
Gratulujem hráčům k dosařeným výsledkům.
Za hráče a trenéry ještě velké poděkování všem
rodičům, za pomoc při organizaci tohoto turnaje.
Díky.
Mikulášský turnaj ml. přípravek
10. 12. Svratka
Tradiční Mikulášský turnaj se odehrál za trošku
netradičního mikulášského počasí.
Na turnaj jsme odjížděli s přáním uhrát co nejlepší výsledek. Počáteční obavy z malého hřiště
a množství osobních soubojů naši hráči rázně
utnuli s prvním hvizdem. Zápasy ve skupině jsme
odehráli velice slušně a hlavně fotbalově. Většina

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

branek padla po vypracovaných fotbalových akcích,
které přítomní diváci opětovali potleskem.
Stejným stylem jsme vstoupili do bojů o medaile.
Ve finále na sebe narazila mužstva, která byla papírovými favority, a svoji finálovou učast právem
potvrdila. Hrál se vyrovnaný zápas. Soupeře jsme
museli brankově dohánět, ale více brankových příležitostí si vytvořili naši hráči. Škoda. Závěr zápasu
patřil našemu mužstvu, ale branku jsme už nevstřelili. Penaltová loterie, bohužel, patřila našemu
soupeři. Nezbývá než soupeři sportovně pogratulovat a příště se poprat o turnajové vítězství znovu.
Poděkování patří všem rodičům a fanouškům,
kteří s námi cestovali na turnaj. A poděkovat musíme i samotným hráčům za předvedené výkony,
které snesly velmi vysoké měřítko.
Sestava: Paclík - Jandera, Král, Pavlík V., Pavlík
J. - Trnka, Mužík, Karlík, Báča
sledk
Polička - Rváčov 5:0 - Karlík 2 x, Báča, Král,
Pavlík V.
Polička - Ždírec 3:1 - Karlík, Mužík, Báča
Polička - Měřín 7:1 - Báča 3 x, Karlík, Trnka,
Král, Pavlík V.
Semifinále: Polička - Velké Meziříčí 3:1 - Báča,
Pavlík V., Mužík
Finále: Polička - Hlinsko 2:2(2:3p.) - Karlík 2 x
Vojta Mužík byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Trenéři: Karlík, Pavlík, Mlynář

Cenné kovy
z mistrovství
Evropy
Dne 29. 10. se v Praze konalo mistrovství Evropy
v grapplingu pod záštitou organizace ISFA. Této
vrcholné sportovní akce se zúčastnilo 270 závodníků ze všech koutů Evropy. Náš klub Aréna Vysočina reprezentovalo 7 závodníků ve třech kategoriích, a všichni závodníci se umístili do 10. místa.
V kategorii Adults zápasili František Šutera, Josef
Vrbas a trenér Martin Zapalac. V kategorii Juniors
reprezentovali klub Daniel Šutera a Martin Coufal.
Největších úspěchů dosáhl klub v kategorii Kids.
Milan Hermon i Jakub Fiala vybojovali bronzové
medaile. Milan Hermon je žákem ZŠ Masarykova.
Všem bojovníkům gratulujeme k velkým úspěchům a přejeme jim mnoho zdaru do dalších let.
Tým zápasníků Aréna Vysočina vedou trenéři Petr
Gregor a Martin Zapalac. Trenérům náleží velký
dík za svědomitou přípravu jejich svěřenců. V neposlední řadě je potřeba poděkovat sponzorům,
bez kterých by se klub jen těžko mohl účastnit vrcholových sportovních akcí. Děkujeme Řeznictví
a uzenářství Šutera, Baxant, s. r. o., panu Pavlu
Páskovi a skupině Walda Gang. Na závěr přidává
gratulaci všem sportovcům trenér Petr Gregor.
-dk-
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Fotbal – střelci
i
Mcdon Mbah
Tomáš Jílek
Roman Netolický
Miroslav Stejskal
Petr Scheib
Petr Navrátil
Jiří Mužík
Chimezie Ezeala
i
František Švec
Zdeněk Stodola
Jaroslav Dittrich
Jiří Mužík
Jan Dobiáš
Jan Scheib
Roman Netolický
Petr Scheib
Jakub Mužík
Miroslav Vondra
František Vojta
David Čáslavský
Tomáš Voráč
orost
Adam Andrle
Matěj Sion
František Vojta
Roman Kuda
Patrik Čori
David Čáslavský
Tomáš Voráč
Jaroslav Jíra
Bohumil Jukl
tar í ci
Jiří Tůma
Štěpán Krejčí
Filip Boštík
Tadeáš Dospíšil
David Bauer
Jakub Slezák
Filip Doležal
lad í ci
David Bauer
Tomáš Olšán
Michal Zahradníček
Josef Bauer
Jan Valouch
Jakub Jelínek
Xuan Cuong Pham
Vojtěch Petrás
Jakub Jelínek
Jan Král

