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JAK DO CENTRA OD NOVÉHO ROKU
Od ledna tohoto roku je centrum města vymezeno dopravní značkou „zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „držitelům povolení MěÚ a zásobování do 10 tun vjezd
povolen“.
Pravidla pro vydávání bezplatných povolení
k vjezdu do centra města upravuje vyhláška
č. 2/2007. Ostatní si mohou zakoupit jednorázové
povolení k vjezdu do centra u automatů na parkovišti u pošty a pod Tylovým domem. Automaty jsou
upraveny tak, že si lze navolit příslušný program
k vydání povolení i k výdeji parkovacího lístku pro
parkoviště, na kterém jsou automaty umístěny.
Pravidla pro parkování v centru města zůstávají
nezměněna - parkovací karty pro občany bydlící
v centru - 600 Kč/rok nebo 300 Kč/pololetí, ostatní
1200 Kč/rok nebo 700 Kč/pololetí. Řidiči, kteří si
parkovací kartu nezakoupí, mohou - po zaplacení

NOVOROČNÍ KONCERT
Dne 6. ledna 2008 se v chrámu svatého Jakuba uskutečnil novoroční koncert. Vystoupení
chlapeckého sboru Bonifantes, souboru Baroco
Sempre Giovane se sólisty, japonskou sopranistkou
Michiyo Keiko a varhaníkem Václavem Uhlířem,
uvedl slavnostním projevem starosta města, pan
Jaroslav Martinů: „Do nového roku hleďme s nadějí,
že posílíme sílu lásky v našich srdcích. Nedovolme ve
shonu všedních dnů zapomínat jeden na druhého.
Vzájemně si naslouchejme, buďme tolerantní a na
život nahlížejme z více úhlů než jenom ze svého.
Nenávist, aroganci a sobectví nahraďme porozuměním, odpuštěním a úctou k životu.“
Zcela zaplněný chrám vyslechl skladby Mozarta,
Bacha a Míška.
KE

parkovacího poplatku u některého ze tří parkovacích automatů umístěných na náměstí (20,- Kč
/ hodina) - využívat placeného parkoviště v centru.
Zakoupené parkovací karty slouží současně
jako povolení k vjezdu do centra.
Platnost omezení vjezdu: po – pá 6-17 hod.,
sobota 6-12 hod.
kf

ÚZEMNÍ PLÁN POKRAČUJE
Práce na konceptu nového územního plánu
města byly zahájeny.
Odbor územního plánování, rozvoje a životního
prostředí MěÚ Polička dokončil pořizování II. etapy
nového územního plánu města a jeho částí Lezník,
Modřec a Střítež. Tato etapa spočívala v projednání a schválení návrhu zadání územního plánu. Zpracovaný návrh zadání byl na podzim roku
2007 předmětem projednání s dotčenými orgány,
ostatními subjekty, krajským úřadem a veřejností.
Podle výsledků projednání byl poté pořizovatelem
doplněn a upraven do konečné podoby a předložen zastupitelstvu města, které ho schválilo na
svém veřejném zasedání dne 13. 12. 2007. V lednu
2008, byly na základě schváleného zadání, zahájeny projektantem práce na konceptu ÚP. Předání
konceptu k veřejnému projednání se předpokládá do konce měsíce května 2008. O zahájení
veřejného projednání konceptu územního plánu
bude veřejnost informována veřejnou vyhláškou na
úřední desce MěÚ a na www.policka.org.
Ing. Antonín Mihulka
odbor územního plánování, rozvoje
a životního prostředí
MěÚ Polička

POLIČKA MÁ NOVÝ
STRATEGICKÝ PLÁN
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání konaném dne 13. 12. 2007 Strategický
plán rozvoje města Poličky pro období 2008-2013.
Tento dokument obsahuje aktuální informace
o záměrech města v nadcházejícím programovacím
období let 2008 - 2013 a popis současného stavu
v jednotlivých problémových oblastech města.
Strategický plán rozvoje byl vypracován jednotlivými odbory městského úřadu. Je to živý dokument, který může být aktualizován a upravován
podle současného vývoje ve městě. Aktualizace
bude zahájena na základě připomínek zastupitelů,
poradních orgánů zastupitelstva a rady, organizací
ve městě aj.
Celý dokument si lze stáhnout v elektronické
podobě z internetových stránek města na adrese
http://www.policka.org/soubory/stratplan.pdf. Pro
příští čísla Jitřenky připravujeme představení jednotlivých kapitol.
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PODĚKOVÁNÍ ZA
REPREZENTACI MĚSTA
Dne 28. 12. 2007 přijali představitelé města
Poličky - starosta Jaroslav Martinů a místostarostka
JUDr. Marie Tomanová - slečnu Vendulu Scheibovou,
která 7. září 2007 zastupovala naše město v soutěži
o titul královny věnných měst ve Vysokém Mýtě.
Cílem tohoto setkání bylo především poděkovat
slečně Scheibové za důstojnou reprezentaci na vysoké úrovni. Vendula Scheibová se věnuje aktivně
aerobiku od základní školy a toto své nadání bohatě
zúročila i soutěži. Vedle poděkování předali starosta
a místostarostou slečně Vendule Scheibové květinový
dar a dárkový šek.

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

Vzpomínat či zapomenout?
Ve středu 16. 1. 2008 se uskutečnilo setkání
V Jitřence č.1 z r. 2008 je výzva Ing. Janečka, podnikatelů, jejichž firmy působí na území města,
aby občané města Poličky svými příspěvky připo- se zástupci města Poličky, starostou J. Martinů
mněli rok 1968. Žiji v Poličce celý svůj život a tudíž
a místostarostkou M. Tomanovou.
si myslím, že znám názory mnohých spoluobčanů
Vedení města ocenilo přínos podnikatelského
a proto si dovoluji napsat tento článek.
sektoru pro prosperitu města a regionu. I díky
Když se „Pražské jaro“ začalo projevovat i zde
fungujícím soukromým firmám zaznamenává Pov Poličce uvolněním informací, naše generace chtě- lička pozitivní vývoj v oblasti politiky zaměstnala také ukázat na reformu, která měla přijít. Byla
nosti. Všichni zúčastnění vyjádřili přesvědčení, že
obnovena organizace Junák, ve které jsme vyrůs- „spolupráce“ bude základním mottem vztahů mezi
tali. Byli jsme plni optimismu, že se demokratické
městem a podnikateli také v roce 2008.
myšlenky přece jen prosadí, ale radost, že končí
tlak režimu, že „kdo nejde s námi, jde proti nám“,
trvala opravdu jen krátce. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 to ti „rovnější“ mezi rovnými dávali pořádně znát. Vyhazov ze zaměstnání,
nucený přechod z vedoucích funkcí do dělnických
profesí, sledování STB a další persekuce, abychom
se zavčas polepšili, byl toho důsledek. Dnes denně
potkávám stejné tváře, které se podílely na těchto
persekucích a které se podepsaly na budoucnosti
naší i našich dětí - spokojeně si žijí, podnikají
a donedávna zastávaly nebo i ještě zastávají důležité posty.
A tak si říkám: „nebylo by lepší zapomenou?“
Autor je redakci znám, ale nepřál si své jméno
zveřejnit.

TŘI KRÁLOVÉ ČELILI MRAZU A VĚTRU
Počasí v sobotu 5. ledna proměnilo tříkrálovou
koledu v tvrdou zkoušku. Dvacet osm skupinek se
110 koledníky a vedoucími na pochůzce městem
čelilo mrazivému větru 2 až 5 hodin. Snažili se do
co nejvíce domácností přinést radostnou vánoční
zvěst a žehnajícím znamením K+M+B psaným na
dveře svěcenou křídou popřát všem lidem v domě
takto označeném Boží ochranu v roce 2008.

Součástí znovu obnovené tradice koledy je
i celostátní Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je
určen na charitativní účely především v místě,
kde byly prostředky vybrány. Proto 65% výtěžku
Tříkrálové sbírky zůstává v rozpočtu konkrétního pořadatele, na Poličsku, tj. Oblastní charitě
Polička. Ta tentokrát hodlá z vybraných prostředků zakoupit vybavení do charitního obchůdku
Fimfárum, ve kterém se pod dohledem pracovníka v sociálních službách budou osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním učit
dovednostem prodavače. Část prostředků charita
využije na doplnění odborné literatury v Občanské poradně a v rámci podpory Papežských
misijních děl podpoří chudé děti v Bangladéši.
Ze zbývajících 35% vybraných na Poličsku se
budou spolufinancovat projekty celorepublikového a mezinárodního charakteru organizované
Charitou Česká republika.
Tříkrálová sbírka není pouhou sbírkou podobnou například Bílé pastelce, Sluníčkovému
dni apod., ale především koledou. Její pořádání

SETKÁNÍ S PODNIKATELI

nesouvisí pouze ze získáním prostředků, ale také
s obnovením staré tradice, která přináší radost
všem zúčastněným. Akce je organizačně poměrně náročná, protože se jí účastní převážně děti,
které se musejí zaujmout, aby pro ně pochůzka
byla radostnou událostí, což je kromě ochrany
a dohledu také úkolem dospělých vedoucích
skupinek. Pro zpestření už druhým rokem koledu
zahajujeme průvodem s třemi králi na koních. Jak
moc je to pro děti důležité se ukázalo letos, kdy
koně málem nedorazili. Průvod už se musel dát
do pohybu, protože na něj se svým požehnáním
čekal u fary pan farář. Jenže Kašpar, Melichar
a Baltazar, v podání manželů Jandlových a pana
Bidmona, byli v nedohlednu. Zklamání koledníků bylo přímo hmatatelné. V poslední minutě,
jako v pohádce, se králové cvalem vyřítili zpoza
hradeb a postavili se před průvod. „Jéééé…“ zašuměla obdivně stovka hlásků a nálada v chumlu
dětí se rázem proměnila.
Podmínky pro letošní koledu byly však tvrdé.
Zima nedala nikomu nic zadarmo. (I proto se
jezdci opozdili.) Děti rychle vymrzaly a mnohé skupinky přidělenou trasu celou neprošly.
Omlouváme se všem, kteří na tři krále čekali
marně, ale prioritou v tomto případě byly děti.
Ty po návratu na charitě nad výborným gulášem
připravovaným restaurací Jordán rychle pookřívaly a v senzomotorické místnosti OÁZA v sobě
našli ještě dost sil na skotačení, takže se jim ani
nechtělo domů.
A výtěžek sbírky? Na Poličsku tzn. v Poličce, Bystrém a dalších 24 okolních obcí činí
365 184,50 Kč. To je o dvacet tisíc více než v loňském roce. V Poličce letos prolomili lidé hranici
sta tisíc a přispěli částkou 100 039,50 Kč. Nejvíce
přispěli, stejně jako vloni, obyvatelé Trpína, kde
vybrali 20 138 Kč. Což je při počtu 440 obyvatel
opravdu úctyhodná částka.
Dík patří všem: dárcům i těm, kdo dar nedali, ale koledníky vlídně přijali. Patří manželům
Jandlovým, panu Bidmonovi, restauraci Jordán
a ostatním dobrovolníkům. Díky rodičům, kteří
poslali své děti, ale především dětem – za vytrvalost.
Štěpánka Dvořáková

SÍDLO A.T.I.C. ČR SE STĚHUJE
DO POLIČKY!
Mgr. Jan Matouš, provozovatel Informačního centra Polička,
které bylo vyhlášeno 2. nejlepším
soukromým informačním centrem
v ČR, vyhrál výběrové řízení na
zajištění služeb sekretariátu Asociace turistických informačních
center České republiky (A.T.I.C.
ČR). Jedna z nejprestižnějších
organizací cestovního ruchu, jejímiž členy je více
než 150 informačních center, tak změnila k 1. lednu
2008 provozovatele svého sekretariátu. Polička získala
první sídlo jedné z početně nejsilnějších organizací
cestovního ruchu v celostátním měřítku.
Služby sekretariátu spočívají mj. v administraci
agendy a prezentaci A.T.I.C. ČR a činností informačních center, v organizaci jednání rady a členského
fóra, vč. zajišťování požadavků z nich vzešlých,
v plnění ISO normy, v komunikaci se členy asociace,
aktualizaci webových stránek atp.
Mgr. Jan Matouš: „Naším cílem je, co nejlépe navázat na kvalitní servis služeb předchozího sekretariátu
a udržet vysokou laťku zajišťování činností A.T.I.C. ČR.
Chceme navázat co nejlepší komunikaci se všemi 150
členy asociace a pomáhat Informačním centrům k jejich dlouhodobé stabilitě.“
Nová kontaktní adresa asociace bude po doladění
formálních záležitostí tato:
A.T.I.C. ČR, Palackého nám. 160, 572 01 Polička,
tel.: 461 724 326, fax: 461 724 867,
e-mail: office@aticcr.cz, www.aticcr.cz.
Servis služeb bude osobně zajišťovat Mgr. Eva
Neudertová a Mgr. Jan Matouš.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřské školy v Poličce oznamují, že ve
smyslu 34 odst. 2 školského zákona vyhlašují
zápis dětí pro školní rok 2008/2009.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přijímají všechny mateřské školy v Poličce
v době od 1. února 2008 do konce května 2008.
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ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Od zahájení nového školního roku již uplynulo 5 měsíců, které byly naplněny úspěchy i drobnými neúspěchy při hledání cest k naplňování
výchovně vzdělávacích cílů. Škola začala v souladu s novým Školským zákonem v 1. a 6. třídách učit dle vlastního školního vzdělávacího
programu s mottem „Čemukoliv se učíš, učíš se
pro sebe“. Cílem tohoto programu, který zpracoval kolektiv pod vedením Lenky Novotné, je na
výstupu prvního a druhého stupně „nový“ žák,
který disponuje mnoha klíčovými kompetencemi
k řešení konkrétních životních situací. Jedná se
o náročný proces, jak pro žáky, tak i pro učitele. Více informací o našem školním vzdělávacím
programu naleznete na internetových stránkách
školy www.zsmasarykova.unet.cz. Škola byla
vybrána do zajímavého projektu dalšího vzdělávání učitelů k projektovému vyučování, které je
hrazeno z prostředků Evropské unie. První část
tohoto vzdělávání pro 30 našich pedagogů se
uskutečnila formou dvoudenního semináře ve
dnech 30. listopadu a 1. prosince, pokračování
proběhlo 10. a 11. ledna.
Žáci naší školy pod vedením svých učitelů se
zapojili tradičně do mnoha soutěží, kde nejvýznamnějším úspěchem bylo umístění jednotlivců
v krajském finále přespolního běhu, které se
konalo poprvé v Poličce. Podrobnější informace

POLIČKA S ČESKOU INSPIRACÍ
V „ZEMI TULIPÁNŮ“
Letošní veletržní sezónu začala Česká inspirace
- sdružení osmi historických měst, jehož je Polička
členem - veletrhem cestovního ruchu Vakantie Utrecht v Holandsku. Tento veletrh se postupem času
stal jedním z nejžádanějších evropských veletrhů
a v letošním roce se představilo v 9 výstavních halách přes 1600 vystavovatelů z celého světa. Během
6 lednových dnů navštívilo veletrh 140.000 návštěvníků. Expozice České republiky byla na velmi
výhodném místě a poutala pozornost nejen doplňkovým programem Divadla WOW a ochutnávkami,
ale i zajímavým ztvárněním.
V odpoledních hodinách 8. ledna proběhla
prezentace zastoupení CzechTourism v Holandsku
a s ní spojené představení České inspirace. Tiskové
konference se zúčastnilo 40 zahraničních novinářů
včetně holandské televize a zástupce ambasadora
ČR v Holandsku Jakuba Skalníka, bývalého starosty našeho města. Novináři i návštěvníci stánku
měli kromě tradičních materiálů České inspirace
k dispozici i ty nejnovější - Kulturní kalendář na
rok 2008, Tipy na výlety pěšky, na kole a autem
po městech České inspirace a také velmi žádanou
mapu kempů.
Mgr. Jan Matouš
člen výkonného výboru
České inspirace

MOŽNÁ MOŽNÉ ŘEŠENÍ
ÚZKÉ ULIČKY
Vážený pane Kubáte!
Úzká ulička patří městu a trošku Vám nevěřím,
že máte v evidenci i ty slušnější občany, kteří ji
používali k cestě (bez delší zastávky) do ulic, které
spojovala.
Třeba by šlo udělat hezká vrátka i z uličky Kostelní, v 19 hod. zavřít a ráno v 7 hod. odemknout
a oplocení zahrádek udělat neprůhledné. Každý
z nás se má trošku ohlížet na spoluobčany a třeba
i na turisty.
Za možné pochopení mé prosby děkuji.
Helena Benešová

3

o výsledcích našich žáků opět jsou k dispozici
na zmíněné webové stránce školy. Zajímavým
počinem je pokračování inovované soutěže, kterou organizuje kabinet dějepisu se zaměřením
k historii našeho krásného a na historii bohatého
města. Patronem soutěže je Petra Zákružná, která
získala ke spolupráci i další učitele. K této soutěži
se vrátíme v některém příštím příspěvku.
Žáci prvního stupně a školní družiny v rámci
svých aktivit připravili příjemný program pro
obyvatele domova důchodců. Žáci druhého
stupně v rámci prevence patologických jevů ve
spolupráci se Střediskem volného času Mozaika absolvovali besedy o HIV a AIDS. V rámci
prevence kriminality mládeže pak v 8. a 9. třídách proběhly besedy s pracovnicí Policie ČR.
V 6. ročníku úspěšně pokračoval projekt „Čas
proměn“, který připravuje žáky na problémy spojené s dospíváním.
19. prosince zahájila škola po komplikovaných
jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů
zkušební provoz školního kamerového systému,
který je plně v činnosti od nového roku 2008.
Kamerový systém disponuje venkovními kamerami, které střeží prostor před i za hlavní budovou
a před přístavbou nové tělocvičny, vnitřní kamery
jsou určeny k monitorování prostoru školních
šaten a školních chodeb. Nejsou tedy ve třídách,
v šatnách u tělocvičen, v umývárnách a na sociálních zařízeních. Kamerový systém bude moni-

torovat zmíněné prostory po dobu 24 hodin po
celý rok. Data se zaznamenávají a uchovávají po
dobu tří dnů, potom dochází automatický k jejich
přemazání novými snímky. Cílem tohoto systému
není „špehování“, ale ochrana zdraví, bezpečnosti
a majetku žáků a zaměstnanců školy i ochrana
svěřeného majetku před vandalismem a poškozováním. Očekáváme i pomoc při prevenci proti
patologickým jevům (distribuce a užívání návykových látek, šikana apod).
Škola byla podrobena dvěma inspekcím, nejprve ve dnech 7. až 16. listopadu naši školu prověřovaly inspektorky české školní inspekce, které
se zaměřily na kontrolu dokumentace školy (56
dokumentů a materiálů), na podmínky pro výuku
i na vlastní vyučovací proces. Zápis z této inspekce, který je veřejný, škola obdržela 19. prosince,
tedy ve stejný den, kdy zde proběhla inspekce
pracovnic odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, která byla zaměřena na čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu. Závěry
obou inspekcí jsou pro školu velmi příznivé.
V pátek 21. prosince se uskutečnila historicky
první velká vánoční školní besídka, kterou připravili samotní žáci z podnětu Školního parlamentu
Masarykovy základní školy. Žáci ji připravili samostatně jen s menší pomocí svých učitelů. I přes
některé prvotní problémy to byl počin hodný
ocenění, ale i samotní organizátoři akce ze strany
žáků získaly cenné zkušenosti.
V pátek 25. ledna se konal v prostorách školního pavilonu zápis do prvních tříd, což je v životě každé školy jedna z nejvýznamnějších událostí
školního roku, neboť určuje perspektivu na dalších devět let. Více informaci na www.zsmasarykova.unet.cz.
Závěrem krátkého ohlédnutí za uplynulým
pololetím musíme poděkovat našim sponzorům,
spolupracujícím institucím, školské radě, spolku
rodičů a přátel, zákonným zástupcům, našim
žákům, pedagogům a nepedagogickým pracovníkům, kteří všichni mají podíl na úspěšném
hodnocení školy. Děkujeme.
- J. Kacálek -

