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PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA PODĚKOVALI POLIČSKÝM PODNIKATELŮM
Každoroční setkání představitelů města s podnikateli se uskutečnilo ve středu 27. ledna 2010
v salonku THT. Starosta Jaroslav Martinů ve svém
úvodním projevu zdůraznil, že si město Polička
velice váží široké skupiny poctivých podnikatelů,
kteří zde působí. Díky jejich odvaze, realismu
a správným rozhodnutím, a také díky pracovi-

tosti a skromnosti lidí v našem městě a okolí,
patří Polička k obcím s nejnižší nezaměstnaností
v regionu. Počet lidí bez práce zde dosahuje
6 – 7%, v okolních, mnohdy bohatších městech, je
počet lidí bez práce mezi 9 – 15%. Dle vyjádření
pana starosty je nezpochybnitelné, že solidní
podnikatelé jsou „krví a hnacím motorem“ ekonomiky a následné prosperity. Naše město se
i do budoucna bude snažit o co největší podporu
podnikatelské sféry. Zároveň se obrací na všechny
místní zaměstnavatele s výzvou o maximální úsilí
zachovat každé pracovní místo tam, kde to situace
alespoň trochu umožňuje.
Starosta Jaroslav Martinů spolu s místostarostkou JUDr. Marií Tomanovou poděkovali též za
podporu sportovních a kulturních akcí, představili
plány a chystané investice města Poličky pro rok
2010. I přesto, že se setkání s podnikateli uskutečnilo v nejmrazivější den této zimy, výsledky
a plány místních podnikatelů „mrazivé“ rozhodně
nejsou. Ať je rok 2010 úspěšný!
Ing. N. Šauerová

NEJATRAKTIVNĚJŠÍ MÍSTO ČESKÉ REPUBLIKY 2009
V rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday
World Praha byly vyhlášeny výsledky čtenářské
ankety časopisu Travel in the Czech Republik 2009.
Ve čtvrtém ročníku této soutěže se město Polička
umístilo na 10. místě. Konkurence byla vysoká,
na anketních lístcích, které redakce obdržela, se
objevilo celkem 284 obcí a měst České republiky.
Redakce MF se snažila o zvýšení regulérnosti hlasování, vyřazeny byly hlasy pracovníků městských
úřadů jednotlivých měst. První místo obsadilo hlavní město Praha, těšně před námi, na 9. místě, bo-

dovalo město Brno, město Polička se umístilo např.
před městy Tábor, Karlovy Vary, Znojmo, Mariánské Lázně, Plzeň. Certifikát za naše město převzala
od vydavatelství Mladá fronta a. s. místostarostka
města JUDr. Marie Tomanová.
Město Polička se na veletrhu prezentovalo opět
v expozici Czechtourismu společně s partnery z České inspirace a v expozici Východní Čechy s partnerskými městy Českomoravského pomezí. Velký zájem
byl například o výlety do Poličky pro dětské kolektivy, zde zaujala interaktivní nabídka Centra Bohuslava Martinů a hrad Svojanov, kde je velmi atraktivní
i možnost ubytování přímo v prostorách hradu.
Ing. N. Šauerová

NEZAPOMEŇTE!
Připomínáme, že do 31. března 2010 je splatný
místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a místní poplatek ze psů. Poplatky lze platit hotově v příjmové pokladně MěÚ
Polička, bezhotovostně převodem na účet města
nebo složenkou na poště. Veškeré náležitosti jsou
uvedeny na složence, která vám byla začátkem
ledna zaslána.
Vyzýváme ty poplatníky, kteří měli v minulosti změnu (v počtu osob, v adrese, v osvobození
apod.) a dosud neodevzdali dodatečné „přiznání“
k poplatku, aby tak neprodleně učinili. Změnu by
měl každý nahlásit do 30 dnů, což ukládá platná
Obecně závazná vyhláška města Poličky.
MěÚ Polička – odbor finanční a plánovací
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PODĚKOVÁNÍ PANÍ ŘEDITELCE
RICHTEROVÉ
Za dlouholetou práci v oblasti předškolního
vzdělávání poděkoval starosta města Jaroslav Martinů
společně s místostarostkou JUDr. Marií Tomanovou
a zástupci oddělení školství odboru vnitřních věcí
na MěÚ v Poličce paní ředitelce Blance Richterové,
která ve své funkci končí. Paní Richterová pracovala
v Mateřské škole Polička, Hegerova 427 od roku 1977.
Této školce věnovala tedy velkou část svého života,
ale i srdce. V oboru „mateřinek“ pracovala přes 40
let. Paní ředitelce patří velký dík za dlouhodobé
působení v oblasti školství, dík za všechny děti, které
si ponesou krásnou vzpomínku na svá „školkovská“
léta. Město Polička přeje paní Richterové do dalších
let hodně zdraví, radostí a milých vzpomínek na práci
s dětmi.
Ing. N. Šauerová

ROZPOČET ROKU 2010 SCHVÁLEN
Zastupitelstvo města Poličky na svém zasedání dne 18. 2. 2010 schválilo rozpočet města
Poličky. Jak řekl v úvodu projednávání tohoto
bodu starosta Jaroslav Martinů, rozpočet je nejdůležitějším dokumentem každého roku a kromě
finanční situace odráží i názory zastupitelů na
další směřování a priority rozvoje Poličky. Starosta ocenil, že rozpočet i přes hospodářskou
a finanční krizi zahrnuje všechny nezbytné věci
pro zdárné fungování našeho města včetně spoluúčasti města vůči dotacím z EU. Letošní rozpočet
opět nepočítá se žádným úvěrem a je potěšitelné,
že současné zadlužení města Poličky je minimální a dále se snižuje.
Zastupitelé se nad rozpočtem sešli již v předstihu na pracovním zasedání, kde pečlivě prodiskutovali všechny jeho aspekty, a tak schválení na řádné
schůzi proběhlo bez komplikací.
Celkové příjmy včetně financování jsou rozpočtovány ve výši 306.021,0 tis. Kč, z toho jsou běžné
příjmy 133.733,5 tis. Kč, běžné dotace 78.705,7 tis.
Kč, kapitálové příjmy 11.033,0 tis. Kč, kapitálové
dotace 59.173,2 tis. Kč, čerpání zůstatků fondů
388,0 tis. Kč, předpoklad čerpání půjčky ze SFŽP
na Rekonstrukci a rozvoj kanalizace 2.923,0 tis. Kč
a zdroje z minulých let 20.064,6 tis. Kč.
Celkové výdaje včetně financování jsou rozpočtovány ve výši 306.021,0 tis. Kč, z toho jsou běžné
výdaje 122.883,3 tis. Kč, běžné výdaje kryté dotacemi 78.555,7 tis. Kč, kapitálové výdaje 43.394,8 tis.
Kč, kapitálové výdaje kryté dotacemi 55.390,0 tis.
Kč a splátky úvěrů 5.797,0 tis. Kč.
Rezerva ve výši 11.069,4 tis. Kč je sledována
mimo rozpočet. Může být použita během roku
v rozpočtových změnách pro běžné a kapitálové
výdaje nebo na vykrytí nenaplněných příjmů.
Rozpočet zahrnuje několik zásadních témat,
a to i z pohledu budoucích generací. Jedná se
o zahájení I. etapy rekonstrukce Palackého náměstí (19 mil. Kč) a první části rekonstrukce kanalizace (41 mil. Kč), které budou hrazeny z velké
části z evropských dotací. Nadále bude pokračovat
budování průmyslové zóny i příprava parcel pro
rodinné domy v lokalitě Mánesova a bude provedena revitalizace sídliště Švermova. Rozpočet také
pamatuje na zahájení naléhavých oprav plaveckého bazénu. Kromě těchto velkých a zásadních věcí
rozpočet počítá s mnoha menšími, nicméně nezbytnými, výdaji na mnoho různých potřeb. Jedná
se např. o opravy komunikací a chodníků (jenom
na chodníky je vyčleněna částka cca 6 mil. Kč). Na
osadní výbory se letos pamatuje stejnou částkou
jako vloni, kdy byla přibližně dvojnásobně navýšená vzhledem k vyšší dani z nemovitostí. Rozpočet
výrazně podporuje i občanské aktivity v oblasti
kultury, sportu, sociální péče a dalších prospěšných občanských aktivit, díky kterým v minulosti
vzniklo a dále vzniká mnoho významných a užitečných projektů.

Příjmy
Daně sdílené a výlučné
Správní a místní poplatky (psi, odpady,
matriční poplatky, cestovní doklady,
veřejné prostranství, provozování hracích
automatů aj.)
Dotace běžné a kapitálové
Lesní hospodářství
Školství (odvody odpisů příspěvkových
organizací)
Kultura a sport (nájemné a odvody odpisů
příspěvkových organizací, nájemné T.E.S.
s.r.o. Sportovní služby)
Pronájmy bytů, nebytových prostor,
pozemků, kanalizace

Schválený
rozpočet 2010
(v tis. Kč)
82 000,0
9 935,0
137 878,9
17 888,0
2 599,0
3 053,0

Prodeje pozemků, splátky bytů a ostatní
prodeje majetku
Ostatní příjmy (třídění odpadového
materiálu, parkovné, odvody odpisů DPS
„Penzion“, splátky půjček do FRB, vratky
příspěvků PO aj.)

5 370,5

Prevence kriminality
Sociální věci a politika zaměstnanosti

+20 452,6

Financování (půjčka SFŽP na rekonstrukci
a rozvoj kanalizace)

+2 923,0

Celkem příjmy a financování

Městská policie
Výdaje spojené s činností

Financování (použití zdrojů z minulých let)

306 021,0

Sociální dávky
DPS „Penzion“ Polička

Životní prostředí a vodní hospodářství
Svoz komunálního odpadu
Nákup a opravy kontejnerů, plochy pod
kontejnery
Studie a projekty na protipovodňová
opatření
Rekonstrukce a opravy kanalizace

49 617,0
5 550,0
300,0
950,0
41 452,0

2 399,0
2 299,0
100,0
57 695,0
52 900,0
4 240,0

Ostatní výdaje na sociální věci

405,0

Příspěvek svazku obcí AZASS

150,0

Bydlení a místní hospodářství
Výdaje

3 792,0

Údržba bytového fondu

1 768,0

Nebytové prostory, veřejné WC, parkovací
automaty

1 599,0

Výkupy pozemků
Komunikace a investiční výstavba

425,0
65 537,0

Čistota města a údržba komunikací

3 500,0

Provoz a rekonstrukce veřejného osvětlení

3 450,0

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

480,0

Správa hřbitovů a likvidace odpadů

2 560,0

Ostatní výdaje na životní prostředí

885,0

Udržování veřejné zeleně

3 300,0

Lesní hospodářství
Těžba dřeva
Opravy cest a meliorace

13 228,0
5 686,0
204,0

Opravy a rekonstrukce komunikací

2 000,0

Lokalita Mánesova

4 465,0

Průmyslová zóna

96,0

Regenerace panelového sídliště Švermova

Ostatní výdaje na lesní hospodářství

7 242,0

Aktualizace územně analytických podkladů

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

1 555,0

Plavecký bazén

Rekonstrukce lesní cesty, lesní technika

Příspěvek na činnost IC

689,0

Zahraniční spolupráce

120,0

Ostatní výdaje na cestovní ruch

386,0

Členské příspěvky svazkům obcí
Školství
Mateřské školy
Základní školy a školní jídelny

5 343,0

Osadní výbory

1 190,0

10 765,0

Místní rozhlas

262,0

456,0

Realizace úspor energií ve školských
zařízení

192,0
28 920,0

Městská knihovna Polička

2 980,4

Tylův dům

5 616,0

690,0

Hrad Svojanov

2 618,0
6 785,0

Centrum Bohuslava Martinů

2 733,0

Kronika města Poličky a Radnice

240,0

Jitřenka a Ročenka

836,0

Hradby

900,0

Opravy křížů, památníčků, ostatní výdaje

Místní zastupitelské orgány

Příspěvky neziskovým organizacím
a občanským sdružením
Daň z příjmů právnických osob placená
obcemi
Daň z přidané hodnody

3 450,0
10 000,0
-4 091,0

Daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitosti

1 000,0

Úroky z úvěrů

1 430,0

Ostatní výdaje (půjčky z FRB, vztah ke
státnímu rozpočtu aj.)

4 500,0

200,0
5 023,0

T.E.S., s.r.o. Sportovní služby

Činnost městského úřadu

340,0
18 676,0

675,0

Základní umělecká škola B. Martinů

Divadelní spolek Tyl

19 600,0

260,0

531,0

Městské muzeum a galerie Polička

640,0
5 000,0

Městská doprava

100,0

Oslavy výročí B. Martinů

Ostatní opravy a investice
Ostatní výdaje

1 981,0

Sbory dobrovolných hasičů

360,0

Středisko volného času Mozaika Polička

Kultura a sport

Palackého náměstí

18 701,0

17 387,0

Speciální základní škola Polička

Výdaje spojené s činností
12 888,0

11 033,0

298,6
41 418,0
38 688,0
2 730,0

Financování (splátky jistin úvěrů)
Celkem výdaje

5 797,0
306 021,0

PREZENTACE
„ROČENKA 2009“
Město Polička chce i v tomto roce vydat velkou
ročenku s přehledem událostí roku 2009.
Prosíme tedy všechny organizace, které se
chtějí v této publikaci prezentovat o zaslání svých
příspěvků. Své příspěvky, prosím, zašlete nejlépe
do 5. března 2010 na mailovou adresu: nsauerova@policka.org. Děkuji.
Ing. N. Šauerová
město Polička
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

KOSTEL SV. JAKUBA S RODNOU SVĚTNIČKOU
BOHUSLAVA MARTINŮ JE NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKOU

Dne 20. 1. v 7.00 hod. byla hlídka MP Polička
Vláda na svém jednání dne 8. 2. 2010 schválila
přivolána na vlakové nádraží z důvodu sexuál- návrh předložený ministrem kultury Václavem Riedlních potřeb dvou osob na dámských záchodcích
bauchem a současný počet 236 národních památek
ČD. Na místě hlídka vyzvala obě osoby, aby opus- tím rozšířila o 38 nových položek. Od léta se mezi
tily prostory WC a po prověření totožnosti byla
národní kulturní památky zařadí i kostel sv. Jakuba
věc s čtyřicetiletým mužem ze Svitav vyřešena
Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava
v blokovém řízení.
Martinů. Pro tuto nádhernou poličskou stavbu má
Dne 22. 1. v 10.00 hod. přijali strážníci ozná- zařazení na seznam národních kulturních památek
mení o krádeži zboží v prodejně Kubík. Hlídka
obrovský význam. „Prohlášení kulturních památek
MP vyjela na místo, kde bylo zjištěno, že čtyřia- za národní kulturní památky ve své podstatě znaosmdesátiletá žena z Poličky se pokusila odcizit mená jejich přeřazení do vyšší hodnotové kategorie
zboží, byla však přistižena zaměstnankyní pro- a deklaruje se jejich mimořádný kulturní význam,“
dejny. Strážníci ženě na místě uložili blokovou
uvedl mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar. Tyto
pokutu za majetkový přestupek a tím celou věc
památky mají možnost lépe dosáhnout na programy
vyřešili.
pro jejich obnovu, dostávají se také do širšího poDne 28. 1. v 12.55 hod. přijala hlídka MP
vědomí obyvatel. Na druhou stranu statut NKP znaoznámení o spícím muži na lavičce v městském
mená i to, že v případě rekonstrukce je třeba daleko
parku. Na místě hlídka zjistila, že se jedná o pět- více dbát na zachování autenticity. Při špatné péči
atřicetiletého muže z Poličky. Nebyl schopen ko- o tyto památky hrozí pokuta až 4 miliony korun.
munikace v důsledku značné opilosti. Na místo
Národní kulturní památky jsou vyhlašovány od
byla z tohoto důvodu přivolána RZS Polička, kte- roku 1962, mezi první patřil například Pražský hrad,
rá muže převzala, a lékař poté rozhodl o umístění
Karlův most či Národní divadlo. V posledních letech
muže v protialkoholní záchytné stanici. Uvedený
se národními památkami stávají i technické stavby
muž se tohoto dopustil již podruhé během uply- či technická díla. Letos je to například přehrada Les
nulých 14 dnů!
Království v Bílé Třemešné nebo „Slovenská strela“
Dne 9. 2. asistovala MP Polička při odklízení – železniční motorový vůz z roku 1936.
sněhu z plochy Palackého náměstí. Bylo uzavřeJak uvádí definice, národní kulturní památka je
no parkoviště pod Tylovým domem a dále byla
kulturní památka, která je nejvýznamnější součást
po celý den zajišťována bezpečnost a plynulost
kulturního bohatství národa. Kostel sv. Jakuba se
provozu v Riegrově ulici z důvodu projíždění
světničkou Bohuslava Martinů si umístění na prestižnákladních vozidel.
ní seznam českého kulturního bohatství jistě zaslouMěstská policie
ží. Velký dík patří všem, kteří za naši novou kulturní
památku bojovali, a osud jedné z nejkrásnějších poličských staveb jim nebyl a není lhostejný. Zde jmenujme zejména Mons. ThLic. Dominika Duku, OP,
P. Mgr. Jaroslava Sedláka, OPraem, profesora Ivana
Štrause, inciátory petice Václava Rippla, Ing. Adolfa
Kleina a Mgr. Petra Nožku. Dík patří i všem občaZdá se, že dnešní doba s úbytkem pohybové
nům, kteří se k petici svým podpisem přidali.
aktivity v důsledku změny životního stylu ovlivIng. N. Šauerová
ňuje řadu věcí. Jednou z civilizačních nemocí jsou
město Polička
i choroby zad. Nemáme k dispozici zdravotnické
statistiky, ale lze tak usoudit podle stavu našich ve***
řejných prostranství v současné dlouhotrvající zimě.
NOVÁ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA
Chůze po chodnících a pěšinkách v našem městě
Kostel sv. Jakuba v Poličce s rodnou světničkou
se mnohdy podobá slalomu, ve kterém vyhrává ten, Bohuslava Martinů byl vládou ČR zařazen mezi
kdo si uchová při cestě do práce, do školy, na ná- národní kulturní památky. Tato „extraliga památek“
kupy a zpět čistou a nezapáchající obuv. Proč jsme
představuje národní kulturní dědictví a celkem
ale nuceni, k tomuto nedobrovolnému sportu? Proč
zahrnuje v České republice 274 objektů (11 v Parse stává i pohyb po našich trávnících rizikovým pro
dubickém kraji). V Poličce jsou dvě NKP (kostel
občany a pracovníky T.E.S., s.r.o., kteří sečou tráv- se světničkou a radnice se souborem soch), což
níky? Příčinou budou zřejmě ony zmíněné nemoci
je u města této velikosti ojedinělé (např. Chrudim
zad, které zabraňují majitelům domácích mazlíčků
a Vysoké Mýto nemají žádnou NKP). Na tomto místě
vzít do ruky sáček a zvednout to, co po nich zů- je třeba poděkovat všem osobám, které se podílely
stane ležet na zemi. Jakoby tyto zdravotní potíže
na přípravě a podpoře zapsání kostela sv. Jakuba do
zasahovaly do stále nižších věkových kategorií. prestižního seznamu.
Domníváme, se že by nebylo moudré zasahovat
Kostel sv. Jakuba byl vystavěn krátce po založení
lékařské vědě do řemesla, ale pokud nebude zbytí, města, ale k monumentální novostavbě došlo patrně
přichází na pomoc zákon o přestupcích, který po- v 2. polovině 14. století za patronace Alžběty Pomoskytuje lék v podobě uložení pokuty. Nebylo by ale
řanské – čtvrté manželky císaře Karla IV. V baroklépe se této nákladné léčbě vyhnout preventivním
cvičením?
Jiří Coufal, OÚPRaŽP,
Město Polička
Oldřich Zapletal, městská policie

O ZÁDECH A JINÝCH
BOLESTECH

NABÍDKA PRONÁJMU
KANCELÁŘSKÝCH
PROSTOR
Město Polička nabízí pronájem 1 kanceláře s přilehlou místností (skladem) v přízemí budovy č.p.
52 na ul. Riegrova v Poličce vlevo (dříve kancelář
finančního poradce) o výměře 15 m2 + 3 m2.
Prostory jsou ihned k dispozici.
Bližší informace lze získat na majetkoprávním
odboru MěÚ Polička, dveře č. 19,
tel. 461 723 812.
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ním období byl kostel honosně vybaven, ale velký
požár v r. 1845 přečkala pouze sousoší Loučení
Krista s p. Marií a Pieta. Stavba byla natolik poškozena, že byla vystavěna zcela nově v novogotickém
stylu. Zachovala však důsledně původní středověký
půdorys i jedinou věž v průčelí. Svěcení kostela v r.
1865 se stalo významnou událostí a již v té době byla
za unikát považována mramorová socha sv. Jakuba
od Václava Levého. V současné době probíhá náročná rekonstrukce věže a poté se práce přesunou
na kostelní budovu – významná památka si to jistě
zaslouží.
V roce 1890 se ve světnici pověžného narodil
Bohuslav Martinů. Z malých poměrů se stal světoznámým hudebním skladatelem. Svojí tvorbou
reprezentuje nejen rodné město, ale i naši republiku. Jeho věhlas má nesporný vliv na zařazení
poličského kostela sv. Jakuba mezi národní kulturní
památky.
David Junek
***
Poděkování občanům
V únoru roku 2009 zorganizoval klub oldskautů
v Poličce petici za vyhlášení světničky Bohuslava
Martinů ve věži kostela svatého Jakuba Národní kulturní památkou. Během tří týdnů bylo získáno přes
1400 podpisů a petice byla odeslána na Ministerstvo
kultury ČR. Nyní je kostel svatého Jakuba již čerstvě
zapsán v seznamu národních kulturních památek.
Děkujeme tímto všem občanům, kteří vyjádřili tomuto úsilí podporu.
Klub oldskautů Polička

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych prostřednictvím Jitřenky veřejně poděkovala p. ing. Opinovi, hospodářskému
pracovníkovi T.E.S. Polička, který ochotně poslal
pracovníka s technikou, aby mi odklidil vrstvu
sněhu na chodníku u rodinného domku na Vrchlického ulici.
Jelikož jsem měla na střeše ledovo-sněhový převis o síle 70 cm, bylo nutné ho kvůli bezpečnosti
odstranit, čehož se ochotně ujal pan Teplý z ulice
Svépomoc a pan Hanus z Vrchlického ul. Částečně
odklidili sníh z chodníku, aby lidé a klienti z charity mohli projít.
Tímto chci jmenovaným pánům poděkovat.
Zjistila jsem, že i v dnešní době ještě mezi námi žijí
slušní a ochotní lidé.
Miroslava Novotná

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města
Poličky konané dne 25. ledna 2010
RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu Města
Poličky na rok 2010.
RM doporučuje ZM schválit Pravidla pro poskytování finančních příspěvků právnickým a fyzickým
osobám městem Polička v roce 2010.
RM bere na vědomí zprávu o stavu Komunitního
plánování sociálních služeb pro město Poličku a části
Střítež, Lezník a Modřec za rok 2009.
RM schvaluje uzavření III. Dodatku ke Smlouvě
o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno, spol.
s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování
Územního plánu Polička“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření IV. Dodatku ke Smlouvě
o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno, spol.
s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování Regulačního plánu Městské památkové zóny Polička“ dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření I. Dodatku ke Smlouvě
o dílo s firmou Urbanistické středisko Brno, spol.
s r.o., Brno s předmětem smlouvy „Vypracování Změny č. 1 Regulačního plánu Polička – lokalita Mánesova“ dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení č. 512/2009/1509000600
v rámci akce „Rozšíření průmyslové zóny v Poličce
– II. etapa“, s VČP Net, s.r.o., Hradec Králové dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí zdůvodnění nenaplnění
usnesení ZM č. 21 a č. 22 ze dne 30. 10. 2008 na akci
„Rozšíření průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci paní Blanky Richterové na místo ředitelky Mateřské školy Polička,
Hegerova 427 z důvodu odchodu do důchodu. Výkon
funkce ředitelky ukončí den před nástupem nově
jmenovaného ředitele.
RM jmenuje paní Jitku Jeřábkovou ředitelkou Mateřské školy Polička, Hegerova 427, se dnem nástupu
do funkce 1. 2. 2010.
RM schvaluje termín pro podání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Polička dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí výsledky bodového hodnocení žádostí o byt na Městském úřadu Polička dle
schválených kritérií – stav k 1. lednu 2010. Zároveň
v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona o obcích v platném znění pověřuje majetkoprávní odbor
uzavíráním nájemních smluv k uvolněným bytům.
RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného
v r. 2010 za pronájem nebytových prostor vyplývající
ze smluv o pronájmu nebytových prostor uzavřených
s městem Polička.
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2010.