Fotbal – podzimní tabulky
9
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9
7
6
2
2
1
1
1
1
20
6
3
3
1
1
1
9
4
4
3
3
2
1
1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Krajský přebor – muži „A“
Slatiňany
Holice
Chrudim B
Třemošnice
Moravská Třebová
Libišany
Česká Třebová
Svitavy
Hlinsko
Žamberk
SK POLIČKA „A“
Choceň
Přelouč
Heřmanův Městec
Moravany
Dolní Újezd
I.B třída – muži „B“
Kunčina
Opatovec
Semanín
Řetová
Jablonné nad Orlicí
Libchavy
FC Jiskra 2008
Lanškroun B
Horní Újezd
Těchonín
Sloupnice
Dlouhá Loučka
SK POLIČKA „B“
Verměřovice
Krajský přebor – dorost u19
Heřmanův Městec
Litomyšl
Choceň
Holice
Dolní Újezd
Ústí nad Orlicí
SK POLIČKA/Sokol POMEZÍ
Slatiňany
Česká Třebová
Moravská Třebová
Hlinsko
Třemošnice
Lanškroun
Přelouč
Libchavy
Prosetín
Krajský přebor– starší žáci
Svitavy
Lanškroun
Moravská Třebová
SK POLIČKA
Ústí nad Orlicí
Choceň
Dolní Újezd
Česká Třebová
Letohrad
Libchavy
Litomyšl
Krajský přebor – mladší žáci
Svitavy
Moravská Třebová
Lanškroun
Ústí nad Orlicí
Česká Třebová
Libchavy
Choceň
Litomyšl
SK POLIČKA
Dolní Újezd
Letohrad
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Zprávy oddílu ledního hokeje