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ BYLO NA REGIONTOURU VIDĚT!
Ve dnech 10. - 13. ledna se konal na brněnském
výstavišti již tradiční mezinárodní veletrh turistických možností v českých a moravských regionech
Regiontour 2008. Letos byl nově doplněn o prezentaci kongresové a incentivní turistiky M.I.C.E.
(meetings, incentives, congresses & exhibitions
industry). Jednou z novinek veletrhu byla samostatná prezentace turistické oblasti Českomoravské
pomezí – území od Vysokého Mýta přes Litomyšl,
Poličku a Svitavy po Moravskou Třebovou.
Na veletrhu bylo představeno nové logo sdružení doplněné sloganem Českomoravské pomezí hraje všemi barvami, první dva nové propagační materiály a nové propagační předměty pro děti - barvy
na obličej a korálky různých barev a tvarů. Korálky

si návštěvníci mohli během veletrhu navléknout pro
radost vlastní nebo svých dětí a také coby symbol
pestré dovolené v naší oblasti.
První veletržní den se sešli ve stánku také starostové a místostarostové měst naší oblasti. Mezi
plánovanými společnými aktivitami měst je mj.
získání finančních prostředků na pokračování další
společné propagace a na zřízení samostatné destinační společnosti pro naši oblast. Českomoravské
pomezí patří i mezi zakládající členy Destinační
společnosti Východní Čechy. V budoucnosti by tyto
dvě společnosti měly úzce spolupracovat, doplňovat svoje aktivity a pomoci tak společně přilákat
do naší oblasti ještě více návštěvníků, než je tomu
v současnosti.
Projekt propagace turistické oblasti Českomoravské pomezí je spolufinancován z EU opatření
4.1., SROP.
Mgr. Jan Matouš
konzultant projektu propagace
Českomoravského pomezí

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ

ZPRÁVY Z RADNICE
USNESENÍ
- přijatá na 1. schůzi Rady města Poličky konané dne 14. ledna 2008
RM schvaluje doplnění programu o projednání
smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 4835/1 v k.ú.
Polička o výměře cca 600 m2 za účelem dočasného
deponování sedimentů z akce „Odbahnění rybníků
Jakelský a Troubný“.
RM schvaluje studii firmy APOLO CZ s.r.o, Polička na řešení technické budovy koupaliště v Poličce
dle důvodové zprávy a rozhoduje o pokračování dalších úkonů v souladu s výše uvedenou studií.
RM schvaluje zadání zakázky na akci „Zhotovení projektové dokumentace a následná elektrická
požární signalizace a elektrická zabezpečovací signalizace včetně kamerového systému v objektech
Městského muzea a galerie Polička“ firmě PATROL
group s.r.o., Jihlava dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zhotovení projektové dokumentace a následná elektrická
požární signalizace a elektrická zabezpečovací signalizace včetně kamerového systému v objektech
Městského muzea a galerie Polička“ s firmou PATROL group s.r.o., Jihlava a pověřuje ředitele Městského muzea a galerie Polička podpisem této smlouvy
o dílo dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zadání zakázky na akci „Vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh
od správce dotačního programu na akci Regenerace
a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního
ruchu v Poličce“ firmě RAVEN EU Advisory, a.s.,
Brno dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Vypracování žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh
od správce dotačního programu na akci Regenerace
a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního
ruchu v Poličce“ s firmou RAVEN EU Advisory a.s.,
Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zadání zakázky na akci „Zpracování
projektové dokumentace na akci Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu
v Poličce“ firmě INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zpracování
projektové dokumentace na akci Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj cestovního ruchu
v Poličce“ s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zadání zakázky „Zpracování studie
obnovy a využití památky pro turistický ruch na akci
Regenerace a využití městských hradeb pro rozvoj
cestovního ruchu v Poličce“ firmě INRECO, s.r.o.,
Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zpracování
studie obnovy a využití památky pro turistický ruch
na akci Regenerace a využití městských hradeb pro
rozvoj cestovního ruchu v Poličce“ s firmou INRECO, s.r.o., Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele, firmu ELKOZ spol.
s r.o., Svitavy, na akci „Zřízení vzduchotechnického
zařízení pro větrání kuchyně a školní jídelny se sociálním zařízením při ZŠ Na Lukách Polička a zřízení
vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně
MŠ Čtyřlístek Polička“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Zřízení
vzduchotechnického zařízení pro větrání kuchyně
a školní jídelny se sociálním zařízením při ZŠ Na Lukách Polička a zřízení vzduchotechnického zařízení
pro větrání kuchyně MŠ Čtyřlístek Polička“ s firmou
ELKOZ, spol. s r.o., Svitavy dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1/2008 ke smlouvě
o poskytování prací a služeb v oblasti bezpečnosti
práce a požární ochrany a o ceně za tyto práce
uzavřené dne 1. 1. 2004 s panem Jiřím Kaláškem,
Strachujov dle důvodové zprávy.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Komisionářské
smlouvě, uzavřené dne 26. 6. 2007 s Mgr. Janem
Matoušem, Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
uzavřené 20. 10. 2006 s firmou AP INVESTING s.r.o.,
Brno, jejímž předmětem je zpracování projektové
dokumentace a žádosti o dotaci pro akci „Rozvoj
a rekonstrukce kanalizační sítě – Polička“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Mandátní smlouvu č. 001/2008
mezi Městem Polička a RNDr. Marií Kárskou, Olomouc na poradenství v oblasti DPH a daně z příjmů
právnických osob dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce části pozemku
p.č. 4835/1 v k.ú. Polička o výměře cca 600 m2 za
účelem dočasného deponování sedimentů z akce
„Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje bezplatné použití sedimentů z akce
„Odbahnění rybníků Jakelský a Troubný“ jednotlivými zájemci z řad fyzických i právnických osob.
RM schvaluje Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě
ze dne 19. 4. 2007 uzavřené mezi Městem Polička
jako mandantem a AREA 2000 s.r.o. Polička jako
mandatářem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě se
smlouvou zástavní ze dne 31. 10. 2007, jehož obsahem bude prodloužení splatnosti kupní ceny bytu
ve sjednané výši dle důvodové zprávy do 29. 1. 2008
bez uplatnění sankcí vyplývajících z pozdní úhrady
kupní ceny dle výše citované kupní smlouvy.
RM schvaluje Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě se
smlouvou zástavní ze dne 15. 8. 2007, jehož obsahem bude prodloužení splatnosti kupní ceny bytu
ve sjednané výši dle důvodové zprávy do 19. 2. 2008
bez uplatnění sankcí vyplývajících z pozdní úhrady
kupní ceny dle výše citované kupní smlouvy.
RM schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 19 o výměře 356 m2 a p.č. 20 o výměře 234 m2 v obci Polička,
k.ú. Střítež za účelem jejich údržby, a to na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje výpůjčku částí pozemků p.č. 5769/
86 a p.č. 2109/1 o výměře 4 m2 v obci a k.ú. Polička
za účelem umístění poštovních schránek, a to na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
RM schvaluje výsledky bodového hodnocení
žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle schválených kritérií – stav k 1. lednu 2008. Zároveň RM
v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje MJPO uzavíráním
nájemních smluv k uvolněným bytům.
RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod
stavby dřevníků stojící na pozemku p.č. 6502 včetně
zastavěné části pozemku p.č. 6502 o výměře cca 120
m2 do spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek
v domě č.p. 33 ul. Šaffova v Poličce. Veškeré náklady
spojené s převodem nemovitostí uhradí obdarovaný.
RM schvaluje Rozpočtovou změnu č. 11/2007 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje Organizační směrnici Města Poličky
č. 1/2008 upravující poskytování a účtování cestovních náhrad dle důvodové zprávy.
RM schvaluje způsob stanovení příplatků za vedení ředitelů příspěvkových organizací města Poličky dle předloženého návrhu.
RM schvaluje v souladu s usnesením č. 23 ze dne
14. 1. 2008 zvýšení příplatku za vedení ředitelům
příspěvkových organizací DPS „Penzion“ Polička
a Domovu důchodců v Poličce, dle důvodové
zprávy.
RM ruší své usnesení č. 2 ze dne 5. 1. 2004 ke
stavebnímu řízení na rozšíření rodinné farmy Střítež
č. p. 26, Polička.
Město Polička nemá námitky k podkladům pro
rozhodnutí Stavebního úřadu Polička ve stavebním

řízení č.j. 50-32/2003/ME - oznámení stavebního
úřadu ze dne 10. 12. 2007.
RM schvaluje vyřazení nehmotného majetku zprávy o energetickém auditu areálu budov Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště, Polička v hodnotě dle důvodové zprávy z účetní evidence
města dle důvodové zprávy.
RM schvaluje prodej majetku ve správě Základní
školy Na Lukách Polička s tím, že ZŠ pověřuje tímto
prodejem v prodejních cenách dle návrhu a ocenění,
případně metodou nejvyšší nabídky. Výnos z prodeje majetku je příjmem města.
RM schvaluje vyřazení drobného dlouhodobého
hmotného majetku ve správě Masarykovy základní
školy Polička způsobem dle návrhu školy podle
přehledu v důvodové zprávě. Případný výnos z vyřazení je příjmem města.
RM bere na vědomí inspekční zprávu České
školní inspekce z provedené inspekční činnosti
v měsíci listopadu 2007 v Masarykově základní škole
Polička.
RM bere na vědomí informaci ředitelky Speciální základní školy Polička o splnění úkolů z inspekční zprávy České školní inspekce, které byly
uloženy usnesením č. 468 Rady města Poličky dne
17. 9. 2007.
RM bere na vědomí informace OSVZ týkající se
Azylového domu pro matky s dětmi.
RM bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci v regionu Obvodního oddělení Polička Policie
České republiky za rok 2007 dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

SKONČILA 14. VÝSTAVA
BETLÉMŮ NA DĚKANSTVÍ
Jako již tradičně, 6. ledna, měli návštěvníci
poslední možnost zhlédnout výstavu betlémů na
děkanství. Celkem jich tentokrát přišlo 5.075, z toho 4.226 platících. Neplatící byli čestní návštěvníci,
děti, průvodci skupin a účastníci vernisáže. Výnos
vstupného byl 48.910 Kč, dary z kasičky 2.617 Kč
a spouštění pohyblivého betlému vyneslo 3.208 Kč.
Získali jsme přes padesát tisíc korun. Hned jsme
tuto částku zaplatili na rekonstrukci zavěšení zvonu ve zvonici u kostela Sv. Michaela, takže práce
pokračuje.
Děkuji všem, kteří se o tento výsledek zasloužili.
Děkuji autorce výstavy paní katechetce Aleně Sienské, všem ostatním dobrovolníkům, kteří na stavbě
i úklidu výstavy pracovali. Děkuji také těm, kteří
nám letos zapůjčili své betlémy a darovali zeleň
a ostatní věci na výzdobu. Dík patří všem návštěvníkům, kteří svým vstupným a dary přispěli na
dobrou věc. Přeji všem příznivcům výstavy betlémů
požehnaný rok 2008.
P. Rudolf Zahálka, děkan

UKAŽ SVÉ FOTOGRAFIE
Z CEST
Mnoho lidí stále někam jezdí, lítá a pluje,
někteří vše fotí a poté fota vloží do alba - trošku
škoda. Pojďte tyto obrázky z let 2006 a 20007 vystavit v Divadelním klubu a to od 25. 2. Kontakt
v klubu či 775 216 557, Pavel
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ZŠ NA LUKÁCH - MÁME
NAVISTOVÁNO
Tak nějak by se mohla nazvat taková tichá
softwarová revoluce, která ve škole na podzim
proběhla. V počítačové učebně totiž byly nainstalovány nejnovější Windowsy jménem Vista.

Učitelé ze ZŠ Na Lukách se chystají zásadním
způsobem změnit hardware počítačů
Aby tento proces vůbec mohl proběhnout, bylo
třeba nejdříve popohnat koníky táhnoucí výkon
počítačů. Jak už to tak ve školství bývá, peněz
málo, takže vše proběhlo metodou „za málo peněz hodně muziky“ neboli „urob si sám“. A samozřejmě a hlavně postupným, nenápadným, avšak
neustálým tlakem a obtěžováním ekonomického
sektoru školy. Tak se krůček po krůčku, kartu po
kartě a gigo po gigu podařilo dokoupit potřebné komponenty. Pak již zbývalo prokombinovat
a přeskládat stávající počítače tak, aby tabulkově
ony Visty utáhly: gigo sem, půlgigo támhle, čtvrtgiga tuhle, tu přidat to, zde raději ono oddělat
a dát to nejlépe sem, nebo raději tam a odtud vzít
to, co onde by lépe pasovalo. Kombinační hra
typu „škatule, hejbejte se“.
Hra se nakonec vydařila a škatule se přeci jen
rozhýbaly - tu svižně, tu plouživě, inu podle chuti a okamžité nálady toho kterého počítače. Kdo
zná, ví, o čem mluvím. Nakonec ještě k Vistám
přidat Office 2007 a je to. Sláva!!! Co je? Co se
děje - sakra, server to nebere! To jsou mi fiškuntálové, ty Billovy děti. Co se dá dělat jiného, než
po patnácti letech spolupráce prohlásit: „Sbohem
Novele, měl jsem tě rád“.
V úctě a s láskou vzpomíná
P. Erbes

ZÁVĚR ROKU 2007 NA SOŠ A SOU POLIČKA
Úvodní měsíce nového roku jsou vždy ve znamení návratů k úspěchům i neúspěchům roku loňského. Podobně je tomu i na naší škole. O „školních
událostech“ roku 2007 jsme Vás průběžně informovali na stránkách Jitřenky a v této tradici budeme
pokračovat i v roce 2008, musíme konstatovat, že
rok 2007 byl pro naši školu velice úspěšným a zcela tak zastínil případné neúspěchy. Nyní se ještě
vraťme k akcím listopadovým a prosincovým, které
pomohly výtečné prezentaci školy.
Dne 23. 11. proběhl již třetí ročník celostátní
coctailové soutěže barmanů-Fiz Cup Bohumín, jejímž pořadatelem byla Česká barmanská asociace.
Našim reprezentantům, Jaroslavu Markovi a Janu
Drozdovi, se podařilo získat krásné 10. místo za
přípravu „long drinku“.
Jaroslav Marek si svou úspěšnou barmanskou
sezónu potvrdil i 3. 12., když si vybojoval 3. místo na Brněnském vánočním poháru. Žákyním
S. Frodlové a V. Milotové patří ocenění za nejzajímavější „drinkovou“ recepturu.
O den později přivítala vánoční Vídeň studenty a jejich učitele při tradičním výletu za krásami
vídeňských historických památek, účastníci se
vraceli spokojeni a s výtečnou vánoční atmosférou,
kterou v nich zanechaly také adventně okouzlující
vídeňské trhy.
Po pár dnech „odpočinku“ čekala obory učiliště
i obchodně-podnikatelskou činnost výprava za tajemstvím italské kuchyně do ENAIP Tesero ve Val

UČITELÉ SE SAMI UČÍ
Letos poprvé se v 1. a 6. ročníku základních
škol učí žáci podle nových školních vzdělávacích
programů, které vypracovali pedagogové pro
jednotlivé předměty, a nově byly stanoveny cíle,
metody a formy práce, naplňování kompetencí,
hodnotící systém i strategie a směřování škol.

NESEM VÁM NOVINY,
NEZPÍVEJTE…
Skončila vánoční doba, kdy jsme tak nějak více
vnímaví ke kráse. Slyšeli jsme pěknou vánoční muziku z televize i rádia. Jen z jednoho místa nebylo nic
slyšet. Z místa, odkud většina lidí něco očekávala.
Byl to kůr v kostele sv. Jakuba. Není asi jediného starousedlíka Poličky, který by se pamatoval na něco
podobného. Je sice pravda, že zpěvů za poslední
roky ubývalo, ale to skutečné ticho „zaznělo“ letos
z kůru poprvé. A bylo divné! Bylo totiž vynucené.
Zdejší pan děkan zakázal chrámovému sboru zpívat. Proč? Nejspíš proto, že chtěl, aby lid, který zpívá
52 nedělí v roce, zpíval zkrátka i o těchto svátcích.
A tak jsme tentokrát v kostele prožili sváteční dny
k nerozeznání od těch všedních.
Myslím, že naši předkové – hudební velikáni
odkázali svým dílem nám všem velké obohacení
v podobě děl, které zkomponovali, a připadá mi
škoda, že si necháme zakázat, abychom se z tohoto
pramene mohli v čas sváteční napít a osvěžit.
Jen doufám, že rozčarování nebylo natolik
veliké, aby to poničilo vánoční pohodu ve Vašich
srdcích. Mně to ale dalo zabrat.
Autor je redakci znám, ale nepřál si své jméno
zveřejnit.
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di Fiemme. Ve stejném místě byli žáci i jejich pedagogové vřele přivítáni partnerskou školou, ta jim
poskytla i ubytování a bohatý vzdělávací program,
po jehož absolvování se členové expedice s radostí
pustili do objevování tamějších přírodních skvostů,
mezi něž bezesporu patřily i lákavé sjezdovky.
Po návratu si mohli jednotliví účastníci italské
stáže prodloužit tělovýchovné nadšení při „Sportovním dnu“, který se konal 19. 12. na poličském
zimním stadionu. Zde se žáci „přátelsky utkali“ se
svými kantory na ledové ploše, a kdo neholdoval
hokejovému umění, zkusil své štěstí v přehazované
a florbalu v prostorách nedaleké sokolovny. Tento
den byl příjemným zpestřením předvánočního týdne školy. S přáním všeho nejlepšího do nového roku
jsme se odebrali na zasloužený vánoční odpočinek,
abychom se po krátké době opět sešli v pracovním
procesu, a mimo jiné, se přichystali na již XVI. reprezentační ples naší školy. Ten se konal v Tylově
domě 18. 1. Po více než zdařilém nástupu a šerpování studentů S4 se rozproudila výborná atmosféra,
k níž přispěly hudební skupiny Horus-Chrudim
(velký sál) a George&Co-Pardubice (malý sál).
O taneční podívanou se zasloužily taneční školy TK
Demini a TŠ Bohemia Chrast. Všem pořadatelům
a hostům děkujeme za bezchybný průběh slavnostního večera, maturantům přejeme hodně štěstí i sil
při přípravě na zkoušku z dospělosti a čtenářům
Jitřenky v novém roce jen to nejlepší.
Mgr. J. Boháčová

Na naší Masarykově základní škole v Poličce
nese školní vzdělávací program název „Čemukoli
se učíš, učíš se pro sebe“. Žák už není pouhým
objektem vzdělávání, ale aktivním účastníkem. To
klade vysoké nároky na učitele. Motivovat žáky,
používat interaktivní metody a formy práce vedoucí k přemýšlení, hledání souvislostí, vyřešení
problému a k schopnosti získané poznatky a postupy aplikovat v nejrůznějších situacích, se musí
naučit i učitelé. Bez toho by celá reforma školství
ztratila smysl.
Chceme učit nově a dát všem žákům možnost
seberealizace a sebereflexe. Proto se 30 učitelů naší
školy, včetně ředitele a obou zástupců, zapojilo do
dalšího vzdělávání v oboru „Projektové vyučování
a integrovaná výuka“. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, rozpočtu ČR a rozpočtu
hlavního města Prahy. Je unikátní i tím, že do něj
bylo vybráno pouze 15 pražských a 15 mimopražských základních škol. Hlavním cílem projektu je
zkvalitnění výuky na ZŠ a pomoc učitelům v praktické realizaci školního vzdělávacího programu.

V průběhu dvou pátečních odpolední a dvou
sobot jsme pod vedením lektorů získali nejen teoretické znalosti a metodické materiály, ale sami
si vyzkoušeli způsoby, metody a formy vhodné
pro nový způsob výuky. Konečným výstupem
bude zpracování několika projektů, které budeme
realizovat na naší škole a které budou k dispozici
i ostatním školám na internetovém portálu, speciálně zřízeném k tomuto účelu.
Seminář byl přínosný po odborné stránce,
v příjemné atmosféře nechyběly ani humorné
chvilky, společná práce učitelů 1. a 2. stupně
přispěla ke koordinaci a návaznosti obou stupňů
a k posílení dobrých vztahů v kolektivu.
Věříme, že my učitelé jsme byli dobrými žáky
a že budeme svým žákům dobrými učiteli.