KDY A KAM S DAŇOVÝM
PŘIZNÁNÍM?
Rozšíření úředních hodin v březnu 2010 na
Finančním úřadu ve Svitavách.

II. zmocňuje radu města
a) k provádění rozpočtových opatření do výše
Oddělení
Datum
Podatelna
Pokladna
100 tis. Kč
vyměřovací
b) k provádění rozpočtových opatření bez omezení
8.00-12.00
22. 3. pondělí 8.00-18.00
8.00-18.00
u účelově přidělených finančních prostředků
13.00-18.00
z vyšších územních samosprávných celků, stát8.00-12.00
23. 3. úterý
8.00-18.00
8.00-18.00
ního rozpočtu a státních fondů, případně z fondů
13.00-18.00
EU.
8.00-12.00
24. 3. středa 8.00-18.00
8.00-18.00
ZM schvaluje Pravidla pro poskytování finančních
13.00-18.00
příspěvků právnickým a fyzickým osobám městem
8.00-12.00
25. 3. čtvrtek 8.00-18.00
8.00-18.00
Polička v roce 2010.
13.00-18.00
ZM pověřuje kontrolní a finanční výbor zastupi8.00-12.00
26. 3. pátek
8.00-18.00
8.00-18.00
telstva města průběžnou kontrolou využití finanč13.00-18.00
ních prostředků poskytnutých ve formě příspěvků
27. 3. sobota 8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
právnickým a fyzickým osobám městem Polička
8.00-12.00
a dodržování schválených Pravidel pro poskytování
29. 3. pondělí 8.00-18.00
8.00-18.00
13.00-18.00
těchto příspěvků.
8.00-12.00
ZM ruší příspěvkovou organizaci Domov důchod30. 3. úterý
8.00-18.00
8.00-18.00
13.00-18.00
ců v Poličce ke dni 30. 4. 2010.
8.00-12.00
ZM schvaluje záměr revitalizace bytového fondu
31. 3. středa 8.00-18.00
8.00-18.00
13.00-18.00
č.p. 1010 – 1013, Sídliště Hegerova, Polička a způsob
jeho financování za podmínky poskytnutí dotace
z programu Zelená úsporám dle důvodové zprávy.
ZM bere na vědomí důvody nenaplnění usnesení
Daňová přiznání k dani z příjmů fyzických
ZM č. 21 a č. 22 ze dne 30. 10. 2008 na akci „Rozšíření
osob bude možné též odevzdat pracovníkům
průmyslové zóny v Poličce – I. etapa“ dle důvodové
Finančního úřadu ve Svitavách v prostorách
zprávy.
Městského úřadu v Poličce, v zasedací místnosti
ZM bere na vědomí informace o průběhu veřej- – dveře č. 45 v těchto dnech:
ného projednání návrhu Regulačního plánu Městské
památkové zóny Polička dle důvodové zprávy.
Datum
Čas
ZM schvaluje návrh nového znění Stanov svazku
obcí AZASS dle důvodové zprávy.
11. 3. čtvrtek
8.00 - 12.00 13.00 - 15:30 h
ZM bere na vědomí memorandum „Stop větrní16.
3.
úterý
8.00 - 12.00 13.00 - 15:30 h
kům na Svitavsku“ dle důvodové zprávy.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí na
18. 3. čtvrtek
8.00 - 12.00 13.00 - 15:30 h
sekretariátě starosty města.

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva města
Poličky konaného dne 18. 2. 2010
ZM volí za členy návrhové komise MUDr. Jiřího
Tomana, Mgr. Davida Šafáře a pana
I. schvaluje návrh rozpočtu Města Poličky
na rok 2010
příjmy ve výši
282.645,4 tis. Kč
výdaje ve výši
300.224,0 tis. Kč
schodek ve výši
17.578,6 tis. Kč
který je kryt třídou 8 – financování.
Závaznými ukazateli na rok 2010 se stávají:
- běžné příjmy včetně dotací ve výši
212.439,2 tis. Kč
- kapitálové příjmy včetně dotací ve výši
70.206,2 tis. Kč
- splátky jistin úvěrů
5.797,0 tis. Kč
- mimorozpočtová rezerva ve výši
11.069,4 tis. Kč
běžné a kapitálové výdaje v tabulkové části s rozpisem na jednotlivé kapitoly v přiložených materiálech na straně č. 4, 5, 6 a 7.
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MÁME PŘECE MASOPUST!
Děti a učitelky z Mateřské školy Polička, Palackého nám. nám připomněly oslavu Masopustu.
Velmi milá návštěva v krásných maskách, neodmyslitelné koblížky a krátké vystoupení, tak rozveselily
děti úterní únorové dopoledne na Městském úřadě
v Poličce. Od představitelů města je čekala sladká
odměna a zasloužený potlesk. Děkujeme za milé
masopustní pozdravení.
Ing. N. Šauerová

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ
PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM MĚSTEM POLIČKA
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2010 zařazena částka 1.000.000,00 Kč určená k poskytnutí
veřejné podpory, tj. na finanční příspěvky (transfery)
neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem není
město Polička, zájmovým skupinám obyvatel a dále
fyzickým osobám.
Pro podávání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků, jejich náležitostí a pro režim přidělování pro
rok 2010 jsou tato pravidla:
1. Částka k rozdělení
komise/výbor

1. kolo

2. kolo

celkem

a) sportovní

410 000

60 000

470 000

b) kulturní

110 000

10 000

120 000

c) zdravotně-sociální

130 000

15 000

145 000

60 000

15 000

75 000

85 000

0

85 000

80 000

25 000

105 000

d) dítě a volný čas
e) výbor pro výchovu
a vzdělávání
f) zájmové skupiny a nezařazené (přímo rada resp.
zastupitelstvo města)
celkem

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2010
Český statistický úřad organizuje v letošním
roce výběrové šetření o životních podmínkách
domácností. Šetření proběhne v době od 20. února
do 9. května na celém území republiky v 11 000
domácnostech, které byly do šetření zahrnuty
na základě náhodného výběru počítačem. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat
pověřením k výkonu funkce vydaným Českým
statistickým úřadem Hradec Králové nebo služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování získaných údajů je zaručena anonymita
a získaná data jsou chráněna dle z.č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů.
MěÚ Polička, odbor vnitřních věcí

STROMY NA HŘBITOVĚ
U SV. MICHAELA
V souvislosti s postupnou obnovou zeleně na
hřbitově u sv. Michaela byly koncem roku 2009
městem Polička objednány znalecké posudky na tři
lípy u kostela, které byly v projektové dokumentaci
původně navrženy k ponechání na místě a k ošetření. Znalecké posudky zhotovila firma Ing. Jaroslav Kolařík, PhD., na Štěpnici 945, 665 01 Rosice.
U všech tří lip byla tahovými zkouškami prokázána
odolnost proti vývratu hluboko pod minimální
nutnou hranicí, a proto byly lípy znalcem doporučeny ke skácení. Spolu s lípou, která byla navržena
ke kácení již v projektové dokumentaci, tak bude
nutné letos pokácet všechny čtyři lípy u kostela.
Náhrada bude provedena stromy nižšího vzrůstu
s menší korunou.
Souběžně budou dokončeny práce na zabezpečení lip v západní části hřbitova. Některé budou
pokáceny a u zbytku bude proveden řez koruny.
Jiří Coufal, OÚPR a ŽP
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2. Harmonogram projednávání a schvalování
Žádost se předkládá na adrese Městský úřad Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna,
Palackého náměstí 160, 572 01 Polička.
Finanční příspěvky do výše 20.000 Kč pro jednoho žadatele v jednom roce schvaluje rada města, finanční příspěvky ve výši nad 20.000 Kč pro jednoho
žadatele v jednom roce schvaluje na doporučení rady
města zastupitelstvo města. V případě schválení bude
uzavřena s žadatelem Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku.
Pro 1. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 31. 3. 2010, následuje projednání v komisích
města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě
města a v zastupitelstvu města.
Pro 2. kolo se žádosti o finanční příspěvek předkládají do 15. 9. 2010, následuje projednání v komisích
města, ve výboru pro výchovu a vzdělávání, v radě
města a v zastupitelstvu města. Upřednostňují se žádosti v případě naléhavých a neočekávaných potřeb.
3. Žádost
O finanční příspěvek mohou požádat všechny
neziskové organizace, občanská sdružení, spolky
a kluby (zájmové skupiny obyvatel) a fyzické osoby
působící na území města Poličky, které splní stano-

vené náležitosti a nemají závazky po lhůtě splatnosti
vůči městu Polička z minulého období.
Žádost se podává výhradně na předepsaném
formuláři a v plném rozsahu požadovaných údajů.
U žádosti o příspěvek nad 20 tis. Kč předkládá žadatel
kompletní celoroční položkový rozpočet příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) s podrobným komentářem.
Formulář žádosti je k dispozici ve vestibulu budovy Městského úřadu Polička, Palackého náměstí 160,
v příjmové pokladně MěÚ a na internetové adrese
www.policka.org.
4. Vyúčtování finančního příspěvku
a) Věcné podmínky vyúčtování se blíže specifikují
ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, dle povahy
čerpání finančních prostředků.
b) Subjekt, který obdržel finanční příspěvek, je povinen předat finančnímu a plánovacímu odboru
městského úřadu jeho vyúčtování v termínu daném ve smlouvě o poskytnutí příspěvku, nejpozději však do 15. 12. daného roku.
c) Subjekt prokazující čerpání finančního příspěvku
je povinen účtovat o příspěvku a jeho čerpání
odděleně, tj. i označit nezaměnitelně a přímo na
originálech dokladů (faktur, paragonů, účetních
dokladů apod.), že náklad byl pořízen z finančního příspěvku poskytovatele. Tyto originály pak
předloží k nahlédnutí při předání vyúčtování
finančního příspěvku.
d) Vlastní vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku tvoří jednak kopie dokladů prokazujících
obsah čerpání a současně kopie dokladů o provedení úhrady (výdajové pokladní doklady nebo
bankovní výpisy.)
e) Nevyužité finanční prostředky se vracejí na účet
města Poličky nejpozději do 15. 12. 2010.
5. Porušení rozpočtové kázně (nesprávné
čerpání finančního příspěvku)
a) porušení povinností stanovených smlouvou (podání vyúčtování a jeho rozsah)
b) porušení podmínek pro použití finančního příspěvku stanovených smlouvou (účel)
c) zadržení poskytnutých prostředků (nedodržení
termínu pro vrácení finančního příspěvku)
d) neprůkazné použití finančního příspěvku
Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva města
a finanční a plánovací odbor MěÚ je kdykoliv oprávněn zkontrolovat, zda je využití finančních prostředků
v souladu s účelem, na který byl finanční příspěvek
poskytnut. Při zjištění závažných nedostatků v čerpání příspěvku je příjemce povinen tyto prostředky
vrátit zpět do rozpočtu města.
Odbor finanční a plánovací

POZNÁMKA K CHODNÍKŮM
Dovolím si stručně doplnit a poopravit článek
A. Kleina, který se v minulém čísle Jitřenky zamýšlel nad historickými souvislostmi úpravy vlastnictví
chodníků a odpovědnosti za škody způsobené závadou v jejich schůdnosti. Není pravdou, že by přechod
vlastnického práva přilehlých chodníků upravovalo
některé z protektorátních nařízení; již dle tzv. českého
stavebního řádu pro venkov z roku 1889 byl stavebník „za stanovených tam předpokladů povinen podél
svého domu na vlastní útraty zříditi chodník a až do
dne, kdy se chodník obci odevzdá, v dobrém stavu jej
udržovati“. Obec pak měla povinnost chodník ve
lhůtě do jednoho roku od jeho zřízení převzít. K této
problematice existuje poměrně rozsáhlá judikatura
prvorepublikového Nejvyššího správního soudu,
který se zabýval mimo jiné přechodem povinnosti
udržovat chodník ze stavebníka na obec či samotnou
definicí chodníku (pro zajímavost v době, kdy prezidentem soudu byl doc. JUDr. Emil Hácha, rozhodnutím ze dne 5. 9. 1930, spis. zn. 13789/30).
Nařízení protektorátní vlády č. 1/1943 Sb., o čištění veřejných chodníků, sice v některých větších ob-

cích a v obcích určených okresním úřadem přeneslo
povinnost údržby chodníků na majitele přilehlých
nemovitostí, nejednalo se však o nikterak nový institut, jelikož na úrovni zákona s územní působností pro
Prahu od roku 1838, v jiných částech země pak přinejmenším od poloviny 19. století v podobě možnosti
vydávání tzv. policejních řádů a ukládání povinnosti
zajištění schůdnosti chodníků na jejich základě, existovala v nějaké formě podobná úprava už dlouhou
dobu před zřízením protektorátu. Pouze doplním, že
byl-li dohledem nad nemovitostí pověřen domovník,
přecházela povinnost vlastníka „čistiti a za náledí
posypávati chodník před domem podle vydaných
nařízení” rovněž na něj (§ 6 zákona č. 82/1920 Sb.,
kterým se upravují právní poměry domovníků). Právě proto ve scéně z filmu Hotel Modrá hvězda z roku
1941 kárá policista domnělého hotelového vrátného
v podání Oldřicha Nového, aby posypal namrzlý
chodník, jinak bude zle.
Vojtěch Vomáčka
Právnická fakulta Masarykovy univerzity

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Březen 2010
KINO POLIČKA
úterý
9. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE
Za každou lží se skrývá pravda a za ní
pravda ještě hlubší. Kdo může posuzovat
minulé viny? Kdo je může odpouštět?
Může jim čas obrousit hrany? Nebo pokání, jímž se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana Hřebejka podle Cenou
Sazky oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří řetězec podobných otázek
a nabízí celou škálu často protichůdných
odpovědí.
Drama, ČR, 2009, 99 minut, přístupný
Vstupné: 65,- Kč

čtvrtek velký sál TD v 18.00 hodin
11. 3. ALVIN A CHIPUMUNKOVÉ 2
Jsou zpět a nejsou sami. Tentokrát Alvin,
Simon a Teodor potkají nové kamarády,
vlastně kamarádky, ze kterých se možná
stane i něco víc – můžete se těšit na dívčí
trio Chipettky.
Rodinná komedie, USA, 2009, 88 minut,
český dabing, přístupný
Vstupné: 60,- Kč
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
14. 3. NEBE, PEKLO,... ZEM
Mladá baletka Klára (Zuzana Kanócz)
má před sebou úspěšnou kariéru. Seznámí se ale s charismatickým lékařem
a tento vášnivý a zároveň bolestný vztah
jí umožní poznat dvě hraniční polohy
lásky - nebe i peklo, aby našla i zem...
Drama, SK, 2008, 95 minut, přístupný od
15 let
Vstupné: 60,- Kč

úterý
16. 3.

středa
24. 3.

středa
31. 3.

velký sál TD v 18.00 hodin
PRINCEZNA A ŽABÁK
Všichni známe pohádku, ve které spanilá
princezna políbí nevzhledného žabáka, ten se promění v krásného prince,
s princeznou se ožení a pak spolu žijí
šťastně až do smrti. Ve filmu Princezna
a žabák k polibku mezi princeznou a žabákem dojde také, ale výsledek je dosti
odlišný, a to je pouze první z celé řady
překvapení, kterými tato směs rozverného humoru, napětí, hudby a citu oplývá.
Animovaný, rodinný, USA, 2009, 91 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 70,- Kč
velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
PRINCEZNA A ŽABÁK
Filmová představení určena pro děti
z mateřských a základních škol
Animovaný, rodinný, USA, 2009, 91 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 35,- Kč
velký sál TD v 18.00 hodin
PLANETA 51
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem v domcích na předměstí,
vychovávají děti, venčí psíky… Poklidnou idylku ruší jen strach z mimozemské
invaze. Jejich obavy se jednoho dne naplní… Astronaut NASA, kapitán Charles
„Chuck“ Baker, přistane s vesmírnou lodí
spousty světelných let od domova.
Animovaná komedie, VB/Španělsko,
2009, 97 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 70,- Kč

LITOMYŠL
4. 3. od 19.30 hod. / Lidový dům
Koncert: Eva Henychová
Koncert folkové písničkářky a kytaristky.
6. – 7. 3. / Regionální muzeum Litomyšl
Hejblata hudební a věci kolem aneb uši
a ten zbytek
Interaktivní výstava o zvuku pro děti
od 8 – 15 let, ale nejen pro ně.
12. 3. od 19.00 hod. / Smetanův dům
Salon Magdaleny Dobromily Rettigové
Večer by chtěl evokovat atmosféru kdysi
populárních kultivovaných společenských
salonů.
SVITAVY
1. 3. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: Eternal Seekers
Lenka Dusilová získala za album Eternal
Seekers Anděla v kategorii zpěvačka roku
2008.
Pokus vpašovat do lidí současnou vážnou
hudbu, i když napájenou jazzem…
9. 3. od 19.00 hod. / Fabrika
Hudební kavárna – Eva Emingerová
Quintet
Koncert se stolovou úpravou při svíčkách.
13. 3. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert na stání: Michal Hrůza a kapela Hrůzy
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
15. 3. od 8.30 a 10.00 hod. / kinosál
Malé divadélko Praha:
„Pohádkové varieté“
Akce pro děti.
18. 3. od 19.00 hod. / kinosál
Všechnopárty – Karel Šíp a hosté
24. 3. od 9.00 – 17.00 hod. / městská knihovna
Ladislava z Boskovic
Velikonoce v lidové tradici
Prodejní výstava výrobků lidových řemesel.
VYSOKÉ MÝTO
10. 3. – 26.6.
Festival svobody Vysoké Mýto
Festivalem Vysoké Mýto připomíná 20. výročí odchodu sovětských vojsk z Vysokého
Mýta.
10. 3. od 19.00 hod. / Městský klub
Koncert: Dáša Andrtová Voňková
16. 3. od 18.00 hod. / Regionální muzeum
Slzy Konga, zahájení výstavy a přednáška
výstava do 31. 3.
20. 3. od 14.00 hod. / Regionální muzeum
O lásce a milování, zahájení výstavy,
výstava do 1. 5.
Mgr. Jan Matouš
VV Českomoravské pomezí
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstava:
Radek
Mach
– Obrázky z Jižní Ameriky
Fotografie z cest po Bolívii
a Peru

středa
3. 3.

velký sál TD v 10.30 hodin
ŽIVOT JE JEN NÁHODA
6. ročník přehlídky dramatických, tanečních a pěveckých vystoupení. Divákům
z řad žáků základních škol se představí
obyvatelé Domova na zámku Bystré, Domova na rozcestí Svitavy, Domova u studánky z Anenské studánky, žáci Základní
školy speciální Bystré a také klienti Charity
Polička.
Představení je připraveno ve spolupráci
s Tylovým domem.
Vstupné: dobrovolné

středa
10. 3.

velký sál TD – stolová úprava v 19.00 hod.
BOHUSLAV MARTINŮ VŠEMI SMYSLY
V rámci oslav 120. výročí narození poličského rodáka je součástí programu
Roku Bohuslava Martinů v Poličce 2010
připravena tato speciální gastronomická
akce. Přijďte ochutnat speciality, které měl
Bohuslav Martinů rád, prožijte večer s hudbou, zajímavým slovem a dobrým jídlem.
Konkrétní menu je zatím tajemstvím, prozradíme pouze, že večer nás čeká procházka 4 etapami života B. Martinů. A malá
ochutnávka pro tento večer – dáte si žabí
stehýnka či bramborové placky se škvarkama? Jídlo připravují kuchaři SOŠ a SOU
Polička. Pořadem vás provede moderátor
Olda Tamáš. Na závěr stačí pouze popřát
dobrou náladu a dobrou chuť!
Vstupné: 50,- Kč

