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OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM PRVNÍM ROKEM SOUČASNÉHO
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi malé ohlédnutí za právě skončeným
rokem a za prací zastupitelů pro naše město.
Myslím, že tento rok prokázal správnost rozhodnutí, které bylo založeno na široké spolupráci
všech politických stran, které uspěly v komunálních
volbách na podzim roku 2006.
Plně se prokázalo, že cesta k prosperitě nevede
přes zbytečné a do politiky nepatřící osobní nepřátelství a intriky. Toho jsme více než dostatečně
svědky ve vrcholové politice, kde mají tyto způsoby
mnohdy jediný výsledek, a to rezignaci a beznaděj
občana – voliče nad současnou situací a ztrátu
důvěry v politiku tak, jak to bohužel stále častěji
všichni vidíme a slyšíme.

PŘEDVÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ
Vánoční čas, doba souznění a porozumění.
S touto myšlenkou navštívili zástupci města Poličky dne 17. 12. 2007 ubytovnu firmy Faulhammer s.r.o.
v ulici P. Jilemnického.
Pan starosta poděkoval vedoucímu ubytovny,
panu Františku Kuchtovi, za jeho obětavou a příkladnou práci. Pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Polička předaly obyvatelům tohoto
zařízení vánoční balíčky.
Se stejným posláním směřovaly kroky pana starosty J. Martinů a paní místostarostky JUDr. M. Tomanové do poličského dětského domova. Zde návštěva
probíhala ve velice spontánní atmosféře, kterou
dokáží vytvořit jenom upřímně se radující děti. Hosté
předali každému z dětí dárek opatřený jmenovkou
a prohlédli si prostory domova.
KE

Rok 2007 v našem městě prokázal, že spolupráce založená na slušnosti, respektu k jinému názoru
a stálé diskusi na úrovni rady i zastupitelů, vede
v drtivé většině témat důležitých pro Poličku k budoucí prosperitě města a ke konečné shodě nutné
k tomu, aby se věci daly do pohybu.
Jsem hluboce přesvědčen, že v dnešním složitém a rychle se měnícím světě, je doslova smrtící
vyčerpávat své síly mnohdy zbytečným soupeřením
a nepřátelstvím.
Politici na všech úrovních napříč politickým
spektrem by se měli co nejčastěji setkávat a mluvit spolu. I přes zákonité názorové rozdílnosti nás
mnohé spojuje a na tom je zapotřebí stavět společné
dílo. Jen v tomto společenském prostředí může každý občan využít svého talentu a svých zkušeností
ve prospěch nejen svůj, ale též ve prospěch celého
města.
Myslím, že tento přístup bude rozhodující
i v dalších letech a dokonce jsem přesvědčen, že
význam těchto principů ještě zesílí.
Dle mého názoru je zapotřebí v této politice
v našem městě i nadále pokračovat. Nadále se
snažit zapojit do této diskuse co nejširší veřejnost,
pozorně naslouchat všem názorům našich spoluobčanů a současně se zamýšlet, ale i ptát se, zda nenastává čas vedle kladení důrazu pouze na materiální
témata, klást důraz i na věci zdánlivě obyčejné, jako
je posilování přátelských vztahů, úcty k druhému,
respektování jiného názoru, posílení pevného
a láskyplného vedení našich dětí a mládeže, kvalitu
životního prostředí v našem městě a mnohé další.
Na závěr bych rád poděkoval členům městského
zastupitelstva a všem spoluobčanům za jejich práci
a přínos pro Poličku v uplynulém roce. Zároveň
vyjadřuji své pevné přesvědčení, že i nadále a za
všech okolností, včetně nepříjemných, budeme mít
na mysli blaho a zájem Poličky.
Do letošního roku vám všem přeji mnoho
pracovních úspěchů a v soukromém životě hodně
zdraví, radosti a lásky.
Jaroslav Martinů, starosta města

ZMĚNA V PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
Od 1. 1. 2008 dochází k podstatným změnám
zákona o sociálních službách, které se týkají příjemců příspěvku na péči a osob, jež o ně pečují.
Příspěvek se nevyplácí, jestliže oprávněná osoba
je po celý kalendářní měsíc v ústavní péči zdravotnického zařízení, ve školském zařízení pro výkon
ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, je ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody.
Pokud nastane některá z těchto skutečností,
je to příjemce příspěvku povinen písemně ohlásit
Městskému úřadu Polička, odboru sociálních věcí
a zdravotnictví ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala. Pokud tuto povinnost nemůže
příjemce příspěvku splnit je povinna písemně ohlásit tuto změnu osoba, která o příjemce příspěvku
pečuje.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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VÝZVA ‘68
Vážení čtenáři,
v letošním roce si připomeneme 40. výročí Pražského jara a srpnových událostí v roce 1968. Pro mladou
generaci je to součást historie, o které se učí ve škole
stejně (nebo spíše méně) jako o Bílé hoře nebo Slavníkovcích, ale zároveň jsou to události, které se nějak
dotkly každé současné rodiny. Jsme si vědomi , že jejich
hodnocení může být rozporuplné, ale zároveň je čas si
je připomenout tak, aby zůstaly zachovány pro další generace. Historie se skládá z každodenních zážitků, pocitů i vztahů „obyčejných“ lidí stejně, jako z vrcholných
setkání vrcholných politiků. Chtěli bychom tedy vám
všem, občanům Poličky i okolí, dát prostor ke sdílení
vašich vzpomínek na tento významný rok naší moderní
historie. Podělte se s námi o vzpomínky na osmašedesátý ať už jste ho prožili v Poličce či jinde. A pokud nám
pošlete fotografie (které samozřejmě vrátíme) bude vaše
vyprávění o to zajímavější. Nenechte se odradit pocitem,
že nevládnete skvěle češtinou. Pokud se s námi spojíte
telefonem na č. 603526243 nebo e-mailem na adrese
jitrenkapolicka@seznam.cz, tak se jistě dohodneme třeba na rozhovoru či redakční úpravě vašich vzpomínek.
Jinak můžete samozřejmě využít možnosti zanechat
příspěvek v Informačním centru na náměstí.
Za redakční radu
Ing. Ivo Janeček

DROMADER NAD MĚSTSKÝMI LESY
Na přelomu října a listopadu letošního roku si
mohli obyvatelé Širokého Dolu a Borové povšimnout letadel, která se v krátkých intervalech objevovala nad okolními lesy. I zdáli bylo patrné, že
probíhá vápnění lesních porostů. Zadavatelem i investorem této mimořádné akce bylo Ministerstvo
zemědělství. Celá akce byla realizována ve spolupráci se subdodavateli, pro naše porosty pracovala
firma AGROAIR, spol. s r. o. se sídlem v Chrudimi.
Celkem bylo ošetřeno 135 ha lesních porostů v ma-

jetku města Poličky, k vápnění byl použit drcený
dolomitický vápenec.
Jaký byl vlastně smysl celé akce? Pro lepší pochopení se musíme vrátit o několik desítek let zpět.
Asi málokdo z nás si dokáže představit lesy Vysočiny jiné, než dnešní jehličnaté s absolutní převahou
smrku. Původní porosty však byly tvořené převážně jedlí bělokorou a bukem lesním, smrk se vyskytoval jen jako příměs. Díky velkému zastoupení
listnatých dřevin a bohatému opadu byla optimální
i tvorba humusu, půdy byly dostatečně zásobené
všemi potřebnými živinami. Koncem 18. století
však byly lesy silně poškozeny větrnými a kůrovcovými kalamitami a před lesníky stál nelehký úkol,
jak co nejrychleji zalesnit rozsáhlé kalamitní holiny.
Jako ekonomicky nejvýhodnější se ukázal právě
smrk. Poměrně rychle odrůstá, výchova je oproti
listnatým kulturám méně pracná, smrkové dřevo
má široké využití.
Pěstování smrkových monokultur má však
i stinné stránky. Kromě snížené stability vůči různým činitelům je negativem i postupná degradace
lesních půd následkem trvalého hromadění surového humusu, který se velmi pomalu rozkládá. U lesních půd se nepříznivě zvyšuje jejich kyselost, zpomalují se humifikační procesy, chybí důležité živiny
a stopové prvky. U stromů se dané deficity projevu-

jí snižováním přírůstů, změnou barvy asimilačních
orgánů a celkovou nižší obranyschopností.
Vápnění lesních půd by alespoň zčásti mělo
upravit hodnoty ph a dodat půdě potřebné živiny.
Při vápnění se záměrně používá dolomitický vápenec, neboť kromě vápníku obsahuje i důležitý
prvek hořčík a ostatní stopové prvky (55% CaCO3
, 35% MgCO3).
Nyní bych se rád několika řádky vrátil k celému průběhu akce. Oceňuji vysokou profesionalitu

firmy AGROAIR Chrudim, která má s podobnými
akcemi mnoho zkušeností (firma prováděla např.
vápnění poškozených porostů v Orlických horách). Pro aplikaci vápence měla firma k dispozici
jednoplošník PZL – M18 Dromader polské výroby
a sovětský dvouplošník Antonov AN – 2. Každé
z letadel mohlo nést náklad až 2 tuny. Celkem
byly porosty povápněny 405 tunami dolomitického
vápence, což pro obě letadla představovalo asi 200
vzletů. Pro plnění byl použit automobilový jeřáb
se speciálním násypným košem a UNC nakladač.
Byla radost sledovat práci firmy, vždyť od startu
letadla k jeho novému naplnění uplynulo pouze 8
minut ! I přes opakovanou nepřízeň počasí se akce
zdařila a v sobotních odpoledních hodinách obě
letadla opustila poličské letiště vstříc další pomoci
našim lesům.
Závěrem bych rád poděkoval nejenom subdodavateli, ale jmenovitě i p. Ing. Mořkovskému
a p. Renzovi za ochotu při pronájmu letové plochy.
Děkuji i kolegovi Ing. V. Brosovi z MěÚ Polička za
spolupráci a za pořízené fotografie a Ing. Bálkovi
z Ministerstva zemědělství, díky němuž byly pro
tuto akci vybrány také městské lesy Polička.
Kéž by podobných akcí bylo i v budoucnu více!
Ing. Radek Krejčí
OLH Město Polička

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme primáři, MUDr. Provazníkovi,
a všem zaměstnancům Léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce, za vzornou a laskavou péči
poskytnutou naší mamince paní Marii Pechancové na sklonku jejího života.
synové Jiří a Stanislav

ZÁPIS MASARYKOVA ZŠ
„JÁ S PÍSNIČKOU JDU JAKO PTÁČEK“ –
NA ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
Rok utekl jako voda a opět nadešel čas přivítat v Masarykově základní škole budoucí žáčky.
Každý budoucí prvňáček se však před vstupem do první třídy musí zúčastnit zápisu, který
proběhne 25. 1. 2008 od 13 - 17 hodin v budově
pavilonu.
Téma letošního zápisu je „Já s písničkou jdu
jako ptáček“, proto se celé odpoledne ponese
v hudebním duchu. Děti se v jednotlivých třídách
setkají s lidovými písničkami, ale i melodiemi
z pohádek – zkrátka s těmi, které jsou jim dobře
známé.
Pokud se rodiče rozhodnou přihlásit dítě
na Masarykovu základní školu, budou se jejich
ratolesti od první třídy vzdělávat podle našeho
nového ŠVP „Čemukoliv se učíš, učíš se pro
sebe“, jehož nejdůležitější součásti si mohou
prohlédnout na internetových stránkách školy
www.zsmasarykova.cz nebo se s ním podrobněji
seznámit přímo v naší škole. Již prvňáčkům je
u nás též umožněno navštěvovat různé zájmové
kroužky - například anglického jazyka, hry na
flétnu, sportovních her nebo aerobicu.
Jako žáci druhého stupně mají potom možnost navštěvovat výběrovou matematickou třídu
s rozšířenou výukou matematiky. Podle nového
školního vzdělávacího programu je pro žáky připravena nabídka volitelných předmětů: Anglická
konverzace, Německý a Francouzský jazyk, Seminář z matematiky, Seminář z výpočetní techniky,
Seminář z přírodopisu, Seminář z chemie, Pohybové aktivity.
Starší žáci mají možnost ve volném čase navštěvovat školní klub, kde mohou sportovat, hrát
společenské hry či využívat bezplatný přístup
k internetu.
Při lednovém zápisu nových žáčků si můžete
prohlédnout třídy prvních a druhých ročníků
a také oddělení školní družiny, které jsou v budově pavilonu umístěny.
Přijďte se k nám podívat. Doufáme, že se vám
i vašim dětem u nás bude líbit.
Na vaši návštěvu se těší
kolektiv učitelů Masarykovy
základní školy

DRUHÉ NEJLEPŠÍ INFORMAČNÍ
CENTRUM V ČR
Život je změna…
bylo mottem výročního setkání profesionálů
v cestovním ruchu, které se uskutečnilo 3. prosince
2007 ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.
Jedním z hlavních bodů programu bylo vyhlášení
vítězů prestižní soutěže „Náš kraj 2007“, kterou již
6. rokem organizuje vydavatelství C.O.T. Media.
Informační centrum Polička bylo v této soutěži
vyhlášeno 2. nejlepším soukromým informačním
centrem České republiky v pořadí za informačním
centrem Kutná Hora (1.) a před informačním centrem Babylon Liberec (3.). Naše informační centrum
získalo navíc od Asociace turistických informačních
center ČR ocenění za nejlépe umístěného člena asociace v této kategorii. V kategorii nejlepší městské
Informační centrum bylo pořadí následující: IC
Hradec Králové (1.), IC Českého Švýcarska (2.), IC
Holešov (3.).
Moje poděkování za spoluvytváření kvalitních
služeb a dobrého jména poličského informačního
centra patří stávající kolegyni Mgr. Evě Neudertové
a všem brigádnicím, které v Informačním centru
v letošním roce vzorně pracovaly. Toto ocenění je
pro nás závazkem do budoucna.
Mgr. Jan Matouš
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JEŠTĚ ÚZKÁ ULIČKA
Vážený(ná) V. W.,
dovolím si reagovat na áš příspěvek ohledně
Úzké uličky.
Jen pro upřesnění: Úzká ulička nebyla uzavřena
z důvodů výstavby nových domů, ale kvůli jejímu
špatnému stavu. Dá se skoro říci neprůchodnosti.
Neprůchodnosti proto, že lidé sem chodili venčit psy,
kouřila zde mládež a jako pro všechny druhy své
potřeby ji používali naši spoluobčané. Bohužel jsme
tam začali nacházet i injekční jehly. Tuto uličku
používáme (stejně jako ostatní sousedé) pro přístup
do zadní sekce domu a na zahrádku. Úklid uličky
byl skoro na denním pořádku a mohu z vlastní
zkušenosti říci, že to nebyla žádná slast. Na úklid
této uličky se vždy nějak zapomnělo. Máme do ní
situovány některé pokoje např. ložnici, obývací
pokoj, dětský pokoj a není zrovna moc příjemné poslouchat bouchání do oken či zvuky od ulevujících
si spoluobčanů. No a co teprve ten ozón, který nám
vanul do oken v letních měsících. Dále pak předčasná sklizeň zahrádky, odcizení domácího zvířectva
atd. Tou uličkou, jak ji pamatuji a stroze popisuji,
by žádný turista neprošel a myslím si, že Vy také
ne. Mohu Vám říci, že jako rodilý Poličák jsem se za
tento kout města opravdu dříve styděl. Dnes ji vidíte
pouze ze Šaffovy ulice - ano je krásná upravená, ale
jen proto, že nám není lhostejná a staráme se o ni.
Tak se prosím nedivte, že nám to tak opravdu vyhovuje. Jak se říká - Ten kdo nezažil, ten nepochopí.
S pozdravem
L. Kubát

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ VYBRALO NOVÉ LOGO
V létě letošního roku založila města Polička, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová a Vysoké Mýto
svazek obcí s názvem Českomoravské pomezí. Založení svazku obcí předcházelo vymezení území
bývalého okresu Svitavy a Toulovcových Maštalí
coby turistické oblasti pod provizorním názvem
Svitavsko v období vzniku turistického regionu
Východní Čechy.