TYLŮV DŮM POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

pátek
1. února

velký sál Tylova domu
PLES SOU OBCHODNÍ A SOŠ SČMSD
POLIČKA

Únor 2008

sobota
2. února

velký sál Tylova domu od 9.00 hodin
PRONÁJEM
Schůze Rybářského sdružení Vysočina
Polička

pátek
15. února

velký sál Tylova domu od 19.00 hodin
PLES S PAVLEM NOVÁKEM
Na plese bude k tanci a poslechu
zpívat, hrát i moderovat Pavel Novák
a kapela Family. Moravský naturel tohoto zpěváka je předpokladem úsměvu
a pohody. Mimo Pavla Nováka zpívají
sólově i dcera Olga, syn Pavel a další
dva muzikanti. Pět dobře hlasově vybavených zpěváků zaručí široké spektrum
repertoáru. Mimo to produkuje kapela
na plesech nejznámější valčíky, polky, tanga, mazurky. Nechybí čardáše
i módní výstřelky jako makarena, twist,
letkis atd....
Vstupné:
80,- Kč
(vstupenka s místenkou)

úterý
19. února

malý sál Tylova domu v 19.00 hodin
RECITÁL PÍSNIČKÁŘE
Folkař Vojta „Kiďák“ Tomáško přijede do
Poličky s hercem, moderátorem Vladimírem Čechem. Spolu vystoupí v pořadu
plném písniček a humorného vyprávění.
Vladimíra Čecha zná široká veřejnost
hlavně díky televiznímu pořadu „Milionář“, který moderoval. Málokdo ale ví, že
pan Čech navíc ještě krásně zpívá. Vojta
„Kiďák“ Tomáško z Lokte nad Ohří je západočeský, folkový písničkář a skladatel.
Za dobu svého účinkování na folkové
scéně napsal určitě více než pět set skladeb.
Vstupné:
80,- Kč v předprodeji
100,- Kč v den akce

KINO POLIČKA
pondělí
4. února

úterý
5. února

středa
6. února

pondělí
11. února

velký sál Tylova domu v 18.00 hodin
ZLATÝ KOMPAS
Ve filmu se setkáte s herci: Nicole Kidmanová, Daniel Craig a Eva Greenová, kterým bude sekundovat začínající Dakota
Blue Richardsová. Jedná se o příběh dospívající dívky, která musí zachránit nejen
svůj svět, ale dokonce celý multivesmír.
Ocitneme se ve světě inspirovaném viktoriánskou Anglií, který je plný ledních
medvědů, zlých čarodějnic, podivných
démonů a také jednoho drobného přístroje, jenž může změnit svět. Za trilogií,
z jejíhož prvního dílu Zlatý kompas vychází, stojí britský spisovatel Philip Pullman, který za knihu dostal hned několik
prestižních cen.
Dobrodružný, mysteriozní, rodinný, USA,
2007, 113 minut, přístupný
Vstupné: 65,-Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
CHYŤTE DOKTORA
Komedie se opírá především o výrazné
herecké výkony a hlavně sympatický
výkon neherce a zpěváka Michala Malátného ze skupiny Chinaski. Obě jeho
partnerky si s gustem zahrála Tatiana
Vilhelmová. V dalších rolích se objevují
Iva Janžurová, Luděk Sobota, Vladimír
Javorský, Zuzana Stivínová, Kryštof Hádek, Pavel Landovský... Film je inspirován
klasickými českými komediemi jako byly
filmy o Básnících. I když jsou postavy ve
filmu stylizované a situace, které prožívají
lehce nadsazené, film stojí pevně na zemi
a zaručuje výbornou zábavu pro diváky
všech věkových
kategorií.
Komedie, ČR, 2007, 95 minut, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
ONCE
On je pouliční muzikant a občas si přivydělává v dílně svého otce. Jeho snem
je živit se hudbou, ale to se mu vůbec
nedaří. Ona je talentovaná pianistka
z Čech, která odešla do Irska kvůli obživě a prodává na ulici růže. Když se
ti dva náhodou potkají, zjistí, že jejich
společná hudba má neobyčejnou sílu...
Originální a výborná hudba. Vynikající
a autentické herecké výkony. Bezesporu
nejúspěšnější současný film s českou
účastí. Markéta Irglová a Glen Hansard
jsou za soundtrack k filmu nominováni
na cenu Grammy.
Hudební melodram, Irsko, 86 minut,
české titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 60,- 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. Na druhé straně zeměkoule sedí ve své kanceláři ambiciózní
senátor Irving (Tom Cruise), jehož
rozhodnutí zasahují do vojenské oblasti
a přímo ovlivňují přežití nebo nepřežití
Ernesta s Arianem. Senátorovi do cesty
se staví novinářka Roth (Streepová), která
by měla o jeho úspěších referovat.
Krimi-detektivka, Drama, USA, 92 minut,
titulky, přístupný od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
úterý
12. února

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
POSLEDNÍ LEGIE
Výpravný film z období pádu Římské
říše, který se nedávno natáčel i na Slovensku (Spišský Hrad, Červený Kameň).
Když se začne Římská říše rozpadat,
opustí mladý Romulus Augustus město
a vydá se na nebezpečnou cestu, aby vytvořil legii věrných - POSLEDNÍ LEGII.
Dobrodružný, válečný, Velká Británie,
USA, Francie, 2006, 110 minut, nevhodný
do 12 let
Vstupné: 65,- Kč

pondělí
25. února

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Nová komedie režiséra Dušana Kleina.
V hlavních rolích uvidíte Bolka Polívku,
Zlatu Adamovskou, Janu Doležalovou,
Romana Vojtka a další. Úsměvná komedie o chlapech s hlavou v oblacích, hříšných touhách lásky a jedné svatbě, která
skončila málem jako bitva u Waterloo.
Komedie, ČR, 100 minut, doporučeno od
12 let
Vstupné: 70,- Kč

pátek
22. února

velký sál Tylova domu
PLES RYBÁŘŮ

úterý
26. února

malý sál Tylova domu v 19.00 hodin
KONCERT PRO KLARINET A KLAVÍR
Účinkují IRVIN VENYŠ (klarinet) a IVO
KAHÁNEK (klavír) Na koncertě zazní
skladby světových autorů: Webra, Debussyho, Bernsteina, Martinů,...
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)

středa
27. února

velký sál Tylova domu v 19.00 hodin
KOSA
Náhradní termín, platí pro abonenty
PODZIM 2007 (modré průkazky)
Celému představení korunuje skvělým
hereckým výkonem Božidara Turzonovová. Novinkou projektu je živá jazzová
skupina Frída Bendi, která provází celé
představení.
Divadelní spolek FRÍDA Brno
Zbylé vstupenky v ceně:
190,- Kč, 170,- Kč, 150,- Kč

čtvrtek
28. února

malý sál Tylova domu v 16.30 hodin
ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA

Tylův dům v Poličce pořádá

KURZ TANCE PRO
POKROČILÉ
Kurz bude zahájen v pátek 14. března 2008
(hodinu výuky upřesníme při zahájení kurzu).
Vyučuje Taneční škola Ellis Svitavy. Kurz obsahuje 8 lekcí po 3 vyučovacích hodinách. Cena
kurzu činí 1 200,- Kč. Přihlášky budou přijímány
za taneční pár.
Přihlášky a platba:
od 4. února do 21. února 2008.
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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POZVÁNKA NA
VELIKONOČNÍ INSPIRACI
Dne 16. března 2008 od 13.00 do 17.00 hodin
proběhne v Tylově domě Velikonoční inspirace.
S velikonočními svátky jsou spojeny mnohé zvyky
a obyčeje. Mezi tradice, které se dodržují dodnes,
patří především pletení pomlázky a zdobení velikonočních vajec. Zveme Vás k načerpání inspirací
do Tylova domu.
Prodejcům a vystavovatelům nabízíme již tradičně plochu k pronájmu:
stůl 80 x 80 cm = 50,- Kč
stůl 120 x 80 cm = 75,- Kč
Pokud si chcete včas rezervovat prodejní místo,
můžete tak učinit již nyní v kanceláři
Tylova domu, Vrchlického 53, Polička, nebo na
telefonu 461 725 204, případně e-mailem: janu@tyluvdum.cz

POZVÁNKA DPS PENZION
5. 2. Keramika 13.30 hod. jídelna Penzionu
6. 2. Setkání se žáky Speciální školy v Poličce.
Ve společenské místnosti od 14.00 hod. budeme hrát
různé hry (člověče nezlob se, kris kros, domino...).
19. 2. Šikovné ručičky - tkaní společně se studenty ZUŠ – výtvarný obor v Poličce. Jídelna v 15.00
hod.

20. 2. Kavárnička na téma - Moje nejmilejší obuv.
Při kávě nebo čaji si budeme povídat o obuvi, která
nás provází celým životem. Zavzpomínáme na tu,
kterou jsme měli nejraději, která nám přirostla k srdci, nebo na kterou máme milé vzpomínky. Pokud
máte nějakou zajímavou historku, kterou jste s botami zažili, můžete se s námi o ní podělit. Jestli jste si
své nejmilejší boty schovali, můžete je přinést ukázat.
Společenská místnost ve 14.00 hod. Kavárnička se
z důvodu nemoci v lednu neuskutečnila, proto ji
zařazujeme v únoru.
27. 2. Video – Ze života Penzionu, uvidíte akce
od července do prosince roku 2007. Ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
28. 2. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
DPS Penzion.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

2. - 3. 2.

MUDr. Procházka Pavel Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
9. - 10. 2. MUDr. Sejkorová, Jitka Polička,
Husova 25, 606 202 501
16. - 17. 2 MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
23. - 24. 2. MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
1. - 2. 3.
MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky od 8 do 11 hodin.
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SOUTĚŽ PRO AMATÉRSKÉ FOTOGRAFY
Městská knihovna v Poličce s podporou Města Poličky,
měsíčníku Jitřenka
a pod záštitou starosty a místostarostky města vyhlašuje

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

TOTO JE MOJE POLIČKA
Fotíte rádi? Máte pocit, že vaše fotografie jsou víc než běžné snímky? Myslíte, že mohou zaujmout,
a že v sobě obsahují víc než prosté zobrazení skutečnosti? Zkuste zachytit své přirozené prostředí
v Poličce netradičním způsobem a zúčastněte se naší soutěže.
Volné téma vám dává velký prostor: vaší Poličkou může být netradiční snímek oblíbeného místa,
zajímavé architektury stejně jako všední pohled z okna. Vaší Poličkou může být snímek ze života na
ulici, z parku, z vašeho pracoviště nebo školy. Nejlepší snímky budou představeny na výstavě ve vestibulu městské knihovny, vernisáž této výstavy a vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v sobotu
7. 6. 2008 v rámci tradiční akce Čas pro neobyčejné zážitky.
Pravidla soutěže:
1. Soutěž je určena pro amatérské fotografy bez věkového omezení, každý účastník může přihlásit maximálně 10 fotografií (barevných i černobílých). Seriál do 5 snímků bude považován za jednu
fotografii.
2. Fotografie mohou být zhotoveny digitální i klasickou technikou. Zhotovené klasické fotografie
budou přijímány do soutěže od formátu 18x24 do formátu 30x40 cm. Každá fotografie musí být na
zadní straně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora, adresou a telefonickým (e-mailovým) kontaktem. U seriálů musí být fotografie označeny pořadovým číslem.
3. Digitální fotografie budou do soutěže přijímány ve formátu JPG na CD nebo DVD nosičích, a to
v maximálním možném rozlišení a kvalitě, minimální možná velikost je 4MPx. CD nebo DVD nosiče
musí být označeny jménem, příjmením, adresou a telefonickým (e-mailovým) kontaktem. Jednotlivé
soubory na nosičích budou přejmenovány názvy fotografií (příklad: IMG_6530 přejmenovat na Zimní_hradby). U seriálů musí být fotografie označeny pořadovým číslem.
4. Soutěž se vyhlašuje ke dni 1. 2. 2008, uzávěrka soutěže je 20. 5. 2008. Soutěžní fotografie nebo
nosiče s fotografiemi zašlete buď na adresu: Městská knihovna Polička, Palackého náměstí 64, 572 01
Polička nebo je můžete předat na uvedené adrese osobně (v oddělení dospělých a mládeže). Vyhodnocení soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem a její složení bude zveřejněno
v květnovém čísle měsíčníku Jitřenka. Autoři nejlepších snímků budou oceněni a jejich fotografie
vystaveny ve vestibulu Městské knihovny v Poličce. Zhotovení fotografií z digitálních dat zajistí na
své náklady pořadatel soutěže.
5. Účastník soutěže souhlasí s trvalým nevýhradním použitím soutěžních fotografií Městskou knihovnou v Poličce, Městem Polička a měsíčníkem Jitřenka pro výstavní, propagační a publikační účely.
Soutěžní fotografie a nosiče dat budou vraceny pouze na vyžádání. Další informace lze získat na tel.
736266370 (koordinátor soutěže Jaroslav Mareš).
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DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod Tylova domu
www.divadelniklub.cz
VÝSTAVA OBRAZŮ – ANDRLE PAVEL
PÁTEK 1. 2. – od 20.00 JAZZOVÝ VEČER
Nebada (CZ) Michal Gera – trubka, Tomáš Sýkora
– piano, David Fárek - sax,
Ulf Gjerdingen – bass, Cyril Lojda – bicí
Kapela Nedaba vznikla v červnu roku 2003 a repertoárem se řadí do oblasti moderního jazzu. Zaměřuje se výhradně na vlastní tvorbu z autorské
dílny Tomáše Sýkory, který kapelu založil. Během
pětiletého působení na české jazzové scéně
v Nedabě hrála řada zajímavých muzikantských
osobností mladé generace, např. Miroslav Hloucal, Štěpánka Balcarová, Marek Buble a jiní.
Současnou sestavu tvoří: David Fárek – saxofon
(TOP Dream company, TOČR), Michal Gera trubka (GERA BAND, Milan Svoboda big band,
ASPM Jana Spáleného),
Ulf Gjerdingen –bass (Bůh ví, Facing West trio),
Cyril Lojda – bicí (Kuba Juránek Quintet) a Tomáš
Sýkora – piano (David Schaffer projekt, wrgha
POWU orchestra).
Kapela hraje převážně v pražských jazzových
klubech, ale má za sebou i řadu festivalových
vystoupení. Vstupné:120,-Kč/80,- KčS
PÁTEK 8. 2. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
L. S. Věk, Plzeň: FUCKING GENERATION aneb
ZBAVME SE SVÝCH PATOSŮ A HYMEN
Punková psychoreality show. Pivo, vodka, pivo,
pivo, pivo - taky kafe a čaj. Málo spaní. Nástroje
hudební. Generační loutková zpověď, v hlavní
roli toaletní papír.
Dramatizátor: soubor. Režie: soubor. Scénografie:
soubor. Loutky: dobrovolníci. Kostýmy: dobové.
Hudba: L. S. Věk Band. Hrají: Johana Švarcová,
Klára Dernerová, Tereza Venclová, Jakub Vašíček,
Ondřej Müller, Ondřej Bauer, Tomáš Kutek, Tomáš Jarkovský, Štěpán Uherka, Petra Kosová.
Po představení zahraje kapela Císařovy nové šarty. Vstupné: 70,-Kč/50,-KčS

SOBOTA 9. 2. – od 20.00 KOMPONOVANÝ VEČER
s Andrejem a Sylvií Krobovými
Předpremiéra a beseda s tvůrci filmu Fenomén
Hrádeček - uvede ČT2 v premiéře 14. 2.
Celý večer bude o divadle a spojení Divadla Na
tahu s Bilbo com., které vzniklo ze vzájemné spolupráce - to jest - živé ukázky + rozhovory o tom
co je to být klaun/psavec, zpěvačka, režisér/disident... Sylvie zazpívá několik písní, společně
s Bilbem odehrají části z představení Deboucher,
kabaretu L´Ombre/Stín...
Film o Hrádečku dávali pouze na festivalu LFŠ
v Uherském Hradišti, kde byl přijat výborně.
Vstupné: 50,-Kč
NEDĚLE 10. 2. - 15.00 DĚTSKÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Jakub Folvarčný – O hadovi
Pohádka O hadovi je velice tajná pohádka, kterou
nezná žádná maminka, tatínek ani babička. Nenajdete ji v žádné knížce a nikdy nebyla v televizi.
Děti čeká příběh o prapočátcích hadího plazení
hraný loutkami z recyklovaného materiálu, plný
písniček a vzájemné interakce s dětským publikem.
Vstupné: 30,- Kč
NEDĚLE 10. 2. - 18.00 CESTOVATELSKÁ
BESEDA - MAROKO
Putování po vysokém a středním Atlasu a jižních
oazách. Putovali a povídají Jiří Militký, Jan Morávek, Pavel Pražan. Po besedě bude následovat
ochutnávka tamní hudby.
Vstupné: 20,-Kč

PÁTEK 15. 2. - od 21.00 JUNGLE NIGHT
– LOCALES PACIENTOS
Djs: TEAPACK, JANYCH, OUT-ON
Vstupné: do 22:00 30,- Kč poté 50,-Kč
SOBOTA 16.2. - od 20.00 KŘEST CD
– NAVRÁTIL BAND
NAVRÁTIL BAND – „perla“ poličské hudební scény křtí své první CD
HADRY Z TĚLA – hradní folk – rock – punkový
nářez. Během večera také jedno divadelní představení pouze pro silné povahy a na velice citlivé
téma (že by kašpar?).
Vstupné: 50,-Kč
PÁTEK 22. 2. – od 20.00 AUTORSKÉ ČTENÍ
Večer s Petrem Šabachem a nakladatelstvím Listen. Jeden z nejpopulárnějších českých spisovatelů hostem dalšího autorského čtení.
Vstupné: 20,-Kč
SOBOTA 23. 2. - od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
-123 MINUT unplaged – jedna z nejuznávanějších
českých kapel plná energie „bez proudu“.
Vstupné v předprodeji 140,- na místě 170,-Kč.
Předprodej v IC Polička, Divadelním klubu a na
www.divadelniklub.cz
NEDĚLE 24. 2. - 18.00 BESEDA
A PROMÍTÁNÍ - RADEK JAROŠ
EXPEDICE 2007 – K2, KALANKA, ALTAJ CIMRMAN…
Vstupné: 50,-Kč
PÁTEK 29. 2. - od 20.00 COLOUR MEETING BAZAR
Longital (SK) Dva zvukoví cestovatelé Shina Lo
a Daniel Salontay hosty prvního Colour Meeting
Bazaru. Poetická výprava na elektronických
psech do neznámých krajin. Zapomeňte na škatulky a vydejte se na cestu s Longital, pokud jste
jen trochu vnímaví posluchači, nebudete litovat!
(www.longital.com)
Vstupné: 90,- Kč/70,-KčS

bez minulosti. Postupně začal skládat střípky do
své životní mozaiky, až zjistil, že jeho minulost
skrývá řadu temných míst, kterými musí znovu
projít, pokud chce o sobě něco zjistit.
ČTVRTEK 21. 2. – od 20.00
(DVD) Slaměný klobouk
Komedie, Československo, 1971, 86 min
Režie: Oldřich Lipský
Hrají: Květa Fialová, Pavel Landovský, Lubomír Kostelka, Miloš Kopecký
Francie, začátek 20. století: Šviháckého zahaleče
Maurice Fadinarda (Miloš Kopecký) přivedl požitkářský život na buben. Jako jediné východisko se
jeví sňatek s Helenkou Nonancourtovou (Iva Janžurová), dcerou bohatého zelináře. Při posledním
setkání s bývalou milenkou sežere Fadinardův
kůň slaměný klobouk vdané dámy (Květa Fialová), která si ve vší tajnosti vyšla s jistým poručíkem Emilem (Pavel Landovský). A Emil dá Fadinardovi nůž na krk - buď okamžitě sežene stejný
slaměný klobouk, nebo mu ztropí takový skandál,
že se možná žádná svatba konat nebude...
ČTVRTEK 28. 2. – od 20.00
(DVD) Pravidla lži
Thriller, Česko, 2006, 115 min
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Jiří Langmajer, Klára Issová, Jan Budař
Psychologické drama z prostředí terapeutické
komunity, kde se jedenáct lidí pokouší odpoutat
od své minulosti. Motto jejich snažení by se dalo
shrnout do asi nesplnitelného přání - ať najdu sílu
změnit, co změnit můžu, a vyrovnat se s tím, co
měnit nemůžu; a ať dokážu tyhle dvě věci od sebe
rozeznat. A je pravdou to, co lidé nazývají vzpomínkami? Není to příběh o trestancích. Každý
z nich je tady dobrovolně a může kdykoli odejít.
Z vlastní vůle zde stráví rok života. Odkázáni jeden na druhého hledají své lepší já. Východiskem
pro lepší budoucnost je pravdivě pojmenovat
vlastní minulost.
Cena za každé představení 30,- Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 7. 2. – od 20.00
(DVD) Tajnosti
Drama / Komedie , Česko / Slovensko, 2007,
95 min
Režie: Alice Nellis
Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Ivan Franěk
„Pro mě ten film vypráví o hledání jistého bodu
nula. Aby člověk mohl začít znovu, od nuly
– to znamená s čistou hlavou a čistým svědomím,
musí se nejdříve k té nule vrátit. Naše hlavní hrdinka tento bod nula hledá. Rozhodla se vyřešit
svou budoucnost, ale zjišťuje, že pokud nedořeší
svou minulost, jakákoli budoucnost je stejně předem odsouzená k polovičatosti,“ říká scenáristka
a režisérka Alice Nellis.
„Je to tak hezký scénář, že když ho nemohu točit
sám, chci u toho být aspoň jako producent,“ řekl
o své účasti Jan Svěrák.
Ve filmu hraje zpěvačka, instrumentalistka, skladatelka a herečka Iva Bittová, jejího manžela hraje
mezinárodně nejúspěšnější český herec posledního desetiletí Karel Roden.
ČTVRTEK 14. 2. – od 20.00
(DVD) Bourneovo ultimátum
Akční / Thriller / Drama / Mysteriózní , USA,
2007, 111 min
Režie: Paul Greengrass
Hrají: Matt Damon, Julia Stiles, Paddy Considine
Vynořil se z vln Středozemního moře a neměl
sebemenší tušení, kdo je. Tehdy se zrodil Agent

BŘEZEN:
DAVID KRAUS – JUNGLE NIGHT – POLIČSKÝ SKŘIVAN – DIVADLA – PUNKOVÝ VEČÍREK – KINA…

Mìstská knihovna v Polièce
s podporou Mìsta Polièky, mìsíèníku Jitøenka
a pod záštitou starosty a místostarostky mìsta

Toto je moje Polièka
fotosoutìž

Myslíte, že vaše fotografie nejsou jen bìžné snímky, že
mohou zaujmout a obsahují v sobì víc, než prosté zobrazení
skuteènosti? Zkuste zachytit netradiènì svoje pøirozené
prostøedí v Polièce a zúèastnìte se naší soutìže.