Čtvrtek 11. 3. od 19.00 hod.
v čítárně knihovny
Cestovatelská beseda – USA
Ohromující New York, okouzlující San Francisko, mondénní Las Vegas
i čarokrásný Grand Canyon – to vše ve
fotkách a vyprávění předního poličského
světoběžníka Pavla Joneše.
čtvrtek 18. 3. od 19.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů
Pojďme na Martinů
Zahajovací přednáška hudebního cyklu,
který si dává za cíl, seznámit vás s hudbou
Bohuslava Martinů. Obsahem pořadu bude
čtyřdílný cyklus kantát na Burešovy předlohy (Otvírání studánek, Legenda z dýmu
bramborové nati, Romance z pampelišek,
Mikeš z hor), kantáta Kytice a balada Svatební košile.
Vstupné 20,- Kč
neděle 21. 3. od 16.00 hod.
v Centru Bohuslava Martinů
Divadlo Krab – Císařovy nové šaty
Klasická pohádka pro děti od 4 let na motivy H. CH. Andersena plná písniček a loutek vyrobených z hudebních nástrojů…
Vstupné 30,- Kč
pátek 26. 3. od 18.00 hod. v knihovně a okolí
Noc s Andersenem
Dětské nocování v knihovně, aneb co dělají knížky v noci.
středa 31. 3. od 19.00 hod. ve Vinotéce Pod věží
Poetický klub U chrámu páně
Zpěvy staré Číny
První ze setkání s klasickou dobrou poezií
nad sklenkou vína, tentokrát s geniální parafrází starých čínských básní od Bohumila
Mathesia.

pátek
19. 3.

velký sál TD v 19.00 hodin
DRACULA
Známý muzikál Karla Svobody a Zdeňka
Borovce v podání absolventů a žáků Základní umělecké školy v Bystrém.
Vstupné: 70,- Kč

v tomto druhém setkání? Na začátku vás
naladí do rytmu malé mažoretky při Tylově
domě, hlavním programem můžeme označit módní přehlídku s kolekcemi spodního
prádla, plavek, šatů, na své si určitě přijdou
i „vyznavačky“ sportovní módy. To vše
doplněno ukázkami módních trendových
účesů. Pro zpestření tu bude například
ukázka break dance,... V roli moderátora
se opět představí Olda Tamáš. Po hlavním
programu bude ve foyeru probíhat zdarma
diagnostika vlasů speciálními mikrokamerami spojená s odbornými konzultacemi,
vaše případné dotazy vám ráda zodpoví
i vizážistka, u které si můžete zakoupit
kosmetiku renomované světové značky
Mary Kay.
O závěr večera se postará sám hrabě
Drákula, který přítomným začne od
20. hodiny vyprávět svůj příběh ve známém stejnojmenném muzikálu a ve velice zdařilém podání absolventů a žáků
ZUŠ v Bystrém.
Vstupné: v předprodeji 130,- Kč
v den akce: 170,- Kč
neděle velký sál TD v 15.00 hodin
21. 3. MICHALOVA BRNKAČKA
aneb Když se Michal dobře naladí
Aby si mohl Michal zabrnkat na nový hudební nástroj, potřebuje struny. Když mu je
nepůjčí bendžo, harfa ani basa, rozhodne
se, že si poradí sám. Přeci vymýšlet „světové“ vynálezy to je pro Michala „brnkačka“.
Vstupné: 120, 130, 150,- Kč
úterý
23. 3.

sobota velký sál TD – stolová úprava v 17.00 hod.
20. 3. ZADÁNO PRO ŽENY 2
Po kladných ohlasech na listopadový pořad „Zadáno pro ženy“ jsme se rozhodli pokračovat v sérii neformálních setkání věnovaným právě ženám. Na co se můžete těšit

velký sál TD v 19.00 hodin
Alan Ayckbourn
ABY BYLO JASNO
Je komedie, která by se klidně mohla jmenovat „Jeden o koze, druhý o voze“. Mladý
pár Ginny a Greg, se nezávisle na sobě sejdou v domě starších manželů Sheily a Filipa… Účinkují: Jan Rosák, Dana Homolová,
Veronika Nová, Otto Kallus
Hra je uvedena v rámci divadelní abonentní sezóny JARO 2010
Prodej zbylých vstupenek v ceně: 190, 230,
250,- Kč

sobota velký sál TD – stolová úprava
od 14.00 do 18.00 hodin
27. 3. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Tento měsíc zahraje ve velkém sále TD
VENCA BAND.
Vstupné: 50,- Kč
neděle prostory TD od 13.00 do 17.00 hodin
28. 3. VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Každoroční setkání s dobrými nápady,
tradicemi a šikovností. Vystavovatelé vám
ukáží a nabídnou ke koupi pomlázky,
kraslice, drátkovaná vajíčka, slaměné ozdoby, drátované drobnosti, dřevěné šperky,
textilní aplikace, včelí produkty, výrobky
z pedigu, sušené plody, drobné výrobky ze
dřeva...
úterý
30. 3.
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velký sál TD v 19.00 hodin
KONCERT PRO HOUSLE A KLAVÍR
Jana Vonášková – Nováková (housle); Jitka
Čechová (klavír)
Na programu koncertu jsou skladby Mozarta, Dvořáka, Messiaena...
Koncert v rámci Koncertní sezóny KPH
2009/2010
Vstupné: v předprodeji: 120,- Kč
(studenti, senioři 90,- Kč)
v den koncertu: 150,- Kč
(studenti, senioři 120,- Kč)

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
KURZ PŘIROZENÉHO VAŘENÍ
Termín: 6. 3., 20. 3., 10. 4., 24. 4., 22. 5.
6. 3.: Rýžová a luštěninová sobota. Jak
si ještě udělat dobré pikles. Jak začít
zdravě vařit pro sebe nebo rodinu bez
stresu. Jarní stravování.
20. 3.: Předvelikonoční sobota. Jak si
upéci dobrý mazanec, chléb a pečivo.
Jak jíst v průběhu roku.
10. 4.: Klíčkovo-pohanková sobota.
Jak úspěšně klíčit a jak i pohanka
může být dobrá. Stravování v průběhu
dne.
24. 4.: Jáhlová sobota. Všemožné jáhlové dobroty. Stravování dětí.
22. 5.: Kukuřično-salátová sobota. Které potraviny jsou pro mne a mé blízké
více nebo méně prospěšné. (Bude
dobré znát svou krevní skupinu, příp.
i ostatních členů rodiny).
Náplň kursu a přednášky je pouze orientační. Záleží na přání a požadavcích
účastníků.
Čas:
8.30 – 11.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
450,-Kč/kurz, při rezervaci všech pěti
kurzů 350,- Kč/kurz
Lektor:
Šárka Zvolská
Info:
Šárka Zvolská, tel: 604 253 955,
sarka.zvolska@seznam.cz
PLETENÍ Z PEDIGU
– košík francouzským výpletem
- dílna pro studenty a dospělé
- přijďte se naučit plést z příjemného
přírodního materiálu
Termín: sobota 13. 3.
Čas:
od 9.00 do 14.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170,- Kč, s členskou kartou 160,- Kč
S sebou: dobrou náladu
Přihlášky: do 10. 3. – počet účastníků je omezen
Lektorka: Radka Sobolová
STRUKÁŽ – fotografie bez fotoaparátu
- dílna pro děti od 2. třídy
- zajímavá technika s fotografickým
papírem
Termín: úterý 16. 3.
Čas:
od 16.00 do 18.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40,- Kč, s členskou kartou 35,- Kč
S sebou: dobrou náladu, pracovní oblečení
Přihlášky: do 10. 3. – počet účastníků je omezen
Lektorka: Radka Sobolová
VESELÉ SMALTOVÁNÍ
- výtvarná dílna pro děti, mládež a dospělé
- výroba smaltovaných cedulek a šperků
Termín: čtvrtek 11. 3.
Čas:
od 17.00 hod do 19.00 (děti), do 21.00
(dospělí)
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
65,- Kč, s členskou kartou 55,- Kč/děti
220,- Kč, s členskou kartou 210,- Kč/
dospělí; cena zahrnuje materiál a kurzovné
Přihlášky: do 8. 3. s platbou
počet účastníků je omezen
Lektorka: Olga Hudská
Info:
Radka Sobolová

DEKORACE Z OVOCE A ZELENINY
- dílna pro dospělé a studenty
- ozdobné vykrajování, inspirace pro
velikonoční stůl
Termín: 18. 3.
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170,- Kč, s členskou kartou 150,- Kč
Přihlášky: do 12. 3. s platbou (počet účastníků
je omezen)
S sebou: ostrý úzký nožík
Lektorka: Tereza Koláčková – SOU a SOŠ Polička, účastnice mezinárodních soutěží
Info:
Radka Sobolová
PŘIROZENÁ STRAVA A ROZVOJ INTUICE
- diskusní přednáška
- co jsou přirozené potraviny. Jak
a kde si vybírat přirozené potraviny.
Co podporuji jejich nákupem. Jak
si vybírat na běžném trhu. Co je to
kvalita potravin. Vliv ročních období
na výběr a kvalitu stravy. Výživové
směry. Jaký vliv má výběr přirozených potravin na rozvoj intuice.
Termín: 24. 3.
Čas:
od 17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50,- Kč
Lektor:
Šárka Zvolská
Info:
Šárka Zvolská, tel: 604 253 955,
sarka.zvolska@seznam.cz
JARNÍ STROMEK ZDOBENÝ PŘÍRODOU
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- vytvoření větší dekorace ze sena
a přírodních materiálů.
Termín: čtvrtek 25. 3.
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180,- Kč, s členskou kartou 160,- Kč
S sebou: zahradnické nůžky
Lektorka: Jitka Vápeníková

SVČ MOZAIKA POLIČKA PŘIJME

NOVÉ VEDOUCÍ
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

NA ŠKOLNÍ ROK 2010/11
Pracujete rádi s dětmi či dospělými? Máte
zajímavé nápady? Podělte se o ně a přijďte něco
naučit i ostatní.
Uvítáme nové trendy a rádi přijmeme esteticky, sportovně, přírodovědně či jinak zaměřené tvořivé lidi, kteří mají co nabídnout.
Potřebujete – li se ve své činnosti zdokonalit, nebo se nějakou zajímavou činnost naučit,
rádi vám po dohodě zprostředkujeme a zaplatíme vzdělávací kurz.
Informace: Jitka Vápeníková, telefon
461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: vapenikova@mozaika-policka.cz

ŘEDITELÉ STŘEDISEK VOLNÉHO
ČASU PARDUBICKÉHO KRAJE
Ve čtvrtek 18. 2. 2010 se SVČ Mozaika stalo
hostitelem krajské porady ředitelů Středisek
volného času. Ředitelka Zdeňka Švecová všem
zúčastněným představila činnost SVČ Mozaika
a provedla je celým zařízením.
Poté byly hlavním tématem porady změny
zřizovatelů Středisek volného času, které zřizuje
Pardubický kraj. Neméně důležitým tématem bylo
další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
v rámci projektu financovaného z ESF - Klíče pro
život. Koordinátorem tohoto vzdělávání pro Pardubický kraj je právě Zdeňka Švecová. Informace
z celostátní koordinační rady přednesla Helena
Kejzlarová z Vysokého Mýta a Miloš Adamů z Pardubic.
V živé závěrečné diskuzi si ředitelé předali náměty na další rozvoj činnosti svých středisek.
Irena Chroustovská,
SVČ Mozaika Polička

ROZKVETLÉ VELIKONOCE
- dílna aranžování pro studenty a dospělé
- vytvoření květinového aranžmá na
stůl z živých květů, proutků, skořápek a všeho, co přináší jaro.
Termín: čtvrtek 1.4.
Čas:
od 17.30 do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180,- Kč, s členskou kartou 160,- Kč
Přihlášky: do 25. 3. (poč. účastníků je omezen)
S sebou: zahradnické nůžky
Lektorka: Jitka Vápeníková
„DIGISCRAPBOOK“ PRÁCE S FOTOGRAFIÍ
kurz pro studenty a dospělé
technika úprav fotografií – tvoření
koláží
Termín: středa 24. 3., 31. 3., 7.4. – 3 lekce
Čas:
od 18.00 do 19.30 hod
Místo:
ZŠ Na Lukách – PC učebna
Cena:
300,- Kč
Přihlášky: do 19. 3. (poč. účastníků je omezen)
S sebou: neupravené fotografie na CD
Lektor:
Romana Koutná
Info:
SVČ Mozaika Polička
Odkaz pro představu:
www.mimibazar.cz/scrapbooky.php
Možnost přihlášení na akce na
www.mozaika-policka.cz

VELIKONOCE NA HRADĚ
SVOJANOV
SVČ Mozaika připravuje na duben Velikonoce
na hradě Svojanov, kde proběhne VELIKONOČNÍ
SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍ UPLETENOU POMLÁZKU,
donesené pomlázky budou vysázeny v areálu
hradu.
PROSBA:
Vyfukujte prosím skořápky od vajíček a noste
nám je do Mozaiky. Výdutky budou sloužit na
dětské dílničky a na velikonoční výzdobu hradu
Svojanov.

8

PROGRAM MĚSTSKÉHO
MUZEUA A GALERIE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME

16. 1. – 28. 3. 2010 výstava BRANOU MUZEA
DO STŘEDOVĚKU aneb výstava Doba měst
a hradů, jak ji ještě neznáte…
- ve výstavních sálech Centra B. Martinů
Vydejte se s námi do středověku. Dozvíte se
řadu zajímavostí a na vlastní kůži si vyzkoušíte,
jak se žilo na hradě, v podhradí i na bitevním
poli. Poznáte tíhu brnění i půvab historického
šatstva, neboť pro malé i velké návštěvníky
jsou zde připraveny repliky dobových oděvů,
klobouků, šperků, nářadí a náčiní, pomůcek
útrpného práva a mnohé další. Na zájemce o válečnou tematiku čeká kolekce zbroje a zbraní,
ale také maketa koně k vyzkoušení role válečného jezdce či fragment husitské vozové hradby.
K dispozici jsou seříznuté husí brky, horizontální tkalcovský stav, gotická vitráž ze skleněných
čtverců, výroba pečeti, ražba mincí, stolní hry,
hudebních nástrojů a řada dalších zajímavých
předmětů, které byly lidem v minulosti k užitku
či potěšení. Výstava je vhodná pro výuku i volný čas a samozřejmě pro návštěvníky všeho
věku.
Vstupné: děti, studenti, důchodci, 20,- Kč, dospělí 40,- Kč, rodinné vstupné 80,- Kč
Otevírací doba:
březen - duben: úterý - neděle 9.00-12.00, 12.3016.00 hod.
1. 3. – 25. 4. 2010 – Probouzení jara
- ve třídě Bohuslava Martinů
Téma a pojetí navazuje na výstavu Vůně Vánoc,
která se uskutečnila ve třídě Bohuslava Martinů
v závěru roku 2009 a zahájila cyklus drobných
výstav, které se budou během roku pravidelně v souladu s ročním obdobím obměňovat
a představí tak tradiční lidové zvyky a obyčeje,
které nás od pradávna doprovází. Tentokrát
přiblíží svátky jara a velikonoční čas se všemi
zvyky a tradicemi - vynášení smrtky či malování kraslic a pletení pomlázek. Vyrobit si můžete
také tradiční velikonoční ozdoby, kterými si lidé
v minulosti zdobili svá obydlí.
Vstupné: děti, studenti, důchodci,
dospělí 20,- Kč, rodinné vstupné 40,- Kč
Otevírací doba:
březen - duben: úterý - neděle 9.00-12.00, 12.3016.00 hod.
Stěna pro jedno dílo je umístěna ve vstupní chodbě Centra Bohuslava Martinů mezi významnými
poličskými rodáky a nabízí prostor k prezentaci
současných umělců Poličska. Nejedná se o výstavu, ale o drobný medailonek jednotlivých
autorů s ukázkou jejich tvorby. V průběhu roku
2010 tak bude postupně představeno jedenáct
regionálních fotografů – dokumentaristů atmosféry a dění kolem nás. V březnu je stěna
věnována Jaroslavu Marešovi, jehož fotografie
můžete zhlédnout při návštěvě Centra Bohuslava Martinů od 1. 3. do 31. 3. 2010.
Vstup volný.
Otevírací doba:
úterý - neděle 9.00-12.00, 12.30-16.00 hod.

9

7.
března
vzpomeneme
20. výročí úmrtí pana Roberta
Homoláče. Vzpomeňte, kdo jste
ho měli rádi.
Manželka Marie,
Dagmar a Lenka – dcery
s rodinami

Dne 19. března 2010 vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka
a dědečka pana Josefa Fajmona. Všem, kteří vzpomenou
s námi, upřímně děkujeme.
S láskou vzpomíná
manželka Zdena a děti
s rodinami

Dne 18. 3. 2010 by se dožila
90 roků naše maminka paní
Miroslava Jílková z „lázní v Liboháji“. Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
Synové Zdeněk,
Mirek a dcera Dana
s rodinami

23. března vzpomeneme
65. výročí, kdy byl v koncentračním táboře Dachau ve svých
18 letech popraven náš bratr
Vilém Beran. Měl život teprve
před sebou. Vildo, jsi stále
s námi, na společné dětství se
nezapomíná. Věříme, že vzpomenou i někteří tví kamarádi, za což děkujeme.
Vzpomínají sourozenci

Redakce Jitřenky se omlouvá paní Pachovské za chybu uvedenou ve vzpomínce na jejího manžela pana
Františka Pachovského v únorové Jitřence. Správný podpis měl znít: Manželka a synové s rodinami.

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY SVČ MOZAIKA POLIČKA
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. – 4. třída
Termín: 12. 7. – 16. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Jitka Vápeníková
Info:
Jitka Vápeníková, tel: 736 761 281
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Věk:
1. – 3. třída
Termín: 19. 7. – 23. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 736 752 624
DÁMY V SEDLE
LETNÍ TÁBOR U KONÍ S JK VRANÍK
Věk:
1. – 9. třída
Termín: 1. 7. – 6. 7.
Místo:
JK Stašov
Ubytování: zděná budova
Cena:
2.000,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605 43 10 34
LETNÍ TÁBOR „Maděra“ - OSTROV POKLADŮ
Věk:
1. – 9. třída (pozor oprava!!! na tento tábor
mohou děti i z deváté třídy)
Termín: 17. 7. – 26. 7.
Místo:
Maděra
Ubytování: ve stanech s podsadou
Cena:
2.600,- Kč
Přihlášky: do 30.4. s platbou
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
DUNAJEC - TRADIČNÍ LETNÍ VODÁCKÝ POBYT
- tentokrát opět po řece Dunajec v Polsku
i na Slovensku
Věk:
11 – 99 let
Termín: 24. 7. – 31. 7.
Místo:
Dunajec

Ubytování: kempy podél řeky
Cena:
4.350,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Mgr. Vítězslav Fila
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731 508 282,
e-mail: vita.fila@seznam.cz
TAJEMNÝ HRAD SVOJANOV
LETNÍ TÁBOR NA HRADĚ
S Františkem Povídálkem a jeho kamarády
společně vysvobodíme hradní strašidla.
Věk:
2. – 6. třída
Termín: 6. 8. – 13. 8.
Místo:
Hrad Svojanov
Ubytování: hradní ubytovna
Cena:
4.100,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Radka Sobolová
Info:
Radka Sobolová, tel: 736 761 281
LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR
- pořádá Středisko volného času MOZAIKA
Polička
ve spolupráci s JOOKIES – softballovým
oddílem TJ Athleta Polička
Věk:
2. – 9. třída
Termín: 8. 8. – 15. 8.
Místo:
RZ Mladočov
Ubytování: 5 lůžkové chatky a zděná budova
Cena:
2.500,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Petr Cihlář
Info:
Petr Cihlář, tel: 602 423 259,
petr.cihlar@email.cz
LETNÍ TÁBOR „ Naděje „ TRADIČNÍ LETNÍ
REKREAČNÍ TÁBOR S BOHATÝM PROGRAMEM
Věk:
1. – 6. třída
Termín: 14. 8. – 21. 8.
Místo:
RS Naděje Svratouch – CHKO Žďárské
vrchy
Ubytování: Chatky
Cena:
2.900,- Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí tábora: Richard Brabec
Info:
Richard Brabec, tel: 723 160 786
Informace rovněž na www.mozaika-policka.cz

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
Výstava fotografií - Jaroslav Mareš:
„Mezi lidmi“
Tváře, příběhy a setkání s „obyčejnými“ lidmi.
Černobílé fotografie, jejichž společným tématem je člověk.
PÁTEK 5. 3. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
DUKLA VOZOVNA - punk-rock / Pardubice,
www.duklavozovna.com
XINDL-X - hip hop-folk / Praha, bandzone.cz/
xindlx
ČERNÁ KOČKA - punk-jazz / Ostrava,
bandzone.cz/cernakocka
Vstupné: 120,-Kč/90,-KčS
SOBOTA 6. 3. – od 19.00
II. VEČER AKUSTICKÉ HUDBY
VODOPÁD – veselá country družina ze slovenského Brezna ověnčená mnoha cenami.
Hrála v živých vysíláních anglického rádia
BBC, polské, francouzské i slovenské TV
www.vodopad.sk
QJETEN – akustická hudba s prvky folku, latiny, jazzu a všeho co šlo kolem www.qjeten.cz
KAREL ZICH revival band – písně Karla Zicha
v Poličce
www.zichrevival.cz
DOSTAVNÍK - country-bluegrass acoustic music www.dotawnik.euweb.cz
Vstupné: 60,-Kč
PÁTEK 12. 3. – od 21.00 ex -123 minut
BÍNA vs. URBANEC
Po rozpadu -123min. se Zdeněk Bína představí
ve svém akustickém worldgroovovém projektu
spolu s výjimečným basistou Honzou Urbancem
Vstupné: 120,-Kč/90,-KčS
SOBOTA 13. 3. – od 14.00
POLIČSKÝ SKŘIVAN 2010 - I. KOLO
1) 14.30 – 15.00 – D.O.P.
2) 15.10 – 15.40 - I.R.M.A.
3) 15.50 – 16.20 - Dissidents
4) 16.30 – 17.00 -Fish fingers
5) 17.10 – 17.40 - BU-FU
6) 17.50 - 18.20 - Last time
7) 18.30 – 19.00 - Kilt
8) 19.10 – 19.40 - Blabovy stromy
19.50 – 20.20 - Přestávka pro zvukaře a porotu
9) 20.30 – 21.00 - Dirty way
10) 21.10 – 21.40 - Don ci líz
11) 21.50 – 22.20 - Roz2jka na 3,5 jacka
Vstupné: 50,-Kč
ÚTERÝ 16. 3. – od 19.00 NA ZELENOU
Zajíčkova dobrodružství – tentokrát z Bornea
Příchozí čeká poutavé vyprávění zoologa, cestovatele a výborného vypravěče Romana Zajíčka. Ten posluchače seznámí například s tím,
jak na ostrově Borneo katastrofálně ubývají
tropické deštné pralesy a obrovskou rychlostí
mizí poslední biotopy vzácných a ohrožených
druhů rostlin a zvířat. Kdo byl minulý rok na
jeho přednášce o odchytu zvěře v Brně a okolí, určitě si vzpomene na jeho příběhy a začne
se usmívat, ne-li smát, protože Zajíček je vynikající vypravěč.
Vstupné: 30,-Kč
STŘEDA 17. 3. – od 20.00 HUDEBNÍ SKLEPY
PEPA NOS
Pepa Nos, vlastním jménem Josef Nos,
(*16. května 1949, Šumperk, Československo)
je český písničkář, učitel jógy a jazyků, příležitostný herec vedlejších rolí. Jako písničkář
vystupuje především v malých klubech a ve