Propagace této nově vymezené turistické oblasti byla nastartována roku 2005 díky podpoře
evropských fondů. Nositelem projektu byl Kraj
Smetany a Martinů, který spolu s propagací Svitavska vydal infokatalog, brožuru Na kole Krajem
Smetany a Martinů, orientační mapy oblasti, multimediální CD ROM, plakáty a další.
Během dvou let došlo mezi odborníky v cestovním ruchu ke shodě na novém názvu oblasti
- Českomoravské pomezí a rozšíření území o Vysoké Mýto a jeho okolí.
V letošním roce byl vypracován a zahájen
projekt na podporu prezentace a propagace Českomoravského pomezí. Tento projekt je výrazně
spolufinancován Evropskou unií. Celkové náklady
„Pojďte si s námi ozdobit náš školní vánoční stro- na tento projekt činí 1.335 tisíc Kč. Žadatel se na
meček“ – to bylo motto předvánočního setkání dětí, realizaci projektu podílí pouze 10% z uznateljejich rodičů a učitelů v ZŠ Na Lukách.
ných nákladů (asi 114 tisíci Kč), 75% uznatelných
Děti si prožily radost z vlastnoručně vyrobených
nákladů je financováno z Evropských fondů
ozdobiček, vánočních přání a svícínků v dílničkách
prostřednictvím Společného regionálního operač„U andílků“ a rodiče si mezitím mohli posedět v čajovně „U andílka“.
Kdo chtěl, mohl se dozvědět střípky informací
o sv. Mikuláši, sv. Barboře, sv. Lucii, sv. Ambroži
a o skřítku Klemperovi prostřednictvím výtvarných
prací žáků 1. i 2. stupně.
Uprostřed celého dění byla svatá rodina a vánoční
Poučeni (ne)nostalgickým ohlédnutím, ktestromeček připravený k výzdobě. U něj také zazněly
rým jsme uzavřeli uplynulý rok, hledíme dychtivě
vánoční koledy v podání dětí z 5. třídy a všech ostat- vstříc nově nabízeným příležitostem, k nimž na
ních, kteří si chtěli zazpívat.
svém startu vybíhá závodní kůň času s číslem
Celé naše předvánoční zastavení bylo ukázkou
2008. Je rychlý a neúnavný a každý den uběhspolupráce: paní kuchařky ze školní jídelny upekly
nutím stejného úseku splní svůj limit, ale to,
báječný jablečný závin, děti ze školní družiny s paní
kudy poběží, ovlivňujeme svými rozhodnutími
vychovatelkou zase linecké cukroví a sponzorský dar
my sami.
v podobě čajového pečiva zaslalo SOU Polička. Děti
Krajina našeho bytí může být přitom jednoz 1. i z 2. stupně z různých tříd v čele se skvělými de- tvárně šedivá anebo zářivě barevná a protože
váťáky pomáhaly v dílničkách a v čajovně, paní uklí- nežijeme jen sami sobě, měli bychom barevnou
zečka musela zvládnout mnohem více práce. O kon- paletu oživovat i každodenními předsevzetími,
cepci výzdoby a celé akce se postarala paní učitelka
která budou zacílena k těm nejvyšším metám,
Jana Bicanová za pomoci učitelek a učitelů školy.
jimiž jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, seVelký dík patří všem, kteří dětem připravili pěkné
beovládání…, protože to jsou ty nejkrásnější
odpoledne.
barvy, které naší paletě můžeme poskytnout,
Blanka Benešová
jimiž vyzbrojeni malujeme krajinu očím i srdci
nejlíbeznější.
V letošním roce budeme v Klubu zdraví pokračovat od ledna do června v cyklu přednášek
zaměřených na žasnutí nad biologií lidského těla
a zároveň si je zpestříme zajímavými ochutnávkami s tématickým zacílením. Chceme i nadále
Významné ocenění získala také Česká inspirace za
propagovat holistický přístup – to proto, že nejen
kulturní kalendář České inspirace pro rok 2008 (k dis- chlebem je člověk udržován naživu a naší zásapozici v našem IC). V kategorii „Nejlepší cizojazyčný
dou číslo jedna je, aby život člověka byl přetékapropagační materiál turistického regionu nebo sdru- jící číší ve všech oblastech.
žení“ vystoupila přímo na příčku nejvyšší (1. místo).
Zveme vás tedy na letošní první přednášku
Součástí tohoto ocenění je i certifikát na prezentaci
na téma „Z čeho je vystavěno zdravé tělo“ (po
sdružení v Českém centru v zahraničí dle vlastního
vánočním hodování jistě vhodné?), která se uskuvýběru v roce 2008.
teční 16. ledna 2008 od 18,00 hodin v horní místMgr. Jan Matouš
nosti Mozaiky a budeme i ochutnávat.

ního programu a 15% hradí ze svých prostředků
Pardubický kraj. Ve velkém nákladu bude opět vydána nezbytná mapa oblasti, novinkou bude zimní
mapa s vyznačením možnosti sjezdového i běžkového lyžování, dále brožura lákající na turistické
atraktivity Českomoravského pomezí, propagační
materiál zaměřený na pěší turistiku, na cykloturistiku a image brožura o Českomoravském pomezí.
V rámci marketingové podpory bude realizována
propagace oblasti v médiích, proběhne prezentace
na veletrzích cestovního ruchu a bude vytvořena
řada propagačních předmětů. Součástí projektu zaměřeného na marketingovou podporu je vytvoření
loga oblasti a webové prezentace.
Vytvoření loga patří bezesporu mezi velmi
důležité prvky dlouhodobé prezentace. Na základě výběrového řízení bylo vybráno logo z dílny
grafického studia TP DESIGN, jehož autorem je
Tomáš Pakosta. Logo vychází ze zvláštnosti naší
turistické oblasti, kterou je množství turisticky
lákavých historických měst lokalizovaných blízko
sebe s pestrou nabídkou rekreačního vyžití. V barevné variantě má každý „puntík či korálek“ svoji
barvu od žluté k oranžové, červné, modré až po
zelenou.
Pestrost a tvarovatelnost loga nabízí celou řadu
možností využití i sloganů. Věřím, že se Českomoravské pomezí v budoucnu ještě více „rozehraje
všemi barvami“ a každý turista bude mít řadu možností navléknout si „svůj náhrdelník zážitků“ ...
Mgr. Jan Matouš
konzultant projektu propagace Českomoravského pomezí

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ

PRVNÍ POZVÁNÍ DO KLUBU ZDRAVÍ V ROCE 2008

ÚSPĚCH ČESKÉ INSPIRACE
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Do roku 2008 přeji všem, abyste pomyslné
opratě svého koně času dokázali pevně držet
v rukou až do cíle a abyste vzali na projížďku co
nejkrásnějšími vyhlídkami všechny, kteří jsou vašim srdcím milí. Kéž je vám k prospěchu a užitku
veškeré poznání, kterého se vám bude v průběhu
roku nejen od nás dostávat: že zodpovědnost za
plnost (nejen) vašeho života je právě na vás.
Těším se na vás v Klubu zdraví. A do té doby
buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji kolektivu porodnicko-novorozeneckého oddělení nemocnice ve Svitavách, kde se
mi nedávno narodila dcera, za laskavý a vstřícný
přístup k novorozencům i maminkám. Zvláště
děkuji porodní asistentce Jiřině Streiheimové za
profesionální a zároveň laskavý přístup, přestože
tu noc už asistovala při třech porodech a dále
doktoru Slezáčkovi za jeho psychickou pomoc.
Jsem velice ráda, že jsem své dítě mohla přivést na svět v tomto kolektivu milých doktorů
a sestřiček. Doufám, že jejich dobrotu Ježíšek
odměnil.
Jana Barbaťuk

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 24. schůzi Rady města Poličky konané dne 26. listopadu 2007
RM schvaluje doplnění programu o projednání
následujících bodů:
• žádost příspěvkové organizace Hrad Svojanov
na použití přeplatku za elektrickou energii za
rok 2006 na vybavení kuchyně hradu
• dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo „Zpracování
energetického auditu pro budovy, ČOV a veřejné osvětlení města“
• čerpání finančních prostředků ze zlepšeného
hospodářského výsledku roku 2007 v příspěvkové organizaci Tylův dům
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2008 ve
výši 25,- Kč za m3 včetně DPH.
RM schvaluje uzavření dohody o ceně stočného
s firmou VHOS, a.s., Nádražní 6, Moravská Třebová
na rok 2008 ve výši 25,84 Kč za m3, tj. 29,80 Kč včetně
DPH.
RM schvaluje kalkulační vzorec stočného na rok
2008 dle přílohy.
RM schvaluje odpisový plán Masarykovy základní
školy Polička a Školní jídelny Polička, Rumunská 646
doplněný o dlouhodobý majetek předaný do správy
v roce 2007 s dobou odpisování a s ročními sazbami
účetních odpisů dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Rozpočtovou změnu č. 9/2007.
RM schvaluje dodavatele na provedení stavby
„Rozšíření orientačního osvětlení v Modřeci“ firmu
PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
PÁSEK – stavební firma spol. s r.o., Polička na stavbu
„Rozšíření orientačního osvětlení v Modřeci“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo „Projektová
studie dispozičního řešení umístění úpravy toku Sr I
– 10“ s firmou Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o., Litomyšl dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
FN 70612/2007/1 (71/07/Taj) „Oprava střechy Domu
zbrojnošů na Hradě Svojanov, okres Svitavy“ s firmou
BÁČA, Polička s.r.o., Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu
č. 12, velikosti 0+1, v přízemí (1. NP) domu č.p. 309

na ulici Smetanova v Poličce s Občanským sdružením Květná Zahrada, Květná u Poličky, na dobu
určitou, a to na jeden rok. Výše nájemného činí
38,08 Kč za 1 m2. Byt bude užíván jako „byt na půl
cesty“ klienty Občanského sdružení Květná Zahrada
v souladu s důvodovou zprávou.
RM uděluje v souladu s ustanovením § 719 o.z.,
v platném znění, souhlas Občanskému sdružení
Květná Zahrada, Květná u Poličky, s přenecháním
pronajatého bytu č. 12, velikosti 0+1, v přízemí
(1. NP) domu č.p. 309 na ulici Smetanova do podnájmu svým klientům s tím, že do 14 dnů od uzavření
podnájemní smlouvy písemně oznámí tuto skutečnost správci –T.E.S. s.r.o. Jiráskova 977, Polička.
RM schvaluje dlouhodobý pronájem, případně výpůjčku, budovy č.p.74 na st.p.č. 101, st.p.č.
101 a p.p.č. 442, 437/1 a 437/2, vše v obci a k.ú.
Pustá Rybná 1. základní organizaci Českého svazu
ochránců přírody, se sídlem v Poličce, dle důvodové
zprávy v souladu s doporučeními majetkoprávního
odboru s tím, že ve smlouvě bude ošetřena možnost
pronajímatele odstoupit od smlouvy pro případ, že
do 2 let od uzavření nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce 1. ZO ČSOP Polička nezíská grant na
rekonstrukci objektu.
RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje
bytů č. 2 -7 v domě č.p. 940 a bytů č. 5 -19 v domě
č.p. 941 na Sídl. Hegerova v Poličce dle důvodové
zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p.č.
604/1 o výměře 61584 m2 v k.ú. Svojanov za kupní
cenu ve výši 200.000 Kč a za podmínky, že kupující
provede nejpozději do 30. 6. 2008 opravu melioračního zařízení umístěného v pozemku.
- přijatá na 25. schůzi Rady města Poličky
konané dne 10. prosince 2007
RM schvaluje doplnění programu o projednání
následujících bodů:
• projekt odměňování trenérů sportovních organizací,
• pověření ředitele příspěvkové organizace Hrad
Svojanov,
• Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se smlouvou
zástavní ze dne 15. 8. 2007.

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2008
V roce 2008 nedochází u místních poplatků
k příliš velkým změnám. Místní poplatky ze
psů, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity
a za provozovaný výherní hrací přístroj zůstávají
beze změn a vybírají se podle Obecně závazné
vyhlášky Města Poličky č. 5/2003 ve znění pozdějších novel.
Místní poplatek za komunální odpad se zvyšuje na 480 Kč za osobu. Sazba je dána Obecně
závaznou vyhláškou Města Poličky č. 4/2007,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne
13. 12. 2007. Splatnost poplatku je do 31. 3. 2008.
Způsob výběru zůstává nezměněn.
Začátkem ledna obdržíte do svých domácností složenky na úhradu poplatku za komunální
odpad a poplatku ze psů. Ty lze uhradit buď bezhotovostně na účet města nebo hotově v příjmové
pokladně MěÚ Polička, případně na poště. Veškeré náležitosti potřebné k úhradě jsou uvedeny
na složence. Prosíme o jejich dodržení, aby byly

platby správně identifikovány. Rovněž připomínáme, že případné změny, které u vás nastaly
nebo nastanou (osvobození, změna adresy, počet
poplatníků apod.), jste povinni správci poplatku
nahlásit do 30 dnů, a to vyplněním dodatečného
přiznání k poplatku. Pro ty, kteří budou platit
hotově v příjmové pokladně MěÚ Polička, Palackého náměstí 160, uvádíme pokladní hodiny:
PO a ST 8 – 11, 12.30 – 16.30, ÚT a ČT 8 – 11,
12.30 – 14.00, PÁ 8 – 11.
Nově je zaveden místní poplatek za povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst a částí měst. Vybírán bude na základě Obecně závazné vyhlášky Města Poličky č. 2/2007.
Sazba poplatku činí 20,-- Kč za kalendářní den.
Poplatek je splatný před vjezdem do vybraných
míst a to zakoupením vjezdového povolení
v automatu u pošty nebo na parkovišti u Tylova
domu.
Všechny výše uvedené Obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici na internetových stránkách Města Poličky: /www.policka.org/.
MěÚ Polička – odbor finanční
a plánovací

RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro první tři měsíce roku 2008
takto:
a) čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2007 měsíčně. Výjimku
lze uplatnit v případě periodicky opakujících se
smluvních plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry. Měsíční výdaje
pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S.
s.r.o. (pro středisko sportovní služby) a pro
Mgr. Jana Matouše na provoz informačního centra budou čerpány ve výši uvedené v důvodové
zprávě.
b) čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí
započatých v roce 2007 v souladu s uzavřenými
smlouvami, do výše 100 tis. Kč na výkup pozemků. Příspěvkové organizaci Hradu Svojanov poskytnout investiční příspěvek ve výši 500 tis. Kč
na dofinancování rekonstrukce restaurační
a hotelové části.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-139 mezi Městem
Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol.
s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova“ dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ev. č. zhotovitele 27-006-140 mezi Městem
Polička a firmou Urbanistické středisko Brno, spol.
s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování regulačního plánu Městské památkové zóny Polička“
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo ev. č. 27006-187 mezi Městem Polička a firmou Urbanistické
středisko Brno, spol. s r.o., Brno s předmětem
smlouvy „Vypracování Programu regenerace Městské památkové zóny Polička“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo – projektová dokumentace „Rekonstrukce
hřbitova u sv. Michaela v Poličce“ uzavřené dne
19. 9. 2007 s firmou Ing. Miloslav FADRHONS FATY dokumentace staveb, Praha 3 – Žižkov dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady - sběrné dvory Svitavska, uzavřené
dne 12. 12. 2005 s Mikroregionem Svitavsko dle
důvodové zprávy.
RM
schvaluje
složení
hodnotící
komise a komise k otevírání obálek s nabídkami
pro výběr zhotovitele zakázky „Pěstební opatření
pro stromy v městské památkové zóně a vybrané
aleje v Poličce“:
členové: Ing. Martin Kovář, RNDr. Bc. Jiří Coufal,
Ing. Václav Bros,
náhradníci členů hodnotící komise: Ing. Miroslav
Pyciak, Ing. Marta Mastná, Zdeněk Hrstka, DiS.
RM souhlasí s návrhem provozní doby sběrného
dvoru:
Po, St, Pá - 12- 18 h (v zimním období 16.30 h)
Čt, So – 8 – 12 h.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou FILIPSTAV s.r.o., Polička na akci „Oprava
části fasády Městského úřadu v Poličce“ u informačního centra dle důvodové zprávy a pověřuje starostu k jeho podpisu dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 15
v domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce, včetně spoluvlastnického podílu 270/10000
na společných částech domu č.p. 932, 933 a na
zastavěném pozemku st.p.č. 3058, 3059, za kupní
cenu Kč 555.232,--, která bude uhrazena formou
pravidelných měsíčních splátek po dobu 10 let při
složení zálohy ve výši 100.000,-- Kč při podpisu
kupní smlouvy.
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- ze 7. zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaného dne 13. 12. 2007
ZM schvaluje doplnění programu zasedání o projednání Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené
mezi Městem Polička jako prodávajícím a panem
Rostislavem Koumarem jako kupujícím.
ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Jana
Putnu, Doc. Ing. Zdeňka Šmejkala a pana Bohumila
Bednáře.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
pana Eduarda Střílka, ověřením zápisu Mgr. Petra
Nožku a Mgr. Petra Zaala.
ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě uzavřené dne 18. 7. 2007 mezi Městem Polička a panem Rostislavem Koumarem, Polička, týkající se prodloužení splatnosti 2. splátky kupní ceny
ve výši dle důvodové zprávy, a to do 28. 2. 2008.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2007.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro první 3 měsíce roku 2008 takto:
a) čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného
rozpočtu pro rok 2007 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních
plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými
platovými výměrami. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro stře-

Český svaz chovatelů ZO Polička
vás zve na tradiční

XII. Chovatelský ples
11. ledna 2008

Zahájení ve 20 hodin
ve Spolkovém domě Jordán.
Taneční hudba Domino Svitavy
Bohatá tombola – každý los vyhrává.
Vstupné s místenkou 100 Kč
Předprodej prodejna Kubát na náměstí
Vstup ve společenském oděvu.
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disko sportovní služby) a pro Mgr. Jana Matouše
na provoz informačního centra budou čerpány ve
výši uvedené v důvodové zprávě.
b) čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí
započatých v roce 2007 v souladu s uzavřenými
smlouvami, do výše 500 tis. Kč na přípravu akcí
plánovaných pro rok 2008 a do výše 100 tis. Kč na
výkup pozemků. Příspěvkové organizaci Hradu
Svojanov poskytnout investiční příspěvek ve výši
500 tis. Kč na dofinancování rekonstrukce restaurační a hotelové části.
c) čerpání běžných a kapitálových výdajů do výše
1.500 tis. Kč na smlouvy s agenturami na zpracování žádostí projektů dotací z EU a Regionálního
operačního programu a s tím související projektové dokumentace. V souvislosti s tím je starosta
pověřen k podpisu smluv.
ZM schvaluje Strategický plán rozvoje Města Poličky pro období 2008 – 2013.
ZM schvaluje v souladu s § 47, odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stav. řádu
(stavební zákon), návrh zadání úz. plánu Polička.
ZM pověřuje starostu města zahájit neprodleně
jednání s Obcí Sebranice o podmínkách řešení odkanalizování částí Lezník a Střítež s odvedením odpadních vod na plánovanou ČOV Sebranice.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě budovy č.p. 74 na st.p.č. 101, st.p.č. 101
o výměře 848 m2 a p.p.č. 442 o výměře 274 m2, vše
v obci a k.ú. Pustá Rybná s tím, že uzavření kupní
smlouvy bude vázáno na získání grantu na koupi
těchto nemovitostí.
ZM schvaluje prodej objektu č.p. 214 na st.p.č. 35
včetně st.p.č. 35 a pozemku p.č. 46 o výměře 545 m2
v obci a k.ú. Rohozná formou veřejné dražby s vyvolávací cenou stanovenou na základě znaleckého
posudku.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVOU ROČENKU!

RM doporučuje ZM schválit zřízení zástavního
práva ve prospěch Města Poličky k zajištění pohledávky na úhradu nezaplacené kupní ceny nebo její
části vyplývající z kupní smlouvy na koupi bytu č. 15
v domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce.
RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 8
v domě č.p. 932, 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce včetně spoluvlastnického podílu 283/10000 na
společných částech domu č.p. 932, 933 a na zastavěném pozemku st.p.č. 3058, 3059 za kupní cenu
Kč 590.770,--. Veškeré náklady spojené s převodem
nemovitostí uhradí kupující.
RM schvaluje uzavření následujících smluvních
dokumentů mezi Městem Polička a společností T.E.S.
s.r.o., se sídlem Polička, dle předložených návrhů:
a) Dohoda o zrušení smluv,
b) Mandátní smlouva o výkonu komunálních služeb,
c) Mandátní smlouva o správě, zajišťování údržby
a oprav bytového a nebytového fondu
d) Nájemní smlouva na pronájem sportovišť (zimní
stadion, krytý plavecký bazén, koupaliště),
e) Nájemní smlouva na pronájem kotelen (ul. Riegrova 52 a ul. Družstevní – DPS Penzion).
RM souhlasí s likvidací nepotřebného movitého
majetku ve vlastnictví města Poličky, svěřeného do
správy MŠ Rozmarýnek Polička, MŠ Čtyřlístek Polička, MŠ Luční Polička a ZŠ Na Lukách Polička dle
důvodové zprávy. Případné výnosy z vyřazení jsou
příjmem města.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě se
smlouvou zástavní ze dne 15. 8. 2007, jehož obsahem bude prodloužení splatnosti kupní ceny bytu
do 31. 12. 2007 bez uplatnění sankcí vyplývajících
z pozdní úhrady kupní ceny dle výše citované kupní
smlouvy.

ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 312/3
o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Svojanov. Kupní cena
činí Kč 20,--/m2 s tím, že kupující zajistí zhotovení geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 604/1 o výměře 61584 m2 v k.ú. Předměstí za kupní cenu ve výši Kč
200.000,-- a za podmínky, že kupující provede nejpozději do 30. 6. 2008 opravu melioračního zařízení
umístěného v pozemku.
ZM neschvaluje prodej pozemku p.č. 604/1
o výměře 61584 m2 v k.ú. Předměstí dle důvodové
zprávy.
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků označených dle geometrického plánu č. 1668-809/2007
jako p.č. 5545/48 o výměře 2106 m2, p.č. 5545/49
o výměře 148 m2, p.č. 5545/50 o výměře 255 m2, p.č.
5545/51 o výměře 770 m2, p.č. 5493/67 o výměře 16
m2, p.č. 5493/68 o výměře 6 m2 a p.č. 5537/54 o výměře 468 m2, vše v k.ú. Polička, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví Města Poličky.
ZM schvaluje záměr prodeje bytů č. 2 – 7 v domě
č.p. 940 a bytů č. 5 – 19 v domě č.p. 941 na Sídlišti
Hegerova v Poličce dle důvodové zprávy.
ZM se zavazuje, že Město Polička po realizaci
opatření dle „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření pro Povodí Bílého potoka“ bezplatně
převezme protipovodňová opatření v k.ú. Polička,
s výjimkou koryt vodních toků, do svého majetku
a bude se o ně starat s péčí řádného hospodáře bez
dalších nároků na státní rozpočet.
ZM schvaluje vyčlenění částky cca 450 tis. Kč pro
spolufinancování akce „Pěstební opatření pro stromy
v městské památkové zóny a vybrané aleje v Poličce“
z rozpočtu na rok 2008.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

Město Polička v závěru letošního roku vydalo výroční publikaci Polička 2006. Již nyní však
začalo přípravu vydání výroční publikace Polička 2007. Publikace bude opět distribuována zdarma
do všech poličských domácností a po obsahové stránce naváže na publikaci Polička 2006. Výsledkem by měly být opět kompletní informace o tom, co se za uplynulý rok ve městě stalo (události,
sportovní, kulturní a zájmové aktivity, investice,…) vč. informací o připravovaných záměrech
města pro následující období. Přílohou této publikace (velké ročenky) bude samostatná brožura
s tradičně oblíbeným spektrem informací, jako např. tel. čísla na úřady, zdravotnické ambulance,
apod.
Naší snahou je, aby výroční publikace byla co nejúplnější a proto vyzýváme všechny organizace i jednotlivce mající zájem o zveřejnění svých aktivit a činností v roce 2007, aby nejpozději do
31. ledna 2008 zaslali nebo doručili tento vyplněný dotazník (nebo jeho kopii) na adresu:
Městský úřad Polička, Eva Klimešová, grantový manažer, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, nebo na e-mail: klimesova @ policka.org. Osobně na městském úřadě - dveře č. 34, 1. patro.
Reklama v ročence:
Děkujeme všem, kteří se rozhodnete v ročence inzerovat. Vaše prezentace je důležitá nejen
jako zdroj financování celého projektu, ale dokresluje také celkový život v našem městě. Máte-li
zájem inzerovat v publikaci „Polička 2006“, můžete se od 10. do 31. ledna 2008 přihlásit u Evy
Klimešové, která Vám sdělí podrobnosti.

DOTAZNÍK
Celý název organizace
Adresa
Telefon
E-mail
Ředitel
Počet zaměstnanců, členů
nebo žáků
Shrňte prosím činnost vaší organizace za uplynulý rok, a to ve stručnosti. Dlouhé příspěvky
budeme nuceni kvůli omezenému rozsahu ročenky krátit. Upřednostňujeme text v elektronické
podobě (*.doc, nebo *.rtf). Zamezí se tak možným nepřesnostem při přepisu. K informacím dále
připojte jednu kvalitní fotografii, klasickou nebo digitální, nejlépe na šířku, která by prezentovala
Vaši organizaci, nebo dokreslovala její činnost. Fotografie bude po realizaci ročenky k vyzvednutí
na MěÚ Polička.

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

neděle
6. ledna

kostel sv. Jakuba v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
V kostele sv. Jakuba vystoupí chlapecký
sbor BONIFANTES a soubor BAROCO
SEMPRE GIOVANE se sólisty japonskou
sopranistkou MICHIYO KEIKO a varhaníkem Václavem Uhlířem. Na programu
jsou skladby Mozarta, Bacha, Míška
(Holčička se sirkami).
Vstupné: v předprodeji 180,- Kč (člen
KPH, studenti a děti 150,- Kč)
v den koncertu 220,- Kč (člen KPH, důchodci, studenti a děti 190,- Kč)

pátek
11. ledna

velký sál Tylova domu
SPOLEČENSKÝ VEČER THT, s.r.o.
Polička

sobota

velký sál Tylova domu od 14.00 do 18.00
hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Na lednové sobotní odpoledne jsme
pro vás připravili k tanci i poslechu
vystoupení dechové hudby BRŤOVSKÁ
ŠESTKA.
Vstupné: 40,- Kč

Leden 2008
KINO POLIČKA
středa
9. ledna

pondělí
14. ledna

středa
16. ledna

čtvrtek
17. ledna

pondělí
21. ledna

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
POSLEDNÍ VLAK
Berlín 1943. Židovská otázka se blíží
ke svému konečnému řešení a nacisté
se rozhodnou odvézt zbývající židovské
obyvatelstvo z Berlína. Do posledního
vlaku složeného z dobytčáků je naloženo 688 lidí. Všichni si záhy uvědomí,
že jejich cesta skončí v Osvětimi, kam
všechny transporty směřují. Jedinou
možností záchrany je útěk...
Hrají: Gedeon Burkhard, Sibel Kekilli, Juraj Kukura, Nina Divíšková, Vojta Kotek
Válečný, Německo+ČR, 2007, 125 minut,
český dabing,
přístupný od 12 let
vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
POSLEDNÍ PLAVKY
Jarda Kuchař si v létě přivydělává pronájmem vlastního bytu a provozováním
“bufetu“ u opuštěného rybníka. Jeho zaběhnutý život je ale narušen vynořením
monstrsumce Lojzy...
Hrají: Petr Čtvrtníček, Josef Polášek, Jiří
Lábus, Josef Rosen, Rudolf III. Hrušínský
Komedie, ČR, 2007, 92 minut,
nevhodný do 12 let
vstupné: 70,- Kč
velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
PAN VČELKA
Protože jsme všichni vyrůstali se
Včelkou Májou, víme o tomhle sympatickém a pichlavém hmyzu svoje.
Zdaleka ne ale všechno, o čemž nás
přesvědčí Barry B. Benson, který, co se
neposednosti týče, strčí Máju do kapsy
i s Vilíkem.
Animovaná komedie, USA, 2007,
86 minut, český dabing,
přístupný
vstupné: 65,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
Arian a Ernest studují v Californii na
univerzitě a pod vlivem svého profesora
Malleye (Redford) se rozhodnou vstoupit
do armády. Jejich idealistické představy
se však velmi záhy mění v noční můru,
protože realita Afghánistánu je jim na
hony vzdálená.
Krimi-detektivka, Drama, USA, 92 minut,
titulky, přístupný od 12 let
vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
Nastal konec světa. Pokusný T-virus,
vyrobený společností Umbrella, byl
vypuštěn do světa a proměnil jeho obyvatelstvo v hordu potácejících se zombie,
které mají v oblibě maso.