Tenis

Ne 13. 11. Hlinsko – Polička
4:1. Přišlo vyrovnání na 4:4. Domácí šli do vede4:3 (4:1, 0:1, 0:1)
ní 6:4, soupeř opět vyrovnal 6:6. Ale L. Boháček
Branky: L. Boháček, J. Boháček
5 minut před koncem vstřelil sedmou, a hlavně
Spartak „prospal“ první třetinu a prohrával již
vítěznou branku.
4:0, i když se mu na jejím konci podařilo snížit
Čt 8. 12. Polička – M. Třebová
na 4:1. Po důrazné domluvě v kabině se výkon
6:5 PP (2:1, 0:2, 3:2 – 1:0)
mužstva podstatně zlepšil, ale na získání alesBranky: L. Boháček 2, Vápeník 2, Krajíček, Papoň jednoho bodu to nestačilo.
zourek
Čt 17. 11. Polička – Č. Třebová
Druhá střela na branku a Spartak vedl
2:8 (1:2, 1:3, 0:3)
1:0. Soupeř v přesilovce vyrovnal, ale Pazourek
Branky: Šedý, Vápeník
rychle vrátil domácím vedení. Ve druhé části dáV tomto utkání se střetl poslední tým tabulky
val branky pouze Slovan a když na začátku třetí
s prvním. Spartak se ve 4. minutě ujal vedení
třetiny odskočil na rozdíl dvou branek (2:4) zdáa L. Boháček následně neproměnil sólový ná- lo se, že je rozhodnuto. Jenže přišlo dvojí vyloujezd. Třebová do konce první třetiny stav oto- čení soupeře a rázem bylo vyrovnáno. Spartak
čila na 1:2, ale Polička byla stále co do výkonu
šel dokonce do vedení, ale Slovan vyrovnal. Celé
rovnocenným soupeřem. Jenže? Kdyby v dalším
utkání dostoupilo až do prodloužení, kde tvrdou
průběhu utkání domácí proměnili jen ty nejvy- střelou L. Boháček zajistil druhý bod pro Poličloženější šance a neměli jich zrovna málo, mohl
ku.
zápas dopadnout úplně jinak. To, co se nedařilo
Ne 11. 12. Polička – Litomyšl
Spartaku, naopak využíval soupeř. Konečný vý1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
sledek je díky předvedené hře až moc krutý.
Branky: Pazourek
Ne 20. 11. Chrudim – Polička
Hráčům Spartaku se nedařilo navázat na vý6:1 (2:0, 3:0, 1:1)
borně sehrané utkání s M. Třebovou a po rozpaBranky: Šedý
čitém výkonu podlehl 1:4.
Po vyrovnaném začátku šla do vedení v 9. miÚt 13. 12. Havlíčkův Brod –
nutě Chrudim. Spartak potom neproměnil trestPolička 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
né střílení. A to je slabina našeho mužstva zatím
Branky: Cik, Vápeník
celou sezonu. Neproměňování i těch nejvyloFotbalovým výsledkem zvítězil Spartak v poženějších šancí. Soupeř svůj náskok v průběhu
sledním utkání základní části. Od 4. minuty sice
utkání navyšoval a Šedý jen v závěru upravil
prohrával, ale ještě v první třetině vyrovnal.
skóre na konečných 6:1.
V polovině utkání pak vstřelil vítěznou branSt 23. 11. Ledeč n. Sáz. –
ku Vápeník. Nutno podotknout, že sestava byla
Polička 9:6 (4:1, 3:2, 2:3)
„slepená“. K utkání odjíždělo jedenáct hráčů
Branky: Šedý 2, Vápeník, J. Boháček, Švejda, a dohrávalo se v deseti. Další pokračování je rozL. Boháček
děleno do dvou skupin (1.-6. místo) a (7.-11. mísK tomuto utkání není mnoho co dodat. Spar- to). Elitní šestka bude mít v předstihu zajištěnou
tak prohrával už 7:1. Sice snížil až na 7:6, ale to
účast ve čtvrtfinále a o zbývající dvě „vstupenbylo vše a soupeř své vedení uhájil.
ky“ do play off se bude bojovat ve skupině „B“.
St 30. 11. Choceň – Polička
Všechny dosud dosažené výsledky se mužstvům
7:5 (3:1, 3:3, 1:1)
započítávají.
Branky: Švejda 2, Vápení, Krajíček, Pazourek
Spartak se rychle ujal vedení, ale stejně tak
nio i
rychle o něj přišel. Soupeře si opět nechal utéct
Chotěboř – Polička
4:1
se skóre až na 5:1. Sice snížil na rozdíl jediné
Litomyšl/Skuteč – Polička
1:11
branky, nejdříve na 5:4 a následně pak na 6:5,
Polička – Pelhřimov
7:1
ale Choceň své vítězství potvrdila sedmou trefou.
Choceň – Polička
7:5
Ne 4. 12. Polička – Chotěboř 7:6
orost
Branky: L. Boháček 3, Zobač 2, Krajíček 2
Litomyšl – Polička
13:1
Konečně! Spartak začal podle stejného scéLanškroun – Polička
4:3
náře, ale s jiným koncem. Ve 3. minutě vedl 2:0,
Polička – Č. Třebová
8:1
soupeř snížil na 2:1, ale Spartak odskočil na
Skuteč – Polička
4:6
Polička – Boskovice
5:2
t. ci
Litomyšl – Polička
3:4
Lanškroun – Polička
4:1
M. Třebová – Polička
3:7
Polička – Choceň
6:5
Hlinsko – Polička
6:5
Hlinsko – Polička
4:3
Polička – Litomyšl
5:1
Č. Třebová – Polička
3:8
l. ci
Lanškroun – Polička
5:1
M. Třebová – Polička
8:4
Hlinsko – Polička
3:9
Hlinsko – Polička
1:6
Polička – Rychnov n. Kn.
9:3
Č. Třebová – Polička
8:2
ípravka
Polička – Žamberk
8:17
Polička – Chrudim
3:18
Č. Třebová – Polička
15:2
Skuteč – Polička
8:10
Polička – Žamberk
7:13
Polička – Chrudim
7:3
Č. Třebová – Polička
10:4
Chrudim – Polička
12:2
Skuteč – Polička
2:20

19. 11. babytenisový turnaj v Poličce. Turnaje se
zúčastnilo 11 chlapců a 10 dívek. Zastoupení jsme
měli pouze mezi dívkami. Pro holky to byl první
turnaj v této kategorii, kde se už hraje na celý kurt,
a tak to pro ně bylo především o seznámení s novou herní situací. Takže umístění na konci startovního pole nic neznamená. Teprve na dalších turnajích budou holky sbírat lepší umístění. Na tomto
turnaji tedy obsadily 7. místo Baruška Slavíková,
8. místo Verunka Sršňová, 9. místo Šárynka Dostálová a 10. místo Valerka Zobačová.