školách, příležitostně i na festivalech. Přestože
mezi znalci folku je velmi známý, jeho písničky
se jen zřídka objevují v rozhlase nebo v TV.
Mezi nejznámější Nosovy písničky patří Agent
sí aj ej a Země je kulatá. Písnička Nedej se!
dala název a příležitostnou část znělky ekologistickému pořadu České televize, vysílanému
od počátku roku 2000.
Vstupné: 90,-Kč/70,-KčS
PÁTEK 19. 3. – od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Pitch Bender
Sisa Fehérová (SK) - zpěv, Iva Korgerová piano, Václav Kocián - tenor saxofon, Václav
Šebek - baskytara, Petr Nohavica - bicí
Kapela hraje jazzové a funkové standardy ve
vlastní úpravě a také původní skladby. Výraznou osobností je zpěvačka Sisa Fehérová s velmi specifickým hlasem plným groovu a feelingu. Pianistka Iva Korgerová má zkušenosti
s kapelami Café la Maňana, In-depth’n’dense
a s bigbandovým hraním. Saxofonista Václav
Kocián si také prošel školou „velké kapely“.
Jeho improvizační projev v Pitch Benderu pochází z dlouholeté zkušenosti prvního tenoru
kopřivnického bigbandu. Basista Václav Šebek
prošel dvěma většími orchestry, odkud čerpá
inspiraci a praxi, a bubeník Petr Nohavica se
přes různé žánry konečně dostal ke své srdeční záležitosti, jazzu.
http://www.myspace.com/pitchbenderbrno
Vstupné: 120,-Kč/80,- KčS
SOBOTA 20. 3. – od 21.00
RADICAL JUNGLE VOL. 2
djs: REVERB (2:3), JD BASS (jungleradical
crew), BOMB DA BASE (jungleradical crew),
HVL (jungleradical crew)
Vstupné: 60,-Kč
ÚTERÝ 23. 3. – od 18.00
Jeden svět 2010 největší lidskoprávní
filmový festival v Evropě
Podrobnosti na straně 11
Pořádá o.s. Pontopolis.
Vstupné 70,-Kč/50,- KčS
PÁTEK 26. 3. – od 19.00
nejen HUDEBNÍ VEČÍREK
INSANIA - metal-post hardcore / Brno,
http://bandzone.cz/insania
PRVNÍ HOŘE - punk-crossover / Praha,
http://bandzone.cz/prvnihore
PROJEKCE FILMU V RÁMCI
FESTIVALU JEDEN SVĚT
TAQWACORE: zrod islámského punku, 2009,
87, Kanada, Omar Majeed
Hudba bez ideologie, nabízející autonomii
a prostor k vlastnímu vyjádření. Tak vnímá punkrock skupina mladých muslimů
a muslimek, tvořících několik různých kapel
a dohromady tuto žánrovou hudební scénu.
Vystoupení punkrockerů jsou kontroverzní
pro americkou i pákistánskou, muslimskou
i nemuslimskou komunitu. Režisér Omar
Maajed ve svém snímku pracuje s konceptem
„minority uvnitř minorit“ a přibližuje, jak těžké
je dostát tradicím a zároveň bojovat o možnost
projevit se nonkonformně.
Vstupné: 120,-Kč/90,-KčS
SOBOTA 27. 3. – od 14.00
POLIČSKÝ SKŘIVAN 2010 / II. KOLO
1) 14.30 – 15.00 – Na rovinu!
2) 15.10 – 15.40 - Žádnej stres
3) 15.50 – 16.20 - Kalkata band
4) 16.30 – 17.00 - Meloun parkings

5) 17.10 – 17.40 - Pitocha
6) 17.50 - 18.20 - Confidance
7) 18.30 – 19.00 - Pomalu plující
8) 19.10 – 19.40 - Nautilius
9) 19.50 – 20.20 - Kowalski
10) 20.30 – 21.00 - Stopangin
11) 21.10 – 21.40 - Thorn
12) 21.50 – 22.20 - Piškot trio
Vstupné: 50,-Kč

KLUBOVÉ KINO
ČTVRTEK 4. 3. – od 20.00
12
Krimi / Drama / Thriller / Válečný
Rusko, 2007, 159 min
Režie: Nikita Michalkov
Hrají: Alexej Petrenko, Nikita Michalkov, Valentin Gaft, Jurij Stojanov
Příběh se odehrává ve válkou zničené Čečně.
12 porotců bojuje s rozhodnutím o osudu čečenského teenagera, který údajně zabil svého
ruského otčíma. Film byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film, na Zlatého lva na
Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách
a byl součástí Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.
ČTVRTEK 11. 3. – od 20.00
Projekce v rámci Tibetských dnů v Poličce
Nechat strach za sebou | Leaving fear behind
Dhondup Wangchen / Tibet 2008
Co z nás zbývá | What Remains of Us
Hugo Latulippe, François Prévost / CAN 2004
Podrobnosti viz str. 4.
ČTVRTEK 18. 3. – od 20.00
Ztracené město
Drama
USA, 2005, 143 min
Režie: Andy Garcia
Hrají: Andy Garcia, Inés Sastre, Tomas Milian,
Richard Bradford, Nestor Carbonell, Enrique
Murciano, Dustin Hoffman, Bill Murray, Steven
Bauer, Juan Fernández, Jsu Garcia, Julio Oscar
Mechoso, Elizabeth Pena, Millie Perkins, Tony
Plana, Danny Pino
Andy Garcia vzdává ve svém celovečerním
režijním debutu hold rodné Kubě. Vyprávění
se odehrává v Havaně v roce 1958 – v době,
která některým přála, ale pro jiné byla nešťastným obdobím spojeným s vládou diktátora
Batisty. Radikální revoluční proměny spjaté
s osobností Fidela Castra, ovšem pro hrdinu
vyprávění, jímž je majitel nočního hudebního
klubu El Tropico Fico Fellove, znamenají drastickou změnu. Muž spjatý s životním stylem
své bohaté rodiny a společenské třídy se jen
bolestně loučí s představou, že možná navždy
zaniká třpytivý a elegantní svět, v němž vyrůstal a který pro něj symbolizuje hudba... Projekt
inspirovaný románem kubánského spisovatele
Guillerma Cabrery Infanteho, který je rovněž
autorem scénáře a který zemřel loni v únoru,
má v případě Andyho Garcii lehce autobiografický charakter. K realizaci nazrával celých
šestnáct let, natočen byl však za pouhých 35
dní. Důležitou roli ve vyprávění, v němž se
vedle Andyho Garcii coby režiséra, výkonného producenta, autora hudby a představitele
hlavní role objeví i řada dalších známých hollywoodských tváří.
CENA ZA KAŽDÉ PŘEDSTAVENÍ 40,- Kč
DUBEN: Krausberry, Circus ponorka,
jungle night, divadla, besedy, kina...
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JEDEN SVĚT 2010
v kapačce a listí snášející se ze stromů za okny
pokoje. Intimní snímek zkušeného polského režiséra Pawla Lozinského posbíral několik ocenění.
Trofej si odvezl z krakovského filmového festivalu
a německého DOK Leipzig.

Pontopolis o. s. vás zve na Jeden svět 2010
- největší lidskoprávní filmový festival v Evropě
Více než 100 filmů, desítky zahraničních hostů,
projekce pro školy, filmy on-line, mnoho doprovodných akcí a nejen to – taková bude nabídka 12. ročníku Jednoho světa. Hlavní část festivalu proběhne
v Praze od 10. do 18. března 2010. V průběhu března
a dubna se uskuteční také regionální festivaly ve
29 městech České republiky.
Polička 23. 3. – 25. 3. 2010
Polička je letos nováčkem a zároveň třetím místem
v Pardubickém kraji, kde se festival uskuteční.
V týdnu od 22. do 26. března budou v Centru
Bohuslava Martinů a v Divadelním klubu dopoledne
probíhat také školní filmové projekce.
Tři večery pro veřejnost
Úterý 23. 3. od 18 hodin v Divadelním klubu
18.00 hod.
Nevítaní
2009, 95 min. Tomáš Škrdlant, Česká republika
„Ten film je o dobrém životě i se špatnou sudbou.
O návratu zpět mezi lidi, do lidského života se
všemi jeho nedokonalostmi,“ říká o svém snímku
režisér Tomáš Škrdlant. Pětici hlavních postav,
které se narodily s vážným postižením a byly rodiči odmítnuty, sledoval neuvěřitelných dvacet let.
V záměrně volně propletených portrétech sledujeme jejich cestu od dětství v Jedličkově ústavu až
po snahu plnohodnotně se začlenit do života dospělých. Od doby, kdy byly v duchu komunistické
doktríny zavřeny v ústavech s přísným zákazem
kontaktu s „normální“ společností až do současnosti, kdy většina z nich založila své vlastní rodiny.
Od prvních bolestných pokusů pochopit, proč se
k nim rodiče nehlásí a společnost je izoluje, až po
zjištění, že žít se dá i bez rodiny a i s postižením.
Intimní a nesmírně citlivě natočený Škrdlantův
dokument rozhodně není smutnou ukázkou několika nešťastných osudů, ale naopak povzbudivým
svědectvím o tom, co všechno dokáže handicapovaný člověk se silnou vůlí zvládnout.
Po filmu následuje debata s jedním z aktérů filmu Janem Halaburtem a Jaroslavem Trávníčkem,
který několik let pracoval s tělesně a mentálně
postiženými.
21.00 hod.
Chemo
2009, 58 min, Polsko, Pawel Łoziński
„Někdo má obyčejnou chřipku a ta naše je prostě
jen opravdu vážná.“ I tak přemýšlejí o své chorobě
pacienti varšavské onkologické kliniky. Než jejich
žíly pojmou další dávku chemoterapie, trvá to
několik hodin. Nemocní si čas krátí rozhovory
o oblíbených jídlech, svatebních šatech i vtíravých
myšlenkách na sebevraždu. V detailních záběrech
hledíme do tváře optimistické matky pětiměsíčního chlapečka, sympatické zelinářky, středoškoláka i těhotné ženy, kterou čeká amputace
prsu. Fascinujícím dialogům, jejichž nenápadným
svědkem se kamera stává, nechybí humor ani
ironie. Stejně otevřeně ale všichni uvažují o délce
života, o strachu či víře. Čas v nemocnici běží
pomalu, jeho plynutí odměřuje mizející tekutina
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Středa 24. 3. od 18 hodin v Divadelním klubu
Zaostřeno na Írán
SVOBODA PROJEVU – ŽENSKÁ PRÁVA – NÁBOŽENSKÁ DOGMATA –ÍRÁN, AFGHÁNISTÁN
18.00 hod.
Zemřít ukamenováním,
73 min., Írán, Nizozemí, Farid Haerinejad; Mohammad Reza Kazemi
Trest smrti ukamenováním mohou v Íránu dostat
ženy a někdy i muži, kteří se provinili cizoložstvím, prostitucí či zabitím v sebeobraně. Advokátka Šadi Sadrová, novinářka Asijeh Aminiová
a další aktivistky za práva žen se snaží pomáhat
těm, které byly odsouzeny k tomuto nehumánnímu, ponižujícímu a velmi bolestivému způsobu
popravy. Jejich práce je však obtížná – sesbírat
důkazy je téměř nemožné, neboť íránská vláda
se snaží vše ututlat vzhledem ke kritice, kterou
ji zahrnují mezinárodní organizace zabývající se
lidskými právy. Dokument režisérů Farida Haerinejada a Mohammada Rezy Kazemiho vypráví
příběh několika žen, které díky pomoci Šadi
a její neziskové organizace unikly trestu smrti
ukamenováním. Lejla Mafi, Parissa a Nazanin se
v očích íránského trestního zákoníku „provinily“
sexuálním stykem s příbuzným, cizoložstvím
a zabitím. Lejlu znásilnil její bratr, Parissu prodával manžel a Nazanin bránila sebe a svou neteř
při pokusu o znásilnění. Změnit zavedenou praxi
není snadné, ale íránské ženy se nevzdávají, byť
pro ně samé znamená veřejná obhajoba ženských
práv obrovské riziko.
Po filmu následuje debata s Markétou Kutilovou
a jejími hosty.
Zbyněk Noha – „člověk, který žil 3 roky v Íránu
a nedávno se vrátil“
Veronika Dvořáčková – strávila 1 rok s vládním
rekonstrukčním týmem v Afghánistánu
21.00 hod.
Afghánská superstar
2008, 88 min, Velká Británie, Havana Marking
Po třiceti letech válek a vlády Tálibánu se do
Afghánistánu vrátila popkultura. Místní televizní
stanice Tolo TV se rozhodla v Kábulu uspořádat
soutěž amatérských pěveckých talentů, u nás
známou jako Superstar. Kromě dvou tisíc zpěváků
i z těch nejzapadlejších koutů země se do soutěže
přihlásily také tři statečné dívky. Zpívat na veřejnosti v zemi, zásadním způsobem ovlivňované
kmenovými vůdci, není pro ženu nijak bezpečné.
Zvlášť, když v návalu emocí přidá v přímém přenosu k písni i trochu tance, jak se na vlastní kůži
přesvědčila jednadvacetiletá Serata. Dynamicky
střižený dokumentární debut Havany Markingové,
oceněný na festivalu v Sundance, dopodrobna
zaznamenává celý průběh tříměsíční soutěže, jejíž
finálový večer sledoval každý třetí obyvatel Afghánistánu. Vtipné momenty přibližující celonárodní
pěvecké šílenství, adepty „afghánské hvězdné
pěchoty“ a pětici finalistů střídají mrazivé chvíle,
kdy je Seratě, ale i další ženské soutěžící Limě, za
jejich vystoupení vyhrožováno smrtí.
Čtvrtek 25. 3. od 18 hodin v Centru Bohuslava
Martinů
18.00 hod.
Anna v přední linii
2008, 78 min, Nizozemí, Mascha Novikova
Anna Politkovská, ruská novinářka týdeníku Novaja gazeta, jež se nebála otevřeně kritizovat ruskou vládu za její postup ve válce v Čečensku, byla
7. října 2007 zavražděna. Neznámý vrah čtyřmi
výstřely ukončil život ženy, která znamenala pro
mnoho lidí naději, že páchané zločiny nebudou

přehlíženy a zapomenuty. Film vypráví poutavou
dokumentární formou novinářčin životní příběh.
Režisérka Máša Novikovová natáčela Politkovskou
pravidelně od roku 2000, stejně jako její kolegy
a přátele. Během opakovaných cest do Čečenska
a rozhovorů v Moskvě, Beslanu a na dalších místech Ruské federace vznikla unikátní výpověď
o nesmyslném konfliktu a osobní statečnosti
ženy, která se nebála říkat pravdu. Divák se díky
výjimečným záběrům stává svědkem čečenské
tragédie a je konfrontován s těžko uvěřitelnými
příběhy o zabíjení a zmizení nepohodlných osob.
Ve snímku kromě Politkovské hovoří například
Lidija Jusupovová, právnička z Grozného, jež strávila mnoho let hledáním nezvěstných lidí z Čečenska, nebo Světlana Gannuškinová, držitelka
ceny Homo Homini z roku 2006. Obě tyto ženy,
podobně jako Anna Politkovská, nasazují vlastní
život ve válce o spravedlnost v dnešním Rusku.
Součástí promítání je debata na téma Rusko s mladou ruskou studentkou Victorií Novoseltsevovou.
21.00 hod.
Kimčongílie
2009, 75 min, Korea, N. C. Heiken
Severní Korea je bezesporu nejizolovanější zemí
světa. Totalitní režim zde již šedesát let zavírá své
obyvatele do koncentračních táborů za sebemenší
prohřešky. Stačí zmačkat noviny, na nichž je vyobrazen božský Kim Jir-Sum nebo jeho syn, současný vládce Kim-Čong-Il. I když se i pouhý pokus
o útěk z těchto táborů trestá smrtí, každý rok se
o něj řada vězňů pokusí. Jen hrstce se to ale podaří. Především díky nim se může svět dozvědět
o hrůzné realitě života v komunistické Severní Koreji. Jejich silné a alarmující svědectví o milionech
obětí hladomoru v devadesátých letech, severokorejských dívkách skrývajících se v Číně, které jsou
nuceny k prostituci či závislosti tamní ekonomiky
na práci vězňů ve filmu výmluvně kontrastují
s propagandistickými televizními pořady posilujícími obludné rozměry Kim Čong-Ilova kultu.
S využitím archivů a graficky zajímavě udělaných
vsuvek je ve filmu N. C. Heikina také přehledně
připomenuta historie korejského poloostrova.
Součástí festivalu bude prodej výrobků z Namibie
a Fair trade čajovna.
Vstupné 70,-Kč na večer (studenti 50 Kč)
Festival se koná pod záštitou
Rady města Poličky

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘSTVÍ ANEB CO A JAK V KNIHOVNĚ
Březen býval měsícem knihy, pak dlouho měsícem
internetu a letos byl třetí měsíc roku 2010 poprvé oficiálně vyhlášen jako měsíc čtenářství. Je to dobře. Na
čtení máme stále méně času, oproti jiným zábavám
je zdlouhavé, neopájíme se při něm nejnovějšími
technologiemi (i když, už jste viděli elektronickou
čtečku knih?) a příběhy a informace, které v knihách
nacházíme, jsou jaksi neúplné, čekající na naše kritické zhodnocení. V době instantní zábavy i bleskových
informačních technologií se luxus čtení může jevit
trochu jako přežitek.
Celostátní akce jako je Březen – měsíc čtenářství
nabízí možnost poukázat na to, že tomu tak není.
V období odcházející zimy může připomenout, že
čtení je stále nejsilnější informační prostředek, který
máme k dispozici a že vlastní imaginace potřebná pro
prožití napsaných příběhů je stále ten nejlepší zdroj
zábavy. A vybízí také k napsání článku do Jitřenky,
který může připomenout funkce a služby městské
knihovny.
Veřejná knihovna by měla být místem, kde si
člověk může utvořit názor. Měla by mít něco pro každého, měla by bavit i poučovat, měla by ukazovat, jak
osvobozující je poznání i jak opojná je síla fantazie.
Umberto Eco napsal, že „ideální funkcí knihovny je
být cosi jako bukinistův stánek, místo šťastných nálezů“. Věřím, že takový nález může poličská knihovna
zprostředkovat každému, bez ohledu na věk, vzdělání
či finanční situaci. Následující text by měl být pozváním do jejích útrob.
Jan Jukl
Jak se přihlásit do knihovny?
Snadno. V oddělení, které chcete navštěvovat, vyplníte přihlášku, zaplatíte poplatek, dostanete několik
ponaučení a můžete si jít půjčovat. Roční poplatek
pro dospělé je 100,- Kč, pro studenty a důchodce
50,-Kč, děti do 15 let platí na dětském oddělení za
rok 20,- Kč. Čtenáři starší 70 let, držitelé průkazu ZTP
a lidé registrovaní na úřadu práce mají členství zdarma. Potřebujete občanku, děti pak souhlas a podpis
rodičů. Dobré je mít také mobilní telefonní číslo, většina komunikace (rezervace, MVS, upomínky) se děje
prostřednictvím sms zpráv.
Co v knihovně najdu?
Hlavně knížky. Máme jich téměř 50 tisíc, každý
rok jich kolem 2000 přibude a většinu z nich si můžete půjčit domů. V oddělení pro dospělé máte na výběr
z více než šedesáti titulů časopisů a troje čerstvé
noviny. Nabízíme také více než 400 titulů audioknih,
většinu zatím ještě na magnetofonových páscích, ale
i cédéček přibývá. K dispozici je knihovnička právní
pomoci, studentský koutek se slovníky a encyklopediemi a najdete zde také místnůstku s cizojazyčnou literaturou. Oddělení pro děti nabízí, mimo podle věku
rozdělených knížek, také dětské časopisy a komiksy.
Studovna v horním patře skrývá, mimo příjemného
prostředí, také fond regionální literatury, staré až
nejstarší Jitřenky a jiné lokální tiskoviny a k vidění
jsou také mnohé poklady, které byly v knihovně za
více než 150 let nastřádány. Knihy ze studovny není
možné půjčit domů. Dole v chodbě jsou k dispozici
toalety, které nezamykáme.
Na jak dlouho si knihy mohu půjčit?
Knihy, časopisy i ostatní dokumenty můžete mít
doma měsíc. Pokud není titul rezervován, je možné
jej prodloužit až na 100 dní. Prodloužení je možné
při osobní návštěvě, ale také telefonicky, e-mailem
a nejjednodušeji pomocí prodlužovacího formuláře
na našich internetových stránkách. Pokud knihy
včas nevrátíte, přijde vám výhružná smska a zaplatíte upomínku ve výši 10,- Kč; pokud nezareagujete,
upomínky se začnou dramaticky zvyšovat až do výše
150,- Kč.
Jak najít co hledám?
Knihovna má ve volném výběru více než 40 000
knih a rychlá orientace v nich může být pro návštěvníka nesnadná. Pokud se mezi knihovními regály
ztrácíte, je nejrychlejší cestou zeptat se knihovnice;
knižní fond známe, a pokud není zrovna u pultu