Hrají: Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Iain Glen,...
Akční, sci-fi, horor, USA, VB, Německo,
90 minut, české titulky,
mládeži do 15 let nevhodný
vstupné: 70,- Kč
úterý
22. ledna

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
CRASH ROAD
Veronice je 18, má po maturitě a odmalička má pocit, že osud je proti ní. Aby
nad osudem vyhrála, dělá „nečekané
věci“.
Hrají: Agáta Hanychová, Pavla Tomicová,
Bohdan Tůma, Kryštof Hádek, Miroslav
Táborský
Komedie, ČR, 2007, 90 minut,
do 12 let nevhodný
vstupné: 70,- Kč

středa
23. ledna

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Postavila se nejmocnější armádě světa.
Unikla pokusu o atentát. Kvůli vyššímu
zájmu obětovala svou lásku a nechala
popravit svou příbuznou. Jmenovala se
Alžběta a především díky ní se Británie
může chlubit přívlastkem „Velká“.
Historický film, VB, 2007, 114 minut,
přístupný od 12 let
vstupné: 60,- Kč

pondělí
28. ledna

velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
KOUZELNÁ ROMANCE
Film o pohádkové princezně z minulosti,
kterou zlá královna přemístí do současnosti, je spojením klasické pohádky společnosti Disney s příběhem z moderního
New Yorku. Může ve skutečném světě
přežít pohádková láska?
Hrají: Amy Adams, Patrick Dempsey,
James Marsden, Timothy Spall, Susan
Sarandon
Romantická komedie, USA, 108 minut,
český dabing, mládeži přístupný
vstupné: 65,- Kč

středa
30. ledna

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
VÁCLAV
Václav Vingl je vesnický outsider, který
ve svých 40 letech žije s maminkou pod
jednou střechou. Přestože je Václav označován za místního šaška, hlupáka a problematického nezvladatelného kluka, my
v něm (spolu s maminkou) vidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou
duší a hlavou plnou milých lumpáren.
Hrají: Ivan Trojan, Emília Vašáryová, Jan
Budař, Jiří Lábus, Soňa Norisová, Petra
Špalková, Martin Pechlát, Martina Delišová, Jan Vlasák, Zuzana Kronerová, Josef
Polášek ad.
Komedie, ČR, 2007, 97 minut,
mládeži přístupný
vstupné: 65,- Kč

12. ledna

pátek
18. ledna

velký sál Tylova domu
PLES SOŠ a SOU Polička

pátek
25. ledna

velký a malý sál Tylova domu
PLES SRPŠ GYMÁZIA POLIČKA
Gymnázium Polička

úterý
29. ledna

malý sál Tylova domu v 19.00 hodin
HUDBA V DŘEVĚ ZAKLETÁ
Účinkuje BENA HAVLŮ (xylofon)
Vynikající technika Beny Havlů jí umožňuje virtuozně zvládnout různé směry
pohybů při hře na velké ploše pětiřadého
xylofonu. Tento nutný předpoklad spjatý
s vysokou muzikálností sjednotila do
strhujícího proudu hudebního projevu.
Koncert je zařazen v Koncertní sezóně
KPH 2007/2008
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč (pro studenty a seniory 70,- Kč)
v den koncertu 100,- Kč (pro studenty
a seniory 80,- Kč)

Tylův dům v Poličce připravuje
na jaro (březen) roku 2008

KURZ TANCE PRO POKROČILÉ.
Přihlásit se mohou nejen účastníci Kurzu tance a společenské výchovy roku 2006 a 2007,
ale všichni, kdo rádi tančí a mají chuť se v tomto oboru zdokonalit.
Vyučuje: Taneční škola Svitavy.

Informace a přihlášky:
Tylův dům,
Vrchlického 53, Polička - tel. 461 725 204
mobil: 736 752 629,
e-mail: janu@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8. 00 do 17. 00 hodin
úterý a čtvrtek od 8. 00 do 15. 30 hodin
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PĚVECKÁ SOUTĚŽ OLOMOUC
Již tradičně se žáci ZUŠ Bohuslava Martinů
Polička účastní různých pěveckých soutěží.
Tento podzim jsme se účastnili hned dvou. Tou
první byla Písňová soutěž B. M. Praha, která se
konala v říjnu a o jejíchž výsledcích jste byli informováni v minulé Jitřence. Tou druhou byl IV.
ročník Pěvecké soutěže Olomouc 2007, konané
29. 11.- 1. 12. 2007.
Naši školu reprezentovali dva žáci. Za II. kategorii Petr Dvořák, který se v sólovém zpěvu začal
vzdělávat teprve v tomto školním roce. A hned
se úspěšně probojoval z osmnácti soutěžících
do úzkého výběru 2. kola, kde obdržel Čestné
uznání. Tímto mladému zpěvákovi gratuluji a těším se na další úspěchy spojené s jeho pěveckou
dráhou.
Za IV. kategorii jela reprezentovat Michaela
Vostřelová, úspěšná žákyně našeho pěveckého oddělení. I ona se dostala do 2. kola, kam
postoupili pouze tři soutěžící. Získala 3. místo,
přičemž 1. místo v této kategorii uděleno nebylo.
K tomuto velkému úspěchu naší nadané zpěvačce taktéž gratuluji a oběma žákům děkuji za
výbornou reprezentaci naší školy.
Také bych chtěla poděkovat korepetitorce Ivě
Komárkové, která se svým klavírním doprovodem podílela na úspěších našich žáků.
Petra Budigová
učitelka pěveckého oddělení
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička

JARNÍ DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS TYLOVA DOMU
Dovolte nám předložit novou nabídku divadelních abonentních představení pro nastávající JARNÍ
SEZÓNU 2008.
V novém abonmá nabízíme kromě čtyř divadelních her, ještě jedno „bonusové“ představení.
březen

Robert Thomas: TURECKÁ
KAVÁRNA
Tři příběhy téměř detektivní
(Václav Vydra, Jana Boušková, Naďa
Konvalinková, Matěj Hádek)
Autorský záměr Roberta Thomase je
jasný a působivý – pobavit diváka, dát
mu překvapivou a nečekanou pointu.
Zdánlivě všední situace ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské
kavárničce. Autor sází na herecké osobnosti a schopnost dokonalého ztvárnění
postav. Ty jsou napsány brilantně a s velkou láskou. Ať už patří na stranu dobra či
zla, jsou plné humoru a člověčenství.

duben

Marc Camoletti: A DO PYŽAM!
Komedie
(Jiří Langmajer, David Suchařípa, Kateřina Brožová, Kateřina
Hrachovcová, Eva Čížková,...)
Brilantní komedie, která si neklade jiný
cíl, než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy francouzské
bulvární frašky. Autor má mimořádný cit
pro vtip, situační a slovní komiku. Umí
vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné
rozuzlení.
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květen

Paul Pörtner: BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Kriminální komedie
(Východočeské divadlo Pardubice)
Bláznivé nůžky jsou kriminální komedie.
Možná si myslíte, že tyhle dvě věci nejdou dohromady, ale jdou. Chvílemi se
člověk prostě baví, dokud to nezačne být
napínavé. Hra nás zavede do kadeřnického salónu s dosti svérázným personálem.
Přichází několik náhodných i stálých
hostů, se kterými můžeme prožít řadu
všedních, s humorem podaných, situací.
Do toho v prvním patře někdo stále hraje
na piano. Ale najednou piano ztichne...

červen

březen

Cimrman/Smoljak/Svěrák: AFRIKA
Komedie
(Divadlo Járy Cimrmana)
V pořadí objevů čtrnáctá Cimrmanova
hra nás zavede do nitra kontinentu téměř
nedotčeného civilizací. Čeští cestovatelé
se tu setkají s podivným kmenem lidojedů a málem skončí na jejich jídelním lístku. Příslušníci tohoto kmene jsou zvláštní
ve dvou směrech: svým vzhledem a svou
neobyčejnou učenlivostí. Tyto vlastnosti
umožnily Cimrmanovi vyřešit jazykové
a inscenační problémy s elegancí, jakou
mu ostatní světoví dramatikové mohou
jen závidět. Kdyby takové téma zpracoval dejme tomu G. B. Shaw, strávili by
diváci v hledišti 5 až 7 hodin. Cimrman
tu vystačil (nepočítáme-li úvodní vědecký seminář) s pouhou hodinou. Poprvé
v historii Divadla Járy Cimrmana vystupuje na jevišti i živé zvíře.
BONUSOVÁ HRA
ČERTI NA KARŠTEJNĚ
Divadelní hra se zpěvy
(POPRASKD Poličsko-pražská skupina
kočovných divadelníků)
Hra pojednává o tom, jak čerti řádili na
Karštejně, Křižánkách a Březinách, a je
sepsána mimo jiné na motivy pověsti
o zámečku nad Svratkou.

Ceny abonentních vstupenek:
I. cenové pásmo ... 640,- Kč (1. – 6. řada)
II. cenové pásmo ... 560,- Kč (7.-11. řada)
III. cenové pásmo ... 480,- Kč
(12., 13. řada + čelní balkón)
Způsob výměny a prodeje abonentních průkazů:
Prodej abonentek pro stávající abonenty bude
zahájen 7. 1. a potrvá do 14. 2. 2008. Od 7. 1. bude
zároveň probíhat prodej pro veřejnost a to na místa, která nebyla v loňské sezóně obsazena. Prodej
nevyzvednutých abonentek pro veřejnost bude
zahájen 18. 2. a potrvá do 28. 2. 2008.
Abonentky si můžete zakoupit v kanceláři Tylova
domu v Poličce, (pondělí a středa od 8.00 do 17.00
hodin, úterý a čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin).
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STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

5. - 6. 1.

MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
12. - 13. 1. MUDr. Kučerová Marta Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
19. - 20. 1. MUDr. Oliva Vladimír Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
26. - 27. 1. MUDr. Králová Zdena Litomyšl,
Družstevní 69, 461 614 727
2. - 3. 2.
MUDr. Procházka Pavel Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
ANDRLE PAVEL - VÝSTAVA OBRAZŮ
SOBOTA 5. 1. – od 16.00
IV. NOVOROČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Startovné: 120,- Kč
PÁTEK 11. 1. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
Studio Damůza – V. Havel: Vernisáž
+ koncert skupiny Meng Hao
Rodinná show o třech postavách, z nichž jedna je
opravdový kamarád. Zveme vás na vernisáž jednoho nového bytu a věříme, že strávíte pohodový
večer bez zbytečných starostí.
Vstupné: 90,-/60,-KčS
NEDĚLE 13. 1. - 15.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Divadlo pro děti – Divadlo Poli Hradec Králové
– Cirkus Dobroslav
V tomto představení uvidíte dva postarší klauny,
majitele cirkusu Dobroslav. Je to cirkus loutkový,
ve kterém se zdánlivě nemůže nic přihodit, ale…
nejprve uteče jedovatý had a potom se objeví
malý a zlý kouzelník.
Představení je vhodné pro děti od 3 let.
Vstupné: 30,- Kč
NEDĚLE 13. 1. - 18.00 CESTOVATELSKÁ BESEDA
Povídání, projekce fotografíí a spousta informací
o cestě po Kazachstánu s Martinem Mazalem
a jeho spoludobrodruhy.
Vstupné: 20,-Kč
PÁTEK 18.1. - od 20.00
Cyklus scénického čtení LiStOVáNí
Denis Leary: Rakovinu nevyléčíš
Smrtící gagy z arzenálu ultračerného humoru.
Dynamitové nálože odpálené pod svatými tabu
„politické korektnosti“. Drogy, sex, smrt, hovězí,
rakovina plic, Ježíš v McDonaldu, uříznuté penisy... a překvapivě vážný podtext, jakmile odezní
chuť ostrého koření! Monolog Denise Learyho je
bezesporu bombou v repertoáru projektu LiStOVáNí a patří mezi nejoblíbenější představení.
Vstupné: 60,-/40,- KčS
SOBOTA 19. 1. - od 21.00
JUNGLE NIGHT – RE-WIRE
Djs: E-LOGIC, LEARY, MC GOLD
Vstupné: do 22:00 30,- Kč poté 50,-Kč
STŘEDA 23.1. - od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Adam Tvrdý trio & Vladimíra Krčková featuring
a Special Guest John Serry (New York, USA)
John Serry – klavír, Adam Tvrdý – kytara, Vladimíra Krčková – zpěv, Petr Dvorský – kontrabas, Jan
Linhart – bicí nástroje
John Serry a Adam Tvrdý se poprvé setkali v roce
2001 v jednom pražském jazz klubu, kde Adam
ten večer koncertoval. Prohodili spolu pár slov
a Adam přizval Johna na pódium. Celou skupinu
toto setkání silně inspirovalo a koncert tak dostal
další rozměr. V roce 2002 se podařilo toto setkání
zopakovat na krátkém turné po klubech a festivalech v ČR. O další dva roky později se oba
hudebníci setkali znovu, ale tentokrát v Johnově
rodném New Yorku, kde odehráli řadu koncertů
po boku dalších newyorských hudebníků.
Na přelom roku 2007 a 2008 Adam Tvrdý připravil
sérii koncertů, kde jeho stávající trio obohatí hlas
mimořádně talentované zpěvačky a skladatelky
Vladimíry Krčkové a na klavír se přidá jedinečný
John Serry.
Vstupné: 120,-/80,- KčS
SOBOTA 26. 1. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
STO ZVÍŘAT + hosté

Skupina Sto zvířat je asi nejvýznamějším hráčem
na poli české SKA hudební scény. Byla založena
v roce 1990 a od té doby bez přestávek získává
nové a nové fanoušky. Kultovními se staly zejména hity Škola a Nikdy nic nebylo. Během svého
působení získala mnoho ocenění od hudebních
kritiků…
Vstupné: v předprodeji 150,- Kč, na místě 180,- Kč
PŘEDPRODEJ BUDE PROBÍHAT V IC POLIČKA,
DK POLIČKA a na www.divadelniklub.cz

Režie: Štěpán Skalský, Jaromír Pleskot
Hrají: Josef Abrhám, Hana Maciuchová, František Řehák, Věra Galatíková
Když němečtí okupanti přišli po okupaci Čech
a Moravy zatknout Karla Čapka, překvapilo je, že
už nežije. Snímek zachycuje životní osudy tohoto
velkého spisovatele a dramatika, jenž neochvějně
burcoval svědomí veřejnosti za udržení demokracie i proti nacistické rozpínavost.
Cena za každé představení 30,- Kč,

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 10. 1. – od 20.00
(VHS) Soukromá vichřice
Komedie
Československo, 1967, 96 min, Režie: Hynek Bočan
Hrají: Pavel Landovský, Josef Somr, Daniela Kolářová
Soukromá vichřice je prvním filmovým přepisem
Páralova románu, též se odehrává v Ústí nad Labem, městě s početným chemickým průmyslem avšak zvolené prostředí se mění v pouhou kulisu.
Režiséra Hynka Bočana více zajímají proměnlivé
vztahy mezi manžely i milenci, dvojice se rozcházejí i scházejí, hádají se i usmiřují. Malé milostné
dobrodružství sice vnáší vzrušení, avšak neméně
důležité je přiměřené hmotné zajištění. Pod zábavným zevnějškem příběhu probleskují úvahy
o leckdy sporných hodnotách, k nimž dospěli
lidé žijící v socialismu.
ČTVRTEK 17. 1. – od 20.00
(DVD) Serenity
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
USA, 2005, 119 min
Režie: Joss Whedon
Hrají: Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk
Joss Whedon, na Oscara a cenu Emmy nominovaný, scenárista a režisér stojící za fiilmem Buffy,
přemožitelka upírů a Angel, tentokrát využil svůj
nezaměnitelný důvtip v tomto napínavém velkofiilmu. Kapitán Malcolm Reynolds, ostřílený veterán (na straně poražených) z galaktické občanské
války, nyní živoří na palubě své lodi Serenity.
Vede malou vybranou posádku, ale když přibere
na palubu dva nové pasažéry - mladého doktora
a jeho sestru s telepatickými schopnostmi - získává mnohem víc, než na co je připraven. Oba
jsou uprchlíci ze seskupení, které vládne vesmíru,
a tak se Serenity rázem ocitá lapená v pasti mezi
nezastavitelnou vojenskou silou Aliance a brutální
zuřivostí zdivočelých Reavers. A další nebezpečí
se skrývá i v samém srdci lodi…
ČTVRTEK 24. 1. – od 20.00
(DVD) Sluneční stát
Komedie / Drama
Česko / Slovensko, 2005, 90 min
Režie: Martin Šulík
Hrají: Oldřich Navrátil, Ivan Martinka, Ľubo Kostelný
Příběh o čtyřech dělnících, kteří se jednoho dne
ocitnou bez práce. Je však pod jejich úroveň zaevidovat se na úřadu práce, natož projít nějakou
rekvalifikací. Rozhodnou se situaci řešit po svém
a založí si vlastní firmu. Za poslední peníze si
koupí nákladní auto a vrhnou se do podnikaní.
Nic ale není tak jednoduché, jak to vypadá, nejen
v podnikaní, ale ani s milujícími, hašteřivými,
smutnými manželkami a nepodařenými dětmi.
ČTVRTEK 31. 1. – od 20.00
(VHS) Člověk proti zkáze
Drama
Československo, 1989, 89 min

ÚNOR:
123 MIN. – JUNGLE NIGHT – KŘEST CD
– DIVADLA – KINA……….
Divadelní klub přeje všem svým návštěvníkům
a nejen jim, úspěšný a klidný rok 2008.