3. 12. minitenisový turnaj v Poličce. Za účasti 10
chlapců a 13 děvčat, naši nejmenší opět brali poháry za stupně vítězů. Mezi chlapci obsadili Renda
Halamka a Filda Švejda 3. místo, Marťa Chalupník 5. místo, Míša Kössler 7. místo, Peťka Kvapil
8. místo a Lukášek Augustin 10. místo. Mezi děvčaty získala Anežka Zahradníčková 2. místo, Štěpánka Vodehnalová 3. místo, Julinka Kavanová
5. místo, Anička Graciasová 12. místo a Baruška
Graciasová 13. místo.
3. 12. meziokresní přebor mladších žákyň v Pardubicích. Simča Válková bude v letošní sezóně pravidelně atakovat příčky nejvyšší a tak ve dvouhře
získala po vyrovnaném finále 2. místo a ve čtyřhře 1. místo. Verča Uhlířová startovala na prvním
turnaji mladších žákyň a po těžkém losu si bude
muset na první výhru chvilku počkat.
3. 12. turnaj starších žákyň v Hradci Králové.
Kačka Kotvová bere body za jednu výhru ve dvouhře. Hrála také Šárka Uhlířová, bohužel bez úspěchu.
10. 12. meziokresní přebor starších žákyň v Poličce. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhla Kačka
Kotvová, která získala 1. místo ve čtyřhře a 3. místo ve dvouhře. Šárka Uhlířová vyhrála jeden zápas
ve dvouhře i ve čtyřhře, Karolína Vendolská zaznamenala jednu výhru ve dvouhře. Svého prvního turnaje se zúčastnily Verča a Danča Dostálovy.
10. 12. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie B v Humpolci. Simča Válková získala body za
jednu výhru ve čtyřhře.
10. 12. babytenisový turnaj ve Svitavách. Šárynka Dostálová obsadila 5. místo, Barča Slavíková
7. místo a Valerka Zobačová 9. místo.
11. 12. minitenisový turnaj v Moravské Třebové.
Nikolka Matoulková obsadila 9. místo a Anežka Zahradníčková opět brala pohár, tentokrát za
3. místo.

or oddíl
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Sezóna sprintů

Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí
3. úterý
4. středa

zavřeno
6.00-20.00
12.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
5. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17-18 h. zdokonal. kurz pro
dospělé
6. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
7. sobota
14.00-20.00
8. neděle
zavřeno
9. pondělí 6.00-7.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
10. úterý
12.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
11. středa
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
12. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17-18 h. zdokonal. kurz pro
dospělé
13. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14. sobota 14.00-20.00
15. neděle zavřeno
16. pondělí 13.00-16.00, 18.00-20.00
17. úterý
12.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
18. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
19. čtvrtek 6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17-18 h. zdokonal. kurz pro
dospělé
20. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
21. sobota 14.00-20.00
22. neděle zavřeno
23. pondělí 6.00-7.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
24. úterý
10.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
25. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
26. čtvrtek 6.00-7.30,10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17-18 h. zdokonal. kurz pro
dospělé

27. pátek

6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
28. sobota 14.00-20.00
29. neděle zavřeno
30. pondělí 6.00-7.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
31. úterý
9.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
r na a én v roce
pro děti a mládež začínají v pondělí 9. a úterý 10. ledna, pro batolata ve
středu 11. ledna. Pro dospělé začíná kurz ve čtvrtek
5. ledna.
po ornění teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
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
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.
jemci o k r dospělí neplavci a zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel. č. 731 020 030,
461 725 631. Zahájení kurzu je ve čtvrtek 5. ledna od
17.00 do 18.00 hod. pravidelně.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová: 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
Využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup permanentek. Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz). Přijímáme rodinné
pasy (sleva 5 %).
rovo sa n
Muži:
Ženy:

jen
středa a pátek 16-20 hod.
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17.00-20.00 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní
doby. Děkujeme.