Uzávìrka soutìže 20.5.2008
Podrobné informace v Mìstské knihovnì, v Jitøence II/08, v IC
a na www.knihovna.policka.org nebo www.policka.org
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
1. února vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Jana Schauera. Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně děkujeme.
Ilona, František a Jaroslava

PROGRAM MUZEA
Městské muzeum a galerie Polička pro vás připravilo dotykovou výstavu o středověku
DOBA MĚST A HRADŮ, HUSITSKÉ VÁLKY
od 4. února do 30. března 2008
ve výstavních sálech Městského muzea

Dne 14. února uplynou 4 roky
od úmrtí mého manžela, tatínka a dědečka pana Vladimíra
Kroula.
Se stálou vzpomínkou
manželka Věra, dcery Věra
a Alena s rodinami.

Dne 17. 2. uplyne 25 let, kdy
nás navždy opustil náš drahý
manžel a tatínek, pan Otakar
Ryšavý. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka, syn
a dcera s rodinami

Dne 15. února vzpomeneme
10. výročí, kdy nás opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček
pan Jiří Štefka. Děkujeme všem,
kteří tichou vzpomínkou uctí
jeho památku.
Manželka Milada a synové
s rodinami

Dne 22. února uplyne rok,
kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek, manžel a dědeček
pan Josef Roch. Kdo jste ho znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná manželka,
synové s rodinami

UPLYNULÝ ROK V EKOCENTRU SKŘÍTEK

Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se,
jak žili lidé na hradě i v podhradí, jak husité válčili
a jaké zbraně v boji používali. Uvidíte figuríny pěších bojovníků a postavu v kompletním mužském
brnění. Drátěné košile, přilbice, dětské brnění, meče,
bijáky a jiné zbraně, které si můžete vzít do rukou
a vyzkoušet. Pro dívky jsou připraveny gotické šaty
a klobouky. K dispozici jsou seříznuté husí brky, jimiž
děti mohou psát, horizontální tkalcovský stav, vitráž
ze skleněných čtverců, výroba pečeti z vosku, stolní
hry a řada dalších zajímavých předmětů, které byly
lidem v minulosti k užitku či potěšení.
VSTUPNÉ děti 20,- Kč dospělí 20,- Kč, rodinné
vstupné 40,- Kč, učitelé jako doprovod školní skupiny
zdarma
Školním třídám doporučujeme předem se objednat, kontakt: Městské muzeum a galerie Polička, Tylova 114, Polička 572 01, tel.: 461 721 207, muzeum@muzeum.policka.org, www.muzeum.policka.net
JOSEF VÁCLAV SÍLA
vzpomínková akce ke 100. výročí narození malíře
Josefa Václava Síly (11.2. 1908 - 16.12. 1989) neděle
10.2. 2008 ve 13 hod. v hudebním sále muzea v případě příznivého počasí naváže na besedu pěší nebo
běžkový výlet do Lačnova (sledujte vývěsku muzea)
ITALSKÉ PIRÁTSTVÍ A MOŘEPLAVBA VE
STŘEDOMOŘÍ RANÉHO NOVOVĚKU
Přednáška se bude týkat toskánské piraterie a s ní
spojeného Santo Stefanského řádu (L‘Ordine di Santo
Stefano) a jeho (pozdějšího) zaměření. Bude brán
zřetel na celoitalské vztahy a rozdílnou námořní politiku jednotlivých států, při dominantním postavení
Benátek.
Přednáší Mgr. Jan František Pavlíček
Termín: 21. 2. 2008 v 18 hod.
Otevírací doba:
únor-březen> 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
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Stručně řečeno: rok
finančně nebo radou, kde finance získat, byli by2007 byl hektický a plodný. chom opravdu rádi, abychom mohli v naší činnosti
Za rok 2007 jsme udělali
pokračovat a zkvalitňovat ji.
kus práce ke spokojenosti
Poděkovat bychom chtěli především realizátozúčastněných i realizátorů.
rům „Kapky 21“, tj. Středisku ekologické výchovy
Pro školy jsme uspořádali 14 vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 301 žáků, a 8 osvětových akcí (Svět. den vody,
Den stromů, zajištění půjčení filmu...), na které
přišlo 1757 žáků a pedagogů z Poličky a okolí.
Zúčastnili jsme se projektu „KAPKA 21“ – Královehradecký a Pardubický kraj: Agenda 21 pro
každého (Síť informačních, poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život) jako dodavatelé
vzdělávacích, osvětových a poradenských činností
v environmentální oblasti. V rámci tohoto projektu
jsme uspořádali 15 vzdělávacích programů pro
různé skupiny – studenty, seniory, denní stacionář,
veřejnost a další, které navštívilo 306 účastníků.
V oblasti osvětové činnosti na připravené akce
přišlo celkem 2168 lidí (přednášky, výstavy). V eko- a etiky Rýchory – SEVER v Horním Maršově
poradně jsme zodpověděli 31 dotazů.
a Ekocentru Paleta v Pardubicích, za přizvání do
Také jsme zajistili školení pro firmy vzděláva- projektu, který byl spolufinancován Evropským
jící nezaměstnané a ženy na mateřské dovolené
sociálním fondem a státním rozpočtem České
v rozsahu 61 vyučujících hodin pro 190 lidí.
republiky a NSSEV Pavučina (Národní síť střeBěhem roku jsme bojovali se zajištěním nej- disek ekologické výchovy). Pardubickému kraji,
nutnějšího finanční krytí naší činnosti a pronájmu
Úřadu práce ve Svitavách a MARLIN B&V, s.r.o.
kanceláře. Ekologickou činnost v tomto rozsahu – program Najdi si práci v Pardubickém kraji,
není možno dělat bez zajištění minimálně jednoho
kteří nám přispěli na zajištění činnosti ekocentra,
pracovníka a vhodných prostor. Z finančních dů- Divadelnímu klubu Polička, Městské knihovně
vodů jsme byli nuceni opustit prostory v Tyršově
v Poličce, Tiskárně Polička a Městu Polička. Naše
ulici v Poličce a přestěhovat se do Pomezí.
činnost by nebyla možná bez podpory spolupraPokud by nám chtěl kdokoliv pomoci při
covníků a dobrovolníků, takže i jim patří velký
přípravě velkých akcí či jiné činnosti, případně
dík: ing. Martině Vopařilové, ing. Ivo Janečkovi,
Ivanu Šrekovi, Lukáši Zrůstovi, Terezce a Ondřeji
Janečkovým, Janu Juklovi, Ladislavu Kováčovi,
Kristýně Bolemské, Broňkovi Králíčkovi, Petru
Jílkovi a dalším.
Kontakty pro objednání programů či další informace na tel.: 731 563 819, e-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz. Č. účtu: 196293270/0300. Web.
stránky se připravují.
Hledáme dobrovolníky a spolupracovníky
při přípravě či zajištění osvětové akce pro školy
a školky ke Světovému dni vody, který proběhne
20. a 21. března. Pokud máte zájem, ozvěte se,
prosím, co nejdříve.
Za Ekocentrum Skřítek Polička o.s.
ing. Eva Janečková

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:
VZPOMÍNKY NA KRÁSNÉ 2007
Termín:
pátek 1. února (pololetní prázdniny)
Čas:
od 9.00 do 15.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Určeno:
pro účastníky tábora Krásné 2007 nebo zájemce o Krásné
Informace: Richard Brabec
X. REPREZENTAČNÍ PLES
ZŠ Na Lukách a SVČ Mozaika
Termín:
pátek 8. února ve 20,00 hodin
Místo:
kulturní sál Jordán
Vstupné: 100,- Kč
Hraje:
hudební skupina MIX
Předprodej lístků v SVČ Mozaika a ve školní družině ZŠ
Na Lukách.
KLUB ZDRAVÍ
- téma: „Čeho je schopno lidské srdce“ povídání nejen o lásce
Termín:
středa 13. února v 18,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
vstup volný
Informace: Hana Ščigelová, mob.: 606 657 228
SKOTAČENÍ NA LEDĚ
- bruslení s hudbou
- hry a soutěže pro děti i rodiče
Termín:
26. února
Čas:
od 15.00 do 16.00 hod.
Místo:
zimní stadion
Cena:
20,- Kč
Informace: Radka Sobolová

DOŠKOLOVACÍ KURZ PRO ZDRAVOTNÍKY ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
- pro ty, kterým končí platnost průkazu zdravotníka
Rozsah:
8 hodin
Cena:
500,- Kč
Termín:
březen nebo duben (upřesníme)
Přihlášky: Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624
Informace: Zdeňka Švecová
KLUB PRO NÁCTILETÉ V MOZAICE
pro všechny, kteří se nemají kde scházet se
svými kamarády, vítáni jsou i dospělí
otevřen od 18. února
pondělí – čtvrtek vždy od 14,30 do 19,30
hod., pátek 13,00 – 18,30 hod.
vstup zdarma
šipky, stolní fotbal, deskové hry, internet,
časopisy, posezení u šálku čaje
PROSBA:
Nevyhazujte barevná víčka od pet lahví, přineste
je, prosím, do Mozaiky.
HLEDÁŠ BRIGÁDU?
- práce v Klubu pro náctileté
- dohoda o pracovní činnosti – 50,- Kč/hod.
- dle domluvy na 1 až 2 pracovní dny od
14,30 do 19,30 hodin
Informace: Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624
Přijďte si zahrát stolní fotbal a nové PC hry.
Zdarma přístup na internet.

DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY POŘÁDANÉ SVČ MOZAIKA POLIČKA
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – bez noclehu
- všeobecné zaměření
- celotáborová hra
Věk:
1. – 3. třída
Termín:
30.6. – 4. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
750,- Kč
Přihlášky: s platbou do 30.4.2008
Vedoucí tábora: Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová, tel.: 736 761 281
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – bez noclehu
- výtvarné zaměření
- kreslení, malování, keramika a další zajímavá řemesla a techniky
Věk:
2. – 5. třída
Termín:
7. 7. – 11. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
750,- Kč
Přihlášky: s platbou do 30.4.2008
Vedoucí tábora: Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová, tel.: 736 761 281
LETNÍ TÁBOR KRÁSNÉ
Věk:
6 – 12 let
Termín:
12. 7. – 19. 7.2008
Místo:
Krásné – CHKO Žďárské vrchy
Ubytování: Penzion Krásné
Cena:
2.550,- Kč
Přihlášky: s platbou do 30.4.2008
Vedoucí tábora: Richard Brabec
Informace: Richard Brabec, mob.: 723 160 786
LETNÍ TÁBOR – Piráti z Karibiku
- plachtění, výlet parníkem, lanové centrum…

Věk:
1. – 9. třída
Termín:
21. 7. - 27. 7.2008
Místo:
loděnice Brno
Ubytování: chatky
Cena:
2 600,- Kč
Přihlášky: s platbou do 30.4.2008
Vedoucí tábora: Olga Hudská
Informace: Olga Hudská, tel.:736 761 281
LETNÍ TÁBOR VRANICE
- Neskutečná dobrodružství s baronem Prášilem
Věk:
1. - 9. třída
Termín:
28. 7. – 8. 8.2008
Místo:
Vranice u Jarošova
Ubytování: v budově
Cena:
2.750,- Kč
Přihlášky: s platbou do 30.4.2008
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Informace: Milan Matouš, mob.: 606 716 447
LETNÍ VODÁCKÝ TÁBOR - OHŘE
Věk:
11 – 99 let
Termín:
27. 7. – 3. 8.2008
Místo:
putovní pobyt na řece Ohři
Ubytování: kempy podél řeky, vlastní stany a spacáky
Cena:
3.450,- Kč
Přihlášky: s platbou do 30.4.2008
Instruktoři: zkušení, vlastní licenci Palackého univerzity v Olomouci
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Informace: Mgr. Vítězslav Fila, mob.: 739 632 114
e-mail: vita.fila@seznam.cz,
www.neptun.euweb.cz
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
Věk:
7 – 15 let (2. – 9. třída)
Termín:
začátek srpna – bude upřesněno
Místo:
RZ Mladočov

Ubytování: chatky a zděná budova
Cena:
bude upřesněna
Přihlášky: s platbou do 30.4.2008
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Informace: Petr Cihlář, mob.: 602 423 259
e-mail: petr.cihlar@email.cz,
www.tabor.policka.cz
JIŽNÍ MORAVA
- letní turistický zájezd pro dospělé
Termín:
2. – 6. července
Cena:
2.700,- až 2.900,- Kč
(zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi,
průvodcovské služby)
Přihlášky: ihned
Informace: Zdeňka Švecová – tel.: 461 725 352,
mob.: 736 752 624

KLUB PRO NÁCTILETÉ
V MOZAICE
otevřen od 18. 2. 2008
pondělí až čtvrtek vždy 14,30 – 19,30 hodin,
pátek 13,00 – 18,30
Pro všechny, kteří se nemají kde scházet
se svými kamarády.
Přijďte si k nám zahrát šipky, stolní fotbal, deskové
hry, podívat se na internet a přečíst si časopisy.
Nebo si jen tak posedět v útulné čajovně, kde si
můžete popovídat s kamarády u šálku čaje.
V čajovně jsou vítáni i dospělí.
Vstup zdarma.
Pokud budete mít zájem, připravíme pro vás
i jednoduchý program nebo si program navrhnete
sami, a my vám pomůžeme s přípravou.
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ODĚVNÍ VÝSTAVA
JANY ŠTURSOVÉ
To, že sestavení šatníku může být radost,
potěšení a zábava, napověděla oděvní výstava
„Vánoční kouzlo v módních variacích“ paní Jany
Štursové. Precizně vypracované oblečení salonu
ATOL s originálními detaily viděli návštěvníci výstavy od 3. 12. do 8. 12. 2007 v prodejně nábytku
Dřevotvar Bystré v Poličce, za jehož spolupráce se
výstava konala. Modely aranžovala paní Magdalena
Vondrová.
Módní barvy kovové, zlaté či bílo-černé kombinace zdůraznily výjimečnost oděvů pro denní
i společenské příležitosti. Tvořivost a nadšení autorky výstavy je vidět nejen na používání módních
materiálů, ale i na kombinacích trojdílných kostýmů, které uspokojí i náročné zákaznice.
-bak-

PROGRAM KNIHOVNY NA ÚNOR
Zveme vás na výstavu
Pavla Pavlíčková – Papírové snění
pátek 8. února od 20:00 v Divadelním
klubu
Divadelní pátek - L. S. Věk, Plzeň:
FUCKING GENERATION aneb zbavme
se svých patosů a hymen + Císařovy
nové šarty
Punková psychoreality show. Pivo,
vodka, pivo, pivo, pivo - taky kafe a čaj. Málo spaní.
Nástroje hudební. Generační loutková zpověď, v hlavní roli toaletní papír.
Vstupné 70,- Kč/50,-Kč

čtvrtek 21. února od 19:00 v hudebním salónku muzea
Historický klub – Pirátství a mořeplavba ve
Středomoří. S námořními aktivitami italských států
v raném novověku vás seznámí Mgr. Jan František
Pavlíček.

neděle 10. února od 15:00 v Divadelním klubu
Divadlo pro děti – Jakub Folvarčný – O hadovi
Pohádka O hadovi je velice tajná pohádka, kterou
nezná žádná maminka, tatínek ani babička. Nenajdete
ji v žádné knížce a nikdy nebyla v televizi. Děti čeká
příběh o prapočátcích hadího plazení hraný loutkami
z recyklovaného materiálu, plný písniček a vzájemné
interakce s dětským publikem.
Vstupné 30,-Kč

čtvrtek 28. února od 19:00 v hudební salónku
muzea
Colour Meeting Bazar– Úvod do etnologie Magrebu
Země severní Afriky, tvořící zeměpisnou a historickou jednotku, kterou Arabové nazývají Magreb
(Západ), jsou tématem první přednášky z nového
cyklu. Vaším hostitelem bude Mgr. Tereza Hyánková
z Univerzity Pardubice.