První poličský košt
moravských vín
Sobota 26. ledna 2008
Sokolovna Polička,
od 18.00 do 22.00 hodin
Program:
•
ochutnávka moravských vín od čtveřice
vinařů z vinařské oblasti Morava,
podoblasti Slovácká, vinařské obce
Tvrdonice
•
hudební doprovod skupiny „Tři D“
(harmonika, klávesy, zpěv – lidové
písničky z Moravy a Čech)
•
Čtyři desítky různých vzorků
z více než 15 odrůd vín.
•
Vstupné: 80,- Kč,
v ceně vstupného: koštovací pohárek,
ochutnávka 4 vzorků vín
•
Stolová úprava posezení, občerstvení
k vínu (sýr, uzenina, tyčinky apod.)
zajištěno, možnost okoštovat libovolný
počet vzorků i zakoupení odrůdových vín.
•
Na vaši návštěvu se těší vinaři z Podluží.
•
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

PLESOVÁ SEZÓNA V TD
18. ledna
25. ledna
1. února
15. února
22. února

PLES SOŠ a SOU POLIČKA
STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA
POLIČKA
PLES SOU OBCHODNÍ A SOŠ SČMSD
PLES SENIORŮ
RYBÁŘSKÝ PLES

8

SVOJANOV VE VZPOMÍNKÁCH A V NOVÉ KNIZE
STANISLAVA KONEČNÉHO

OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA
Otevírací doba:
říjen – Leden Út - Pá 9:00-12:00,12:30-16:00 h., So
14:00-16:00 h.,
Případným zájemcům zajistíme vstup také v pondělí nebo od 8 hod., nutná je však předběžná objednávka na tel.: 461 721 207

S VŮNÍ VANILKY
Ve velkém množství předvánočních akcí si
již tradičně našla své místo i poličská Oblastní
charita. Její střediska pro osoby s mentálním postižením AC dílny a Denní stacionář uspořádala
v pátek 30. 11. 2007 prodejní výstavu nazvanou
„S vůní vanilky“.
Výstava proběhla v budově Oblastní charity. „I přesto, že jsou tyto prostory za normálního
provozu pro zhruba dvacet pět klientů, dokáží je
zaměstnanci spolu s klienty středisek připravit pro
více jak šest stovek lidí, což je obdivuhodné,“ řekla
ředitelka poličské Charity Štěpánka Dvořáková.
Návštěvníci kromě nákupu adventních věnců,

svícnů a jiných předmětů pojících se k začínajícímu adventu a blížícím se vánočním svátkům,
mohli shlédnout ukázky lidových řemesel např.
drátkování, řezbářství nebo již tradiční zdobení
perníčků a výrobků z vizovického pečiva. „Ukázky těchto tradičních řemesel mají děti rády a ještě
radši jsou, když si mohou sáhnout a zkusit si
to,“ řekla Alžběta Havlová, vedoucí pořádajících
středisek. „Asi i proto na naše výstavy chodí
v hojném počtu děti z poličských škol,“ pokračovala Havlová.
Výstava v poličské charitě je prvním vánočním nadechnutím a zájem o její shlédnutí mezi
veřejností rok od roku stoupá. I letos k úspěchu
a prestiži této akce přispěly svým dílem pedagožky a studentky Střední zahradnické školy v Litomyšli, které při pracovním setkání učily klienty
AC dílen zdobit věnce a vánoční dekorace. Jejich
odborné dovednosti jsou pak na konečných výrobcích znát. Lidé si je rádi kupují a vyzdobují si
jimi své příbytky.
Štěpán Plecháček,
asistent ředitele OCH Polička
Tel. 731 598 816
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Je to zvláštní: soubor zčásti pobořených zdí
- a není nic, co by narušilo živou iluzi “dávné slávy“. Pár zdí s jednou mohutnou hláskou a pozdější
přístavbou sevřených do malebného útvaru - a my
jsme si od dětství zrovna tam a jenom tam umisťovali nejčarovnější pohádky maminek a babiček.
Nám, dětem z Poličska, vlastně teprve tato stavba
vtiskla do myslí obsah tajemného a romantického
slova HRAD.
Už jako téměř nic nechápající mimino mne tam
vozívali rodiče. Když mi pak tatínek na liliové skalce naši zahrádky v Husově ulici s důkladností sobě
vlastní pečlivě budoval miniaturní hrádek, nesměl
to být žádný nazdobený mnohobarevný krasavec,
jak leckde bývalo zvykem, ale musel přesně opakovat doslovnou podobu hradu z našeho okolí, i když
tu a tam něco „dobudoval“ a některou střílnu „opravil“. Přesto můj hrad nedostal jméno Svojanov, nýbrž
se stal Frošburkem podle živé žabky královny, která
se tam v blízkosti ubytovala. Později jsem slýchal
a čítal svojanovské pověsti, jako třeba tu o potrestaném Rašínovi na divoké svini, nebo brožurky
dějepisné z per moudrých pánů, jako byl pan řídící
Cupal, pan Adámek, pan Štefka a jiní, stejně jako
zase vyprávění Jiráskovo, Novákové, nověji Burešovo či verše Vrchlického. Jako skautíci jsme si ho pak
zabydlili duchy, aby nám nebylo smutno, a nevadilo
nám, že pravidelně se zjevující „bílá paní“ v prostěradle zde byla jaksi jen „import“ z jiných držav.
Nebyli jsme prvními skauty, kdo si ty kameny plné
rudých polodrahokamů zamilovali: Už před válkou
se zde skautovalo, proto Bureš, známý jako „bratr
Poeta“, připomněl ta místa ve Zpívající lípě, a Březovský, nazvaný „bratrem Kudlou“, dal vzniknout
knížce „Tajemný hrad Svojanov“, dodnes úspěšně
vydávané a dokonce i zdramatizované. Rádi jsme
zdolávali výšku hlásky a v čase dospívání jsme tam
snili o zamilovaných troubadourech, inspirujících
se k táhlým baladám pohledem na vzdálené kopce
a lesy čarokrásné krajiny. Když jsem otevřel oblíbenou knihu Sto kreseb Maxe Švabinského, doslova
mne pohladil tužkou načrtnutý obrázek milovaného
hradu. Přilákal také další malíře (např. R. Vejrycha
a j.) a jeden z pozdějších správců hradu, vždy vstřícný a dobrotivý Alois Živný (1946-1979), se v těch
místech natolik zhlédl, že zde snad až téměř do
konce života nepřetržitě kouzlil přepůvabné, líbezné obrázky hradu ve všech ročních dobách, někdy
trochu navozujících atmosféru výtvarných snů Jana
Zrzavého. Při jedné ze svých pražských cest mne vyhledal v Bílkově vile na Hradčanech a rozpačitě mi
předal malý dárek zabalený v plátěném ubrousku:
byl to jeden z oněch štětcem vykouzlených obrázků
Svojanova od vstupní brány, měkce spočívajícího
pod sněhovou pokrývkou. V zaskleném rámečku se
jím dodnes těšíme na stěně naší ložnice.
V tento čas se nám však dostává do rukou jiný
dáreček, nad mnohé jiné cenný:
všechno, co o hradě bylo kdy zjištěno a zapsáno,
to všechno zde ve zkratce a přehledném uspořádání
přichází zároveň s řadou hezkých barevných reprodukcí tak sumarizováno, jako dosud nikdy jindy.
Navíc si jej může přinést domů nikoli jen několik
šťastlivců vlastnících Živného obrázky, ale každý,
kdo projeví zájem.
A připomínám-li heuristickou i badatelskou péči,
která byla dílku věnována zároveň se smyslem pro
přehledné a systematické utřídění a řazení materiálu, pak se zdá, že bych nyní snad již ani nemusel
jmenovat autora: kdo jiný pracuje tak zevrubně a při
vší nezbytné stručnosti hledá, aby mu nic podstatného neuniklo, než Mgr. Stanislav Konečný? Však
má za sebou již úctyhodnou řadu prací věnovaných
našemu městu. Člověk by se skoro divil, jak je možné, že autor, svým zájmem tak důsledně se sžívající
s naším krajem a jím stále více poutaný (dokonce
v mnoha směrech), odtud vůbec nepochází a narodil se až v Karlových Varech (1960)? Možná i proto,
že mnohé, kolem čeho místní starousedlík denně
chodí a pomíjí to s jakousi samozřejmostí, že mu to

už zevšednělo a ztrácí pro to zrak i zájem, je teprve
v jeho očích po právu a s příslušným odstupem
i nadhledem zhodnoceno.
Přímo v Poličce pracoval Stanislav Konečný dvanáct let (1989-2001) a od roku 2001 působí ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.
Do značné míry právě z jeho fondů dodnes čerpá
bohaté materiály. Z vlastní zkušenosti a náhodných
příležitostí mohu pokaždé znovu konstatovat, že
jakákoli forma spolupráce s ním je obohacující a radostná, přitom za všech okolností seriozní.
V knize nazvané „SVOJANOV - pohled do historie hradu a panství“, doprovázené zároveň drobnější přehlednou informativní brožurou a vydané
v Litomyšli na sklonku roku 2007, sleduje historii
sídla od předpokládané doby vzniku přes všechny
proměny, stavební úpravy a dějinné zvraty, podává
přehled všech držitelů a vlastníků od ambiciosního
a dobrodružného rytíře Záviše z Falkenštejna, který
vysoko mířil a hluboko padl, až do 20. století, kdy
s několika přestávkami připadl hrad do vlastnictví
města Poličky a v řadě diplomů a slavnostních adres
se v jejich záhlaví stal nepostradatelným doplňkem
siluety osady uvnitř hradeb s kostelem a radnicí.
Autor zřetelně rozlišuje prokazatelná fakta od přepůvabných historek, které po věky lákaly zdejší
vděčné posluchače, ale bohužel nezůstaly ničím jiným než dojemnými i vzrušujícími „vyprávěnkami“.
Nebojte se však: i když už lépe víme, jak to bylo
doopravdy, ty hezké i strašidelné příběhy v ústech
lidí ani potom nezaniknou.
Díky ovšem zaslouží nikoli pouze autor a celá
řada lidí, kteří mu přispěli radou a pomocí a jež
v závěru poctivě vyjmenovává. Tisk publikace
podpořily, kromě města Poličky, správy hradu
Svojanova, městyse Svojanova, Měšťanského pivovaru v Poličce, poličské Městské knihovny také
svojanovské podniky Mosaictech, truhlářství Pavla
Kropfa a autodopravce Petra Svojanovského. Sazbu
připravil a v litomyšlském archivu svým nákladem
vydal sám Mgr. Stanislav Konečný.
Publikace má 158 stran, doprovodný informativní svazek 16. Ten ve stručnosti velmi krátce shrnuje
hlavní historické údaje, přináší půdorysnou mapku
s vyznačením jednotlivých stavebních etap hradu
a kontaktní adresy institucí, na něž se lze obrátit
(hradu, turistické ubytovny, poličského informačního centra, úřadu městyse Svojanova, pensionu
Pally ve Svojanově, bysterského hotelu Otakar, svojanovského hotelu Monika a Měšťanského pivovaru
v Poličce.
Do nové práce Stanislava Konečného se každý
z nás rád začte a určitě se o hradě, nám všem tak
blízkém, dozví řadu zajímavostí a novinek.
PhDr. O. A. Kukla

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, vám nabízí:
CYKLUS ZÁŽITKOVÝCH MINISEMINÁŘU
„BUĎ SOBĚ PŘÍTELEM“
Barevný den II. – Domalovánky
Termín:
středa 9. ledna 2008 v 17,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
(s sebou obuv na přezutí)
Cena:
100,- Kč - platba na místě
Lektorka: Jitka Studénková
S sebou: pastelky – alespoň základní barvy
Informace: Jitka Studénková – mob.: 776 197 526
KERAMICKÉ PONDĚLKY
- keramická dílna pro mládež a dospělé
- téma - Čajové soupravy s opleteným podnosem
Termín:
pondělí 14., 21., 28. ledna 2008
pokračování v únoru
Čas:
od 17. 15 do 19. 15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
25,- Kč/hod + 1,- Kč za 1 dkg vypálené hlínypočet hodin si každý určí sám dle náročnosti
a počtu výrobků
Přihlášky: do 10. 1. 2008 – počet účastníků je omezen
Lektor:
Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová
LÁTKOVÁ MOZAIKA
- výtvarná dílna pro děti
- barevné obrázky z kousků látek zatlačovaných do polystyrenu
Termín:
pondělí 14. ledna 2008
Čas:
od 14. 00 do 16. 00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
Přihlášky: do 10. 1. 2008 – počet účastníků je omezen
Lektor:
MUDr. Hana Vltavská
Informace: Radka Sobolová
KLUB ZDRAVÍ
- téma: „Z čeho je vystavěno zdravé tělo“
Termín:
středa 16. ledna 2008 v 18,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová, mob.: 606 657 228
VÝŽIVOU KE ZDRAVÍ
- přednáška v rámci vzdělávacího cyklu „Jak
si udržet zdraví a dobrou pohodu“
- jsme to, co jíme – tvá potrava budiž tvůj
lék
Termín:
středa 23. ledna 2008 v 17,30 hod.
Místo:
sál SVČ Mozaika Polička
(s sebou obuv na přezutí)
Cena:
30,- Kč, s členskou kartou 25,- Kč
Lektor:
Jana Smrčková
Informace: Marie Hrstková
GRAFICKÉ LISTY „SUCHOU JEHLOU“
- výtvarná dílna pro děti i dospělé
- tištěné barevné obrázky
- zajímavá grafická technika
Termín:
sobota 26. ledna 2008
Čas:
od 9. 00 do 15. 00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
bude upřesněna (sledujte naši propagaci)
Přihlášky: do 22. 1. 2008 – počet účastníků je omezen
Lektor:
Veronika Matiovská
Informace: Radka Sobolová
X. REPREZENTAČNÍ PLES
ZŠ Na Lukách a SVČ Mozaika
Termín:
pátek 8. února 2008 ve 20,00 hodin
Místo:
kulturní dům Jordán
Vstupné: 100,- Kč
Hraje:
hudební skupina MIX

Předprodej lístků v SVČ Mozaika a ve školní
družině ZŠ Na Lukách.
ZÁJEZD DO AQUAPARKU V LIBERCI
- jedná se o tradiční zájezd rodičů s dětmi do
zábavného centra Babylon v Liberci, jehož
součástí je známý aquapark
Termín:
úterý 12. února 2008 (jarní prázdniny)
Vstupné: děti a studenti 240,- Kč
(cena je s dotací NŠH a obsahuje vstup do
aquaparku, lunaparku, a IQ parku)
dospělí si zakoupí vstupenky na místě – dotace se na ně nevztahuje
Doprava: 360,- Kč na osobu
Závazné přihlášky s platbou: do 29. 1. 2008
Informace: Marie Hrstková
JIŽNÍ MORAVA 2008
- letní turistický zájezd pro dospělé
Termín:
2. – 6. července 2008
Cena:
2. 700,- až 2. 900,- Kč
(zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi,
průvodcovské služby)
Přihlášky: do 30. 1. 2008
Zdeňka Švecová – SVČ Mozaika Polička
Milan Matouš – ZŠ Na Lukách Polička
Informace: Zdeňka Švecová – tel.: 461 725 352, mob.:
736 752 624
Milan Matouš

Z ČINNOSTI DPS PENZION
LISTOPAD
Měsíc listopad byl v Penzionu ve znamení příprav na vánoční svátky, zábavy i poučení.
Ve výtvarné dílně senioři vyráběli společně
koláž na téma – Naše výlety v roce 2007. Z každého výletu si schovali něco, co je zaujalo, co se
jim líbilo nebo co našli. Materiál doplnili fotografiemi, účtenkami z restaurací a tak vznikl velký
obraz, který už navždy bude připomínat pocity
a nálady za společných výletů po okolí.