nával, najdeme vám, co potřebujete do pár minut.
Pokud sháníte konkrétní titul, můžete se doma nebo
v půjčovně podívat do našeho katalogu, kde zjistíte,
jestli knihu máme a jestli není zrovna půjčená. Pokud
knihu nemáme, můžete si ji objednat z jiné knihovny
pomocí meziknihovní výpůjční služby (MVS), nebo
nás přesvědčit, abychom ji do poličské knihovny
koupili. Vaše zpětná vazba je pro tvorbu knihovního
fondu důležitá, neostýchejte se nám svoje nápady na
koupi nových knih říkat či psát, budeme rádi.
Jak jsou knihy v knihovně seřazeny?
V oddělení pro dospělé je beletrie rozdělena do
několika kategorií. V přední místnosti jsou knihy
tříděny podle žánrů: detektivky, ženské romány (což
není synonymum pro červenou knihovnu, ženský román je specifický žánr, ve kterém se vyskytuje mnoho
vynikajících kousků), historické romány, knihy z lékařského prostředí, dívčí romány a pro mužskou část
populace také romány válečné. V přilehlém kamrlíku
najdete nově také jazykový koutek. Prostřední místnost je vyhrazena abecedně řazené beletrii, obecně
poezii, divadelním hrám, životopisům a sci-fy, fantasy
a komiksové literatuře. Zadní část je určena pro literaturu naučnou a odbornou, řazenou podle systému
mezinárodního desetinného třídění (MDT). V oddělení pro děti jsou knihy řazeny podle věku čtenářů,
i zde přibývají tematické koutky – dívčí romány, dobrodružné knížky, pohádky a další.
Meziknihovní výpůjční služba – MVS
Menší knihovna jako je ta naše má ve svém fondu
jen malou část současné i minulé knižní produkce.
Pokud hledanou knihu u nás nenajdete, je možné
nechat si ji poslat z jiné knihovny. Seženeme skoro
všechno do několika dnů, poplatek za tuto službu je
50,- Kč za knihu (pokud jich máte víc, může to být levnější, záleží na poštovném). MVS je jednou z nejdůležitějších služeb knihovny, nebojte se ji zkusit využít.
Internet a www katalog
Oddělení pro dospělé nabízí 4 počítače s přístupem na internet, určených pro různé využití (pracovní, pohotovostní, „jen na skok“), oddělení pro děti pak
dva. Přístup na internet je v knihovně zdarma, možné
je i tisknout a používat vlastní USB paměti. Mimo to
jsou v půjčovnách také naše webové katalogy, na které se přes naše stránky můžete připojit i doma. Pokud
vám hledání v katalogu činí problémy, rádi vám jeho
funkce a možnosti vysvětlíme.
Webové stránky knihovny
Pokud zadáte do Googlu „knihovna Polička“ nebo
vyťukáte www.knihovna.policka. org, dostanete se na
naše internetové stránky, ze kterých můžete on-line
prodlužovat své výpůjčky, vyplňovat MVS žádanky,
prohlížet katalog (s možností zobrazení novinek)
a další kousky. Pokročilejší uživatelé mohou spravovat své čtenářské konto po zalogování do knihovního
systému Clavius. Až na posledně zmíněné jsou všechny úkony velmi jednoduché, pokud nebudete vědět,
poradí vám tlačítko otazníku vpravo nahoře nebo se
zeptejte v knihovně.
Pokud ještě neumím číst
Už v únoru jsme rozšířili půjčovní dobu dětského
oddělení tak, aby knihovna měla co nabídnout i předškolním dětem. Čtvrteční dopoledne je tak v dětské
knihovně určeno zejména předškolákům a jejich
maminkám, tatínkům, či kdo malého „čtenáře“ do
knihovny doprovází. Za pomoci rodičovského spolku
MaTaMi od března zkoušíme také rozjet pravidelné
čtení a povídání o knížkách pro děti od 0,5 do 7 let
– poprvé to zkusíme ve čtvrtek 18. března od 9.30
ráno a v tento čas se budeme scházet každý týden.
Tedy, vezměte dítka a zkuste se spolu s nimi ponořit
do světa pohádek, říkanek a podivuhodných příběhů
– možná zde najdete inspiraci i pro vaše domácí čtení,
kterého s prcky není nikdy dost.
Pokud mám problém číst či knihovnu navštívit
Může se stát, že už vám oči neslouží a vy jste
o radost z dobré literatury ochuzeni. Snadná pomoc
– v knihovně si můžete vybrat z množství knížek nahraných buď na CD, nebo magnetofonových páscích.

Takzvané audioknihy jsou stále populárnější a jejich
provedení bývá často na špičkové úrovni. Zkuste se
zaposlouchat; a pokud náhodou nevlastníte potřebný
přehrávač, tak vám po předchozí domluvě nějaký
půjčíme.
Pokud ze zdravotních důvodů nemůžete knihovnu navštívit osobně a nemáte zrovna k dispozici
nikoho, kdo by vám pravidelné porce oblíbeného
čtiva nosil, neváhejte nám zavolat na telefonní číslo
461 723 865. Řeknete nám, co rádi čtete, a my vám
knížky či časopisy dovezeme až domů, kde je můžeme také pravidelně obměňovat.
A na závěr ještě půjčovní doba a důležité kontakty:
Dospělé oddělení
Dětské oddělení
Pondělí: 8.00 – 17.00
13.30 – 17.00
Úterý:
ZAVŘENO
Středa:
13.30 – 17.00
13.30 – 17.00
Čtvrtek: 8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
Pátek:
8.00 – 16.00
Sobota:
9.00 – 11.00
Kontakty:
Kancelář:
Půjčovna:
Dětské:

461 723 865
461 723 866
461 723 868

Všechny kontakty a informace najdete na
www. knihovna. policka. org
Poetická pozvánka závěrem
Tři kumpáni
Bohumil Mathesius / Li Po
Jasmínu loubí. Sedím u vína,
zve dobré druhy dobrá hodina -a já jsem sám. Vtom náhle nad strání
kulatý měsíc se mi uklání,
já jemu. Se mnou v modrý nebes klín
můj kývá stín.
Společnost poklonami nešetří -tak byl jsem sám, a teď jsme tři.
Chce měsíc pít. Jak mám ti podat číš?!
Stín zdvíhá pohár. Copak nevidíš,
že dneska za vás za oba
pít musí moje hříšná nádoba?
Co je to ale, chlapci rozmilí?
Já piju -- vy jste z toho opilí!
Měsíc se motá, žvatlá ke stínu,
ten se snítkou zas tančí jasmínu,
jen já tu sedím klidně při víně,
jim připíjím a dobré hodině.
Tož loutnu sem -- a píseň se mnou noťte,
pak na kutě mě, chlapci, doprovoďte,
vždyť do jedné se vejdou postele
kumpáni světlé noci veselé.
A zejtra navečer, až první hvězdy vzplanou
u vína v loubí, chlapci, na shledanou!
Poetický klub U chrámu páně
Vinotéka Pod věží
ve středu 31. března od sedmi večer.

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

6. - 7. 3.

MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838,
461 631 126
13. - 14. 3. MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
20. - 21. 3. MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
27. - 28. 3. MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.
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NOVINKY NA HRADĚ

POMÁHAT JE RADOST. I PODEVÁTÉ

Již devátý ročník Velikonoční sbírky připravuje
humanitární organizace ADRA. Letos se uskuteční
23. a 24. března. „Pomáhat je radost. Doufám, že si
o Velikonocích udělá radost co nejvíc lidí a pomůže
tak těm, kteří to potřebují,“ říká koordinátorka sbírky Tereza Svobodová.
Výtěžek sbírky se již tradičně dělí mezi několik
českých i zahraničních projektů. Třetina peněz je
určena na dlouhodobé rozvojové projekty, které
si vzala pod patronát mluvčí českého ministra pro
lidská práva Lejla Abbasová. Mezi ně patří například nemocnice v Keni nebo podpora zemědělské
produkce v Mongolsku. Druhá třetina poputuje na
konto humanitární pomoci při mimořádných událostech, jako byly loňské povodně v Čechách a na
Moravě nebo letošní ničivé zemětřesení na Haiti.
Tyto projekty zaštiťuje herec Divadla v Dlouhé
Miroslav Táborský. Poslední část ADRA použije na
projekty, které realizuje v jednotlivých regionech
České republiky. Ty podpořila herečka Táňa Fischerová. Jedná se mimo jiné o podporu azylových
domů, hospiců, seniorských domů nebo sítě dobrovolnických center, díky nimž vychází stovky dobroRestaurace hradu Svojanov má nového pro- volníků do různých zařízení a nabízí svou pomoc
– ať už seniorům, dětem, zdravotně postiženým či
vozovatele
V letošním roce má nového provozovatele restau- sociálně slabým.
Sbírka bude probíhat v desítkách měst po celé
race v areálu hradu Svojanov. Na základě výběrového
České republice včetně Poličky. Dárcům, za jejich
řízení se jím stala pražská společnost Portaner pod
drobný příspěvek do kasičky na pomoc druhým,
vedením Františka Konečného. V našem regionu již
Portaner provozuje restauraci ve svitavské Fabrice
a kavárnu Oskara Schindlera rovněž ve Svitavách.
Předpokládáme, že své bohaté zkušenosti uplatní
také na Svojanově. Mimo běžného provozu zajistí
také gastronomické služby v rámci kulturních i komerčních akcí, svatebních hostin a dalších oslav. ReMaTami o. s., Náš Martinů o. s., Ponstaurace by měla být otevřena v březnu o víkendech,
topolis o. s., ZUŠ Bohuslava Martinů
od dubna v plném provozu.
Polička, Městská knihovna Polička
a Městské muzeum a galerie Polička
pro vás v Centru Bohuslava Martinů
společně připravily program na měsíc
březen

Výroční známka připomene 100 let od zakoupení hradu
K významnému výročí 100 let od zakoupení hradu Svojanova městem Poličkou byl vydán zajímavý
a oblíbený suvenýr pro sběratele – výroční turistická
známka. Představuje siluetu hradu a znak města Poličky. V prodeji je pouze v letošním roce v pokladně
hradu Svojanova.
K uvedenému výročí budou postupně vydávány
další materiály. Nejvýznamnějším bude publikace
„Hrad Svojanov – 100 let od zakoupení městem Poličkou“. V této publikaci bychom chtěli prezentovat
mimo nových poznatků o stavebním vývoji hradu
právě období posledních 100 let dějin hradu. Pokud
by někdo vlastnil jakoukoliv fotografickou dokumentaci hradu v této době, její zapůjčení by nám velmi
pomohlo při realizaci. Budete-li ochotni poskytnout
své materiály, kontaktujete nás prosím na adresách
hrad@svojanov.cz, Hrad Svojanov, 569 73 Svojanov
1 nebo na tel. č. 461 744 105. Za jakoukoliv pomoc
předem děkujeme.
Miloš Dempír

poděkujeme malým upomínkovým předmětem.
Peníze budou vybírat dobrovolníci z řad studentů
poličského gymnázia, s nimiž ADRA spolupracuje
již několik let. Děkujeme za to předem vedení gymnázia, učitelům, kteří žáky z hodin uvolní, rodičům
a především pak samotným studentům.
Díky Velikonoční sbírce z roku 2009 mohla
ADRA pomoci na mnoha místech – zejména pak
podpořit azylový dům v Srbsku, který pomáhá
obětem domácího násilí; došlo i na příspěvek na
rozvojový zdravotnický projekt v Keni, kde ADRA
již dříve vybudovala nemocnici s porodnicí a zubní ambulancí; část sbírky pak byla určena i na
humanitární pomoc po zemětřesení v Indonésii
a v neposlední řadě došlo na podporu dobrovolnických aktivit v několika zařízeních ADRY v České
republice.
Pomáhá se snáz, když na to nejsme sami, pomáhejte proto s námi ?
Za humanitární organizaci ADRA
Aleš Kocián
Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Koordinátor sbírky v Poličce:
Aleš Kocián, alkocian@centrum.cz
+420 739 345 651
Číslo účtu této veřejné sbírky je 9961 9961/0300.
Podpořit můžete i zasláním dárcovské sms ve tvaru:
DMS ADRA na číslo 87777

CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám zděný byt 2+1 64 m2 v osobním
vlastnictví, plynové topení, plastová okna, pěkné
klidné místo, při rychlém jednání možná sleva, nastěhování možné v červenci. Cena: 1.299.000,-Kč.
Tel: 724 126 331.
•
Prodám dům v Lubné. Větší, ihned volný,
oprava je nutná. Dům má výhodnou polohu, všechny přípojky, kolem je malý pozemek. Je možné vybudování jednoho většího, nebo 2-3 menších bytů,
nebo bytu s dílnou, skladem či obchodem. Cena je
dle odhadu 480 tis. Kč, dohoda je možná. Zájemci
nechť kontakt na sebe zanechají v Informačním
centru nebo na jeho e-mailu, ozvu se vám. Děkuji
V. Vraspír.
•
Nabízím pronájem bytu 3 + 1v rodinném
domě se zahradou. Byt je v přízemí, nedaleko
centra s možnosti parkování. Výhledově možnost
odkupu. Kontakt 603 883 206, 737 957 221
•
Prodám nový jídelní stůl – světlý 110x70 cm
levně. Tel. 777 045 386
•
Léčím pomocí homeopatie, ájurvédy, Bachových esencí. Tel. 722 001 887.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan
Fajmon, 603 782 573.
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Úterý 2. 3. – 25. 4. 2010
- Probouzení jara ve třídě Bohuslava Martinů
16. 1. – 28. 3. 2010
- dotyková výstava Branou muzea do středověku
aneb výstava Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte…
Stěna pro jedno dílo je umístěna v Centru
Bohuslava Martinů. Výběr z tvorby fotografa Jaroslava Mareše je k vidění při návštěvě centra od
1. 3. do 31. 3. 2010
Čtvrtek 4. března, 17.00 hod.
- Povídání s lékařkou MUDr. Danielou Dobiášovou, která působí na novorozeneckém oddělení,
o novorozencích a chodu novorozeneckého oddělení.
Úterý 9. března, 17.00 hod.
- Povídání o průběhu porodu z pohledu porodní
asistentky Jarky Praxové, Dis.
Čtvrtek 11. března, 17.00 hod.
- Přednášku povede fyzioterapeutka Soňa Kováčová, Dis, která se zabývá mj. léčbou dětí s vadným
držením těla a skoliózou a naučí vás předcházet

těmto problémům správnou manipulací s miminkem.
Sobota 13. března, 18.00 hod.
- Přednáška s promítáním Zuzany Ondomišiové
Proměny Tibetu, která přehledně shrne politický
vývoj na střeše světa od 50. tet minulého století do
současnosti a zaměří se zejména na dnešní situaci
Tibeťanů jak v Tibetu, tak v exilových komunitách.
Úterý 16. března, 17.00 hod.
- Rozvaž svůj jazýček! - logopedický seminář pro
rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 3,5 let
Čtvrtek 18. března, 17.00 hod.
- Lékařka gynekologicko-porodnického oddělení
MUDr. Martina Mojhová bude povídat o období
kolem porodu i o porodu samotném.
Čtvrtek 18. března, 19.00 hod.
- Pojďme na Martinů – zahajovací přednáška
hudebního cyklu, který vás přivede k poslechu
hudby Bohuslava Martinů. Obsahem pořadu bude
čtyřdílný cyklus kantát na Burešovy předlohy
(Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové
nati, Romance z pampelišek, Mikeš z hor), kantáta
Kytice a balada Svatební košile. Vstupné 20,- Kč.
Pondělí 22. března, 19.00 hod.
- Přednáška Tomáše Graumanna a jeho ženy, při
které pamětník holocaustu zavzpomíná na to,
jak se mu, jako jednomu z 669 židovských dětí
zachráněných Nicholasem Wintonem, podařilo
uniknout z Němci obsazeného Československa.
Neděle 21. března, 16.00 hod.
- Císařovy nové šaty - klasická pohádka pro děti
od 4 let na motivy H. CH. Andersena plná písniček a loutek vyrobených z hudebních nástrojů…
Čtvrtek 25. března, 19.00 hod.
- Jeden svět v Poličce – promítání filmů s tématikou lidských práv - Anna v přední linii, 2008,
78 min, Holandsko, Kimčongílie, 2009, 75 min,
Korea, NC Heiken, součástí promítání je debata na
téma Rusko s mladou ruskou studentkou Victorií
Novoseltsevovou.
Úterý 30. března, 17.00 hod.
- Beseda na téma nejnovějších publikovaných
informací - Diplomové práce a odborné články
o Bohuslavu Martinů.

POJĎME NA MARTINŮ
Moje záliba a zájem přátel tomu chtěly, že jsme
si před několika lety nadělili společný dárek v podobě večírků věnovaných klasické hudbě. Ušlechtilý zájem jsme spojili s méně prospěšnou sympatií
k dobrému jídlu a pití a tak se z prvotního impulsu
vyklubal cyklus přednášek o životě a díle světových
skladatelů, byť velmi nepravidelný a co do počtu
skromný. Leč semínko bylo zaseto. Proto také mohla
později vzniknout myšlenka, zda by nebylo možné
pokračovat v podobném duchu na „domácí půdě“
a obrátit svoji pozornost k našemu slavnému rodáku. Odpovědí na tuto otázku se stalo prozatím šest
večerů, na kterých zazněly spolu s potřebnými informacemi ukázky z 60 skladeb a písňových souborů
Bohuslava Martinů.
Nabídka představit něco podobného i veřejnosti
nás přivedla k názoru, že by bylo vhodné vytvořit za
tímto účelem sdružení, které by ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů a Městskou knihovnou
v Poličce pořádalo pro své členy a další příznivce
nejen zmíněné přednášky, ale i besedy, výlety a jiné
podobné akce, jež by vyplnily určitou mezeru mezi
oficiálními příležitostmi a odbornými institucemi.
Bohuslav Martinů napsal téměř 400 skladeb a prožil
velmi zajímavý život, navíc v nelehké době, což si
určitě zaslouží, aby osud člověka, který se kdysi
procházel stejnými ulicemi jako my dnes, vzbudil
nebo osvěžil zájem, jenž by se měl k Poličce přirozeně vázat.
Dne 20. 2. 2010 padlo konečné rozhodnutí založit
občanské sdružení „Náš Martinů“, jež by mělo přivlastňovacím zájmenem v názvu vyjadřovat a hlavně
naplňovat vztah, který ke svému „spoluobčanu“ cítíme. Přitom bychom chtěli udržet atmosféru původních
večírků, tedy zachovat kouzlo jakéhosi undergroundu,
které nám dovolí pohlížet na B. Martinů, stejně tak
jako na jeho hudbu, jako na fenomén, o němž je možné svobodně přemýšlet a utvářet si svůj vlastní názor.
Sám autor o tom uvedl, že „pokud je příkazem blížit
se k velkému skladateli nebo umělci jen s posvátnou
úctou a sebemenší kritika nebo pochybnost je pokládána za provinění, urážku, pak se tímto způsobem
osoba i dílo skladatele spíše vzdaluje, než přibližuje
duši publika, jehož „civilní“ názor nemusí být vždycky
a priori špatný“. Naší snahou bude uskutečnit v tomto
duchu alespoň jeden pořad měsíčně (s výjimkou školních prázdnin), což je cíl vcelku odvážný, ale zatím se
zdá, že splnitelný. Pojďme se tedy sejít a poslechnout
si v klidu muziku, na kterou jinak nemáme čas nebo
které tzv. „nerozumíme“, pojďme si připomenout události, které učinily z neúspěšného studenta světově

ZAJÍČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ

proslulou osobnost, pojďme si odpočinout a dobře se
pobavit. Pojďme spolu na Martinů.
První setkání se uskuteční ve čtvrtek 18. 3. 2010
od 19 hod. v hudebním sálku Centra Bohuslava Martinů. Obsahem pořadu bude čtyřdílný cyklus kantát
na Burešovy předlohy (Otvírání studánek, Legenda
z dýmu bramborové nati, Romance z pampelišek,
Mikeš z hor), kantáta Kytice a balada Svatební košile.
Vstupné 20,- Kč.
Plán přednášek na rok 2010
BŘEZEN 2010 - KANTÁTY A ORATORIA I
Svatební košile, Kytice, Otvírání studánek, Legenda z dýmu bramborové nati, Romance z pampelišek, Mikeš z hor
DUBEN 2010 - KANTÁTY A ORATORIA II
Česká rapsodie, Polní mše, Hymnus k sv. Jakubu, Hora tří světel, Gilgameš, Proroctví Izaiášovo
KVĚTEN 2010 - SYMFONIE I
1. symfonie, 2. symfonie, 3. symfonie

Zajíčkova dobrodružství
– tentokrát z Bornea
v úterý 16. 3. v 19.00 hod. v Divadelním klubu
v Poličce.
Příchozí čeká poutavé vyprávění zoologa, cestovatele a výborného vypravěče Romana Zajíčka. Ten
posluchače seznámí například s tím, jak na ostrově
Borneo katastrofálně ubývají tropické deštné pralesy a obrovskou rychlostí mizí poslední biotopy
vzácných a ohrožených druhů rostlin a zvířat. Roman Zajíček nám ukáže cestu za plazy, deštnými
pralesy i podmořským rájem, prokládanou veselými i vážnými příhodami. Kdo byl minulý rok na
jeho přednášce o odchytu zvěře v Brně a okolí,
určitě si vzpomene na jeho příběhy a začne se
usmívat, ne-li smát, protože Zajíček je vynikající
vypravěč. Jeho vystoupení bude doplněno ilustrujícími fotografiemi. Kdo ví, jestli zas nepřiveze
nějaký živý exemplář?
Srdečně všechny zvu.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

ČERVEN 2010 - SYMFONIE II
4. symfonie, 5. symfonie, 6. symfonie
ZÁŘÍ 2010 - OPERY I
Voják a tanečnice, Slzy nože, Tři přání aneb
Vrtkavosti života, Hry o Marii
ŘÍJEN 2010 - OPERY II
Hlas lesa, Veselohra na mostě, Julietta aneb snář
LISTOPAD 2010 - OPERY III
Dvakrát Alexandr, Ženitba, Ariadna, Řecké
pašije
PROSINEC 2010 - PÍSŇOVÁ TVORBA
Nipponari, Kouzelné noci, Česká říkadla, Dvě
písně na texty negerské poezie, Čtyři písně o Marii,
České madrigaly, Nový Špalíček, Písničky na jednu
stránku, Písničky na dvě stránky, Pět českých madrigalů, Tři zpěvy, Tři legendy, Petrklíč, Zbojnické
písně, Ptačí hody, Čtyři madrigaly
Obsah přednášek: stručný výklad ke každému
dílu, hudební ukázky, závěrečná soutěž (dobrovolná)
o drobné ceny.
J. Novotný

„S MATAMI RADOST
Z POHYBU“
Jste po porodu a cítíte, že vaše tělo by potřebovalo dát do pořádku? Nebo máte doma i trošku větší
miminko, které vás plně zaměstnává celý den a času
na vlastní cvičení se už prostě nedostává? Protože to
z vlastní zkušenosti dobře znám a cvičením pro veřejnost se již nějaký čas zabývám, připravila jsem pro vás
pravidelné speciální fitness lekce určené pro všechny
aktivní maminky, které se chtějí udržet v kondici,
shodit poporodní kilogramy, strávit smysluplný čas
se svými dětmi nebo miminky a přitom nemají čas
nebo možnost chodit na „klasické“ cvičení do fitness
centra nebo posilovny, což je způsobeno hlavně tím,
že nemají hlídání pro své děti.
Lektorka Mgr. Dana Matejsková
Začínáme první pondělí v březnu, a to v 16.00
hod, salónek v budově tělocvičny gymnázia, přijďte
dřív, ať se stihnete převléknout!
Kdy: každé pondělí 16 – 17 hod
Kde: salónek v budově tělocvičny Gymnázia
Polička
Co s sebou: oblečení na cvičení, vhodná obuv, ručník, pití, podložka na cvičení. Co pro děťátko: deku,
na které dítě položíme a další podle vašeho uvážení
Startovné: 30,- Kč za 1 lekci
Více na našich webových stránkách
www.matami.webnode.cz
Další akce Matami na str. 13 v programu CBM.
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DiC POLIČKA INFORMUJE
Herna pro děti:
Po – Čt od 8.00 do 15.00 hod. (vstup 20 Kč pro
dítě s rodičem)
Hlídání dětí:
Po - Čt od 8.00 do 15.00 hod. (40 Kč/hodina)
Pá od 8.00 do 12.00 hod. Máte možnost zakoupit si permanentku se slevou: 10 hodin za 360,-Kč
V případě, že jste držitelé rodinného pasu, zaplatíte pouhých 320,-Kč. Členové sdružení a sourozenci mají slevu. Maminky nezapomeňte dát dítěti
svačinu. Hlídání mimo vyhrazenou dobu je nutno
domluvit předem
Pravidelné aktivity:
Kluby maminek - Út, St, Čt – 15.00-15.30
(vstup 20 Kč)
• Klub seniorů - Pá 15.00 (vstup 20 Kč)
• Klub seniorů - počítače - Pá 14.00
(80 Kč/lekce)
• Tanečky a zpívánky - Po 9.00 – 11.00
(30 Kč/lekce)
• Kalanetika - Út, Čt 18.30 (info před lekcí)
• Poradenství, konzultace pro klienty
- Po 13.30 - 15.30 (zdarma)
• Počítač a internet* - Denně 8.00 – 14.00
(20 Kč/hodina)
• Pastelky - Čt 13.00-15.00 (zdarma)
• Šikulové - So dle domluvy (zdarma)
• Zdravotní cvičení - prac. dny dle domluv
(vstup 20 Kč)
*pro účastníky počítačového kurzu a členy klubů
internet zdarma

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Historie boje s požáry
Oheň měl v celém průběhu dějin pro člověka
a jeho hospodářský a společenský život nesmírný
význam. Poskytoval mu teplo, chránil ho před
dravou zvěří, dal mu možnost připravovat si pokrmy, pomáhal mýtit lesy a měnil je v úrodná pole,
uměl tavit rudu a vyrábět kovové nástroje. Nebezpečí ohně se projevilo v tom okamžiku, kdy nad
ním člověk ztratil vládu, kdy se změnil v požár,
ničící výsledky lidské práce. Vývojem a postupným modernizováním lidské společnosti vznikalo
i větší nebezpečí požáru.