čtvrtek 14. února od 19:00 v čítárně knihovny
English Club - The beauty and the mystery of an
old empire
Welcome to English club. Come and find out beauty and mystery of an old English empire with Pavel
Joneš.

pátek 29. února od 20:00 v Divadelním klubu
Colour Meeting Bazar – Longital (SK)
Dva zvukoví cestovatelé Shina Lo a Daniel Salontay hosty prvního hudebního Colour Meeting
Bazaru. Poetická výprava na elektronických psech do
neznámých krajin. Zapomeňte na škatulky a vydejte
se na cestu s Longital, pokud jste jen trochu vnímaví
posluchači, nebudete litovat!
Vstupné 90,- Kč/70,-Kč

COLOUR MEETING BAZAR SE OTEVÍRÁ 29. 2.
V DIVADELNÍM KLUBU
Festival Colour Meeting, který se koná pravidelně na konci června, vstupuje letos do své 5. sezóny.
Kouzelné místo pod lipami, mezi poličskými hradbami a Synským rybníkem, svou atmosférou zřejmě
přitahuje podobně naladěné publikum a umělce.
Obyvatelé Poličky i přespolní zde již měli příležitost
vidět známé české skupiny jako Traband, Terne Čhave, Švihadlo nebo Gothart, ale i vynikající umělce ze
zahraničí (Francie, Jemen, Austrálie, Bosna, Kuba aj.),
kteří se zde neobjevují každý den.
Množství pozitivních ohlasů, ale také potřeba
posunout se zase o kus dál, dovedly nyní pořadatele
(agentura Earth music společně s Městskou knihovnou Polička) k rozhodnutí navázat na letní festival
celoroční sérií koncertů, filmů a přednášek, které
budou probíhat ve spolupráci s Divadelním klubem
v jeho prostorách. Pod názvem „COLOUR MEETING
BAZAR“ budete mít možnost několikrát do roka vidět
a slyšet zajímavou hudbu, filmy a povídání, které
budou navazovat na původní záměr festivalu Colour
Meeting – jako orientální bazar přinášet do Poličky
cizokrajné vůně, zvuky a obrazy ze všech koutů naší
planety a seznamovat s kulturami z celého světa.
Úvodní koncert cyklu „Colour Meeting Bazar“ proběhne v Divadelním klubu ve výjimečný den - PÁTEK
29.2 a hned na úvod se můžeme těšit na výjimečnou
lahůdku – slovenskou skupinu LONGITAL.
Longital je univerzální soundtrack ke snění, barevná oduševnělá elektronika, krajina malovaná kytarou
s bezpražcovými basovými cestičkami, hlasy vycházející ze srdce, neobyčejná hudba s vlastním
názorem.
Longital jsou dva zvukoví cestovatelé Shina Lo
(zpěv, basa), Daniel Salontay (zpěv, kytara, smyčec)
podpoření elektronickým spoluhráčem Xi Di Nim
(laptop organická elektronika, zvuky prostředí, loopy,
samply). Koncert Longital je poetická výprava na elektrických psech do neznámých krajin.
Longital vznikli v roce 2000 v Bratislavě. Atmosféra místa na křižovatce kultur a vlivů ovlivnila nadžánrový zvuk skupiny, prolínání písně a experimentu,
elektroniky a akustiky. Longital je starý název skály
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pátek 15. února od 20:00 v Divadelním klubu
Autorské čtení – Petr Šabach a nakladatelství Listen. Jeden z nejznámějších
současných autorů hostem dalšího autorského čtení, spojeného s představení
nakladatelství Listen. Vstupné 20,- Kč

Dlhé diely, na kterej členové skupiny žijí a pod názvem Dlhé diely jste měli možnost skupinu v Poličce
slyšet již dříve.
Colour Meeting Bazar bude mít pokračování
v dubnu, kdy v Divadelnim klubu vystoupí tak trochu
domácí, ale také trochu exotická kapela – romská
koncertní senzace TERNE ČHAVE, která své domovské publikum nemůže připravit o potěšení pokřtít zde
své nové CD. Jejich Rom’nRoll se bude opět vytáčet
do nebezpečně vysokých obrátek, takže se máte na
co těšit! Jako host s nimi vystoupí brněnská hiphopová, mystifikačně bluesová parta NUCK CHORRIS
GANG, která sklidila obrovský a zasloužený ohlas
na loňském Rockoupání. Další programy budou
následovat.

POČÍTAČE PRO SENIORY
V DPS-PENZION
Od února začínáme opět další nový kurz výuky
základních prací na počítačích pro seniory v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Chceme ukázat seniorům různé možnosti využití
počítačů v každodenní praxi. Jde nám o to, aby se
senioři seznámili s počítačem a jeho základním ovládáním. Naučí se, co všechno lze na nich v rámci jejich
možností dělat a jak vhodně najít různé informace
prostřednictvím počítače. Jedná se např. o zjištění informací v jízdních řádech, kultuře, zdravotnictví, nahlédnoutí do stránek městského úřadu, internetového
zpravodajství, apod. Pošlou si pozdrav přes e-mailovu
poštu, naučí se, jak se stahují potřebné informace
z internetu a spoustu dalších užitečných informací,
které se hodí pro každodenní život. Rozhodně není
třeba mít strach, mohou přijít i ti, co ještě o počítačích
nic nevědí. Však zkuste a uvidíte.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou informovat, případně přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“ nebo
nejlépe přímo přijít ve čtvrtek 7. 2. 2008 do Penzionu
od 8.00 do 10.00 hod. do klubovny, kde Vám řekneme
ty nejzákladnější informace.
Přihlášky přijímá P. Brandejs a Vl. Pevná osobně
nebo na tel. č. 461 753 111.
Pavel Brandejs
ředitel DPS-Penzion Polička

JARNÍ PRÁZDNINY POŘÁDANÉ SVČ MOZAIKA POLIČKA
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
- poslední volná místa
- pobyt pro rodiče s dětmi
Termín:
neděle 10. února – pátek 15. února
Místo:
Dolní Morava – chata u Bohouše
Cena:
2.100 Kč
(ubytování, polopenze, cesta a pojištění)
Přihlášky s platbou: ihned
Informace: Zdeňka Švecová
FLORBALOVÝ TURNAJ
Termín:
pondělí 11. února
Čas:
8,00 – 13,00 hod.
Kde:
sportovní hala ZŠ Masarykova
Kategorie: 6. – 9. třída ZŠ
Startovné: 100 Kč na tým
Přihlášky: do 8. 2. 2008 v SVČ Mozaika
Organizační: hraje se 4 + 1, herní systém dle počtu přihlášených
Informace: Radka Sobolová
ZÁJEZD DO AQUAPARKU V LIBERCI
- poslední volná místa
- zájezd rodičů s dětmi do zábavného centra
Babylon v Liberci, jehož součástí je známý
aquapark
Termín:
úterý 12. února
Vstupné: děti a studenti 240 Kč (cena je s dotací NŠH
a obsahuje vstup do aquaparku, lunaparku,
a iQparku) dospělí si zakoupí vstupenky na
místě – dotace se na ně nevztahuje
Doprava: 360 Kč na osobu
Závazné přihlášky s platbou: ihned
Informace: Marie Hrstková
HRÁTKY NA SNĚHU NEBO TAKÉ BEZ SNĚHU
- sáňkování a různé hry na sněhu a se sněhem
pro děti 1.- 5. tříd
- v případě nedostatku sněhu program v SVČ Mozaika
Termín:
pondělí 11. února
Čas:
9,00 – 15,00 hod.
Kde:
sraz v SVČ Mozaika Polička
Cena:
20 Kč
Přihlášky: do 7. 2. 2008

S sebou: pokud bude sníh tak sáňky, boby nebo pytel
a náhradní oblečení, velkou svačinu, pitný
režim zajištěn
Informace: Olga Hudská
PŘIJEL K NÁM CIRKUS
- hrátky s papírem a barvami
- výtvarná dílna pro děti
- barevné obrázky různými technikami – válení a sprejování barev, linoryt, tisk
Termín:
středa 13. února
Čas:
od 9,00 do 14,00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
60 Kč, s členskou kartou 50 Kč
Přihlášky: do 8. 2. 2008 – počet účastníků je omezen
S sebou: pracovní oblečení, velkou svačinu, pitný režim zajištěn
Lektor:
Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová

Měsíc prosinec začal v DPS Penzion Mikulášskou
zábavou, na které vystoupily děti z Dětského domova
v Poličce a pan Pergr z Brna, který měl připravený
program plný písniček a vtipů. K tanci a poslechu
hrál pan Hladík s panem Otepkou a zpívala paní Andrlíková. Samozřejmě nechyběla mikulášská nadílka
a občerstvení. Senioři mezi sebou přivítali také pana
starostu J. Martinů a paní místostarostku JUDr. M. Tomanovou Ph.D.

HRÁTKY S HLÍNOU
- dopolední keramická dílna
- společné tvoření pro děti a rodiče
Termín:
výroba: čtvrtek 14. února, dokončení: dle
domluvy
Čas:
od 9,00 do 10,30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
90 Kč, s členskou kartou 80 Kč
Přihlášky: do 13. 2. 2008 – počet účastníků je omezen
Lektor:
Radka Sobolová
Informace: Radka Sobolová
MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA
- dvoudenní akce s přenocováním na SVČ
Mozaika
Určeno: pro děti I. stupně z přírodovědných ZK nebo
pro zájemce o přírodovědu
Termín:
čtvrtek 14. února a pátek 15. února
Čas:
nástup v 9.00 hod. – ukončení v 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
150 Kč
Přihlášky: osobně u R. Brabce
Poznámka: počet účastníků je omezen
Informace: Richard Brabec

CANISTERAPIE - JAK PES POMÁHÁ
Rádi bychom se podělili a nové zkušenosti ve
Speciální základní škole v Poličce. Po malé pauze
do naší školy opět chodí náš kamarád Blesk se svým
páníčkem. Každý čtvrtek se tak pro děti rehabilitační a jedné speciální třídy stává velkým zpestřením
a velkou událostí. Hned po příchodu do školy pes
zamíří ke dveřím, kde na něj čeká 6 dětí z rehabilitační třídy. Radost je veliká, a tak první v pořadí je
bouřlivé přivítání všech přítomných. Pak ale začíná
práce, která přináší rozmanité výsledky. Od dob,
kdy canisterapie byla ještě v plenkách, se mnohé
změnilo a hlavní podíl na zkvalitnění práce mají
nové pomůcky. I my je ve škole používáme. Pro
děti hyperaktivní je k dispozici zátěžová vesta a deka, ostatní využívají polohovací vak. Pomůcky jsou
to poměrně drahé a my děkujeme Cantesu Polička,
zejména p. Tauerovi, který nám je zapůjčil. Výsledky práce nejsou vždy stejné. Děti reagují pokaždé
jinak, někdy se daří méně, někdy více. Důležité ale
je, že pes vnáší do třídy lásku, hravost, optimismus.
Jakákoliv terapie pro děti zdravotně znevýhodněné
je hodně důležitá. Tyto děti vnímají svět kolem sebe
jinak a terapie jsou tak pro ně nezbytností.
Ve speciální třídě má Blesk se svým pánem
trochu jinou práci. Čtyři děti již mají pro svého
kamaráda nachystanou misku s pitím a piškoty.
Přivítání není tak spontánní jako v předešlé třídě,
protože zde jsou děti samostatnější, komunikují
a jejich postižení není tak rozsáhlé. Proto také
canisterapie probíhá v jiném duchu. Pes je zde

Z ČINNOSTI DPS „PENZION“
– PROSINEC

hlavně kamarádem, který motivuje k činnosti, je
s ním legrace a pomáhá u dětí odbourat strach
ze psů. I v této třídě využíváme pomůcek zapůjčených Cantesem k rozvíjení smyslů, jemné motoriky
a počtů. Formou her si děti procvičují a upevňují
to, co si ve škole dosud osvojily. Blesk je pečlivým
pozorovatelem, je zapojen do her a soutěží a také je
náležitě odměněn.
Chtěli bychom panu Tauerovi poděkovat za
práci, kterou zdarma pro tyto děti vykonává. Děkujeme také sponzorům, kteří každoročně přispívají
na mimoškolní činnost dětí.
Ivana Vondrová
Speciální základní škola Polička

Senioři se sešli také s dětmi z MŠ na Palackého náměstí na předvánočním malování. Příjemně strávené
společné dopoledne ve společenské místnosti Penzionu při výrobě papírových vánočních stromečků se
velmi líbilo a už teď se všichni těší na další setkání.
Šikovné ručičky seniorů vyráběly v prosinci vánoční
zvonečky, které ozdobily prostory v Penzionu.
V předvánočním čase nechybělo ani pečení
cukroví na narozeninové zpívání. Samozřejmě jsme
nezapomněli ani na společné zdobení vánočního
stromečku v jídelně DPS Penzion. Senioři si při
zdobení zazpívali společně s pěveckým souborem
Poupata koledy.
Nezapomnělo se ani na výlet, tentokrát to byla vánoční výstava v Kamenci a večerní projížďka vánoční,
osvětlenou Poličkou.
Poslední sobotu před Štědrým dnem proběhl
v DPS Penzion Adventní koncert, na kterém vystoupil
Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce. Součástí programu bylo i vystoupení dětí s vánočním příběhem.
S rokem 2007 se senioři rozloučili na Silvestrovské
zábavě. S kulturním programem vystoupil pěvecký
soubor Poupata s panem Hladíkem. K poslechu i tanci hrál Venca band ze Svitav. Zpívalo se, tančilo, hráli
se různé hry - nálada byla veselá, všichni se příjemně
bavili a doteď na silvestra v Penzionu vzpomínají.

KARDIOKLUB ZVE
Kardio klub zve na valentýnskou vycházku za
krásou zimní Vysočiny.
Kdy: sobota 16. února 2008. Sraz na vlakovém
nádraží v Poličce odjezd autobusem 9.15 do Pusté
Rybné. Pěší vycházka do Borové. Zváni jsou všichni, kdo chtějí pro své srdce něco udělat.
Za výbor kardio klubu
Chvojsíková Zdenka
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KLUB ZDRAVÍ ZVE
Je to jen sval nebo sídlo emocí? Lidské srdce
je schopno neuvěřitelných výkonů na hranicích
všech rekordů, v normálním i přeneseném slova
smyslu. Denně bez ustání vynakládá systolu
za diastolou stejnou námahu, aby krví, kterou
přečerpává v důmyslném dvoukomorovém systému, dopravilo buňkám nezbytnou směs kyslíku
a dalších plynů a aerosolů, které buď obsahuje
ovzduší kolem nás, nebo si je uměle upravujeme přídavkem nikotinu a jiných uznávaných
škodlivin jako je smog, motorové spaliny, kouř
z topenišť… Pokud jde o emoce, pak určitě znáte,
jak radostně vám srdce poskočí, když spatříte
milovanou osobu, jak se umí sevřít strachem,
obavami, znáte určitě spojení radostné srdce,
upřímné, čisté, trpící, zmučené, proradné, zlé,
pokorné nebo zpupné…
Jedna moje známá říká: „Když udělám dobrý
skutek, cítím teplo v podklíčku.“ O tom, proč to
tak je, jestli má srdce opravdu svůj vlastní život,
jestli lze srdcem cítit, jestli se srdíčka lásky malují
oprávněně, o tom si dne 13. února 2008 přijďte
poslechnout přednášku na téma „Čeho je schopno
lidské srdce…“
Začátek je v 18.00 hodin a místo konání je
stejné: horní místnost Mozaiky. A protože jsme
na začátku roku nastartovali i minikurz hubnutí,
budeme pokračovat dalšími informacemi k tématu, včetně ukázek jídelníčku.
Stejně je však pro většinu z nás nejkrásnějším
zvukem hodinkový tlukot srdíčka dosud nenarozeného děťátka. Máte-li tu příležitost poslouchat,
užívejte si ji. Možná i vy si schováváte celé roky
neuměle nakreslená srdíčka, která vám jako vyjádření lásky dalo některé z vašich dětí. Srdce je
celosvětově srozumitelným symbolem. Ale bylo
by to málo, kdyby zůstalo jen u grafiky. Láska
musí být živá, stejně jako srdce. A tak vám přeji,
abyste prožívali nejen únorové dny kolem importovaných svatovalentýnských dnů se srdcem na
dlani. A buďte zdrávi.
Moc se na vás těším,
Hanka Ščigelová
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ŽE BY PŘIŠEL HARRY POTTER?
Většina mladých ty tajuplné knížky čte (třeba
lípy v Telecím, napsal tam mj.: „Kořeny – jak láskou
i tajně pod lavicí), stejně jako my jsme kdysi čítali - srostla se svou zemí.“ Tak nějak i já, ruku v ruce
napřed o Marbulínkovi nebo o kocourku Mikešovi, s ostatními skauty, pociťuji své vkořenění do hlíny
později už verneovky, cooperovky, mayovky nebo
těchto míst. Jakoby právě z tohoto kousku země
třeba i Káju Maříka a foglarovky.
vystupovala i do mne jakási oživující míza. SkoJenže si představte: já jsem toho brýlatého
ro mi to připomnělo jednu pasáž z Castanedovy
chlapce z Bradavic potkal tady na Vysočině. Před- „Cesty do Ixtlanu“, v níž indiánský šaman-čaroděj
tím jsem už desítky let svůj rodný kraj souvisle
z kmene Yaqui Juan Matus přivádí autora knihy
neviděl, nanejvýš tak na jedeni nebo na dva týdny. do míst, která Castanedovi vybavila vzpomínku na
Najednou jsem se s ním letos na jaře potkal, a na- krajinu jeho dětství - a říká mu: „Všechna tato země
stojte: všecek byl obsypán květy a nastrojen jako je tvá!“ Vypravěč namítá: „Nemůžete mi ji darovat,
nevěsta. To nemohlo být jen tak, musely v tom být vždyť není vaším majetkem.“ Ale Juan: „Proč ne?
čáry! Potom mne pozvedl do právě takových oblak, Proč bych ti nemohl dát celou tuto zemi? Je tvoje - ne
jaké zde dovedl kreslit jen korouhevský pani řidící
k tomu, abys ji používal, ale aby sis ji pamatoval.
učitel Šindler, a nést mne nad potůčky, palouky, Každý kámen, každý oblázek i keř na tomto kopci
lesy, chaloupkami a koupajícími se naháčky až
je tvůj. Každý červ, který tady žije, je tvým přítelem.
do modravých dálek. A najednou tu stál přede Pevně si ulož do paměti každý její rys. Na toto místo
mnou sám Harry v pěkně střiženém fráčku s bles- budeš přicházet i ve svých snech. To je tvé místo:
kem vpáleným do čela, mávl hůlčičkou a všechny sem budeš ukládat své zdroje a reservy.“ Pak Indián
koruny stromů obalil zlatou a červenou svatozáří. ztiší hlas a téměř šeptá: „Na tomhle místě zemřeš...
Jejich lístky se mi jevily jako nespočetný poklad
Zemřeš tady, bez ohledu na to, kde zrovna budeš.
marnotratně rozhazovaných drobných zlatých min- Každý bojovník má nějaké místo, kde umře. Místo,
cí, vznášejících se vzduchem a zvolna klesajících
které si oblíbil, které je prosyceno jeho nezapomek zemi. Někdo by řekl: „Na tom nic není, totéž zde
nutelnými vzpomínkami, na němž mocné události
vídáme každoročně znovu a nestačíme to zametat.“ zanechaly svou stopu, místo na kterém se stal svědJenže já na to musel čekat desítky let. Pro mne to
kem zázraků, místo kde mu byla odhalena tajembylo kouzlo! Často vídáme neobyčejné věci a pro ství a kam ukládal svou osobní sílu. Bojovník má
jejich všednost si neuvědomujeme, kolik je v nich
povinnost vracet se na místo, které si oblíbil... Vrací
nádhery, jaký oslnivý dar pro oči! Je jenom třeba se tam tak, že buď přichází fysicky, anebo ve snech.
naučit se správně dívat. Kdo jiný by mi byl vdechl A nakonec až se naplní jeho čas na zemi a on pocítí,
tak úžasný dar dívání, než Brumbálův nejtalentova- že smrt mu poklepala na rameno, jeho duch, který je
nější žák? Mince, cennější pravého zlata! „Jak peníz
vždy připraven, odletí na jeho oblíbené místo a botiše položený slepci, jsi tu můj podzime,“ pozdravil
jovník tam zatančí tanec pro svou smrt.“
tu krásu František Halas. A Nezval přispěchal s jiSlova, která zde promlouvá indiánský šaman
ným veršem: „Podzim už platí listím svou útratu...“ z kmene Yaqui, mohli bychom si v tomto smyslu
Oba básníci byli z Vysočiny. A nakonec listí opada- vztáhnout i sami na sebe: pro nás je to především
lo, přišel sníh, a tak před očima mine, nyní hosta
Vysočina v bezprostředním okolí Poličky, ale také
z daleka, se za jediný rok mihly všechny čtyři roční
celý ten okruh, Bystré, Nedvězí, Lucký vrch, Telecí,
doby. Najednou jsem byl zase doma. Znovu jsem si
kraj našich indiánských her a skautských výletů,
uvědomil: jen tato země je má, žádná jiná! A nikdo
kraj prvních lásek a tisícerých zážitků dobrých
mi ji nikdy nevezme!
i vzrušujících a třeba i tragických jaké z nás už
Před odjezdem jsem navštívil skautskou schůzi, nikdo nevyrve. Ať budeme jednou v budoucnu ve
neboť jsem mezi tyto chlapce vstoupil po předcho- chvíli smrti kdekoli, nemusíme se bát, že přijdeme
zím klubovním životě u “Zlatých blesků“ v roce
o svou “krajinu“, v níž je uložena naše životní míza
1945 a nikdy jsem se odtud nedal vyhnat. V klu- a síla. Náš duch se určitě v tu chvíli vrátí tam, kam
bovně jsem na zdi zahlédl obrázky stanů, slova
jsme po celý život ukládali svou energii, rané záo nespoutané duši za všech okolností, o volnosti
žitky víry, své touhy a naděje. Ať budeme kdekoli
v přírodě, a vzpomněl jsem si na dávné indiánské
a ať zemřeme jakkoli... I kořeny naší víry jsou tady
hry, na totem, na tajuplné obřady, na probíhání ho- a tkví hluboko v té zemi a vždy znovu odtud vyřící branou a na odhazování úlomků březové kůry
rážejí a propůjčují našemu životu smysl. Sem patři
do plamene táboráku. Tam mělo shořet všechno, co
i někdejší slova Halasova: „Já se tam vrátím, já se
by se mohlo jednou postavit do cesty na skautské
tam i poslepu vrátím... I kdyby mi oči jen pro pláč
stezce. (Před pár dny jsem si tu povídal v dobré
zbyly, já se tam vrátím...“
pohodě s bratrem Františkem Petrásem, dnes už ho
Také jsem si ve skautské klubovně dlouho pozdravím na jeho dlouhé pouti do věčných lovišť.)
zorně prohlížel velký nápis na čelní stěně. Bratr
Všechno, co tu potkávám, je do mne bytostně
Zdeněk Voldán napsal “Jsi opět svoboden!“ Možná
vrostlé. Možná to opravdu cítím jako ti dávní In- ta věta vytryskla v nadšení nad novými politickými
diáni, o kterých jsme ve skautských oddílech snili. svobodami, které se začínaly rýsovat bezprostředně
Když malíř J. V. Síla psal verše k poctě Lukasovy
po roce 1989, určitě nad obnovením skautingu, za
mého života už třikrát zakázaného. To všechno je
pravda, moje myšlenky se však ubíraly dál a měl
jsem pocit, že pronikají do ještě větších hloubek.
Což nemůže být člověk svoboden sám v sobě
i za mnohem stísněnějších podmínek? Nepociťuje
výzvy k svobodě už z řádu přírody, z vanutí větru,
z možnosti se radovat za jakýchkoli okolnosti? Což
není projevem svobody už to, ž smím být pohotově
příteli, kdykoli bude potřebovat mé pomoci? Už
dávní řečtí filosofové se dopracovali k velkému poznání: Uvědomuji si svou svobodu a už proto o ni
nemohu být nikdy a nikým připraven. Bývali jsme
stísněni a svou svobodu jsme nebrali na vědomí.
A přece jsme ji měli a máme. Může se v budoucnu opět stát cokoli, nikdy nic není definitivní. Ale
skauting – a s ním příroda rodného kraje - nás vede
k úžasnému porozumění: jsme svobodni a zároveň
víme, že svou svobodu nikdy nezneužijeme proti
komukoli jinému. Je to povznášející nápis na té
stěně skautské klubovny...
PhDr. O. A. KUKLA