Senioři také vyráběli vánoční hvězdy pro
město Poličku a nezapomněli ani na výzdobu
penzionu. Vyrobili vánoční zvonečky, které jsou
zavěšeny na stojanech ve vestibulu DPS.

Kurzy pro dospělé
ZÁKLADY PRÁCE NA PC – senioři
Cena:
1.000,- Kč/10 lekcí
Termín:
středa od 23. ledna 2008
vždy 16,30 – 18,00 hod.
Místo:
ZŠ Na Lukách Polička
ZÁKLADY PRÁCE NA PC – dospělí
Cena:
1.000,- Kč/10 lekcí
Termín:
středa od 23. ledna 2008
vždy od 18,00 – 19,30 hod.
Místo:
ZŠ Na Lukách Polička
Přihlášky na oba kurzy nejpozději do 21. 1. 2008
Jarní prázdniny
- připravujeme pro vás různé zajímavé akce
na jarní prázdniny
- podrobnější informace v únorové Jitřence,
na našich internetových stránkách a ve vývěsních skříňkách

V penzionu proběhla také přednáška slečny
Maškové o její práci zdravotní sestry v polní nemocnici v Iráku. Tento měsíc se senioři sešli také
s panem Kociánem na přednášce O samotě.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA JARNÍ PRÁZDNINY
NA HORÁCH
- pobyt pro rodiče s dětmi
Termín:
neděle 10. února – pátek 15. února 2008
Místo:
Dolní Morava – chata u Bohouše
Cena:
2.100,- Kč (ubytování, polopenze, cesta a pojištění)
Přihlášky s platbou: ihned
Informace: Zdeňka Švecová

Od 1. 3. 2008 přijmeme pracovníka do oddělení propagace
Požadujeme:
• komunikativní dovednosti
• znalost práce na PC – Word, Excel, Corel
• řidičský průkaz skupiny B
• výtvarné cítění
• nápaditost
• samostatnost
• zodpovědnost
• schopnost týmové spolupráce
Přijďte si zahrát stolní fotbal a nové PC hry.
Zdarma přístup na internet.

Listopadová kavárnička byla bramboráková.
Paní Hegrová, Stodolová a Bartošová připravily
pro všechny výborné bramboráky, ke kterým si
senioři dali čaj nebo kafe a také se dozvěděli
něco zajímavého o historii této potraviny. Na
kavárničku byli pozváni hosté z DPS v Lubné.
Všichni společně si zazpívali známé písničky,
vyměnili si dárečky a domluvili se, že budou ve
společných setkáních pokračovat.
Nezapomněli jsme ani na oblíbené Hrátky
s pamětí a listopad byl ukončen s pěveckým souborem Poupata a s muzikantem panem Hladíkem
narozeninovým zpíváním.
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
A JARNÍ SEMESTR 2008

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pro posluchače jsou, jako již tradičně, připraveVZPOMÍNÁME
ny 2 studijní okruhy.
Téma 1 - Osobnosti města Poličky a okolí
– zaměříme se na spisovatele a literáty, hudebníky
Dne 1. ledna 2008 by oslavila
Dne 14. 1. 2008 uplyne rok,
a muzikanty, historiky a muzejníky, probereme
100 roků paní Štěpánka Juppová
kdy zesnula naše maminka
osobnosti jako například: J. V. J. Michl, MUDr. Anroz. Grundlochová a letos už to
a babička paní Milada Hotová.
tonín Odvárka, Jaroslav Vrchlický, František Zákres,
bude 36 roků, co není mezi námi.
Zároveň 7. 2. 2008 vzpomeneme
Bohuslav Martinů, Josef Černovský, Viktor Deutsch,
Nikdy na ni nezapomeneme, projejích nedožitých 75. narozenin.
Johann Findeis, Josef Kaňka-Kaňkovský, Arne
tože žije stále v našich srdcích.
S láskou dcera Ivanka
Novák, Bedřich Půža a mnoho dalších, neméně
Vzpomínají dcery Zdena
s rodinou
významných, osobností.
a Květa s rodinami
Přednášet budou lektoři posluchačům již známí
Mgr. Jaroslav J. Gloser a Mgr. Stanislav Konečný.
Téma 2 - UMĚNÍ – se zaměřením na hudbu, lekDne 12. ledna 2008 uplyne rok, kdy od nás
torkou je paní Renata Pechancová, ředitelka zdejší
navždy odešel náš starostlivý manžel, otec, děZákladní umělecké školy Bohuslava Martinů. PředV neznámý svět jsi odešel spát,
deček a pradědeček s. Václav Čapek, major VB
nášky se uskuteční v hudebním salonku této školy
zaplakal každý, kdo měl Tě rád.
v.v. z Poličky.
a budou doplněny video i audio ukázkami. První
Vzpomínky plynou, jak tiché řeky proud,
Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou
zahajující přednáška je ve čtvrtek 7. 2. od 9:00 hod.
jen bolest zůstává a nedá zapomenout.
uctí jeho památku.
na téma: Umění, umělecké dílo - (základní rozděZdeňka manželka, Václav a Zdeněk
lení a význam ve vývoji společnosti). Dále pak posynové s rodinami
kračujeme v okruzích - dějiny umění, dějiny hudby,
dějiny divadla se zaměřením na hudební divadlo,
dějiny filmu, hudba v návaznosti na další obory
(matematika, fyzika, psychologie, estetika atd.),
výběr hudebních děl; jejich rozbor, poslech a hodnocení a filozofie umění. Celý tematický okruh se
závěrem shrne a připomene se probírané učivo.
Jarní semestr obou témat bude slavnostně zaZveme vás na výstavu
Filozofický klub – Friedrich Nietzsche
končen v červnu 2008 v DPS „Penzion“ předáním
Petr Lukeš –ĀĀȀ̀ЀȀ
– filozof a básník
osvědčení a zábavou s občerstvením.
Fotografický výlet do Iránu - země
„Pravda je hnusná. Máme umění,
Posluchače jarního semestru čeká v červnu
mnoha etnik i vyznání, stmelené perskou
abychom na pravdu nezašli.“ Jednu
2008 třídenní pobytový zájezd v rekreačním zaříze- kulturou.
z nejpodivuhodnějších postav světové
ní Dlouhé Rzy v Orlických horách.
filozofie i literatury vám ve svojí předPřihlásit ke studiu se můžete na recepci DPS
pátek 11. ledna od 20:00 v Divadelnášce představí ThDr. Martin Chadima
„Penzion“ Polička, Družstevní 970 nebo u paní Ireny
ním klubu
Th. z Univerzity Hradec Králové. PřesuSmolkové na telefonním čísle 461 753 122.
Divadelní pátek – Studio Damůza
nuto z prosince.
Těšíme se na vás
– V. Havel: Vernisáž + koncert skupiny
Irena Smolková
Meng Hao
čtvrtek 17. ledna od 19:00 v čítárně knihovny
Koordinátor univerzity
Rodinná show o třech postavách, z nichž jedna je
Cestovatelský večírek – Normanské ostrovy
opravdový kamarád. Zveme vás na vernisáž jednoho
Připomínají malé rozkvetlé ráje vystupující z vody.
nového bytu a věříme, že strávíte pohodový večer bez
Normanské ostrovy ležící u břehů Francie tak trochu
zbytečných starostí.
omylem zůstali pod vládou Velké Británie. Jejich
POZVÁNKA DPS PENZION
vstupné 90,-Kč/60,-Kč
příběh vám ve své přednášce s promítáním vypoví
Pavel Joneš.
neděle 13. ledna od 15:00 v Divadelním
8 .1. Keramika – 13.30 hod. jídelna
klubu
pátek 18. ledna od 20:00 v Divadelním klubu
9. 1. Video pana Ing. Kleina – asi nejhezčí část
Divadlo pro děti – Divadlo Poli Hradec Králové
Cyklus scénického čtení LiStOVáNí – Denis Leary:
Francie – Provence. Společenská místnost ve 14.00 – Cirkus Dobroslav
Rakovinu nevyléčíš
hod.
V tomto představení uvidíte dva postarší klauny,
Smrtící gagy z arzenálu ultračerného humoru.
16. 1. Kavárnička na téma - Moje nejmilejší
majitele cirkusu Dobroslav. Je to cirkus loutkový, ve
Dynamitové nálože odpálené pod svatými tabu „poliobuv. Při kávě nebo čaji si budeme povídat o obuvi, kterém se zdánlivě nemůže nic přihodit, ale… nejpr- tické korektnosti“. Drogy, sex, smrt, hovězí, rakovina
která nás provází celým životem. Zavzpomínáme
ve uteče jedovatý had a potom se objeví malý a zlý
plic, Ježíš v McDonaldu, uříznuté penisy... a překvapina tu, kterou jsme měli nejraději, která nám přirost- kouzelník.
vě vážný podtext, jakmile odezní chuť ostrého koření!
la k srdci nebo na kterou máme milé vzpomínky.
Představení je vhodné pro děti od 3 let.
Monolog Denise Learyho je bezesporu bombou v rePokud máte nějakou zajímavou historku, kterou jste
vstupné 30,- Kč
pertoáru projektu LiStOVáNí a patří mezi nejoblíbes botami zažili, můžete se s námi o ní podělit. Jestli
nější představení.
jste si své nejmilejší boty schovali, můžete je přinést
úterý 15. ledna od 19:00 v hudebním salónku
vstupné 60 Kč,-/40,ukázat. Společenská místnost ve 14.00 hod.
muzea
Každou středu od 16:00 – Klub deskových her
17. 1. Zájezd Poličské univerzity třetího věku
– Borová, Pustá Rybná, Březiny, Telecí, Lačnov,
Korouhev, Nedvězí, Bystré, Svojanov. Odjezd od
Penzionu v 11.00 hod. Zájemci se nahlásí na recepci Penzionu.
22. 1. Slavnostní zakončení semestru Poličské
Úterý 1. ledna 2008 - Novoroční vycházka.
hových podmínek se koná jako pěší. Trasy od 15
univerzity třetího věku – 14.30 hod. jídelna.
První vycházka na Lucký vrch a do Borové. do 40 km. Přihlášky nutné předem do 10. ledna.
23. 1. Přednáška pana Aleše Kociána – Kvalitní
Z Borové vlakem do Poličky. V případě dobrých
Vedoucí akce: Jiří Andrle
život ve stáří. Společenská místnost ve 14.00 hod.
sněhových podmínek jedeme na běžkách. Délka
Sobota 2. února 2008 – Přes střechu Evropy
29. 1. Šikovné ručičky – 13.30 hod. společenská
trasy 12 km. Sraz účastníků před Tylovým domem – memoriál Jar. Hamerníka
místnost.
ve 13.00 hodin. Vedoucí akce: Jiří Andrle
37. ročník lyžařského přejezdu přes evropské
Pátek 11. ledna 2008 – Výroční členská
rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz na nádraží ČD v Poschůze odboru, která se koná v hostinci „U Mrš- ličce v 9.00 hod, odjezd vlakem do Borové v 9.15.
INZERUJTE V JIŘENCE
tíků“. Začátek v 18. 00 hod. Na tuto schůzi zveme
V případě nepříznivých sněhových podmínek se
i nové zájemce o členství v našem odboru KČT
koná jako pěší. Vedoucí akce: Josef Brokl
do všech schránek v Poličce
Polička.
Bližší údaje o našich akcích najdete v infora okolí.
Sobota-neděle 19. - 20. ledna 2008 - Přejezd
mační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíe-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
Žďárských vrchů.
ků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
31. ročník dvoudenní lyžařské akce s ubyto- www.policka.cz/kct
tel. 603 526 243
váním ve Sněžném. V případě nepříznivých sněNa naše akce zveme i nečleny KČT.

PROGRAM KNIHOVNY NA LEDEN

TURISTÉ V LEDNU
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BETLÉMY IRENY PLETICHOVÉ
Většina lidí propadá v tomto čase spotřebitelskému šílenství a snaží se sobě i svému okolí dokázat, že jsou to právě oni, kdo umí svátky vánoční,
Silvestra a Nový rok náležitě oslavit. Často i za cenu
zadlužení a následné exekuce. Bohudík jsou i tací,
kteří kladou důraz na duchovní aspekt Vánoc, jejich
odkaz lidstvu se snaží naplňovat po celý rok.

dvou metrů. Můžeme na ni prozradit, že letos jich
v bytě instalovala dvě stě třicet a zaplnila jimi téměř
každou volnou vodorovnou plochu. Kromě toho zapůjčila po deseti betlémech na letošní výstavy betlémů ve Svitavách a Žďáru nad Sázavou. Další zálibou
paní Pletichová je batikování – vlastnoručně vyrábí
vyšívané voskové batiky s vánoční tématikou.