•

Permanentku je možné zakoupit i na další aktivity v Domečku.
Kroužky pro děti (Tanečky a zpívánky...): permanentka 10 lekcí za 240,-Kč
Vstup do domečku (Kluby maminek, seniorů,
atd.): permanentka 10 vstupů za 160,-Kč
Domeček využívají dospělí, maminky s dětmi
na mateřské dovolené, předškoláci, ale i školáci.
Domeček Polička vás zve na:
Ve spolupráci se Střední školou obchodní a služeb v Poličce jsme připravili pro maminky pravidelná měsíční setkání s mladými kosmetičkami. Jejich
služeb můžete opět využít dne 9. 3. v době od 9 do
12 hodin v prostorách Domečku. Další setkání se
uskuteční 6. 4.
6. 3. od 15h – do 17h bude Dětské filmové odpoledne s pohádkou. Děti si mohou vybrat z pestré
nabídky pohádek. Filmové odpoledne se bude pravidelně opakovat.
20. 3. od 15h pro vás připravujeme v prostorách
Domečku SOBOTNÍ SETKÁNÍ s pestrým programem nejenom pro maminky s dětmi a seniory, ale
pro všechny, co chtějí strávit příjemné odpoledne.
Na věku nezáleží.
Domeček najdete v ZŠ Na Lukách, vchod od
dopravního hřiště.
Tel.: 605 177 027
asistentka Jitka Sejkorová
www.dicpolicka.com

V SÍNI ŘEMESEL OPĚT
OTEVŘENO
Na bílou sobotu 3. dubna od 10 do 17 hod zde
proběhne akce „Veselá pomlázka“ s pozvanými řemeslníky (řezbář, pletení pomlázky, mejdlařka, práce s drátkem a šperkování a. p.) na předzahrádce.
Budete si moci vyzkoušet vyrobit kraslici vrtáním,
malováním voskem, budou i nezbytné perníčky.
Pro velký zájem nás opět navštíví kartářka Miriam
z Litomyšle. Nezapomeňte s sebou dobrou náladu
a sluníčko.
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Již za dávných časů měli občané povinnosti ve
věci protipožární péče. Aby se zabránilo vzniku
požárů a do jejich hašení se vnesl řád, vznikaly
první stručné směrnice. Za nejstarší se pokládají směrnice v nedatovaných statutech města
Prahy ze 14. století. Služebnictvo, které zapálilo
dům svého pána, mělo být v tomto ohni ihned
upáleno, občané nesměli běžet k ohni se zbraní,
všichni provozníci měli ihned vozit vodu, a kdo
tak neučinil, tomu se odebral vůz i koně a sám
byl vyhnán z města. V pozdější době, koncem
15. a 16. století, kdy již v celkovém životě nastaly
pronikavější hospodářské změny, věnovala se větší péče protipožárním opatřením.
Největší pozornost se věnovala komínům,
které byly většinou upleteny z vrbového proutí
v podobě podlouhlého koše a vymazané hlínou,
nebo z dřevěných desek, rovněž vymazaných
hlínou. U koho bylo zjištěno, že komín není v pořádku, bylo majiteli uloženo komín opravit a do
doby, než bude oprava provedena, bylo zakázáno
topit. Zakazovalo se v noci chodit s otevřeným
ohněm do objektů, k osvětlení se mohly použít
pouze lucerny. Zakazovalo se vypalování lesů,
uskladňování slámy a pazdeří blízko pecí a komínů, stěny u pecí měly být zabezpečeny proti
ohni. Zakazovalo se chodit s hořící svíčkou, sypat
popel před budovy. Pro žháře byly přísné tresty
– trest smrti upálením. Tak bychom mohli pokračovat přes patent Marie Terezie „Řád hašení ohně“
vydaný v roce 1751, přes požární řád vydaný Josfem II. roku 1785, až po úkoly požární ochrany
v současné době.
Město Polička bylo v minulosti postiženo
mnoha požáry. Například v roce 1613, 1736
a 1820. V červenci roku 1845 vyhořelo téměř
celé město. Po požáru v roce 1845 zůstalo ve
městě pouze 5 budov, které se uchránily proto, že
měly oplechované štíty.
Požár vypukl 10. července 1845 o půl jedenácté večer v Kamenecké ulici č. 36. Během několika
málo minut vzplanuly jasným plamenem dva protější domy č. 50 a 51 a záplava plamenů se začala
rychle šířit. Za více týdnů trvajícího neobvyklého
atmosferického horka, byly mnohé šindelové střechy tak vyprahlé, že žárem plamenů vzplanuly
a téměř současně protější střechy a plameny zasáhly nedaleký děkanský kostel. V několika málo
okamžicích vzplála šindelová střecha kostela vysokými plameny a odletující hořící šindele létaly
všemi směry a zapalovaly téměř současně domy
v ulici Školní, Kozí, Řeznické, Kostelní a na Kos-

telním náměstí. Ohnivými jazyky se požár šířil
dále Novozámeckou a Spálenou ulicí a zapálil
také střelnici. Zuřivost rozpoutaného živlu nebylo
možno lidskými silami zastavit a plameny živené
žhavými šindeli, hořícím máslem, sádlem a olejnatými látkami, se šířily dále směrem k náměstí.
Každým okamžikem vzrůstající nebezpečí nutilo
každého, aby se staral o vlastní život a majetek
a tak pojízdné a ruční stříkačky měly málo lidí
k obsluze. Žhavý déšť jisker zaplavil příšernou
červení celé náměstí. Praskání střech, padání
hořících trámů, spojené s nářkem a bědováním
zoufale pobíhajících obyvatel, nelze slovy vylíčit.
Vítr, který se požárem zvedl, neměl žádný určitý
směr a rozšiřoval vířivé plameny na celé řady
domů. Když pak v krátkém čase vzplanul i velký
městský pivovar a byla také zachvácena lékárna
a Pivovarská ulice, podobalo se celé náměstí
strašlivě rozbouřenému ohnivému moři. Jenom
okamžitý útěk mohl zachránit holý život. Když
pak oheň pronikl i do Litomyšlské ulice, muselo se
město vzdát živlu na milost a nemilost a pokusit
se zabránit, aby se oheň nerozšířil na Předměstí.
K ránu podlehla ohni také radnice a v ranních
hodinách i věž kostela a zřítily se i oba zvony. Při
tomto strašlivém požáru bylo v několika hodinách
zničeno 287 budov a z 237 kamenných domů
vlastního města zůstaly jenom čtyři: děkanství
s plechovou střechou, dům ranhojiče Smoly s taškovou střechou, hostinec U Růže s břidlicovou
střechou – oba v Kamenecké ulici a také šatlava
se šindelovou střechou, stranou téže ulice při
městských hradbách. Na Horním předměstí shořelo 7 domů a 10 stodol, na Dolním předměstí
47 domů. I tento požár si vyžádal tři lidské životy
a pohořelých bylo celkem 1888 osob z 528 rodin.
Co nezničil oheň, zničily krátce na to nastalé
deště, při nichž se vyprahlé a žárem zpuchřelé zdi
úplně sesunuly.
Založení Sboru dobrovolných hasičů
v Poličce
Dne 23. dubna 1876 svolal obecní úřad valnou
hromadu občanstva, jejímž účelem bylo založit
sbor za spolupůsobení a hmotné podpory obecního zastupitelstva. Schůzi předsedal starosta
obce Josef Thanabauer, který v krátké řeči nastínil potřebu a důležitost sboru. Zároveň oznámil,
že výlohy na věcné potřeby uhradí se z obecního
jmění. Byl přečten návrh stanov a služební řád,
což bylo jednomyslně přijato a byl zvolen přípravný výkonný výbor. Provoláním zdaru a slávy byla
tato první valná hromada skončena a byl položen
základ nynějšímu hasičskému sboru.
Prvním velitelem byl zvolen Julius Bien. Členové sboru byli rozděleni do 4 skupin, a to na
lezce, vodaře, stříkačníky a ochránce. Technická
vyspělost a připravenost hasičského sboru byla
veřejnosti předvedena při prvním slavnostním
veřejném cvičení dne 3. září 1876. Cvičení byli
přítomni veškeří hodnostáři města, zástupcové
ostatních spolků a hasičský sbor z Bystrého. Dle
tehdejší kritiky dopadlo cvičení skvěle, zásluhou
cvičitele Ferdinanda Kuklicha z Prahy.
Činnost výjezdové jednotky v měsíci lednu
Dne 10. ledna 2010 výjezdová jednotka zasahovala při odstraňování spadlých stromů ze silnice v Sádku u Poličky. Dne 11. ledna, po vydatném
sněžení, jednotka SDH Polička provedla shození
sněhu ze střechy zimního stadionu v Revoluční
ulici.
Zasahovaly zde také jednotky Polička
Lezník, Polička Střítež, Polička Modřec a Pomezí.
Zásah trval necelých 9 hodin. Dne 15. ledna došlo
k požáru domu v Liboháji, zasahovala zde profesionální jednotka z Poličky, SDH Polička, SDH
Pomezí a SDH Bystré. Dne 18. ledna jednotka ve
spolupráci s profesionálními hasiči ze Svitav shazovala nebezpečné rampouchy v ulici Riegrova.
Alena Cejpová

KDY A KAM NA POHOTOVOST? II.
Na základě článku v únorové Jitřence se na
radakci obrátil ing. Šutera z Poličky s několika
dotazy ohledně zajištění první pomoci na Poličsku.
S žádostí o poskytnutí informací se redakce Jitřenky
obrátila na Pardubický kraj jako zřizovatele Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
a město Poličku, které je členem sdružení AZZASS,
které provozuje poličskou nemocnici. Jejich materiály přinášíme čtenářům k posouzení.
Pardubický kraj:
Pacienti z Poličska si musí zajistit, mimo ambulantní péči, veškerou péči na vlastní náklady ve
Svitavách, případně v Litomyšli?
Pokud obyvatelé Poličky potřebují zdravotní
péči v místě neposkytovanou, mají samozřejmě
možnost ji získat ve Svitavách nebo Litomyšli, popřípadě i jinde, kde je potřebná péče poskytovaná.
Pokud nejde o případ, kdy je doprava pacienta
hrazena z veřejného zdravotního pojištění, musí
se pacient dopravit k lékařskému ošetření sám a na
vlastní náklady. V případech vážného akutního
onemocnění ho zpravidla k lékařskému ošetření
dopraví zdravotnická záchranná služba (přijede po
zavolání na tel. l. 155 nebo 112). Připomínáme, že
pohotovost (dnes Pohotovostní ambulantní služba
- PAS) není určena pro život ohrožující stavy.
Dostupnou zdravotní službu v regionu Polička
tvoří:
- obvodní lékaři + specializovaná pracoviště dle
jejich pracovní doby
- LSPP pondělí - pátek 17 - 21 hodin, sobota - neděle 8 - 17 hodin, zda a odkdy se bude tato služba
rušit se neví.
- Zdravotnická záchranná služba Pardubického
kraje (ZZS PAK) má stejně jako dříve v Poličce
jedno ze svých výjezdových stanovišť, kvalita a dostupnost této služby by se proto v zásadě neměla
měnit a pokud ano, tak jedině k lepšímu.
Kdy se jedná o život ohrožující stav, kdo to posuzuje (operátor?) a jaká jsou kritéria, aby nebylo
zpětně dáváno za vinu zneužití ZZS?
První posouzení dělá ten, kdo volá tísňovou linku 155 nebo 112. Měl by se snažit co nejlépe popsat
zdravotní stav pacienta, byť jen laicky.
Je na operátorce krajského zdravotnického operačního střediska, aby posoudila, popř. i ve spolupráci s lékařem, jakým způsobem se bude situace
řešit, tedy zda se vyšle sanita bez lékaře, s lékařem
či dokonce se bude přivolávat posádka letecké
záchranné služby. Hovory jsou nahrávány, aby
bylo možno i zpětně posoudit adekvátnost volání
i reakce na ně. Obviňování ze zneužívání ZZS musí
mít opravdu silný důvod, protože je samozřejmé, že
laik nemůže dostatečně dobře posoudit zdravotní
stav. A je třeba připomenout v této souvislosti také
to, že operátorka pracuje většinou pod silným tlakem a na základě často málo spolehlivých laických
informací.
Jak bude zajištěno dodržení dojezdové doby
dle vyhlášky v případě nepříznivého počasí - nesjízdných silnic, a to i do okolních obcí, nejen do
Poličky?
Dojezdová doba se týká zdravotnické záchranné služby, která bude mít nadále jedno ze svých
výjezdových stanovišť v Poličce. Dojezdový čas
je stanoven pouze vyhláškou, která předpokládá
i možnost objektivních důvodů, pro které nemůže
být požadovaných 15 minut dodrženo.
Nese někdo vůbec odpovědnost za její případné
nedodržení?
Odpovědnost za dodržování dojezdové doby
podle vyhlášky nese příspěvková organizace
Pardubického kraje - Zdravotnická záchranná
služba Pardubického kraje (zkráceně ZZS PAK),
provozovatel zdravotnické záchranné služby v našem kraji.

Jak budou rozmístěna vozidla ZZS PAK? Jaké
budou dojezdové vzdálenosti? Kolik bude kde jakých vozidel a kolik je jich uvažováno pro Poličku?
Jsou při výběru brány v úvahu i klimatické podmínky (terénní vozidlo, vrtulník)?
Na otázky o vozidlech se nyní nedá přesně
odpovědět, budou však každopádně rozmisťována
vždy tak, aby pokryla potřeby jednotlivých regionů
kraje co nejefektivněji (zde je výhodou centrální dispečink, který neustále ví, kde je která sanita, a může
nasměrovat na příslušné místo tu momentálně nejbližší). Dojezdové vzdálenosti se nebudou měnit,
dokud nedojde k vydání zákona o zdravotnické
záchranné službě a spolu s tím k přispění státu na
vybudování dalších výjezdových stanovišť ZZS - na
Poličsku se ovšem s žádným novým výjezdovým
stanovištěm nepočítá, tam je výjezdové stanoviště
umístěno dobře a má přiměřený okruh působnosti.
Samozřejmě se při rozmisťování sanit berou v úvahu
i terénní podmínky. Co se týče vrtulníku, tam nemá
zatím Pardubický kraj jinou možnost, než spolupracovat s okolními kraji, což se děje.
Pod koho organizačně spadá pohotovost (PAS)
a kolik stojí její roční provoz?
PAS (dříve LSPP) pro dospělé a PAS pro děti
a dorost od letošního roku v souladu s připravovanou koncepcí zdravotnictví v Pardubickém kraji
začala organizačně spadat pod nemocnice s akutní
lůžkovou péčí (v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad
Orlicí a Litomyšli). Částečně zůstává alespoň přechodně i v gesci ZZS PAK, a to ve Svitavách, Poličce, Hlinsku a Červené Vodě.
Finančně je PAS (LSPP) zajišťována platbami od
zdravotních pojišťoven, regulačními poplatky od
pacientů a v Hlinsku, Červené Vodě a Poličce se
budou na hrazení nákladů na PAS podílet i města
Hlinsko, Králíky a Polička spolu s okolními obcemi. V Hlinsku byl podíl města a okolních obcí i dříve, jinak neuhrazené náklady vždy hradil a nadále
bude hradit kraj.
Na zajištění LSPP (dnes PAS) v roce 2009 uvolnil
Pardubický kraj cca 16 milionů korun. Vzhledem
ke změně organizace provozování v roce 2010 je
zatím v plánu kapitoly zdravotnictví připraveno 5,2
mil. Kč. Po ukončení I. čtvrtletí budou organizační
změny a finanční potřeby jednotlivých stanovišť
vyhodnoceny, a na základě skutečné potřeby bude
navržena i konečná částka k zajištění této služby.
Kolik činí náklady na PAS (LSPP) pro region Poličska a jakou část přispívá město? Jak je to v jiných
městech - Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová?
Náklady na LSPP jsou v zásadě násobkem počtu hodin a hodinových úhrad pro lékaře a sestru,
které byly letos zvýšeny. Náklady na provoz včetně
materiálu představují podle sdělení ředitele ZZS
PAK MUDr. M. Obrtela, vcelku zanedbatelnou částku. Výnosy jsou platby od zdravotních pojišťoven
a v současné době i regulační poplatky. S městem
Polička, resp. spíše Svazkem obcí AZASS, bylo
dohodnuto, že se bude podílet polovinou na pokrytí konkrétní ztráty z provozu LSPP v Poličce. Jak
velká bude, to se zatím dost těžko odhaduje. Pokud
jde o Svitavy, Litomyšl a Moravskou Třebovou, tato
města se na krytí ztráty z provozování LSPP nepodílejí a v Moravské Třebové ordinace LSPP není.
Jakým způsobem se mají dopravit do Litomyšle
starší občané (důchodci), případně občané nevlastnící automobil, při současném stavu hromadné
dopravy ve vážném, nicméně život neohrožujícím
stavu?
Ordinace LSPP nikdy nebyla v každé obci, vždy
byli občané, kteří se museli k ošetření dopravit
nebo ve vážnějších případech k němu být dopraveni. Jakmile se zdravotní stav třeba i z laického
hlediska jeví jako vážný, je možno telefonicky
konzultovat s ordinací LSPP nebo přímo volat na
operační středisko ZZS (tísňová linka 155).