DÝVÍDÝČKA, PÍSÍČKA
A DĚTSKÉ ČTENÁŘSTVÍ

STOLNÍ TENIS 2008
Regionální přebory mužů 5.1.2008
Úvod nového roku přilákal do Poličky, do příjemného a zmodernizovaného prostředí sokolovny, hráče
regiónu Svitav. Třetiligoví a divizní hráči z Litomyšle
a Moravské Třebové - Táborský, Špinar, Dostal, Maděra, Ertl, Zítka, ale také naši hráči - Baláš, Češka,
Čípa, Fendrych, byli zárukou vysoké kvality tohoto
již tradičního novoročního turnaje. Po třetí za sebou
se tento turnaj také odehrává jako regionální přebor
mužů, z něhož první hráč přímo postupuje na krajský
přebor mužů.
Turnaj nelze uspořádat bez obětavého nasazení
hráčů poličského oddílu stolního tenisu. Pan Fendrych s rodinou – bufet, Čípa – pokladna, Češka,
Střílek – losování a organizace turnaje, Baláš, Uttendorfský, Andrlík Jindřich – ceny atd.
Oddíl by chtěl touto cestou poděkovat sponzorům, kteří darovali velmi hodnotné ceny pro nejlepší
hráče. Byli to: Firma Prima pan a paní Švandovi, Planeta trade s.r.o., Masokombinát Polička a.s., Trafika
u Grubhofferů, paní Makovská, Sport bar Kréta pan
Dufek, Trafika pan Kubát, Papírnictví paní Kořínková, D.A.S. pan Tomáš Demel, Levný nábytek Polička,
Enter – obchod s výpočetní technikou a Truhlářství
J+J. Děkujeme.
Z výsledkové listiny:
Jednotlivci:
1. Táborský Jiří
2. Špinar Jaroslav
3. Moravec Zdeněk
4. Dostál Jiří
5. Zítka Patrik
6. Maděra Jaroslav
7. Baláš Josef
8. Švancara Miroslav

Litomyšl
Litomyšl
Vítějeves
Litomyšl
M. Třebová
M. Třebová
Polička
Vítějeves

Družstva:
1. Špinar – Táborský
2. Češka – Baláš
3. Ertl – Zítka
4. Moravec – Švancara
5. Čípa – Fendrych
6. Vymětal – Pokorný
7. Štarman – Dostál
8. Maděra – Bálský

Litomyšl
Polička
M. Třebová
Vítějeves
Polička
Linhartice
Litomyšl
M. Třebová, Litomyšl

Krajské přebory starších žáků 13.1.2008
Do Poličky, do sportovní haly Základní školy
Na Lukách, se sjeli nejlepší hráči pardubického kraje v kategorii – starší žáci a žákyně. Na tento turnaj
nominují své hráče jednotlivé regióny – Pardubice,
Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Celkem se přeborů zúčastňuje 32 chlapců a 12 dívek. Z Poličky byli na
turnaj nominováni Štěpán Bezděk a Jakub Trnka. Neztratili se, ale ve skupinách skončili na třetích místech
a do závěrečných klání nepostoupili.
Poprvé za dlouhá léta přijeli všichni nominovaní
hráči, oznámil po prezentaci hráčů hlavní rozhodčí
pan Pavel Jirsa. Hrály se soutěže jednotlivců chlapci,
dívky, čtyřhry chlapců a dívek a mix.
Vítězové v kategorii chlapců a dívek postupují
přímo na mistrovství republiky.
Z výsledkové listiny:
Chlapci: 1. Lukeš Marek
Tesla Pardubice
2. Pečinka Lukáš
Holice
3.-4. Kaplan Vojtěch Ústí nad Orlicí
Hakl Miroslav
Tesla Pardubice
Dívky:
1. Burešová Kateřina Litomyšl
2. Syrová Lucie
Litomyšl
3.-4. Fišerová Kateřina Chrudim
Kapounová Barbora Ústí nad Orlicí
E. Střílek

Povzdechy nad tím, že děti (a nejen ony) přestávají číst, že DVD a počítačové hry vytěsňují
knížky, a „že se není co divit, že je dnes mládež
taková“, jsou už šlágrem dnešních společenských
konverzačních témat. No, něco na tom zjista
bude, ale situace rozhodně nebude tak tragická,
jak by se mohlo zdát. Rozhodně si však nemyslím,
že knížky (ty primitivní verze DVD) už prostě
děti nebaví. Svět, který se před malými čtenáři
mezi stránkami otevírá je, na rozdíl od vizuálních
médií, ohraničený pouze jejich vlastní fantazií
a ta byla vždycky nejnevyčerpatelnějším zdrojem
zábavy, jaký kdy byl „vynalezen“. Pravda, knihám
chybí onen kouzelný knoflík ON, který stačí
zmáčknout a zmíněná věc vás začne automaticky
bavit, a snad právě jeho absence způsobuje, že
v konkurenci knoflíkových přístrojů literatura
ztrácí body. „Zapínání“ knížek je o něco náročnější a děti se ho většinou jen těžko učí samy;
bez pomoci rodičů se většinou neobejdou. Hlasité předčítání, umožnění snadného přístupu ke
knížkám a povídání si o příhodách papírových
hrdinů otevírá před malým člověkem dobrodružství, které se dá prožívat kdykoliv, kdekoliv
a jakkoliv dlouho.
O tom, že to s dětským čtenářstvím nevypadá
zas tak špatně, mě přesvědčuje nejen vzrůstající
počet malých návštěvníků knihovny a jejich reakce, ale třeba i krásné strašidelné povídky sepsané
dětskými spisovateli v rámci naší podzimní soutěže (viz str. 16).
P.S. A k tomu, na nejnovější knížku nepotřebujete každý rok novou grafickou kartu.
Jan Jukl
(vášnivý hráč počítačových her)

JAROŠOV

MLADĚJOV NA MORAVĚ

BANÍN

TRSTĚNICE

POLIČKA – STŘÍTEŽ

Pohostinství v obci Jarošov nedaleko
Litomyšle. Výčep, sklady, taneč.
sál, byt, zahrada, el. 230/400V, veř.
vodovod, septik, bojler. Pozemek:
1171 m2.
1.480.000,- Kč

Pozemek k výstavbě na pěkném
místě v obci Mladějov na Moravě,
15 km od M.T. Přípojky přes silnici
nebo od soused. parcel. Plocha
pozemku: 2777 m2.
230.000,- Kč

Bývalé venkovské panství s prostory
jízdárny v Baníně. Využíváno
jako sklady. Možnost dokoupení
pozemku od PF.
Zastavěná plocha 5620 m2.
1.290.000,- Kč

RD/ZU 3+kk v Trstěnicích. Výměnek
1+1. Uzavřený dvůr. Veř. vodovod,
žumpa, el. 230/400 V, ÚT na TP,
bojler. Rozsáhlé chlévy, stodola,
zahrada. Pozemek: 3209 m2.
2.430.000,- Kč

RD k rekonstrukci v obci Střítež.
Kůlna - možno využít jako dvojgaráž,
zahrada, el. 230/400V, voda - obecní,
lokál. vytápění na TP.
Pozemek: 1100 m2.
520.000,- Kč

HRADEC NAD SVITAVOU

HRADEC NAD SVITAVOU

Koupím dílenské prostory pro drobnou dřevovýrobu v Poličce nebo okolí. Do 400 m2. Tel.: 606 632 011
Sháním stylovou chalupu v okolí Borové, Březin. Dobrý stav, voda, příroda. Tel.: 739 732 841 (jen SMS)
Pro klienty hledáme byty, néjlépe v OV, okres Svitavy. Nabídněte. Tel.: 461 542 921
Koupíme rodinný dům nebo chalupu v okolí Jedlové. Tel.: 605 743 180
Hledáme pozemek k výstavbě RD na okraji Poličky. Tel.: 736 541 132 (prosím pouze SMS)
Prostorný rodinný dům se zahradou
v obci Hradec nad Svitavou. Sklep,
zděná dílna, dřev. kůlna. Dům je
vhodný k okamžitému nastěhování.
Pozemek: 368 m2.
Cena: 965.000,- Kč

Zemědělská usedlost se 4 byty
v Hradci nad Svitavou, se stodolou,
býv. stájí, 2 garážemi, el. 230/400V,
žumpa, septik, plyn. příp.
Pozemek: 5739 m2.
2.650.000,- Kč

14

POLIČSKÁ DIVADELNÍ SEDMA A PRVNÍ ČESKÁ KOVÁŘKA TEREZA VENCLOVÁ
Pokračování seriálu rozhovorů se studenty vysokých divadelních škol. Tentokráte s Terezou Venclovou, studentkou scénografie na pražské DAMU, která
pořád neví, co by.
Čau Terezo, dáš si cukroví nebo pivo nebo čaj?
Děkuji, jsem dostatečně obalena z domu, ale
čajem bych nepohrdla. Co to je?
Nový Word. Jaká byla tvoje první oblíbená
hračka?
Nevím jestli první, ale byla to skákací plechová
zebra na klíček… určitě první nebyla.
Myslel jsem nějakou hračku, kterou sis vyrobila.
Hmm... nevím…
Já jen, jestli jsi už od dětství byla taková ta
hračička.
Ušila jsem sestře (Mirce) hadrového slona a je
fakt, že pak chtěla udělat stejného do svého divadla
„Jak sloni k chobotu přišli“. Děda švec, aby mě zabavil,
mi dovolil zatloukat floky a tak jsem zatloukla velké
množství hřebíků – ne však do podlahy.
No vida. Na základku jsi chodila do Pomezí
a co pak?
Pak na gympl v Poličce.
Tam jsi něco kutila?
Dost mě bavila výtvarka, dokonce jsem z ní
i zcela nečekaně maturovala společně s Radimem
Vizvárym.
Taky pamatuji, že jsi hrála v kapele.
Jo, byla to folkové seskupení. Hráli jsme vedle
majálesu dokonce i na Portě. Byl tam také Kukus,
Míra Jílek, Dráža… Neměla bych zapomenout na
mé první divadelní angažmá, což obnášelo roli nápovědy, flétnistky a oponářky v jedné loutkové hře
o čertech.
No vidíš, to jsem ani nevěděl, že jsi vlastně začínala s Radimem z předchozího dotazování.
Pozor, teď si uvědomuji, že moje úplně první
vystoupení proběhlo v sedmé třídě na základce
v Pomezí s mojí sestrou (z předpředchozího dotazování), kdy jsme hrály sestry Irču a Jarču ve hře
Ztracený klíč, kterou režírovala paní učitelka Milada
Koukalová.
To koukám, jak je to vše propojené. Pojďme dál.
Co bylo po gymnáziu?
Tak nějak jsem nevěděla co bych a líbilo se mně
umělecké kovářství a tak jsem si řekla proč ne. V Turnově mě ale nechtěli vzít, protože tam do té doby
kovařinu nestudovala žádná ženská.
A?
Museli, přijímačky jsem udělala a nic jiného jim
nezbylo.
No vidíš, takže první česká umělecká kovářka se
jmenuje Tereza?
Asi jo.
To jsem si vždycky říkal, že to muselo být skvělé
být jedinou ženou mezi kováři, jak ti pomáhali pilovat a kovat a podávali perlík a dmýchali měchy.
No, kluci na mě byli hodní, naučili mě pít „Krvavý
kladivo“ (viz. příloha), ale když jsem třetí měsíc pilovala z krychličky kuličku a naopak, tak jsem si říkala,
jestli mi to stojí za to…
A?
Dneska vím, že rozhodně jo, protože mi kování
dalo hodně, nejen stran řemesla, ale i co se týče …
hm.. to jsou takové ty řeči…náhledu na svět (smích).
Děkuji. Jestli mohu skromně podotknout, studují tam
další holky.
Jaké jste tam měli předměty a čím je studium
ukončeno?
Málo biologie a dějepisu, žádná filosofie, ostatní
předměty normálně a navíc technologie, dílny a ateliéry. Maturovala jsem z dějin umění..to je vyhrabávání (z paměti)... technologie, angličtiny a obhajovala
jsem maturitní práci, což bylo takové vozítko s třemi
koly pro jednoho Jedouce (soška) s názvem „Kolotáč
drkotáč“. Nevím, jak moc se mám chlubit…
Čím víc tím líp.
S touhle prací jsem získala první místo v studentské sekci mezinárodní soutěžní přehlídce uměleckého kovářství „Hefaiston“ na hradě Helfštýně.

15

Kolik ti vůbec bylo?
Dvacet jedna. Pak jsme jeli do francouzského
Rouenu vystavovat maturitní práce našeho ročníku
na přehlídku „Tource de force“, kde jsme pak měsíc
vedli workshop pro náhodné návštěvníky a týden
pro německé a francouzské kováře.
Co dál po této druhé maturitě? Počkej, Čech byl
po tobě?

…Jmenuje se Jakub, režíruje, hraje v kapele
i v L. S. Věku.
Máte byt?
Bydlíme v podnájmu.
No vida. Ještě něco?
Myslím, že to úplně stačí.
Na konec očekávaná otázka, kdy a s čím a s kým
tě uvidíme v Poličce?

Fotografie ze hry, která bude 8.2. uvedena v Divadelním klubu (Tereza Venclová je třetí zleva)
Ano, a Petr Cach přede mnou, s oběma jsem
S divadlem i kapelou budeme hrát v pátek
se tam minula. Pak jsem pro změnu nevěděla, co
8. února v Divadelním klubu. Bude to představení
bych, a tak jsem zkusila v Olomouci učitelství vý- „Fucking generation aneb zbavme se svých patosů
tvarky pro ZUŠ a po třech letech jsem zjistila, že
a hymen“. Je to taková panková psychoreality show,
mě to nebaví (jsem rychlá co?) a protože mě setra
samozřejmě s loutkami a živou hudbou. Pak zahrajenalákala na scénografii na DAMU a protože jsem
me s kapelou „Císařovy nové Šarty“.
zase nevěděla, co bych, tak jsem to zkusila a ono
Tak to se těším, protože jsem tě ještě neviděl ani
to vyšlo.
neslyšel. Sakra, nevzala sis ani jedno cukrovíčko.
No vida. Co s Olomoucí?
Beru si linecké…
Tam jsem na rok přerušila a pak souběžně stuPozdě!
dovala obě školy, ale na Olomouc reálně nezbyl čas,
Vzájemné díky za rozhovor…
takže jsem toho nechala.
Tzn, že na DAMU jsi šla ve 24 letech. Sestra tě
P.S. Recept na krvavý kladivo: v kotlíku svaříme
chtěla jako svoji osobní scénografku?
červené víno (libovolné množství), osladíme, přidáme
To možná taky, ale hlavně chtěla moje štěs- máslo a zalejeme rumem...
tí…(smích).
Dotazovatel P. Erbes
Teď jsi ve třeťáku. Co jsi podnikala od těch přijímaček?
Je toho hodně… dělám scénografii, to znamená
výtvarno ve školních představeních. Tedy kostýmy
a kulisy a protože jsem na katedře „Alternativního
a loutkového divadla“ tak i loutky. Scénograficky
spolupracuji s divadlem Mimotaurus a se spolužáky
a kamarády jsme založili loutkový soubor Věk.
Tuším, že i hraješ?
Tak nějak jsem se k tomu připletla, stejně jako ke
školní kapele.
Kolik máš na triku představení?
Počkej, já to spočítám…dva, počkej…asi sedm.
Ve všech jsi také hrála?
Ne, jenom ve dvou, někdy si také musejí zahrát
studenti herectví.
Co ta kapela?
Hrajeme vokálně instrumentální brainstorming.
Šmankote, co to je?
No… já nevím, ale zní to dobře… tedy ta hudba.
Hraješ na saxofon. Učil tě někdo?
9 let jsem chodila v Poličce na ZUŠku k paní
učitelce Lídě Mazalové na flétny. Na saxofon jsem
se učila sama.
Hraješ ještě s Jindrou Pevným?
Teď máme uměleckou pauzu…
Vítězný výtvor Kolotáč drkotáč
Trocha bulváru… Co dělá Petr?

BOJÍTE SE RÁDI?
Literární soutěž o nejlepší strašidelnou
povídku či horor.
Podzimní literární soutěže „Bojím se rád(a),
píšu rád(a)“, kterou pro děti vyhlásila Městská
knihovna v Poličce, se zúčastnilo 85 autorů. Přinášíme tři z třinácti oceněných prací. Děkujeme všem
zůčastněným a těšíme se na vaše příští výtvory.
Zážitek z lesa
Jednoho krásného podzimního dne jsme se
vydali s rodinou do lesa na houby. Les krásně
voněl, ptáci zpívali a houby jsme nacházeli na
každém kroku. Košíky jsme měli skoro plné, ale
ještě jsme chtěli projít blízkou houštinu. Přišli
jsme k ní a vtom jsme uviděli plno ostružin. Měli
jsme už docela hlad, a tak jsme se s chutí pustili
do té dobrůtky. „Kam zmizel dědeček“, zeptala
jsem se maminky. „Ten šel už dávno napřed“,
odpověděla. V lese čas rychle ubíhal, a tak jsme
se rozhodli vydat na cestu zpátky. „Maminko,
počkej“ řekla jsem, „ještě si natrhám pár ostružin
na cestu“. Došla jsem k houštině a vtom se stalo
něco strašného. Z křoví se ozvala hlasité chrochtání: „chro, chro, chro“ ! Strašně jsem se lekla
a hrůzou přestala dýchat.
Když jsem se vzpamatovala, začala jsem
křičet: „pomoc divočák“ ! Maminka mi nevěřila,
dokud se neozvalo chrochtání znovu. To už jsme
všichni utíkali. Potom jsme uslyšeli, jak něco
v křoví zapraskalo. Byli jsme moc překvapeni,
když se v křoví objevil dědeček. Hrozně se smál
tomu, jak pěkně nás vylekal. Na tento zážitek nikdy nezapomenu a vždycky, když jdeme do lesa,
nechodím už do houštiny.
N. Červená,
4. třída ZŠ

AMATÉRSKÁ
VOLEJBALOVÁ LIGA

V uplynulém měsíci byly odehrány následující
dekou, abych nic neviděla. Koukala mi jenom
noha. Najednou jsem měla na palci mokro a vlh- zápasy s výsledky:
3. 1. Bystré - Pajdáci 2:0; Bystré - K6 0:2, Pajdáko. Jedním okem jsem vykoukla, celá ustrašená.
Hned jsem se začala smát. Palec mi oblízl náš pes. ci - K6 0:2
10. 1. ASPV - A Bukvičky 2:0, Uzený sardinky
Ten rámus dělala také Zorka – prázdnou miskou,
protože měla hlad. Střapatý stín na stěně vytvo- - A Bukvičky 2:0, Uzený sardinky - THT 0:2
17. 1. A Bukvičky - Pajdáci 0:2, THT - Pajdáci
řila svíčka. Dala jsem Zorce najíst a pak jsem jí
1:1; THT - K6 0:2
četla pohádky.
24. 1. Česká soda - A Bukvičky 0:0, Česká soda
P. Richterová,
4. třída ZŠ - THT 0:2; ASPV - THT 2:0
Texty prošly redakční úpravou.