Papírový betlém Markéty Vraspírové
Mezi ty, kteří narození Krista každoročně slaví
ne běháním po obchodech, u plotny a obžerstvím,
patří i naše spoluobčanka paní Irena Pletichová. Už
měsíc před Vánocemi začíná s přípravou na instalaci
betlémů, které sbírá už mnoho let. Má jich dohromady na dvě stě padesát – papírové vystřihované,
z těsta či perníku, z šustí, slámy, dřeva, skla, křišťálu, umělé hmoty. Jsou mezi nimi také miniatury, například ve skořápce vlašského ořechu či v krabičce
od sirek, až po papírový Český betlém v šíři téměř

„Moje vášeň propukla v roce 1968, když se začaly
prodávat Ladovy betlémy, zanedlouho se pak objevila Marie Fišerová – Kvěchová. Ty betlémy byly tak
úchvatné, že jsem jim nemohla odolat a kupovala
všechno, co se objevilo na pultech. Později jsem akceptovala i všechny ostatní, včetně těch na pohlednicích, které mi posílali přátelé a známí z různých
míst doma i ve světě (Bangladéš, Rwanda, Velká
Británie aj.)“, svěřila se nám paní Pletichová.
-vra-

NÁVŠTĚVA ILUSTRÁTORA ADOLFA DUDKA V MŠ „ČTYŘLÍSTEK“
Dne 14. 11. 2007 navštívil naši MŠ „Čtyřlístek“ (za
evangelickým kostelem) kreslíř a ilustrátor dětských
knížek pan Adolf Dudek. Je to rodák z Poličky, který
nyní bydlí ve Frenštátu pod Radhoštěm.
V minulosti již jednou naši školu navštívil a nyní,
když přišla nabídka na jeho vystoupení, neváhali
jsme ani minutu a pozvali jsme ho k nám, do naší MŠ.
Na jeho návštěvu jsme se všichni moc těšili. Jeho um
pobavit děti je opravdu záviděníhodný a okouzlující.
Však to také opět dokázal. Nadchl děti nejen svými kreslířskými dovednostmi, ale i kouzlem komika.
Nenásilnou formou vtáhnul děti do připraveného
programu, že děti s úžasem v očích „navrch hlavy“,
sledovaly jeho kouzla s fixem, pastelkou...

Když si ke spolupráci vybral nějaké dítě, dokázal
je svým jednoduchým návodem tak očarovat, že
nakreslilo dílko, které by se mu samostatně nepodařilo. Děti byly vskutku nadšené, jejich oči zářily jako
světýlka na obloze. Atmosféra ve třídě byla kouzelná.
Nadšení dětí nebralo konce.
A pan Dudek? Byl skvělý, úžasný… Pobavil svým
kumštem nejen děti, ale i nás - učitelky. Děti chvíli seděly a poslouchaly jako pěny jeho vyprávění a návod
jak kreslit, ale najednou jako zázrakem pan Dudek
obešel tabuli a objevil se v masce ptáka a začal sršet
pro děti srozumitelným vtipem. Třídou se rozlehl
hurónský smích a pokřiky. Stačilo však jedno jediné
gesto kreslíře a děti opět ztichly jako pěny.
Pokud máte i vy - na jiných školách - tu možnost
si pana Dudka pozvat, neváhejte. Nenechete si jeho
vystoupení určitě ujít. Stojí za to vidět jeho jednoduché čáry při kreslení, ze kterých se během malého
okamžiku vyklube zvířátko, kluk, holka a jiné krásné
obrázky. A co hlavně? Vidět rozzářené oči dětí, jejich
úsměv na tváři je víc, než pár korun vytažených z peněženky rodičů. Ten den šly děti z MŠ domů nadšené
a hned za dveřmi třídy sdělovaly své dojmy rodičům.
Můžeme jen touto formou dopisu panu Dudkovi
jménem dětí a nás učitelek moc poděkovat za krásnou chvilku v naší MŠ.
H. Tobiášová, kolektiv
„MŠ Čtyřlístek“a děti

UČÍME SE NEJEN V LAVICÍCH
Než jsme se stačili všichni ve škole rozkoukat,
tak budou Vánoce a konec roku.
Ten čas tak nějak utíká rychleji a rychleji...
A nejen nám učitelům, ale i dětem.
Práce je hodně, informací přibývá, svět se
mění rychlým tempem. Všechny ty zprávy a nové
vědomosti pochopit, vyrovnat se s nimi, i umět

je používat v běžném životě není žádná legrace.
Aby se to aspoň troch dařilo, musíme se snažit
všichni. Od září do prosince proto děti neseděly
jenom v lavicích, ale řadu poznatků získávaly
i zábavnou formou, hrou a pohybem.
Celoročním plánem environmentální výchovy
je téma „odpady a jejich třídění“. Proto jsme hned
na začátku školního roku vyrazili na exkurzi do
sběrného dvora ve Svitavách. Myslím, že to pro
děti bylo dost poučné, a že si uvědomily řadu
věcí, proč je nutné odpad třídit. Při výtvarné
výchově vyráběly výrobky z odpadů, při českém
jazyce se věnovaly článkům na téma třídění.
Projektový odpadový den byl takovým zábavným opakováním všech informací a zajímavostí,
které děti slyšely, přečetly si, viděly, vyhledaly na
internetu. Kromě třídění odpadu tvořily recyklační koloběh, vyhledávaly informace na internetu,
luštily křížovky, přesmyčky, testy a doplňovačky,
podívaly se také na video na téma „nebezpečné
odpady“ a ještě si stihly vyrobit ruční papír.
Ale nejen tříděním odpadů žije naše škola. Zúčastnili jsme se plavecké štafety měst, na besedu
o své práci a dalších důležitých věcech přišli dva
členové městské policie. Aby si děvčata mohla
zkusit v praxi večeři i snídani, tak si uspořádala
noc ve škole, při návštěvě Divadelního klubu při
„Dni stromů“ jsme zjistili, že nejvíc dětí se zdrželo
u stanoviště „práce se dřevem“, naši nejstarší,
myslím tím osmáky a deváťáky, předvedli své
herecké umění na přehlídce malých divadelních
forem v Moravské Třebové.
Šesťáci a sedmáci zase změřili své síly při
vědomostní soutěži „Bludiště“, naši sportovci byli
hrát oblastní turnaj v stolním tenise a teď je čeká
to samé v plavání jednotlivců i štafet. Zde bych
chtěla poděkovat vedení plaveckého bazénu
v Poličce za bezplatný pronájem bazénu. V neposlední řadě se žáci prezentují svými výrobky
jednak v PENNY MARKETU, ale také třeba na
předvánoční akci na „zámečku“ v Bystrém.
Mohla bych ještě pokračovat dál a dál... Myslím však, že to nejdůležitější bylo napsáno.
•
A tak všem Poličákům i okolním přeji za
všechny moje kolegy i děti krásné Vánoce a aspoň trochu spokojený rok 2008. A jestli vám
v tom příštím roce zbude chvilka času, přijďte
se k nám do školy podívat. Jste všichni srdečně
zváni.
Mirka Zrůstová
Speciální základní
škola Polička

12

VĚNEČEK
Páteční večer 14. prosince začala poličská
plesová sezona tradiční závěrečnou prodlouženou
kurzu tance a společenské výchovy. Na 130 mladých lidí si naposledy pod dohledem svých mistrů
z Taneční školy Ellis Svitavy zatančilo polku, valčík, waltz, tango, foxtrot, cha-chu, sambu nebo jive.
Podruhé mohli pokroky tanečníků sledovat přátelé
a příbuzní, zkrátka veřejnost.

lidma. A bude to s lidma, který mám ráda a proto
jsem na to šla. A vždycky sem si to užila, protože
to byla hrozná sranda. Vždycky jsem z toho měla
srandu i když jsem to pletla,“ vzpomíná na své taneční Katka. „A to byla pak ještě větší sranda.“
Spokojeně vypadají i mistři z Taneční školy
Ellis Svitavy, pro které je tento Věneček už několikerý v sále Tylova domu. Ten dnešní chtěli vést ve
volnějším tempu, pro tanečníky si před rozloučením připravili poslední taneční soutěž…
„…a jinak to necháváme v takové té volné zábavě, protože jsme už od začátku děckám říkali, že
to bude jejich první ples,“ hodnotí večer mistr Tomáš Culík. A další mistr David Bulva dodává. „Ta
atmosféra si myslím, že tady v tom duchu je, a že
je velice dobrá. Hlavně taky mimo jiné zásluhou
kapely, protože to je opravdu velice kvalitní těleso.“
A s úsměvem dodává: „Hudební.“
A my nemůžeme než souhlasit. Malý taneční
orchestr z Hradce Králové Lucky Band zásoboval
páry velmi kvalitním repertoárem písní s rytmem
standardním, latinskoamerickým i rockovým

a popovým. Stejně tak mistři z taneční školy byli
opravdu velice kvalitním tělesem. A s úsměvem
dodáváme - tanečním. Ivaně Bulvové, Michaele
Flídrové, Davidu Bulvovi a Tomáši Culíkovi tanečníci poděkovali jak jinak než tancem. Většina z nich
svůj první ples zvládla bez nápovědy a s přirozenou elegancí. Nově nabyté zkušenosti mohou uplatňovat v nadcházející plesové sezoně nebo v kurzu
tance pro pokročilé.
Věneček končí a jako po každé předchozí lekci, domů nemají namířeno zdaleka všichni. Jaká
škoda, že za našich tanečních let se z Divadelního
klubu teprve vyklízely kulisy! A jaké si odnáším
z protancovaného večera ponaučení? Nenechte se
mýlit, naučit se kroky ještě neznamená, že máte
vyhráno.

Jestli se těší? „Já úplně strašně!“ neváhá s odpovědí Karolína.
Jestli mají trému? „Jo, mám.“
A proč, vždyť není čeho se bát? „Já vim že není
čeho, ale prostě, já se tak těšim až se bojim.“
Nikdo z nich zmateně nepobíhá kolem. Svou
pózu naprostého flegmatika zvládají skvěle. Alespoň navenek vypadají klidně. Mnohem klidněji,
než jejich rodiče. Ale drobné vzrušení uvnitř cítí
„Kterou, rychle! Levou?“
každý. Někteří řazení na nástup berou s nejvyšším
„Pravou, Jardo, pravou dopředu.“
smyslem pro klid. Jsou v tanečních podruhé nebo
…ale že mám počkat ještě dva takty mi neřekl.
i potřetí. A navíc – vždyť jsme to přeci nacvičovali
tolikrát!
Jaroslav Najbert
Zdaleka ne všichni. Co máš dělat víš? „Já nevim,
co mám dělat. Sem tady minule nebyl.“ Kterou nohou zažínáš mazurku? „Touhle.“ (a ukazuje pravou).
S pocitem člověka, který se na svých tanečních
s tímto základním tancem úspěšně vypořádal, si
v duchu pomyslím: Tak tobě budu, kamaráde, držet dneska palce.
Myšlenka představit poličskému publiku českou
morbidní studie pavoučí existence a tragikomický
V levé ruce mají růži a pravou paži nastavují
alternativní scénu v rámci pravidelných (jedenkrát
záznam standardního partnerského vztahu – včetně
svým partnerkám. Za okamžik na povel pokleknou
měsíčně) Divadelních pátků a v navazující neděli “polykání” snubního prstenu.
a růži předají těm, které je doprovodily do dnešní- pozvat na divadlo děti, se pomalu rozjíždí a věřte,
V neděli přišly do klubu především děti a nejen
ho večera. Pro řadu z nich začíná jejich úplně první
je to radost. Na dramaturgii městské knihovny je
ony si užily představení souboru Buchty a loutky.
ples v životě.
zřetelná znalost, touha po kvalitě a odvaha k ex- Vánoční příběh Andělíček Toníček je zdánlivě
Šedesát pět párů se na třetí dobu japonské
perimentu. Prostředí Divadelního klubu je vstřícné
jednoduchým vyprávěním o dobrodružném putobalady pohupuje jako vlnky, které si rytmicky pohrávají s bezvládnou džunkou. Waltzový nástup je
famózní. Jak do sebe ale vlnky narážejí, loďka začíná být neklidná. A v rohu sálu jakoby se vynořily
útesy, o které se vlnky rozbíjejí. I Velký sál může
být někdy malý.
Věneček je tradičním zakončením krásné životní zkušenosti, kterou chce v Poličce každoročně
prožít téměř stovka mladých lidí. Přihlásit se do
tanečních můžete z mnoha důvodů. Někteří chtějí
ovládnout umění tance, jiní očekávají společenskou
zábavu. »Krásný holky, třeba« jsou pro mnohé tou
hlavní motivací. Nejde jen o to naučit se nosit bílé
rukavičky. Taneční vždy byly a jsou obrovskou zábavou sdílenou s přáteli. Taneční jsou společenská
událost a každý, kdo by se odvážil do kurzu nezapsat, vystavuje se nebezpečí, že bude deklasován
svými vrstevníky. „Ve škole se fakt všichni baví vo
tanečních.“ V pondělí a v úterý o lekci minulé a ve
středu a ve čtvrtek užt zase řeší lekci nadcházející.
A »neřešit« to zkrátka nejde.
Dnešní večer je v Tylově domě večerem spokojeným. Vedení Tylova domu je spokojené, protože
se stovky lidí dobře baví. Technici jsou spokojení,
protože mohou taneční sál upravit na kinosál až
druhý den ráno. A jak jsou spokojeni rodiče? Cílem
každé maminky je být provedena svým synem
a k tomuto účelu je na plesech vyhrazena celá
jedna série rodičům.
a přitahuje i diváky, kteří jinak mají s návštěvou
vání andělského eléva pověřeného zvěstováním: „V
„Večer prožíváme, Jiřík provedl jednu babičku, kultury v “kamenných” divadlech problém. Ve
Betlémě se narodil král a bylo by dobré, kdybychom
druhou babičku, tetu i maminku,“ hodnotí synův
třetím adventním víkendu se divadelně nadělova- se tam přesně ve tři sešli”. Toníček dělá co může
vzorný přístup otec. „Splnil moje očekávání, pro- lo sice předčasně, ale o to vydatněji. Nepamatuji
i nemůže, a hlavně – potká sice trochu „nevhodvedl mě, a dokonce dvakrát,“ doplňuje spokojená
se, byla-li kdy na poličských divadelních prknech
ného”, ale všeho schopného kamaráda, s jehož pomaminka.
k vidění čistokrevná pantomima. Zcela jasně si
mocí úkol nakonec splní. A tak k jesličkám dojdou
Mladí lidé prožívali Věneček po svém. V pře- však pamatuji na studenta místního gymnázia – a dojedou, neboť autobus do Betléma jezdí spolehstávce mezi tanečními sériemi hodnotí Jíťa příjem- Radima (Kučeru) Vizváryho. Již tehdy nepřehléd- livě, všichni: Poněkud zestárlí tři králové, stádo oveně prožitý Věneček: „Stojím, piju víno a užívám
nutelný zjev a osobnost dávaly tušit, že se Polička, ček, kluk Jirka se svými rodiči, upovídaná kometa,
si tenhle večer, protože se tady tančí a já miluju
jež si dost potrpí na “rodáky”, dočká velkých věcí. svatý Petr, Toníček.... a čert Bedřich, který je vzat na
tanec,“ a zamýšlí se, proč se loňský rok přihlásila
Theatro Pantomissimo (R. Vizváry a M. Čechová)
milost nejen proto, že se naučil zpívat a je ochoten
do tanečních: „Těšila jsem se na to, že si zatančím
přivezlo mistrovskou ukázku moderní pantomimy
zapracovat na své vizáži, ale hlavně kvůli kamarádse svýma spolužákama. Celá třída se přihlásila. My – divadelní disciplíny náročné na emocionální i fy- ství, díky kterému všechno dobře dopadlo.
máme hudbu v srdci, my to umíme..“
zické vyjádření, hravé i temné, groteskní i tragické.
A tak i já zpívám „Aleluja” – na oslavu zrození
„Když si člověk uvědomí, co mu to dá do života
Za podpory výtečné hudby a hry světel se před
myšlenky, se kterou přišla radost a spousta dalších
a jak na to bude vzpomínat, tak si řikám to je pro- okouzleným publikem odehrál příběh zrození
hezkých věcí.
stě úplně super věc! A bude to fakt sranda s těma
a smrti, výjev ze života sekretářky a celebrity, lehce
-kaz-

POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA...
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DIVOKÉ HUSY PŘIVEDOU KONĚ
„Karnevalový cirkus“ je název benefiční akce,
kterou, za podpory Nadace Divoké husy, pořádá
v sobotu 26. ledna ve 14.00 Oblastní charita Polička
v spolkovém domě Jordán. Chce zopakovat velmi
úspěšný karneval, konaný v roce 2006, a snad
i vytvořit tradici v pořádání dětských veselic. Masopustní rej pro malé i větší děti s hudbou, tancem,
hrami a soutěžemi: To vše bude připraveno pro pobavení těch malých i nejmenších nejen z Poličky.
Akci podpoří Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí její výtěžek i každý finanční dar poskytnutý
na benefiční účel. „Máme radost ze spolupráce
s podnikatelskou veřejností. Na Poličsku a Litomyšlsku je čím dál více firem, které nás podporují a my si

velmi vážíme jejich darů a přízně,“ řekla zastupující ředitelka Charity Štěpánka Dvořáková. S jejich
přispěním je už nyní zřejmé, že bude shromážděno
dostatek prostředků na stanovený účel.
Tím je zajištění hipoterapie ve prospěch klientů
AC dílen a Denního stacionáře pro rok 2008. „Jízda
na koních a vůbec kontakt s nimi nejsou pro naše
klienty neznámou věcí. V loňském roce absolvovali několik hodin této terapie. Možnost přicházet
pravidelně ke koním do stáje, být s nimi a užívat
léčebných účinků projížděk představuje pro klienty
s mentálním postižením významné zlepšení celkové
kvality jejich života,“ dodala Dvořáková.
Štěpán Plecháček

INDOVÉ V POLIČCE
Na indické poměry krutou zimu a na druhé
straně vřelé přijetí na všech místech, kam vstoupili,
zažili tři indičtí biskupové 23. listopadu při své
návštěvě Poličky.
Na pozvání poličské charity přijeli vyjádřit
dík adoptivním rodičům - zapojeným do projektu
Adopce na dálku - chudých dětí v indickém státě
Severní Karnataka arcibiskup Bernard Moras, a biskupové Peter Machado a Derek Fernandes. V budově Denního stacionáře a AC dílen, kde se v užším
kruhu setkali s některými dárci a představiteli Poličky, se do besedy s Indy aktivně vložil i starosta
Jaroslav Martinů, který ohodnotil projekt jako důvěryhodnou variantu pomoci zemím třetího světa. Pro
setkání s širokou veřejností měli hosté vyhrazený
odpolední čas v kostele svatého Jakuba.
Štěpánka Dvořáková

Arc. Moras zkouší výtah pro vozíčkáře

 

   
V sobotu 5. ledna 2008 projde Poličkou tříkrálový průvod koledníků vedených králi na koních. Přijměte u svých domovů tři krále a pomozte těm, kteří to potřebují.
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TENIS
1. 12. se v naší nafukovací hale konal turnaj v babytenisu pro děti 8-9 let a minitenisu 67 let. Ve starší
kategorii hrálo osm dětí z toho čtyři domácí. Zdenda
Jílek 4. místo, Adam Jelínek 6. místo, Luboš Bárta
7. místo a Valérka Cechová 8. místo. Tento turnaj byl
pro naše hráče vůbec první na velkém kurtu a navíc
první tři hrají takto už druhý rok, a výkonnostní rozdíl byl veliký. Takže naše děti nezklamaly, ale musí
poctivě trénovat, aby hrály lépe než soupeři.
V minitenisu bylo dětí šest a domácí Radim Hnát
obsadil 5 místo, když od třetího místa ho dělilo jen
pár míčků ve dvou vyrovnaných zápasech.
V sobotu 8. 12. se v Poličce uskutečnil turnaj
v mixu. Po rozlosování do dvou skupin se bojovalo
o dvě postupová místa z každé a vytvoření finálové
čtveřice, která bojovala o celkové vítězství. Pět zbylých párů bojovalo o cenu útěchy. Tu vyhrála dvojice
z Chrudimi Bendl – Pilařová. Z celkového vítězství
se již tradičně radovala světoznámá dvojice Motl
– Prokopcová, která v průběhu turnaje nenašla žádné
přemožitele. Z domácích obsadila druhé místo dvojice Radek Chadima a Iva Dytrtová. Gratulujeme.

VOLEJBALOVÉ TURNAJE
Tradiční Mikulášák
První prosincovou sobotu si dávají dostaveníčko
v poličské Sokolovně družstva žen, aby předvedla
své volejbalové výkony. Tradiční účastnice z Pardubic letos nedorazily, a tak vítězství z minulých let
nikdo neobhajoval.
Pět družstev hrajících Krajský přebor II. třídy,
a to Lanškroun, Vysoké Mýto, Svitavy, Hlinsko
a domácí Polička, si to rozdalo o čertovské balíčky.
Polička se již čtyři roky snaží dostat na medailová
umístění, ale patří jí čtvrtá, respektive pátá, místa.
Letos se zdálo, že si vylepší skóre, ale na třetí místo

IV. ročník byl velmi zdařilý, k čemuž přispěli
bezchybní rozhodčí p. Škrábek a p. Harašta,
skvěle fungující bufet, andělské řízečky p. Machové a výkony všech hráček.
Za Poličku nastoupily: Eliška, Vlasta, Jolana,
Andy, Ilona, Jana, Lucka, Alča a Lída.
Za rok se pokusíme být lepší.
har

nestačila jedna remíza a jedna výhra. Na poměr
míčů skončily poličské ženy na čtvrtém místě.
Turnaj vyhrály hráčky Lanškrouna, 2. místo
V. Mýto a třetí příčku obsadily Svitavy.

Za poličský Spartak startovala dvě družstva.
Poličské áčko jasně vyhrálo (již druhý turnaj)
a vede rozdílem 12 bodů před M. Třebovou
a D. Újezdem. Reprezentovaly Marcela Uhlířová,
Denisa Leinweberová, Barbora Vacková, Sára
Pytlíková, Karolína Kozlová.
Naše béčko silně oslabené dokázalo pouze
3x zvítězit a v celkové tabulce kleslo ze čtvrtého
na osmé místo, avšak s minimální ztrátou. Hrály:
Tereza Tomešová, Lenka Kadidlová, Šárka Jílková, Daniela Stříteská, Kateřina Sobolová a Petra
Šmejdířová.
Do konce soutěže zbývají dva turnaje, v lednu
v Lanškrouně a v únoru v Litomyšli.
har

Druhý turnaj v přehazované
Svitavy uspořádaly 8. 12. v pořadí druhý turnaj Krajského přeboru v přehazované.

Konečné pořadí:
Motl Lois – Prokopcová Jarka Mohelnice
Chadima Radek – Dytrtová Iva Polička
Blažkovi Pavel a Alena - Žďár
Bulva Leoš – Jílková Andrea Polička
Bendl Honza – Pilařová Olga Chrudim
Teplí Ivo a Lída Polička
Pavlík Zdeněk – Stropková Božena Brno
Jelínek Petr – Střílková Jana Polička
Hegrovi Petr a Jana Polička
15. 12. se v Poličce uskutečnil republikový turnaj mladšího žactva za účasti 24 chlapců a 13 dívek.
Z domácích hráli Filip Slaný, Štěpán Švanda, Dominik Mikulčák a Lucka Jílková.
Nikomu z nich se ale vyhrát nepodařilo ve dvouhře ani ve čtyřhře. Nejblíže k vítězství měla Lucka,
která ale musela pro zranění vzdát už skoro vyhraný
zápas. Kluci měli těžký los, ale herně nezklamali
a výhry určitě brzy příjdou na dalších turnajích.
Za TO Z. Jílek

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
13. 12. Česká soda - ASPV 0:2
Česká soda - Uzený sardinky 0:2
ASPV - Uzený sardinky 2:0
20. 12. THT - Bystré 2:0
Rozpis zápasů na příští měsíc:
3. 1.
Bystré - Pajdáci
Bystré - K6
Pajdáci - K6
10. 1. ASPV - A Bukvičky
Uzený sardinky - A Bukvičky
Uzený sardinky - THT
17. 1. A Bukvičky - Pajdáci
THT - Pajdáci
THT - K6
24. 1. Česká soda - A Bukvičky
Česká soda - THT
ASPV - THT
31. 1. Uzený sardinky - Pajdáci
Uzený sardinky - K6
A Bukvičky - K6
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
naleznete na www.policka.cz/avl
V novém roce přejeme všem účastníkům AVL Polička a nejen jim mnoho úspěchů a herní pohody.
Jaroslav K. Dvořák
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Vánoční turnaj v minipřehazované
Poličský volejbalový oddíl TJ Spartak uspořádal pro své nejmenší svěřenkyně
turnaj v minipřehazované s upravenými pravidly. Rozměry hřiště 6x5 m, výška sítě 180 cm
s délkou hrací doby 10 minut.
První závody přinesly bojovný výkon všech
svěřenkyň a snahu zvítězit. Tři poličská družstva,
Svitavy, M. Třebová, D. Újezd a Lanškroun strávila dopoledne touto zajímavou průpravou pro
volejbal. Sedmileté závodnice předváděly, že to
s míčem už umí.
Tři družstva shodně jednou prohrála, a tak se
počítaly poměry vyhraných a prohraných míčů.
Nakonec se radovala děvčata z Poličky. Polička A a Polička B obsadila 1. a 2. místo, třetí byly
Svitavy. Polička C skončila na 4. místě.
Všechny hráčky je třeba pochválit za předvedený výkon. Nastoupily: Daniela Stříteská, Šárka
Jílková, Bára Freudeová, Nikita Barbaťuková, Žaneta Martinů, Markéta Štějdířová, Bára Kynclová,
Anežka Korábová, Kateřina Lidmilová a Nikola
Báčová.
har

ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST LEDEN 2008

OLYMPIÁDA MLÁDEŽE
V úterý dne 11. 12. 2007 se po 4 letech v Plaveckém bazénu v Poličce konalo krajské kolo
VI. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE. Do tohoto
kola postoupili vítězové okresních kol, které se,
mimo jiné, konalo též v plaveckém bazénu v Poličce (pořadatelem byla Mozaika Polička). Z našeho okresu se do krajského kola probojovala
družstva ZŠ Felberova Svitavy, Gymnázia Svitavy
a VOŠP a SPGŠ Litomyšl. Dalšími soutěžící k nám
přijeli z Pardubic, Chocně, Chrudimi a Vysokého

tězem se stalo družstvo s nejnižším počtem bodů.
A jak to tedy dopadlo? V kategorii základních
škol zvítězila děvčata ze ZŠ Bratranců Veverkových z Pardubic. Dívky ze ZŠ Felberova Svitavy si
odvezly bronzové medaile.
V kategorii chlapců si pohár a zlaté medaile
také odvezli žáci ZŠ Bratranců Veverkových
z Pardubic a stříbrné medaile obdrželo družstvo
chlapců z Gymnázia Svitavy. V kategorii středních škol dívek právem patří 1. místo studentkám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

8. úterý
9.

středa

10.
11.
12.
13.
14.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

15. úterý
16. středa
17.
18.
19.
20.
21.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

22. úterý
VOŠP A SPGŠ Litomyšl a studentům Gymnázia
v Pardubicích. Svitavští studenti gymnázia skončili na 4. místě.
Nezbývá nám než poděkovat všem plavcům
za účast a vítězům popřát mnoho dalších úspěchů. Velký dík patří také všem, kdo se podíleli
na pořádání závodů: zaměstnancům Plaveckého
bazénu a plavecké školy v Poličce, p. Červovi
a p. Brabcovi za pomoc a spolupráci.
Jitka Kmošková
vedoucí plaveckého bazénu

Mýta. V 9.00 h všechny plavce přívítali p. Čihák
– předseda Krajského sdružení ČSTV, p. Truhlář
– předseda STK, p. Kadlec – předseda RSS ČSTV
a pan starosta J. Martinů. Po krátké rozplavbě
byl odstartován 1. závod. Družstva tvořilo 6 závodníků – každý startoval v jedné individuální
disciplině (znak, prsa, volný způsob, motýlek), 4
závodníci v polohové štafetě a všichni ve štafetě
6x50m volný způsob. Konečné pořadí tvořil součet umístění jednotlivých závodníků a štafet. Ví-
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UZNÁNÍ PRO ČESKOU
NATURÁLNÍ KULTURISTIKU
Koncem roku 2007 byla uzavřena partnerská
dohoda mezi ČSNS (Český svaz naturálního sportu) a WNSO - World Natural Sport Organization
(Světová organizace naturálních sportů) se sídlem
v Kanadě.
WNSO si vysoce cení výsledků dosavadní činnosti ČSNS, zejména v oblasti dopingu - systém
kontroly, monitoring všch závodníků, osvětová
činnost atd. Díky tomu WNSO nabídla ČSNS plnohodnotné partnerství.
Na základě toho se již 31. 5. 2008 v Třinci
uskuteční prestižní evropská soutěž EUROPEAN
NATURAL OPEN 2008. Tato významná soutěž
spadající do celosvětové série nominačních
soutěží FAME WORLD TOUR 2008, je současně
nominací na Mistrovství světa v naturální kulturistice mužů a fitness žen, které se bude konat
13.-15.6. 2008 v kanadském Torontu. Na třineckou EUROPEAN NATURAL OPEN 2008 zvažuje
přípravu Jiří Štěpánek.

23. středa
24.
25.
26.
27.
28.

čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

29. úterý
30. středa
31. čtvrtek

zavřeno.
6.00-7.30 h.
12.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 13.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-13.30h,
13.30-14.30 h. aquagr.,
15.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.
12.00-13.30 h.,
13.30-14.30 h. aquagr.,
14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h. .
zavřeno
6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-13.30h,
13.30-14.30 h. aquagr.
15.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
zavřeno
6.00-7.30 h., 12.30-13.30 h.,
17.30-18.30 h. aquaerobic,
18.30-20.00 h.
6.00-7.30 h. 12.00-13.30 h.,
13.30-14.30 h. aquagr.,
14.30-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
18.00-19.00 h. aquaerobic,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-7.30 h., 12.00-20.00 h.

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
!!! Změna !!!
Aquaerobic: pondělí 17.30-18.30 h., středa 18.0019.00 h.
Kondiční plavání: středa 19.00 – 20.00 h.
AQUAGRAVIDIBIC – každé úterý 13.30 – 14.30
PLAVECKÉ KURZY V LEDNU ZAČÍNAJÍ V PONDĚLÍ 7. 1. 2008
LEDEN 2008
PROVOZ SAUNY: středa a pátek:muži, 16.3019.30 h., čtvrtek: ženy 16.30-19.30 h., sobota: ženy
15.00-17.00 h., společná 17.30-20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM
BAZÉNU: otevřeno – PO - PÁ: 14.00-20.00 h. ÚT,
ČT, SO: 10.00-12.00 h.
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého
bazénu Polička
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