Turisté zvou
o ota
. ledna
ro ní
lensk sc
e. Jako každoročně
se sejdeme ke zhodnocení naší
činnosti za uplynulý rok 2016. Letos to bude mimořádně v sobotu a to v 15.00 hod v restauraci
„U Mrštíků“. Na tuto schůzi zveme
i další zájemce o členství v našem odboru.
o ota
neděle . . ledna
eje d
rsk c vrc . 39. ročník dvoudenní lyžařské akce
s ubytováním v Kuklíku. V případě nepříznivých
sněhových podmínek se koná jako pěší. Ubytování
obsazeno. Trasy od 15 do 40 km. Vedoucí akce: Miloslav Štefka.
o ota . nora
es st ec
vrop – memoriál Jar. Hamerníka. 46. ročník lyžařského přejezdu přes evropské rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz
na nádraží ČD v Poličce v 8.40 hod, odjezd vlakem
do Borové v 8.51 hod. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce:
Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

a

rovo ní do a tcentra
na plaveckém a én
po, st, pá:
10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
14.00-17.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího
Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme.
rovo imní o stadion
Veřejné bruslení:
středa
17.30-19.00 hod.
sobota
14.00-15.30 hod.
neděle
14.00-15.30 hod.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny na zimním
stadionu a na stránkách T.E.S., s. r. o. www.tespolicka.cz.
Týdenní rozpis ledové plochy je uveřejněn na
webových stránkách T.E.S., s. r. o. a ve vývěsce zimního stadionu.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
ontakt
Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Poličský jezdec Jaroslav Špaček, závodící ve
sprintech na ¼ míle na svém motocyklu Suzuki
GSX-R 1000, L 4, se na začátku sezóny rozhodl, že
se zúčastní dvou šampionátů. Vybral si Český Shell
šampionát, pořádající Automotosprint ČR, a Slovenský šprinterský šampionát (dále SŠA).
Český šampionát Shell se skládal z 6 závodů.
Sprinty se konaly na letištích v Hoškovicích, Kameni

a ve slovenském Trenčíně, který byl pořádán se spolupráci se SŠA. Název sprintu byl typický pro tyto
boje, tudíž Československé války (Drag Wars CZ/
SK). Body se počítaly do obou šampionátů. Jaroslav
se nezalekl silné konkurence a dojel si pro krásné
2. místo. V Českém šampionátu Shell se mu podařilo
zajet dva rekordy: nejrychlejší čas 9,687 s a nejvyšší
rychlost v cíli 257,8 km/h po ¼ míli. Do posledního závodu nebylo rozhodnuto o celkovém vítězi. Až
1. října na letišti v Hoškovicích si Jaroslav dojel sice
pro 2. místo, ale v celkovém součtu bodů se stal vítězem Šampionátu Shell AMS ČR.
Slovenský šprinterský šampionát byl v organizaci
zajímavější. Závody se konaly napříč celým Slovenskem a zavítaly i do Maďarska. Jelo se na letištích
v již zmiňovaném Trenčíně, na Slovakiaringu v Orehové Potôňi, v Piešťanech, v Boľkovcích, ve Svidníku
a na maďarském Hungaroringu. Ani zde nebylo do
posledního závodu rozhodnuto a neúčast by znamenala ztrátu bodů, které by chyběly v celkovém součtu. Proto neváhal a cestoval na závody konající se
i 600 km od domova. Slovenský šampionát končil
v Maďarsku na Hungaroringu. Tam si Jaroslav dojel
pro 3. místo, ale při celkovém součtu bodů se stal vicemistrem Slovenského šprinterského šampionátu.
Kromě těchto mistrovství se zúčastnil i několika jiných závodů. V srpnu odjel sprinty v Letohradu, kde
skončil na 1. místě, sprinty ve Vodňanech, kde přes
konkurenci 31 závodníků skončil na místě druhém.
Na konci měsíce se konaly ještě závody v Třebešově,
kde bojoval jak ve své kubatuře, tak i ve speciálech,
a obě kategorie vyhrál.
Jaroslav za celou sezónu stihl odjezdit 14 závodů.
Z toho se mu podařilo stát 6 x na místě nejvyšším, 6x
na místě druhém, 2 x byl třetí a jednou čtvrtý. Závěrem bychom chtěli popřát poličskému jezdci mnoho
sportovního štěstí do dalších závodů, a aby byl rok
2017 ještě úspěšnější než ten letošní.
. ílkov

Ubytování „Balaton“
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,
tel. 737 867 342, 461 725 631.
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