Rozpis zápasů na příští měsíc:
7. 2. Česká soda - Bystré, ASPV - Bystré, ASPV
- Pajdáci
14. 2. Česká soda - Pajdáci, Česká soda - K6
Upozorňujeme pravidelné i náhodné psavce,
21. 2. Uzený sardinky - Bystré, A Bukvičky - Pajže se, každý pátek od 14.00 hodin, koná v čítárně
Městské knihovně v Poličce „literární kroužek“. dáci, Uzený sardinky - Pajdáci
28. 2. Česká soda - A Bukvičky, Česká soda
Při čtení, povídání a psaní se můžete pobavit
- THT, A Bukvičky - THT
i poučit. Jste srdečně zváni!
Kompletní rozpis a výsledky odehraných zápasů
Jana Onesorková naleznete na www.policka.cz/avl
Jaroslav K. Dvořák
dětské oddělení poličské knihovny

Bez názvu
Tento příběh začíná tím, že jsem byl na chatce
u své babičky.
Byla tmavá noc bez měsíce. Já musel už spát,
ale nešlo to, protože chrápot mého dědy se rozléhal po celé místnosti. Ale chrápání brzy přerušil
strašlivý křik, který zněl z vedlejší místnosti.
Děda otevřel oči, ale hned je zase zavřel, byl
tuhý jak veka. Naštěstí jsem si vzpomněl, že děda
má pod postelí schovaný revolver. Nabil jsem ho
a pomalu otevřel dveře. Byli tam tři ozbrojení
muži. Neváhal jsem a zmáčkl spoušť – a znovu
a znovu a znovu. V tu chvíli mi došly náboje, ale
nebylo třeba panikařit: Všichni byli mrtví. Po stěnách byla krev. Uvědomil jsem si, že jsem vrah,
ale i oni byli vrazi, tak za to museli zaplatit.
Babiččina chajda je v opuštěném lese někde
v zapadákově. No nic, vzal jsem babiččino polorozbité kolo a jel lesem. Jel jsem, jel a jel, když
vtom v křoví zapraskalo. Vyběhl z něj kanec
a roztrhal mi nohu. Použil jsem revolver – prásk,
prásk, prásk. Za mnou se táhla krvavá čára. Všichni vlci byli v pozoru, šlapání s jednou nohou bylo
náročné. Nakonec mě dohonili a s velkou bolestí
sežrali. Zbylo ze mě jen oko, které se rozkutálelo
z kopce až se zakutálelo a sežrali ho švábi.
A to byl konec všeho: mě, mé babičky, mého
dědy a mého oka.
Poděkování: Rád bych poděkoval mému stolu,
který mně se vším pomáhal.
A. Urbánek,
5. třída ZŠ
Hlučné strašidlo
Jednou sobotu, když jsem byla sama doma,
jsem si zapálila voňavou svíčku a četla jsem si
strašidelné pohádky. Byl tam zlý kouzelník a jeho škaredá pomocnice. Všude bylo ticho a svíčka
voněla. Najednou se ozval divný zvuk, jako když
někdo skřípe zubama. Po stěně se zjevoval stín
střapaté hlavy. Světlo svíčky se rozbíhalo a stín
byl tu větší, tu menší. Přikryla jsem se v posteli
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím zachov. dům v obci s občan. vybaveností (Sebranice, Lubná, Dolní Újezd apod.)
Dobré dopravní spojení do Poličky upřednostňuji.
Tel.: 605 743 180
•
Pozemky pro individuální výstavbu RD,
větší celky i jednotlivě, dobrý příjezd, IS výhodou.
NABÍDNĚTE! Tel.: 606 632 011
•
Koupím byt 3+1 (kolem 80 m2), ne panel, nejlépe se zahrádkou nebo RD (2+1) s možností půdní
vestavby. Tel.: 607 839 928
•
Koupím pozemek pro stavbu RD v Poličce
nebo blízkém okolí. Tel. 776 353 659
•
Zavedená silná banka vypisuje z důvodu
rozšíření produktové nabídky a zkvalitnění péče
o klienty výběrové řízení pro práci finančních
poradců. Využijte možnost seberealizace a rychlého kariérového růstu.
Výdělek po zkušební lhůtě bude 20 – 25 000,-Kč.
Stručný životopis a kontaktní údaje posílejte na
r.habrman@tiscali.cz nebo do naší kanceláře Eimova 291, Polička do 16.2.2008. René Habrman
- obchodní ředitel, tel. 777 103 994
•
ČMSS pořádá výběrové řízení na místo ASISTENTKY (ASISTENTA) PRODEJE. Nástup možný
ihned. Požadujeme zdatnost v práci na počítači,
dobré komunikační schopnosti a ochotu k sebevzdělávání.
Nabízíme kvalitní zaškolení a získání praxe
v oblasti bankovnictví, zázemí kanceláře a zajímavý příjem. Stručný životopis posílejte do 16.2.2008
na rene.habrman@cmss-oz.cz nebo do kanceláře
Eimova 291 Polička. René Habrman - obchodní
ředitel, tel. 777 103 994
•
Koupím staré pohlednice do r. 1945. Tel.
608 420 808

CESTOVATELSKÉ OMYLY
Máme takovou láhev, okurkovou. A není vůbec
důležité, kdo do ní dal první kamínek z naší první
cesty mimo naši zem. Dnes už je skoro plná. Vezmu
do ruky třeba tenhle:
Naše první cesta vedla na Balaton - bylo to
v roce 1970. Protože jsem jeli do „spřátelené“ země,
stačil tehdy občanský průkaz s tak zvanou výjezdní
doložkou. Ta se udělovala pro MLR (Maďarsko) PLR
(Polsko), NDR (Německá demokratická republika,
BLR (Bulharsko) a pak byla druhá skupina VSR
(Vietnamská soc. republika), KLDR (Korejská lidově
dem. republika, atd.) Musím ten dlouhý úvod napsat,
protože na maďarských hranicích maďarský celník
dal razítko manželce do doložky pro MLR, ale mne
nechtěl pustit. Nevěděl jsem proč a tak mi řekl „Ty
nejedeš do Maďyár, ale do Vietnam.“ Vysvětloval jsem
mu, že mi to tak vydala okresní správa víz a pasů
Svitavy a on mi pořad opakoval ať tedy jedu zpátky.
Smutně jsem vysvětloval, jak je to daleko, a on jen
stál a poslouchal. Pak řekl památnou větu: „Ty povedz
tam ty Svitavy, ještě raz a buděm na těba vyszeröš.“
A picnul tam to razítko.
Přejeli jsme pak trajektem z Tihanyi do Fonyódu
a postavili náš skromný karavan vedle napucovaného Taberta z Německé spolkové republiky. Pán měl
dvouapůlitrové Audi a pěknou odbarvenou blondýnu,
která do vody Balatonu chodila pouze ve vodní čepici
podle poslední módy - samá kytička, byla to vlastně
ještě jedna paruka, její vznešená vlnivá chůze byla
korigována mou myšlenkou, jak by asi chodila, obtěžkána obouruč nákupními taškami, jako u nás doma.
Ale musím uznat, že na naše pozdravy odpovídali oba
vlídně, i když z nich byl nepatrně poznat ten rozdíl
Škoda MB 1000 a Audi Quattro. Co se však nestalo, či
spíše stalo: Pán, jak jsme se později dozvěděli, vysoký magistrátní úředník ve Fuldě získal pěkné komáří
bodnutí do předloktí jedné ruky, už nevím které. Tím
pro něj skončily plavecké radovánky a on tiše úpěl
pod karavanovým přístřeškem, zatím co madam opět
dokružovala k balatonské pláži. Než moje manželka
přichystala potravu, zeptal jsem se po předchozím

POLIČKA MŮŽE ZÍSKAT SHOW ZA 100.000 KORUN
S Českým rozhlasem Pardubice můžete pro svoji
obec nebo město vyhrát show v hodnotě 100.000
korun! Jak na to? Přihlaste svojí obec (nebo město)
do natáčení pořadu Posvícení. A vůbec nevadí, pokud jsme u Vás již natáčeli - soutěž je otevřená i pro
Vás. Obec, která získá v procentuálním přepočtu
k počtu obyvatel nejvíce hlasů, vyhrává a Český
rozhlas Pardubice pro ni uspořádá show v hodnotě
100.000 korun. Natáčet ale určitě přijedeme do všech
přihlášených obcí. NOVĚ můžete obec přihlásit také
zasláním korespondenčního lístku nebo pohlednice.
Tak neváhejte a zkuste pro svoji obec od Českého
rozhlasu Pardubice získat show v hodnotě 100.000
korun! Konečný termín pro hlasování posouváme až
na 15. ÚNORA 2008.
A jak tedy můžete obec přihlásit: Pokud svoji obec
nebo město chcete přihlásit pomocí pohlednice nebo
korespondenčního lístku, pak napište jméno vyvolené obce a přidejte i svoje jméno a adresu. Lístek zašlete na adresu Český rozhlas Pardubice, Svaté Anežky
České 29, 530 02 Pardubice a viditelně připište heslo
„SHOW“.
Chcete-li nám poslat raději SMS pak na začátek
zprávy napište klíčové slovo PCE pak uděláte mezeru
a napíšete název obce, pro kterou hlasujete. Jednotlivá slova ve víceslovném názvu obce oddělte mezerou.
Za celým názvem obce udělejte čárku (to je velmi
důležité). Pak napište svoje jméno, příjmení a adresu,
kde mezi jednotlivými slovy opět uděláte mezeru.
Hlas pro obec Valy by tedy vypadal následovně: PCE
Valy, Jan Novak Valska 12 Valy SMS posílejte na číslo
90 777 04. Počet SMS poslaných z jednoho čísla není
omezen. Tak můžete svojí favorizované obci poslat
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více hlasů. Cena jedné SMS je 4 Kč. Službu provozuje ATS Praha. Hlasy doručené pro každou obec
procentuálně přepočítáme k počtu obyvatel dané
obce. Tak nebudou zvýhodněna velká města a obce a šanci na vítězství má i malá vesnička. Vítězem
hlasování je ta obec, která získá nejvíce procentních
bodů. Ve vítězné obci Český rozhlas Pardubice
uspořádá zábavnou show v hodnotě 100.000,- Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit jen města a obce ležící na
území Pardubického kraje.
Pořadatel soutěže: Český rozhlas Pardubice
Forma hlasování: prémiová SMS. Odeslání jedné SMS stojí 4 Kč. Počet poslaných SMS z jednoho telefonního čísla není omezen. Poštovní
zásilka: ofrankovaná dle tarifu České pošty.
Termín pro zaslání hlasů (SMS nebo poštovní zásilka):
do 15. 2. 2008
Způsob vyhodnocení soutěže: Ukazatelem je
procentuální index - přepočet hlasů pro danou obci
k počtu obyvatel v dané obci žijících. Obec s nejvyšším procentuálním indexem vítězí. Výhra: Ve vítězné
obci uspořádá Český rozhlas Pardubice zábavnou
show v hodnotě 100.000,- Kč. Peníze nebudou vyplaceny v hotovosti ani nemohou být použity na
zaplacení jiného kulturního či sportovního počinu
obce. Český rozhlas Pardubice dodá vítězné obci
show (kulturní program).

Příklad textu SMS:
PCE POLICKA, JAN NOVAK EIMOVA 444 POLICKA
a odeslat na číslo 90 777 04

pozdravení, co se stalo, a pan soused mi ukázal
oteklou ruku sálající náležitou horkostí. Řekl jsem mu,
že proti hmyzímu hryznutí sebou vozíme lahvičku
s repelentem. Má němčina nebyla tak jednoznačná,
takže místo vysvětlování jsem repelent přinesl. Než
jsem se nadál, pán si lahvičku vzal a na tu oteklou
a rozdrásanou ruku nanesl silnou dávku prostředku,
který považoval za léčivý prostředek - a důkladně
vetřel. Tušil jsem, že to nedopadne nejlépe a když se
v pozdním odpoledni odebral do karavanu, měl jsem
zas pro změnu horečku a probdělou noc já. Nemohl
jsem se dočkat rána. Ráno nás milostivá paní přivítala
radostným úsměvem a hlasitým pozdravem a hned za
ní pan manžel, taktéž usměvavý a bez otoku. Hned
se začal zajímat o ten náš výrobek, který je prima,
(vyslov německy s chrčivým r) sehr prima, a při té
příležitosti jsme se dozvěděli, že asi to naše zdravotnictví v tom našem socialismu bude taky sehr prima.
Pak jsme se spřátelili a spolu jsme si notovali, i když
nám po pobřeží projíždějící vlaky tažené sovětskými
mašinami otřásaly našimi příbytky a vydávaly nevylíčitelný lomoz. Náš nový známý to charakterizoval
slovy: „Lokomotive mit dem Panzermotor“.
Ani kdybyste uměli plynně maďarsky nebylo vám
to nic platné, kdybyste se neměli na co zeptat. Mně se
stalo obojí: maďarsky neumím a zeptat jsem se nemohl. Proč? Vyjeli jsme do Fonyódu a pak šli klikatými
lesními cestami na vrch, z něhož je vidět Malý Balaton
a pak proslulá pusta, kde zanechal Jaroslav Hašek ve
své povídce svého synovce bez odpovědi proč ho
koušou mravenečkové. Kochali jsme se pohledem
směrem ke Kapošváru a cestou zpět zjistili, že jsme
zabloudili. Jakž takž jsme tedy trefili do města, ale
nevěděli, kde jsme nechali stát auto a tím pádem ani
jak se na něj zeptat. Po dlouhém bezcílném chodění
se náhle naše embéčko objevilo. Stálo si klidně – zřejmě tam, kde jsme ho nechali - a na naše hlazení jeho
haubničky, stříšky i zadečku reagovalo stejně jako
naše kočka, když nic nechce. Po nastartování jsem
ale slyšel spokojené předení motoru a věděl, že už je
všechno v pořádku.
V současnosti vzpomínáme na Balaton téměř denně. Takové panzermotory nám otřásají domem, když
kamiony zběsile dojíždějí ke kruhovému objezdu
přes klapající poklopy kanálů, aby pár metrů před
ním stejně zběsile dobržďovaly.
A. Klein

SILVESTR
„Ani se mi nikam nechce,“ zareagoval můj známý na otázku, kde letos oslaví Silvestra. „Ještě jsem
se nevzpamatoval z toho loňského. Představ si, co se
mi stalo: Zábava v plném proudu, teplo v sále k zadušení. Zamířil jsem na toaletu. Ve dveřích jsem se
srazil se spolužačkou.
„Člověče,“ otřela si čelo, „musela jsem si jít svlíknout kombiné, abych tu vůbec vydržela.“ „Dobrej
nápad,“ konstatoval jsem. „A nevešla by se ti do
kabelky ještě moje kravata? Sundal jsem si ji, abych
se neudusil a nemám ji kam dát.“
Bez řečí strčila kravatu do kabelky a víc jsme si
na ni ani jeden nevzpomněl.
Když se druhý den objevila ve dveřích, vypadala
jako by ji převálcovala lokomotiva. „Ty vole,“ řekla
místo pozdravu, „ještě že sis ke mně neschoval slipy! Dovedeš si představit co ten můj vyváděl, když
jsem ráno z kabelky vytáhla spolu s kombiné i tvoji
kravatu? Neumíš? Tak chvíli počkej a uvidíš. Je mi
v patách.“
Vpadl do bytu jako tajfun a pěknou chvíli jsme
si připadali jako na gestapu. Nikdo si neumí představit, kolik úsilí nás stálo, než jsme toho Othella
přesvědčili, jak to doopravdy bylo. A tak ať se nikdo
nediví, že letos zůstanu raději u televize. U ní můžu
tak nanejvýš usnout..
Ukázka z připravované knížky „Moje zvěř, já
a ti druzí“
elč

ZIMNÍ POHÁR ÚSTECKA
A SVITAVSKA VE VOLEJBALE ŽEN

NOVOROČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ PŘÍPRAVEK DÍVEK
První sobota v novém roce je dostaveníčkem
turnaje přípravek ve volejbale. Poličský Spartak
pořádá tento turnaj pravidelně. 12 družstev se letos
sjelo 5. 1. do poličské haly. Družstva byla rozdělena
do tří skupin po čtyřech a po základních skupinách
následovala nadstavba finále A, B, a C. Účastnice:
Polička A, B, C, Svitavy A, B, Lanškroun A, B,
D. Újezd, Žichlínek A, B, M. Třebová A, B.

Skupina C

Finále A

13. 1. se uskutečnilo v poličské sokolovně
1. kolo ZP žen ve volejbale. Turnaje se zúčastnila
4 družstva (Polička, V. Mýto B, Písečná a Kunvald.)
Při systému soutěže na dva hrané sety bylo první
kolo velice vyrovnané.
Poličské ženy vždy jasně vyhrály první sety a ve
druhých se zcela nepochopitelně trápily. Výraznou
převahu potvrdily na smeči, avšak slabší hra v poli
jim ubírala body.
Nastoupily: Eliška Machová, Alena Grubhofferová, Lucka Nešická, Jolana Havlíková, Jana Škrábková, Vlasta Klusoňová, Monika Sodomková a Lída
Haraštová.
Výsledky:
Polička - Písečná
1:1
25:21, 23:25
Polička – V. Mýto B
1:1
25:20, 25:27
Polička – Kunvald
2:0
25:14, 25:16
Písečná – V. Mýto
1:1
25:16, 19:25
Písečná – Kunvald
2:0
25:12, 25:18
V. Mýto – Kunvald
2:0
25:15, 25:15
Konečné pořadí po 1. kole
1. Polička
4:2
4b /1,203
2. Písečná
4:2
4b /1,176
3. V. Mýto
4:2
4b /1,112
4. Kunvald
0:6
0b

1. Svitavy A
2. Polička B
3. Lanškroun B
4. Žichlínek B
1. Polička A
2. Svitavy A
3. Lanškroun A
4. Polička B

Po druhém kolo, které se hraje 3. 2. v Písečné
může být pořadí úplně jiné, neboť družstva jsou
vzácně vyrovnaná. Poličské ženy obhajují loňské
prvenství.