Na základě jakých podkladů a kdo rozhodl
o zrušení PAS (LSPP) v Poličce? Byly při rozhodování zváženy klimatické podmínky, kdy v zimním
období nastávají situace, kdy jsou cesty delší časový
úsek nesjízdné?
O dalším osudu LSPP v Poličce bylo jednáno na
základě Střednědobé koncepce zdravotnictví v Pardubickém kraji, která doporučila soustředit v zájmu
kvality a efektivnosti ordinace LSPP do nemocnic
s akutní lůžkovou péčí. Protože však představitelé
Poličky, stejně jako Hlinska a Králík, upozorňovali
na velké vzdálenosti a složité klimatické a geografické poměry ve svých regionech, bylo dohodnuto,
že se v Poličce, Hlinsku a Červené Vodě zachovají
ordinace LSPP s tím, že se na pokrytí ztrát z jejich
provozu budou polovinou podílet zainteresované
obce a že se po určitém čase vyhodnotí, do jaké
míry je zachování těchto ordinací skutečně potřebné.
V kolika lékárnách v Poličce byly vraceny 30 Kč
poplatky za recept? Kolik činily náklady na vracení poplatků v Pardubickém kraji? Je zrušení PAS
(LSPP) v Poličce způsob, jak získat prostředky chybějící z důvodu proplácení poplatků?
Pardubický kraj poskytoval občanům dar, který
jim umožnil hradit poplatky v lékárnách zřizovaných krajem. Taková lékárna na Poličsku není.
Pokud některé další lékárny vracely občanům regulační poplatky, nemáme o tom žádnou evidenci.
Celkové náklady na dary kraje občanům v souvislosti s hrazením regulačních poplatků všech typů
činily za loňský rok zhruba 34 mil. Kč. Změna
v poskytování LSPP v Poličce s regulačními poplatky nikterak nesouvisí, nýbrž vychází z nového
koncepčního přístupu k zajištování tohoto druhu
zdravotní péče na území Pardubického kraje.
Odpovědi přpravili PhDr. Eva Rainbergová,
odbor zdravotnictví KrÚ Pk a Mgr. Ivan Hudeček,
vedoucí oddělení komunikace Kanceláře hejtmana
Pardubického kraje

Město Polička:
Do 30. 4. 2009 zajišťovala zdravotnickou záchrannou služby a lékařskou službu první pomoci
pro dospělé a lékařskou službu první pomoci pro
děti a dorost v regionu Poličska pro Pardubický
kraj na základě mandátní smlouvy Poličská nemocnice s.r.o, jejímž jediným vlastníkem je Svazek
obcí AZASS. Pardubický kraj nechtěl tento vztah
dále prodlužovat a od 1. 5. 2009 převzala zajišťování zdravotnické záchranné služby a lékařské
služby první pomoci pro dospělé a lékařské
službu první pomoci pro děti a dorost v regionu
Poličska příspěvková organizace Pardubického
kraje Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Aby se toto převzetí odehrálo tak,
aniž by se jakkoli dotklo občanů našeho regionu
vyjednal Svazek obcí AZASS záruku, kterou Rada
Pk deklarovala regionu Poličska, že při zajišťování
zdravotnické záchranné služby a lékařské služby
první pomoci pro dospělé a lékařské službu první
pomoci pro děti a dorost v regionu Poličska bude
zachována úroveň těchto služeb ve stavu ke dni
poskytnutí této záruky, tj. k 5. 3. 2009 (Usnesení
rady PK R/182/09 ze 7. jednání konaného dne
5. 3. 2009), a to zejména v parametrech rozsahu,
obsahu, struktury, kvality a dostupnosti.
Na začátku prosince 2009 vznesl Pardubický
kraj požadavek spoluúčasti obcí na nákladech
na zajištění LSSP. Členská schůze Svazku obcí
AZASS na svém zasedání dne 9. 12. 2009 tento
návrh projednala a rozhodla, že k tomu, aby se
vytvořil dostatečný prostor pro takové změny
v systému zajištění ZZS a LSPP pro dospělé a LSPP
pro děti a dorost na Poličsku, které by ve svém
efektu přinesly zachování či zlepšení stavu, jež
Pardubický kraje regionu Poličska garantuje, jsou
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KDY A KAM NA
POHOTOVOST? II.
členské obce Svazku obcí AZASS ochotny přispět
Pardubickému kraji částkou ve výši jedné poloviny
z prokazatelných účelně vynaložených nákladů na
zajištění LSPP pro dospělé a LSPP pro děti a dorost
na Poličsku snížených o příslušné příjmy z těchto
činností od zdravotních pojišťoven a o regulační
poplatky, maximálně však za ty, jež se vztahují
k prvnímu pololetí roku 2010, a do maximální
výše 150.000,-- Kč.
Dne 28. 1. 2010 na svém jednání Rada PK revokovala své usnesení ze dne 5. 3. 2009 a rozhodla,
že zmiňovanou záruku ve věci poskytování lékařské služby první pomoci pro dospělé a lékařské
služby první pomoci pro děti a dorost v regionu
Poličska upraví tak, že tyto služby budou poskytovány cit.: „v souladu se schválenou střednědobou
koncepcí zdravotnictví Pardubického kraje s přihlédnutím ke specifikům toho regionu, dle důvodové zprávy.“ Vzhledem k tomu, že zmiňovanou
důvodovou zprávu nemáme k dispozici a střednědobá koncepce zdravotnictví Pardubického
kraje byla sice dne 18. 2. 2010 Zastupitelstvem
Pk schválena, ale její text nebyl do uzávěrky Jitřenky zveřejněn, nelze k tomuto dát konkrétnější
informace.
Aktuální situace je tedy taková, že zdravotnickou záchrannou službu i lékařskou službu první
pomoci pro dospělé v regionu Poličska zajišťuje
příspěvková organizace Pardubického kraje Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje. Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost byla
od 1. 1. 2010 v Poličce zrušena. Jedinými autentickými zdroji informací o aktuálním stavu zajišťování těchto služeb (včetně zákonem dané dojezdové
doby RZP) a nákladů na tyto služby je:
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Průmyslová 450, 530 03 Pardubice, tel.
466 034 107, fax 466 034 109, e-mail zzspak@zzspak.cz, http://www.zzspak.cz/
Některé informace lze také nalézt na internetových stránkách Pardubického kraje:
http://www.pardubickykraj.cz/document.asp?t
hema=3366&category=&themaright=182
Zpracoval: Ing. Libor Stráník ve spolupráci s vedením města Poličky (dne 19. 2. 2010).
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MLÁDEŽ V AKCI
Od ledna tohoto roku opět funguje v Pardubickém
kraji služba regionálního konzultanta Mládež v akci.
Mládež v akci je program Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání mládeže. Jedná se jak
o podporu finanční (možnost získání grantu na váš
projekt), tak i o podporu formou školení a publikací.
Program je určen neziskovým organizacím, mladým
lidem ve věku 13 - 30 let a pracovníkům s mládeží.
V rámci programu lze uskutečnit mezinárodní výměnu mládeže, školení pracovníků s mladými lidmi,
Evropskou dobrovolnou službu, inovativní projekt
navržený a realizovaný mladými lidmi atd.

Na regionálního konzultanta se můžete obrátit,
pokud máte jakýkoliv dotaz k programu Mládež
v akci, zajímáte se o Evropskou dobrovolnou službu, chcete konzultovat vaši žádost o grant nebo
máte zájem o bezplatnou přednášku o možnostech
zapojení se do programu. Na případnou spolupráci
se těší
Katka Smrčková, regionální konzultantka
pro Pardubický kraj,
rk-pardubicky@mladezvakci.cz,
www.mladezvakci.cz

ADOPCE NA DÁLKU
Základní škola Na Lukách se již třetím rokem
účastní projektu Adopce na dálku. Každým rokem
se pořádá finanční sbírka, která je určena pro dvě
indické děti. Prvním je chlapec Fabin, druhým dítětem, které svou sbírkou podporujeme, je dívka
Ashika.
Zasílané peníze jsou určeny na podporu vzdělávání těchto dětí a na nákup učebních pomůcek,
jako jsou sešity, učebnice a psací potřeby. Podpora, která se zasílá dětem v současnosti, bude mít
i veliký vliv na jejich budoucnost. Vzhledem ke
vzdělanosti najdou více možností uplatnění ve své
společnosti při hledání práce.
Naše finanční podpora do Indie odchází pravidelně již tři roky. Děti z Indie nám píší dopisy, kde
nás informují o svém prospěchu a zájmech, my jim
v dopisech odpovídáme, že je v učení podporujeme, a že se budeme snažit, aby naše podpora byla
trvalá, neboť je pro ně velice potřebná.

V letošním roce jsme opět vybrali 10 000,- Kč,
nejvíce přispěla třídě 9. B, stejně jako v předcházejících letech.
Žákům za jejich příspěvky děkujeme. Je vidět,
že mají sociální cítění a že část svého ušetřeného
kapesného dokáží věnovat na velmi užitečnou
věc.
Letos též překvapila výší sbírky 4 třída. Doufáme, že se žáci této třídy stanou nástupci žáků 9. B,
kteří letos již naši školu opustí, neboť odejdou na
střední školy. Projektu Adopce na dálku se účastní
i učitelé a rodiče žáků, kteří své děti podporují.
Těm všem je třeba poděkovat.
Adopce na dálku je velmi užitečná a potřebná
věc, je třeba, aby se našli jedinci, kteří se o tuto
záležitost budou dále zajímat a podporovat ji.
Za Žákovský parlament
Tereza Gutveisová

KOMENSKÝ BY MĚL RADOST
Jan Amos Komenský by byl tentokrát určitě
potěšen z putování skupiny žáků a pedagogů ze
SOŠ a SOU Polička. Proč? Komenský (lat. Comenius) totiž ve svých pedagogických spisech uvádí
jako závěrečnou fázi vzdělávání mladého člověka
nutnost cestování, které je završením jeho studia,
kdy si ověřuje nabyté vědomosti v praxi.
Autoři projektu Comenius pod záštitou Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, kterého se účastní právě SOŠ a SOU Polička,
nezvolili proto jeho název náhodně.
Tentokrát pět učitelů odborných předmětů
a odborného výcviku spolu se třemi žáky třetího ročníku oboru kuchař – číšník navštívilo ve
dnech 8. – 12. února 2010 francouzské Nantes, ve
kterém se nachází partnerská škola Lycée Daniel
Brottier. V této střední škole se na své budoucí
povolání připravuje 200 žáků, obor kuchař-číšník studuje asi 40 z nich.
Pro členy poličské výpravy byla připravena
degustace 12 druhů francouzských sýrů, exkurze
na biofarmu, která se mj. zabývá výrobou mořské
soli, návštěva typické francouzské restaurace
s nabídkou sladkých i slaných palačinek.
Žáci se účastnili i odborné praxe, kde měli
možnost pracovat se surovinami, které u nás
nejsou běžně dostupné. Spolu s francouzskými
studenty připravovali oběd v podobě lososa se
zeleninou a následně obsluhovali v restauraci,
která je součástí školy.
Naše výprava se s francouzskými studenty
a učiteli zúčastnila i nejrůznějších volnočasových
aktivit.
Součástí pobytu byla i krátká návštěva Paříže,
prohlídka historické části města Nantes. Nezapomenutelným se stal také výlet k oceánu na ostrov
Íle de Normoutier, ke kterému je v době odlivu

možná cesta suchou nohou. Mnozí ale neodolali
a v Atlantiku smočili alespoň palec. Více počasí
nedovolilo. Některým se pak podařilo najít něco
z mořských plodů, které v této oblasti v době odlivu a za teplého počasí sbírají místní obyvatelé.
A co o své cestě na zkušenou uvedl jeden se
studentů, Jan Trávníček?
„Líbilo se mi, že ve cvičné kuchyni bylo dost
místa. Uprostřed místnosti měl mistr svůj vyhrazený prostor, kde žákům vše nejdříve ukázal a oni
se pak přesunuli každý ke svému pracovnímu místu, kde měl každý pro sebe jak sporák, tak veškerý
inventář. Každý mistr tam má pouze 8 žáků ve
skupině. U nás jich bývá ve skupinách 15 i více.
Také bylo fajn, že školní jídelna je vlastně restaurace, kterou navštěvují nejen žáci a zaměstnanci školy, ale i veřejnost. Žáci pak při obsluze
komunikují i s cizími lidmi a získávají tak další
cenné zkušenosti přímo ve škole.“
„Ale stejně nejkrásnějším zážitkem pro mne
byla návštěva noční Paříže“, dodává Jan.
Můžeme jen dodat, že, stejně jako naši žáci
a pedagogové, kteří odjížděli z Francie obohaceni o mnohé zážitky a zkušenosti, i francouzská
výprava opouštěla Poličku v listopadu loňského
roku velice spokojena.
Všichni čeští, finští, francouzští, italští a němečtí účastníci zainteresovaní v tomto projektu
tak postupně zjišťují, že i přes drobné překážky
v podobě jazykových bariér či organizačních
škobrtnutí se člověk může neustále zdokonalovat
a pokud má chuť ve svém oboru dokázat něco
víc, hranice států a národní odlišnosti nejsou
vůbec podstatné.
Za SOŠ a SOU Polička
Mgr. R. Kubínová

RECITÁTOŘI Z „MASARYČKY“ V AKCI
Každoročně je měsíc leden nejen začátkem nového roku, ale pro naše žáky i měsícem příprav na soutěž v recitaci. Školní kolo probíhá již v první polovině
února, a tak je nutné najít originální báseň či text, snažit se jí porozumět, paměťově ji zvládnout a výrazně
reprodukovat v třídním kole. Vybraní recitátoři pak
soutěží o co nejlepší umístění ve školním kole.
V každé třídě se najdou děti, které mluví potichu,
stydí se veřejně vystupovat. V jejich případě je velmi
zajímavé pozorovat aktivní práci s textem. Výsledky
jsou často překvapující nejen pro děti samotné, ale
zvláště pro jejich okolí.
Děti z I. stupně nemusí nikdo přemlouvat a ony
samy vyvíjí patřičnou aktivitu. Druhostupňových recitátorů si musí bedlivě všímat jejich učitelky českého
jazyka a zavčas podchytit talenty.
V rozmezí 9. a 10. 2. proběhla školní kola v recitaci, kterých se zúčastnilo 75 dětí z I. stupně a 24 dětí
ze stupně II.
Poroty byly mile překvapeny. Letos blahopřejeme
našim postupujícím do oblastního kola.
Pořadí jednotlivých kategorií:
1. ročník
1. Jiří Toman, 2. Markéta Zavoralová, 3. Sabina
Čonková
2. ročník
1. Radim Hnát, 2. Anna Putnová, 3. Adéla Jílková
3. ročník
1. Charlota Kleinová, 2. Aleš Mach, 3. Andrea
Faltýnková
4. ročník
1. Valerie Cechová, 2. Nikola Plšková, 3. Kateřina
Putnová a Karolína Kozáčková
5. ročník
2. Markéta Štějdířová, 3. Tomáš Petrák
6. – 7. ročníky
1. Aneta Müllerová, 2. Nela Fuksová, 3. Kateřina
Sobolová ČU: Jílková Martina

8. - 9. ročníky
1. Veronika Fricová, 1. Václav Větrovský, 2. Petr
Harašta, 3. Luboš Hartman ČU: Lubomír Demel,
Anežka Vincourová, Vojtěch Skoumal
Věříme, že tradiční školní kola, letos jedna
z nejlepších přehlídek umění za posledních šest
let, přilákají v příštích ročnících více zájemců a že
je zbaví nesmělosti, která mnohým bránila v účasti
v soutěži. Všichni účastníci dokázali, že chtějí změřit své síly v poněkud pomíjivé disciplíně, jakou je
právě recitace básní.
Ozvěny básní v Tylově domě aneb velká
radost
Dvě a jedna – dvacet jedna bylo pro naši školu
šťastné číslo. Právě tolik bylo našich zástupců, postupujících recitátorů, ze školního kola, kteří bojovali 16. 2. v Tylově domě v Poličce o kolo okresní,
které se koná 10. 3. ve svitavské Fabrice.
Řada chlapců a děvčat byla spíše nováčky
a sbírala svoje první zkušenosti. Objevila se i jména mající za sebou již několikanásobnou účast
v okresních i krajských kolech. Recitátoři předvedli velký posun od školního kola a rozhodně
nezklamali.
Nakonec do okresního kola postoupilo 10 žáků
naší školy:
Adéla Jílková 2. A, Charlota Kleinová 3. B,
Valerie Cechová a Nikola Plšková 4. A, Markéta
Štějdířová 5. B, Tomáš Petrák 5. A, Petr Harašta
a Luboš Hartman 8. A, Václav Větrovský 8. a Veronika Fricová 9. A.
A tak postupujte, co možná nejvýše a ukažte,
co ve vás je. My vám budeme držet palce…
Ludmila Haraštová,
Jitka Junková,
Masarykova základní škola Polička

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA BŘEZNOVÉ SETKÁNÍ
Před lety jsem našla zvláštní vzkaz. Vzkaz v láhvi.
Nebyla to obyčejná láhev a nebyl to obyčejný vzkaz.
Láhev byla tmavá a na první pohled nebylo vidět,
jaký obsah skrývá. O to příjemnější bylo překvapení.
Obsah té láhve potěšil mé oči, nos, jazyk i mé vnitřnosti. Obohatil mé tělo i mé smysly. Skoro bych dnes
řekla, že tenkrát to byl úplný zázrak, že se ta láhev
ke mně dostala. Už ani nevím, odkud připlula až do
mých vod. Cesty láhví jsou někdy nevyzpytatelné.
Tahle určitě putovala dlouho mezi proudy, proti
všem zvyklostem, možná i proto, aby projasnila mé
temno, které mne obklopovalo.
Co v té láhvi bylo? To se vám právě snažím
prozradit. Určitě znáte Werichovo „když už jednou
někdo je, tak ať kouká aby byl…, a nebyl co není,
jak tomu v mnoha případech je.“ Podobné to bylo
i s mojí láhví. Byl v ní olivový olej. Ale olivový olej
vlastně není žádný olej, ale ovocný džus vymačkaný
ze zralých švestiček, oliv. Věděli jste to? Nebo že
olivovníky jsou stromy nesmírně zajímavé, plodné,
dlouhověké a schopné znovu vyrašit, pokud jsou jim
ponechány kořeny?
Dnes je olivový olej běžně k dostání a většina
z vás ho již zařadila do svého jídelníčku. To je dobře.

Nechcete se však o olivovnících, olivách, oleji a jejich používání zevním i vnitřním dozvědět mnohem
více? Pokud ano, pak jste zváni dne 10. března 2010
od 17.30 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika
na přednášku Aleše Kociána „Olivy a olivový olej.“
Čeká na vás nejen mluvené slovo, ale i ochutnávka,
výměna informací, zkušeností a praktický receptář.
Pokud by vám i to bylo málo, jako bonus je připraveno zamyšlení „Pecka“ a nemusí nutně jít o tu, která je
uvnitř olivy. Také pecky mají svá tajemství – některé
v sobě skrývají celý strom, jiné mají překvapivé poselství, o němž vám více řekne Aleš.
Jsou láhve, které by měly být co nejdříve otevřeny.
A jsou jiné, které by otevřeny být neměly. Mají obsah,
který vklouzne do těla jako had a uštkne zrovna tak.
A nezbavíte se toho jedu, pokud nepochopíte, že zabíjí. Vás a přes vás možná i vaše blízké. Většinou se
jedná o vratné láhve… Francis Bacon řekl, že „není
nic moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít
a kdy s čím přestat.“ Pak raději zkuste psát vzkazy do
láhví, ale ještě mnohem lepší je psát živé dopisy do
lidských srdcí. Neboť „opravdu existujeme jen tehdy, když nám někdo naslouchá. Největší dar, který
můžeme někomu dát, je skutečně tomu druhému
naslouchat,“ postřehl Bruno Ferrero.
Přijďte nám tedy naslouchat, abychom tady
opravdu byli tím, čím pro vás chceme být, službou
veřejnosti. A pokud byste chtěli potěšit Aleše, přijďte
i se svojí láhví (každý olej chutná jinak a nikdy si
nekoupíte všechny najednou, abyste mohli porovnávat).
Těšíme se na vás – nebojte se být tím, kým jste
– a do té doby buďte zdrávi!

OBLASTNÍ CHARITA
POLIČKA
Necelých 300 dětí i dospělých se přišlo v neděli
14. 2. 2010 pobavit a zaskotačit do společenského
domu Jordán v Poličce na akci nazvanou „Karnevalová pouť“. Akci pořádala Oblastní charita Polička.
Během tradičního karnevalu mohli děti nejen
soutěžit a při tanci předvést své kostýmy, ale shlédli
také „Zimní pohádku“ v podání Divadélka JóJo.
Stejně jako v minulých letech, i v tomto roce
podpořili návštěvníci karnevalu svou účastí nový
projekt muzikoterapie pro mentálně postižené klienty Oblastní charity Polička.

foto: Luděk Popelka

Z ČINNOSTI DPS PENZION
Nový rok v Penzionu začal tancem. Senioři se
sešli na taneční party, taneční prostor si vyzdobili
obrázky, které na tuto akci namalovali při Šikovných
ručičkách. Přinesli si sebou také nejmilejší věc, která
je bude provázet celým rokem 2010 a mohlo se začít.
Na začátku byla trochu cítit obava, jak to všechno
dopadne, ale jak začala znít hudba veškerá tíha
opadla. Každý po svém se pomocí tance vyjadřoval
tak, jak to zrovna v tu chvíli cítil. Senioři si vyzkoušeli být v tanci sám se sebou nebo ve skupince a také použili pro taneční vyjádření šátky. Velmi pěkná
chvíle nastala, když se propojili tanečníci, kteří tančili vestoje s tanečníky, kteří tančili vsedě. Atmosféra,
kterou senioři vytvořili byla úžasná, plná uvolnění
a výborné nálady. Na závěr si tanečníci slíbili, že se
všichni brzy zase na taneční party sejdou. K výborné spolupráci mezi seniory došlo také při vlastním
vytváření hudby, kdy společnou hrou na rytmické
nástroje posílili důvěru ve vlastní síly, posílili svaly,
byli v rytmu s druhými a hlavně se necítili osaměle.
Soutěžní atmosféra se střídala s veselou náladou při
hře Člověče nezlob se a při narozeninovém zpívání
si všichni společně s Poupaty, panem Hladíkem
a Otepkou zazpívali. Cestovatelské odpoledne
patřilo filmu o Řecku. Pan Ing. Klein účastníky
provedl historii i současností této země. A nesmíme
také zapomenout na krásný živý Betlém. Senioři ho
připravili pro královský průvod na koních, který se
spolu se všemi koledníky na závěr své cesty zastavil
v Penzionu. Tiše padal sníh, ve sněhu zářily žluté
korunky koledníků a v Penzionu nastala chvíle, kdy
nikdo nebyl sám.