Turnaj byl plný očekávání, neboť áčka Lanškrouna, Svitav a Poličky bojují v krajském přeboru
o přeborníka Pardubického kraje. Ze svých skupin
právě tato družstva postoupila společně s poličským
béčkem do finále o 1. - 4. místo. Až tady Polička
A klopýtla, když darovala bodík svému B týmu. Ale
nakonec své rivalky porazila. Stala se zaslouženým
vítězem celého turnaje. Svitavská děvčata skončila
na druhém místě, Lanškroun se musel spokojit se
třetím místem. Pro Poličku B bylo čtvrté místo maximem, a zaslouží pochvalu za výborné umístění.
Polička C přidala v konečném zúčtování místo 9.
Poličské vítězky: Marcela Uhlířová, Veronika
Pazlarová, Šárka Navrátilová, Barbora Slezáková,
Aneta Klusoňová
Hráčky všech družstev předvedly kvalitní výkony, za které si odvezly dorty, hrnečky a společenské
hry firmy Ravensburger.
Výsledky:
Skupina A

Skupina B

1. Polička A
2. Žichlínek A
3. M. Třebová B
4. Svitavy B
1. Lanškroun A
2. D. Újezd
3. M. Třebová A
4. Polička C

Finále B

Finále C

5. Žichlínek A
6. D. Újezd
7. M. Třebová A
8. Lanškroun B
9. Polička C
10. M. TřebováB
11. Svitavy B
12. Žichlínek B
har

OHLÉDNUTÍ ZA BĚHEM TERRYHO FOXE V POLIČCE
Rokem 2007 pravděpodobně končí dlouhá
patnáctiletá historie BTF v České republice a nutno zdůraznit, že úspěšná. Ukončení BTF v České
republice je způsobeno nastavením pravidel Nadací
Terryho Foxe v Torontu, která jsou pro BTF v ČR
právně nerealizovatelná a po stránce ekonomické
nesplnitelná.
Kdo byl Terry Fox a co udělal pro svět? Byl to
mladý Kanaďan, který se rozhodl přes svoje onemocnění běžet napříč Kanadou „Maratón naděje“.
V roce 1981 podlehl rakovině kostí. Ve světě se
zapsal svými běhy, které vydělávaly peníze na

POHÁR HEJTMANA
PARDUBICKÉHO KRAJE
I poličští volejbalisté vstoupili do zimního
poháru, a to velice úspěšně, když na domácí
půdě porazili družstva: Vysoké Mýto A a ŠSK
GJ Chrudim. Další kolo hrají 3. 2. v Nasavrkách
a třetí kolo 2. 3. v Bezděkově.
Po těchto předkolech následuje finálový
turnaj. Již tři roky nechyběli muži TJ Spartaku
Polička v závěrečných bojích o prvenství. Všichni
věří, že i letos budou v konečném pořadí hodně
vysoko.

Terry Fox

výzkum rakoviny v dané zemi. Tento slavný běh se
uskutečnil ve více než padesáti státech světa.
Chtěl bych se ohlédnout za historií tohoto běhu
v Poličce, z pozice hlavního pořadatele této humanitární sbírky na podporu výzkumu rakoviny. Dnes
mohu již s jistotou pro tuto dobu říci: „Byl jsem
posledním hlavním pořadatelem Běhu Terryho Foxe
v Poličce. Tento fakt mě netěší, ale co se dá dělat.“
V roce 2004 navštívil BTF hejtman Pardubického kraje Ing. Roman Línek, v roce 2006 senátorský
kandidát Jiří Havel a o rok později senátor Václav
Koukal. Nikdy nechyběl ani současný starosta pan
Jaroslav Martinů.
Běh za čtyři roky stále více oslovoval občané Poličky a blízkého okolí. Každý rok se počet
účastníků zvyšoval, v roce 2007 sice jen mírně, ale
přesto!!! Za čtyři roky se v Poličce podařilo vybrat
více jak 25 000 Kč.
Chtěl bych poděkovat městu za vstřícnou podporu, MO KDU-ČSL a SJ pro Poličku a okolí za
organizaci a křesťanské mládeži, která se nebála
tento projekt podporovat. Chtěl bych také poděkovat všem návštěvníkům za podporu.
V březnu se dočtete více o pokračování krásné
akce. Budu rád, když nám nadále zachováte svoji
přízeň.
Miloslav Zezula, hlavní pořadatel BTF
v Poličce v letech 2004-07
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POHLED DO TABULEK POLIČSKÉ
ATLETIKY ZA ROK 2007
Na konci roku poličští atleti bilancovali uplynulou sezónu a stanovovali cíle pro rok 2008. Zajímavý je nesporně pohled do oddílových tabulek za
rok 2007. Zde alespoň malý přehled:
Mistrovství ČR: 1. místo T. Večeře 2 000 m př.;
2. místo L. Kvapil hod diskem (akademické MR);
3. místo T. Vytlačilová přespolní běh 1,8 km; 4. místo L. Schauerová 3 000 m př.; 5. místa Z. Vlčková
1 500 m př., L. Kvapil vrh koulí (ak. MR); 6. místo
T. Večeře přespolní běh 4 km; 7. místa D. Beneš
trojskok, D. Beneš skok daleký; 8. místo L. Schauerová 3 000 m (hala); 9. místa K. Sejkova 3 000 m př.;
M. Koutný 800 m (hala), L. Schauerová přespolní
běh 4 km, K. Sejkova silniční běh 10 km, M. Koutný
800 m; 10. místo T. Večeře silniční běh 6 km a ještě
dalších 8 závodníků v první dvacítce.
3. Olympiáda dětí a mládeže: 8. místo
K. Eltschnerová hod míčkem; 11. místo J. Flídr
60 m př.; 15. místo T. Vytlačilová 800 m, 16. místo
V. Dlouhá hod míčkem; 23. místo J. Fajmon 100 m
př.
Krajské přebory jednotlivců: 1. místa J. Chmelík 5 000 m, D. Beneš trojskok (hala), Z. Vlčková
přespolní běh, T. Večeře přespolní běh, Z. Vlčková 1 500 m př., D. Beneš trojskok, L. Schauerová
3 000 m př.; 2. místa K. Sejkova 5 000 m a 3 000 m
př., M. Koutný 800 m dor. a 800 m mužů, T. Kosek
1 500 m př., T. Vytlačilová 800 m a přespolní běh,
D. Beneš skok daleký a trojskok mužů, T. Večeře
1 500 m, P. Mohelník 3 000 m, J. Fajmon 100 m př.,
J. Flídr 60 m př. a skok vysoký; 3. místa P. Mohelník
1 500 m př. a přespolní běh, D. Beneš skok vysoký
a J. Flídr skok daleký
Krajské přebory družstev: 1. místa muži a postup
do II. ligy a junioři; 3. místo nejmladší žáci; 4. místo
mladší žákyně; 5. místa nejmladší žákyně a mladší
žáci; 8. místa starší žáci a starší žákyně.
Běžecká ligy mládeže: 1. místo T. Vytlačilová
a T. Večeře; 2. K. Sejkova; 3. místo M. Štyndl;
4. místo P. Mohelník; 5. místo K. Bártová a T. Večeře (v kat. juniorů); 6. místa L. Schauerová a J. Šutera; 7. místo D. Leinwebwrová a Z. Vlčková.
Nové oddílové rekordy: M. Leviet 50 m (7,6 s),
600 m (2:07,1) – nejml. žák, T. Vytlačilová 50 m (7.6),
K. Eltschnerová míček (51,24), V. Dlouhá 3 kg koule
(9,87) – ml. žákyně, Z. Vlčková míle (5:37,99) – dor.,
L. Schaurová 400m (65,0), 800 m (2:26,18), 1 500 m
(5:02,70), 3 000 m (11:08,05) a 3 000 m př. (10:05,86)
– jun., J. Flídr 100 m př. (18,50) –ml. žák, M. Koutný
800 m (1:59,31), T. Večeře míle (4:44,79), 2 000 m
př. (6:15,43), 3 000 m př. (10:41,18), D. Beneš dálka
(657), trojskok (13,28) – dor., J. Kacálek 800 m (2:
04,86), K. Sejkova 3 000 m (9:20,8), 3 000 m př.
(10:06,22), 5 km (16:35), V. Ficek 200 m př. (31,1),
disk (40,69) – jun., L. Král 110 m př. (15,55), 400 m
př. (58,60), M. Jílek 200 m př. (29,0), L. Kvapil disk
(45,20), břemeno 16 kg (9,80), vrhačský trojboj (1933
bodů), vrhačský čtyřboj (2287 b.), vrhačský pětiboj
(2731) – muži.
K daným podmínkám pro atletiku v Poličce výsledek více než dobrý a podobně úspěšně zahájili
atleti novou sezónu 2008, když v halovém přeboru
kraje ve skocích žactva a mládeže v sobotu 19. ledna v Pardubicích vybojovali tato umístění: 1. místa
D. Beneš (dor.) skok daleký (6,40) a trojskok
(13,03), 3. místa J. Flídr (st. ž.) skok daleký (4,61)
a D. Beneš skok vysoký (1,65) a 4. místo J. Flídr
výška (1,40).
JarKa-

INZERUJTE V JIŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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ZLATO NA MISTROVSTVÍ SVĚTA V KARATE!
Začátkem prosince se konalo v italském Jesolo
Otevřené mistrovství světa v karate (WORLD OPEN
CHAMPIONSHIP of KARATE SHOTOKAN - Gichin
Funakoshi Memorial). Tato velká akce se konala
1. a 2. prosince 2007. První den probíhaly soutěže
v KATA (předepsané sestavy kombinací) a druhý
den KUMITE (boje). Český reprezentační tým Moderního sportovního karate se účastnil až nedělních bojů, tudíž volný sobotní den využil k relaxaci
prohlídkou města Benátky a okolí.

Turnaje se účastnilo celkem 10 karatistů z ČR. Poličský oddíl zde měl pouze tři zástupce. Dvě ženy
a jednoho muže. Další dva nominovaní se bohužel
nemohli účastnit z důvodu nedoléčených zranění
z předchozích turnajů.
Zlato do Poličky přivezla Nikola Tobiášová za
kategorii seniorky do 60 kg WKF, stříbrnou medaili
pak Petra Hromádková ve stejné kategorii. Nikola
Tobiášová získala ještě 4 místo ve spojené vyšší
váhové kategorii juniorky + seniorky do 65 kg WKF.

Od středu vlajky vlevo Nikola Tobiášová, vpravo Petra Hromádková.
První zleva Mistr Kenneth Funakoshi, 9. DAN
V neděli ráno český team nastoupil v plné síle
do bojů. Naši bojovníci museli bojovat podle zde
předepsaných pravidel a to WKF a JKA. Konkurence byla skutečně obrovská, na akci se sjelo přes
1500 karatistů z celého světa! Naši reprezentanti
se tak museli potýkat nejen se značným počtem
soupeřů, ale také s odlišnými pravidly, jiným stylem
souzení, jiným způsobem boje soupeřů a dalšími
odlišnostmi. Přesto se nedali odradit a dokázali,
že škola Moderního sportovního karate je univerzální a dokáže se prosadit i ve zcela odlišných
podmínkách boje. Čeští karatisté slavili na tomto
Otevřeném mistrovství světa velký úspěch. Dosáhli
v silné konkurenci na mnoho medailových příček!

Medaile předával sám mistr Kenneth Funakoshi,
potomek zakladatele karate stylu Shotokan Gichina
Funakoshiho.
V kategorii týmů se podařilo umístit také na
vynikajícím 19. místě ze 138 klubů světa! Reprezentanti Moderního sportovního karate tak zanechali
daleko za sebou drtivou většinu bojovníků Shotokanu i ostatních zúčastněných stylů.
Závěrem tedy můžeme říci, že tato akce byla pro
nás velmi přínosná. Získali jsme mnoho nových bojových zkušeností a navázali na předchozí úspěchy
na světové úrovni, o nichž se můžete dozvědět více
na www.mska.cz.

PŘEHAZOVANÁ V LANŠKROUNĚ
3. kolo Krajského přeboru v přehazované se
uskutečnilo v Lanškrouně. Na čtyřech hřištích
bojovalo 12 družstev o další body do celkového
pořadí. TJ Spartak Polička měl v soutěži A a B
tým. Poličské áčko opět zabodovalo a bez jediné

porážky, jak v turnaji, tak celkově, jasně předčilo
své soupeřky. Svůj náskok z předcházejících turnajů zvýšilo na 24 bodů.
Výborně zahrály Marcela Uhlířová a Karolína
Kozlová, doplněné trojicí Denisa Leinweberová,
Bára Vacková a Sára Pytlíková. Zvítězily zcela
zaslouženě, přehrály své rivalky výborným pohybem na hřišti, rychlou a pestrou hrou. Bezchybné
zakončení jim dovolilo nasázet téměř všem družstvům více než 20 bodů během desetiminutových
zápasů.
B týmu se již tolik nedařilo, řadu zápasů
prohrála děvčata svým liknavým a nekoncentrovaným přístupem ke hře. Nejlepší hráčkou
byla Kateřina Sobolová, která výrazně přispěla
k zisku alespoň 5 bodů. Družstvo tak kleslo na
10. místo.
Na posledním turnaji v únoru v Litomyšli si
tedy mohou vylepšit pouze své skóre.
har

TENIS
22. 12. proběhl poslední turnaj roku 2007. Do
paměti se zapíše velkým počtem 36 účastníků,
kteří správně zvolili ústup z předvánočního shonu svých domácností a raději se zúčastnili velice
kvalitně obsazeného turnaje. Z pozice pořadatele
ho hodnotím velice dobře. Všichni přihlášení se
dostavili, měli vysokou kvalitu a všichni působili
velice příjemně. Jediným malým zádrhelem byla
trošku větší časová pauza mezi zápasy. Osmnáct
dvojic bylo rozděleno do tří skupin, ve kterých
se bojovalo o dvě postupová místa do hlavního
pavouka. Tuto šestici potom ještě doplnily dva
páry ze třetích míst. Skupiny byly dohrány po 10
hodinách usilovných bojů a dostat se do čtvrtfinále znamenalo čest, protože na nepostupových
místech zůstaly velice kvalitní páry. V 21,30 hod.
po dvanácti hodinách od začátku turnaje jsme
měli vítěze finále, které si zahráli Motl, Pěnkava
z Mohelnice a domácí Scheib, Hrubý. Mohelničtí
se po vyrovnaném boji radovali z vítězství v poměru 6:4. Utkání o třetí místo zvládli lépe Hraničtí Gajdoš, Milčický, kteří oplatili domácí dvojici
Krištof, Vápeník porážku ze skupiny. Konečné
pořadí poličských:
Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk
Krištof Mirek – Vápeník Dušan
10. – 12. Jelínkovi Petr a Aleš
13. – 15. Bulva Leoš – Hegr Petr
16. – 18. Vápeník Erik – Dohnálek Lukáš
5. 1. se konal turnaj v babytenisu v Litomyšli,
na kterém startovalo osm dětí. Z našich Zdenda
Jílek 6. místo, Adam Jelínek 7. místo a Luboš Bárta 8. místo. I když obsadili závěrečná místa, jejich
výkon byl o mnoho lepší než na předešlém turnaji. A Zdenda ve skupině porazil chlapce, který
nakonec skončil druhý.

TURISTÉ V ÚNORU
Sobota 2. února - Přes střechu Evropy
– memoriál Jar. Hamerníka.
37. ročník lyžařského přejezdu přes evropské
rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz na nádraží ČD
v Poličce v 9.00 hod, odjezd vlakem do Borové
v 9.15. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce: Josef Brokl
Neděle 17. února – Přejezd Orlických hor.
Lyžařský přejezd Orlických hor s možností
sjezdového lyžování v Deštném. Trasa na běžky
30 km nebo možnost kratšího okruhu v okolí
Deštného. Přihlášky do 13. února. Vedoucí akce:
Josef Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www.policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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ROZVRH PLAVÁNÍ PRO
VEŘEJNOST ÚNOR 2008

5. 1. se uskutečnil oblastní přebor mladších
žáků v Chocni. Filip Slaný opět předvedl jak
prohrát, i když se vede 5:0. Štěpán Švanda ukázal
vzrůstající formu a byl jen dva gamy od svého
prvního vítězství. Ve čtyřhře spolu podali také
výborný výkon, který ovšem na body nestačil.
5. 1. turnaj staršího žactva v Poličce. Účast 20
děvčat a 19 kluků z celé republiky. Z domácích
hráli Radek Vytlačil a Pavel Bidmon, kteří ve
dvouhrách podali dobré výkony, ale ve čtyřhře
se jim vůbec nedařilo a po ustrašeném výkonu
hladce prohráli.
12. 1. Polička turnaj dorostu. Účast 19 děvčat
a 20 kluků opět z různých koutů republiky. Z poličských hráli velice dobře, ale bez výhry Alena
Pazlarová, Erik Vápeník a Honza Křivý.
Dorostenecká kategorie je velice náročná, protože v ní hrají hráči čtyř ročníků.
12. 1. turnaj mladších žáků v Litomyšli. Opět
neúspěšně bojovali Štěpán, Filip a Dominik Mikulčák.
12. 1. se v Brně konal finálový turnaj v mixu
za rok 2007. Turnaje se účastnilo 10 párů, mezi
nimi tři poličské: Lída a Ivo Teplí, Iva Dytrtová
a Radek Chadima a Jana Střílková s Leošem Bulvou. Všichni skončili na 5. – 8. místě a jistě nasbírali cenné zkušenosti.
13. 1. na turnaji v minitenisu v Tišňově hrálo
15 dětí a mezi nimi také náš Radim Hnát, který
hrál velice krásně a po pěti výhrách a dvou prohrách skončil na celkovém pěkném 4. místě.
19. 1. turnaj mladšího žactva v Chocni. Z našich opět dobře bojovali a po výhrách konečně
sahali Filip Slaný, Štěpán Švanda a Lucka Jílková.
Bohužel, opět jim nebylo shůry přáno.
Zatím tato zimní sezóna pro naše mladší, starší a dorostence není úspěšná, ale konečně jsme
zjistili, že výhra v tenisu není žádná jednoduchá
záležitost, a že je pouze odměnou za pravidelnou
účast na turnajích a konfrontaci s ostatními hráči
a také je třeba mít štěstíčko při losování. Pevně
věřím, že v příštím čísle Jitřenky budu psát o výhrách našich hráčů.
19. 1. se konalo v Brně další finále za rok 2007,
tentokrát ve čtyřhrách Medium, opět za účasti 10
dvojic. Poličské barvy a jméno hájili Leoš Bulva
s Petrem Hegrem - 9. místo a velice úspěšně Láďa
Scheib se Zdeňkem Hrubým. Prohra až ve finále
znamenala 2. místo.
V sobotu 19. 1. proběhl za účasti devíti párů,
turnaj v mixu. Po vytvoření dvou skupin se bojovalo o dvě postupová místa do semifinále. V nich
se utkaly páry Jílkovi a Teplí stav 7:2 a ve druhém
Chmel, Střílková a Slezák, Porubová 7:1. Finále se
stalo snadnou záležitostí dvojice Chmel, Střílková
v poměru 7:1.
Nepříjemnou chvilku zažil Zdeněk Machovský,
který při dobíhání těžkého míče upadl a přivodil
si zranění, které mu nedovolilo pokračovat v turnaji. Tímto mu všichni přejeme brzké uzdravení
zraněného kotníku, rychlý a úspěšný návrat na
tenisové dvorce.
Konečné pořadí:
1. Chmel Michal – Střílková Jana, Polička
2. Jílkovi Zdeněk a Andrea, Polička
3. Slezák Jaroslav – Porubová Renáta, Rožnov
4. Teplí Ivo a Lída, Polička
5. Chadima Radek – Vytlačilová Tereza, Polička
6. Bendl Honza – Pilařová Martina, Chrudim
7. Kadidlo Michal – Pazlarová Alena ml.,
Polička
8. Jelínek Petr – Hamanová Petra, Polička
9. Machovský Zdeněk – Štaudová Katka, Brno
Za TO Zdeněk Jílek
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6.00-20.00 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.,
11.00-13.30 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
6.00-20.00 h.
6.00-20.00 h.
6.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plavání
6.00-20.00 h.
6.00-20.00 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.,
11.00-13.30h,
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.
11.00-13.30 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.

Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
!!! Změna!!!
Aquaerobic: Po 17.30-18.30 hod., St 18.0019.00hod.
Kondiční plavání: St 19.00 – 20.00 hod.
AQUAGRAVIDIBIC – každé Út 13.30 – 14.30
PROVOZ SAUNY: St a Pá: muži, 16.30-19.30 h.,
Čt: ženy 16.30-19.30 h., So: ženy 15.00-17.00 h., společná 17.30-20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA V BUDOVĚ
PLAVECKÉHO BAZÉNU: otevřeno – PO - PÁ: 14.0020.00 h. ÚT, ČT, SO: 10.00-12.00 h.
Jitka Kmošková, vedoucí plaveckého
bazénu Polička

ZIMNÍ STADION
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ:
So a Ne: 14.00-15.30 hod.
JARNÍ PRÁZDNINY:
Po 11. 2. - Pá 15. 2.: 13.00-14.30 hod.
So a Ne: 14.00-15.30 hod.
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