Hanka Ščigelová, Klub zdraví Polička
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SVĚTOVÝ DEN VODY
Březen 2010 - je tu již
počtvrté zábavně-vzdělávací
akce ke Světovému dni vody.
Ekocentrum Skřítek připravuje tradičně v Divadelním
klubu v Poličce na čtvrtek
a pátek 18. a 19. března
dopolední program pro děti a žáky mateřských
a základních škol. Podrobné informace budou začátkem března rozeslány na všechny školy a školky
v Poličce a okolí.
Další informace můžete získat na tel.: 731 563 819
nebo na e-mailu: ekocentrumskritek@seznam.cz.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

TÝDEN S AMERIČANY ANEB ANGLIČTINA JINAK
Už víte a přemýšlíte o tom, jak budou trávit čas
vaše děti o letních prázdninách? Do léta sice ještě
pár měsíců zbývá, ale už teď je jisté, že Evangelický
sbor v Poličce připravuje příměstský tábor, do kterého můžete vaše děti přihlásit.
Letošní tábor bude už sedmý v pořadí. Proto jistě
není třeba ho nijak zvlášť představovat. Všichni se už
těšíme na návštěvu našich přátel z amerického státu
Oklahoma, kteří pro děti připraví dopoledne plná
her, soutěží, písniček a dalších aktivit. Při zábavě si
tak budou moci procvičit a prohloubit své znalosti
angličtiny v praxi a pro ty, kdo anglicky neumí, budou k dispozici dobrovolníci jako překladatelé.
Tento příměstský tábor s angličtinou je určen
pro děti od 7 do 16 let a letos se uskuteční od pon-

dělí 12. 7. 2010 do pátku 16. 7. 2010. Dopolední
program pro děti bude začínat vždy v 9.00 hodin
a končit po obědě ve 14.00 hodin. Dětem se budou
věnovat, nejen v prostorách evangelického kostela,
naši hosté z USA.
Opět připomínám, že cena tábora zůstává již
čtvrtý rok nezměněna, a to: první dítě 700,- Kč,
druhý sourozenec 500,- Kč a každý další sourozenec 300,- Kč. Přihlášky pro děti, které se chtějí tohoto tábora zúčastnit, budou jako obvykle k dispozici v Informačním centru v Poličce do 31. 5. 2010.
Každý tábor byl jiný a ten letošní bude určitě
také něčím jiný, zvláštní, výjimečný. Už jen proto,
že jeho série pravděpodobně skončí a nechme se
překvapit, co nového se objeví. S táborem byly
děti v minulých letech spokojeny, proto i nyní
se budeme snažit je nezklamat a připravit pro ně
skvělou zábavu. Kapacita tábora je omezená a tak
přihlášení nenechávejte na poslední chvíli. Léto
plné krásných zážitků vám i vašim dětem za organizátory tábora přeje
Pavel Vojtíšek

AKTUALITY SOŠ A SOU
POLIČKA
Únor zaznamenala naše škola jako plodný měsíc
nejen aktivních příprav na odborné soutěže, konání
přehlídek gastronomických dovedností, ale také
cestování za poznáním v duchu Komenského zásad
(blíže viz str xxxxxxxx). Mezi odbornými soutěžemi
je třeba zmínit AHOL CUP 2010, který se uskutečnil
17. 2. v Ostravě. Jednalo se o barmanskou soutěž, jíž
se zúčastnili dva žáci SOŠ a SOU Polička. Emil Nekvinda obsadil 9. místo, Jan Trávníček místo 19. z celkového počtu 44 soutěžících. Úkolem barmanů bylo
namíchat 2 nápoje. První dle vlastní fantazie, druhý
podle zadaných kritérií i ingrediencí. I přes nemalé
potíže ze stran pořadatelů se E. Nekvindovi podařilo
umístit se v první desítce. Kurz italské kuchyně byl
uspořádán 18. 2. 2010 v prostorách SOŠ a SOU Polička. Pod názvem ITALY GASTRO PROMOTION se
žákům představil seminář, jehož teoretická část trvala
2 hodiny a zhostila se jí R. Kopecká. Tato část byla
vystřídána praktickými dovednostmi, jimž se věnoval
lektor O. Lánský. Následovaly ukázky praktických
dovedností žáků a následná degustace zhotovených
výrobků. Žáci mohli mimo jiné ochutnat tyto pokrmy
a také se podílet na jejich přípravě. Pizza – příprava,
degustace, těstoviny - ukázka přípravy těsta, krájené
nudle, taglioliny s lososem, ravioly plněné riccotou,
lasagne bolognese, ryby - marinovaný losos, slávky
po námořnicku, pečený losos na čerstvých středomořských bylinkách, filet z mořského vlka pečený
v hrubozrnné soli, chobotnice - vařená s olivami,
olivový olej aj. Účastníkům soutěží děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme hodně energie
a tvůrčích nápadů do dalších soutěžních klání.
Za SOŠ a SOU Polička, Mgr. J. Boháčová

KARDIACI V BŘEZNU
Svaz postižených civilizačními chorobami
Kardio klub SVITAVY připravuje v měsíci březnu
kondiční rekreační vycházku do okolí města Svitav,
k hraničnímu kamenu Čech a Moravy v Lačnově.
Zpáteční pěší vycházka povede nově vybudovanou turisticko – rekreační cestou. Délka vycházky
5 km.
Sraz účastníků: vlakové nádraží v Poličce
odjezd v 7.38 hod., vlakové nádraží ve Svitavách
odjezd 8.30 hod. do zastávky Lačnov.
Kardio klub zve všechny příznivce zdravého
pohybu.
Jan Pokorný
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„ZUŠKA“ INFORMUJE A ZVE
Hudební obor začal rok 2010 velmi úspěšně.
Pan učitel Jindra se může pochlubit opět dalšími
žáky přijatými ke studiu na konzervatoři. Jsou to
Michal Komárek a Michal Obrovský. Blahopřejeme
a těšíme se na jejich umělecké úspěchy. Dechové
oddělení potvrzuje svou kvalitu i v soutěži základních uměleckých škol. Flétnové trio ve složení
Růžena Grubhofferová, Helena Sršňová a Kristýna
Šafářová postoupilo do krajského kola, které se
koná ve Vysokém Mýtě 4. března. Budeme jim
s jejich paní učitelkou Ludmilou Mazalovou držet
palce. Pro veřejnost připravují hudebníci na březen
několik koncertů. V Divadelním klubu se 23. března uskuteční oblíbený Jarní koncert, na kterém
budou společně účinkovat žáci, rodiče a učitelé
školy. Začátek je od 17 hodin. Naši hudebníci se
budou podílet také na programech pořádaných
v rámci 120. výročí narození Bohuslava Martinů.
Ve velkém sále Tylova domu budou hrát 10. března
na gastro akci „Martinů všemi smysly“ a 30. března
osvěží přednášku – besedu na téma „Diplomové
práce a odborné články o B. M.“. Ta se bude konat
v Centru Bohuslava Martinů od 17 hodin a je určena nejen pro členy Společnosti Bohuslava Martinů.
Srdečně zveme.

Literárně-dramatický obor školy se představil
v roce 2010 již několikrát. Poprvé v lednu dvěma
monology z románů B. Hrabala uvedenými v rámci
koncertu „B. Martinů a my“. Následně již v únoru
dvěma pohádkami - O Popelce a O princeznách
Zívalkách. Žáci je zahráli pro své mladší kamarády
z mateřských školek i pro své rodiče a známé. Obě
pohádková představení se konala v Divadelním klubu a připravujeme jejich uvedení ještě ve Svitavách
a Sebranicích. Tato divadelní vystoupení s dětmi
nastudovala paní učitelka Veronika Hrčková, která
nyní vede literárně-dramatický obor. Ta také hledá
pro další připravované představení „Tři sestry a jeden
prsten“ dvě dívky a dva chlapce ve věku od 14 let.
Bližší informace mohou zájemci o účinkování v této
hře získat na telefonním čísle 739 077 778.
Po mnoha změnách a dokonce již avizovaném
a následně zrušeném termínu mohu konečně potvrdit, že vystoupení žáků tanečního oboru s baletním
představením „Kdo je na světě nejmocnější“ se uskuteční v Praze v divadle Ponec 4. května od 16. hodin.
Další informace včetně fotografií z našich akcí
naleznete na internetových stránkách školy www.zusbmpolicka.cz.
Renata Pechancová, ředitelka školy

ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU V ZŠ NA LUKÁCH
První měsíc nového roku se v naší škole nesl jak
jinak než ve znamení shonu kolem nadcházejícího
pololetního vysvědčení. Aby bylo toto období, plné
testů a zkoušení, příjemnější alespoň pro naše žáky,
měli možnost se předvést i na poli jiném než vědomostním, a to především ve sportu.
Hned ve středu 6. ledna se žáci utkali ve stolním
tenise. Z druhého místa se radoval Ondra Dostál

z 5. B. V tento den se také konal florbalový turnaj
v Moravské Třebové, na kterém zabodovaly žákyně
šestého a sedmého ročníku. Ve florbalu změřily své
síly s žáky jiných škol také děti z prvního až třetího
ročníku.
Důležitým dnem pro naši školu, ale hlavně pro
žáky tentokráte ty budoucí, byl 22. leden, kdy se konal den otevřených dveří, jehož mohli příchozí využít
k tomu, aby zjistili, jak to v opravdové škole vypadá.
Tento den pak vyvrcholil zápisem dětí do první třídy.
Poslední lednový týden byl nabitý událostmi daleko více než týdny předešlé. Chlapci osmého a devátého ročníku bojovali za čest své školy v halové kopané
a žáci ze sedmého, osmého a devátého ročníku je
napodobili v boji vědomostním, zúčastnili se totiž
okresního kola olympiády v matematice a dějepisu.
V té skončil Martin Kučera ze 7. A na velmi pěkném 6.
-7. místě v dějepisné olympiádě. Náročný týden byl pak
završen čtvrtečním předáním pololetního vysvědčení
a příjemnými, i když kraťoučkými pololetními prázdninami. Po jejich skončení čekalo na děti z prvního
stupně veselé zpestření školní docházky v podobě
karnevalu nabitého soutěžemi, které si pro ně připravili žáci 9. B. Vydařené masky malých školáků si
můžete prohlédnout na našich webových stránkách
www.zsnalukach.cz. Stojí to opravdu za to!
Pátého února byla naše škola centrem všeho dění,
alespoň tedy co se týče sportovního lezení, konalo
se u nás totiž oblastní kolo v lezení po umělé stěně
a bylo opravdu na co se dívat. Mnozí žáci během
svého výkonu své prapředky, kteří žili na stromech,
opravdu nezapřeli.
Druhý únorový týden se nesl ve znamení lyžařského výcviku, jenž probíhal na poličské sjezdovce
a jehož se účastnili žáci sedmého ročníku. Dle jejich
ohlasu proběhlo vše bez problémů a ve vlídné atmosféře.
I přesto, že je únor nejkratší měsíc, vešlo se do
jeho posledního školního týdne ještě několik událostí.
V úterý 16. února naši školu reprezentovali mladí řečníci, proběhlo oblastní kolo recitační soutěže. Do kola
okresního se probojovali Adam Bělský z 1. A a Martin Kučera ze 7. A. Budeme jim proto držet palce, ať
uspějí i tam.
Poslední pátek před sladkými jarními prázdninami se v naší škole uskutečnilo tentokráte už okresní
kolo v lezení po umělé stěně, jehož výsledky se určitě
dozvíte v dalších zprávách z naší školy.
Mgr. Veronika Šimonová

POZVÁNKA DPS PENZION
9. 3. Keramika – 13.30 hod. pracovní místnost.
10. 3. Ze života v Penzionu – video, které nám
připomene činnosti v Penzionu v roce 2009. Začínáme ve 14.00 hod. ve společenské místnosti
17. 3. Stolní hry – 14.00 hod. společenská místnost
18. 3. Taneční party – svým tancem pomůžeme jaru k jeho probuzení. Začínáme ve 14.00 hod.
v jídelně
22. 3. Velikonoční aranžování - dílna se studentkami zahradnické školy v Litomyšli. Přineste
si s sebou košíček nebo květináč, který si ozdobíte.
Začínáme ve 13.30 v jídelně.
25. 3. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
Penzionu.
31. 3. Křeslo pro hosta – tentokrát v Penzionu
přivítáme JUDr. Marii Tomanovou. Začínáme ve
14.00 hod. ve společenské místnosti.

SPECIÁLNÍ ŠKOLA DĚKUJE
Milý Zdeňku a psí kamaráde Blesku,
touto cestou bychom vás chtěly pozdravit
a poděkovat vám za několik krásných let, po které
jste do naší školy docházeli na canisterapii. Každý
týden jste za námi obětavě dojížděli, i přesto, že
zdraví a věk (Bleskův) o sobě pomalu začaly dávat
vědět. Děti se na vás vždy velmi těšily, neboť je
Blesk motivoval nejen k práci, ale i k překonávání
sebe samých. O to více nám bylo líto, když jste se
s námi v lednu vzhledem ke zdravotnímu stavu
Bleska museli rozloučit. Nemůžeme vám dost poděkovat za to, co jste pro nás po celé ty roky dělali,
tak vás alespoň tímto zdravíme a přejeme ZDRAVÍ,
ZDRAVÍ, ZDRAVÍ.
Katka, Jana, Dáša a děti
z rehabilitační třídy
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ATLETIKA - PŘEHLED
VÝSLEDKŮ
Brno 9. 1. Novoroční skoky: st. žáci výška
6. Místo Milan Le Viet (155), dálka 3. místo Milan
Le Viet (525); st. žákyně výška 6. místo Terka Vytlačilová (145), dálka 3. místo (455)
Olomouc 16. – 17. 1. Misrovství Moravy a Slezska ve vícebojích: st. žákyně 4. místo Terka Vytlačilová (2 512 bodů), ženy 3. místo Lenka Schauerová
(2 114 b.)
Pardubice 23. 1. Přebor Pardubického kraje
ve skocích: st. žáci výška 1. místo Tomáš Soukal
(155), 6. Milan Le Viet (145), dálka 2. místo Milan
Le Viet (520), 5. Tomáš Soukal (461); st. žákyně
výška Terka Vytlačilová 2. místo (140); dorostenci
výška 5. místo Boris Teplý (160), 10. Patrik Teplý
(145); dálka 10. místo Boris Teplý (483), 12. Patrik
Teplý (477)
Jablonec n/N 30. – 31. 1. Přebor Libereckého
kraje ve vícebojích: st. žákyně 1. místo Terka Vytlačilová (2 774 b.)
Praha – Strahov 31. 1. Krajské přebory v hale:
st. žáci 60 m 3. místo Milan Le Viet (7,91), 150 m
3. Milan Le Viet (19,41), 300 m 2. Milan Le Viet
(41,69), 60 m př. 3. Ondřej Klimeš (10,13); dorost
400 m 1. Vít Kalvoda (55,01), koule 1. Veronika
Dlouhá (11,68); muži 3 000 m chůze 2. Miloslav
Červ (17:33,5)
Jablonec n/N 12. 2. MČR veteránů: 3 000 chůze 2. Místo Miloslav Červ (17:09,71 – absolutně
3. místo)
-JarKa-
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Neděle 17. 1. byla dnem, kdy Spartak odjížděl
k mist. utkání do Chocně. I když tomu tak nechceme, stává se, hlavně v poslednách zápasech, že
musíme nejdříve dostat branku a pak teprve začínáme hrát. Nebylo tomu jinak i tentokrát. V 8 min.
dostáváme první gól. vyrovnání zajišťuje v 15. min.
Boháček po asistenci M. Macha. Boháček po nádherné kombinační akci střílí svůj druhý gól a zvyšuje na 2:1. Radost však netrvá dlouho. Soupeř
v 18. min. vyrovnává na 2:2 a tak také končí první
dvacetiminutovka.
Ve druhé třetině V. Vápeník za asistence Švejdy
zvýšil na 2:3 a celý zbytek třetiny se dohrál bez
větších šancí. Přichází klíčový moment 2. min.
a je vyrovnáno 3:3. Vzápětí po vyrovnání hrajeme
oslabení 5 na 3. Choceň využívá ve 3. min tohoto
oslabení a jde do vedení 4:3. Hrajeme stále oslabeni, ale jen o jednoho hráče a Choceň trestá znovu,
zvyšuje na 5:3. Čtyři minuty před závěrečnou sirénou upravuje na konečných 6:3. Celkové hodnocení? Na Choceň prostě neumíme zahrát.
V neděli 24. 1. přivítal Spartak na domácím
hřišti mužstvo Semechnice. Polička potřebovala
zvítězit. Tím by si upevnila první pozici a co hlavně,
v posledním zápase v Lanškrouně by mohli kluci
hrát naprosto v klidu, protože ani porážka by nás
nemohla připravit o první místo a tudíž o nejvýhodnější pozici pro semifinále. D. Vápeník otevřel
skóre na 1:0. Přesilovku využil Boháček a 1. třetina
končí 2:0. Úvod druhé dvacetiminutovky začínal
nejprve gratulací. Bývalý dlouholetý hráč, nyní
trenér a funkcionář oddílu, Láďa Erbes, oslavil své
60. narozeniny. Blahopřání přímo na ledě se mu
dostalo jak od předsedy oddílu LH p. M. Grubhoffera, tak od hráčů „A“ mužstva. Pak už se rozehrávala druhá třetina. soupeř snižil na 2:1. Třetí trefu do
černého zařídil V. Vápeník. Soupeř však snížil na
3:2. Třetí třetina začala hokejově trochu lépe. Boháček střílí do odkryté semechnické branky náš čtvr-

tý gól a skoro jak přes kopírák znovu zvyšuje na
5:2. Ve zbývajícím čase šel hokej zase trochu stranou. Na ledě se začalo jiskřit díky osobním soubojům a úlevu pro oba soupeře přinesla závěrečná
siréna. Hodnocení zápasu. Výhra byla, hokej, vyjma
10. min. závěrečné třetiny, nebyl nijak pohledný, ale
každý den není posvícení.
Poslední lednovou neděli odjížděli spartakovci na utkání do Lanškrouna. Úvodní část z naší
strany přinesla kvalitní hokej, kdy jsme nejdříve
v 11. min. díky tvrdé střele J. Drobného šli do
vedení. V 17. min. to bylo již 0:2, když Boháček
vypíchl puk na útočné modré a po kratičkém sólu
ho umístil za záda brankaře Lanškrouna. O minutu
později soupeř snižuje na 1:2.
Hned v první minutě v naší přesilové hře po
vydařené kombinační akci přihrává D. Vápeník Musilovi, který zvyšuje na 1:3. O čtyři minuty později
střílí Češka od modré a rána jako z děla znamená
čtvrtý gól Spartaku. V 11. min. do té doby ztichlá
lanškrounská hala oslavuje branku a tím snížení
stavu na 2:4. V 16. min. je stav již jen 3:4. Z následujícího vhazování po 26 vt. Polička díky Musilovi
vede 3:5. Přestřelku v druhé třetině ukončil náš
soupeř, když v 17. min. snížil na 4:5.
V závěrečné dvacetimunitovce hraje v 5. min.
soupeř přesilovku a vyrovnává na 5:5. Na úplném
konci v 60. min. zápasu Lanškroun ve dvojité
početní výhodě střílí vítězný gól utkání. Konečný
výsledek tedy zní 6:5 pro Lanškroun.
Konečná tabulka zákl. části:
1. Polička 104:73, 43 bodů, 2. Č. Třebová 92:71,
39 bodů, 3. Lanškroun 98:86, 32 bodů, 4. Choceň B
110:96, 31 bodů, 5. Semechnice 81:79, 29 bodů,
6. Čestice 42:112, 6 bodů.
Neděle 7. 2. byla dnem prvního semifinálového
utkání mezi Spartakem Polička a Chocní B. Průběh
tohoto utkání se zapíše do dějin a Polička asi dlouho něco takového neuvidí.

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Datum a čas

Místo konání

Sportovní klub

Soupeř

kategorie

Typ akce

6. 3., 9.00

Zimní stadion

HC Spartak Polička

Chrudim

St. žáci

6. 3., 11.15

Zimní stadion

HC Spartak Polička

Chrudim

Ml. žáci Krajský přebor

6. 3., 16.00 Zimní stadion

soupeř ještě není znám

o 3.Městská hokejová liga
4. místo

6. 3., 18.00 Zimní stadion

soupeř ještě není znám
Česká Třebová

finále

Krajský přebor

Městská hokejová liga

7. 3., 9.00

Zimní stadion

HC Spartak Polička

7. 3., 9.00

Sokolovna

TJ Spartak A -stolní t. Morašice A

Muži

Regionální přebor

7. 3., 9.00

Sokolovna

TJ Spartak A -stolní t. Vidlatá Seč B

Muži

Regionální přebor

7. 3., 12.00

Sokolovna

TJ Spartak A -stolní t. Vidlatá Seč B

Muži

Regionální přebor

7. 3., 12.00

Sokolovna

TJ Spartak A -stolní t. Morašice A

Muži

Regionální přebor

11. 3., 20.00 Sokolovna

TJ Spartak ASPV

13. 3., 10.00 Masarykova ZŠ

Oddíl odb. TJ Spartak Chvaletice

Kadetky krajský přebor

18. 3., 20.00 Sokolovna

TJ Spartak ASPV

amatéři AVL Polička

20. 3., 9.00 Sokolovna

TJ Spartak A -stolní t. Králíky

Muži

Krajská soutěž

20. 3., 13.30 Sokolovna

TJ Spartak A -stolní t. Lanškroun

Muži

Krajská soutěž

20. 3., 9.00 Sokolovna

TJ Spartak A -stolní t. Borová B

Muži

Regionální soutěž

20. 3., 12.00 Sokolovna

TJ Spartak A -stolní t. Vendolí B

Muži

Regionální soutěž

20. 3., 10.00 Masarykova ZŠ

Oddíl odb. TJ Spartak Svitavy

21. 3., 10.00 SVČ Mozaika

TJ Štefanydes Polička Pardubice - Polabiny

21. 3., 9.00

Oddíl odb. TJ Spartak SY, M. Třebová, Lanškroun

Masarykova ZŠ

ASPV - Pajdáci

3. a 4. tř. Krajský přebor

THT - ČS; THT/ASPV - US

amatéři AVL Polička

Kadetky krajský přebor
„C“

krajský přebor

SŽKY

krajský přebor

28. 3., 9.00 SVČ Mozaika

TJ Štefanydes Polička Žamberk

„B“

krajský přebor

28. 3., 9.00 SVČ Mozaika

TJ Štefanydes Polička Chrudim

„B“

krajský přebor

V první třetině bylo vidět, že nervozita dělá své
a branka po 31. vteřině v naší síti toho byla důkazem. Vyrovnávací gól na 1:1 dal Švejda. Přesilovky
využil O. Veselý a zařídil vedení. Musil doklepl do
sítě Chocně potřetí. Druhá třetina začala famózním
nástupem Spartaku. trochu kuriozní gól ramenem
zařídil Boháček (4:1). ve vlastním oslabení předvedli krásnou akci D. Vápeník s Vašátkem, který
zvyšuje na 5:1. Švejda zvyšuje na 6:1, M. Mach
zajistil vedení již na 7:1. Osmou trefu do černého
zařizuje Boháč V tento okamžik nikdo nepomyslel,
že by mohlo dojít k zásadnímu obratu. Ale stalo se.
soupeř snižuje na 8:2 a po 9 vteřinách na 8:3.
V třetí třetině chocenští útočníci Snižují na
8:5. po závozu v útočné třetině Spartak Musilem
zvyšuje na 9:5 a zdá se, že už máme krizi za sebou. Nemáme. Soupeř v té samé minutě snižuje
na 9:6. V tento moment se stupňuje skandování
poličských fanoušků, kteří také nechtějí připustit
již další snížení stavu. Avšak Choceň snižuje na
9:7. Ve zbývajících minutách máme ještě šance, ale
je vidět, že se bojíme o výsledek a soupeř toho využívá a snižuje na 9:8. Závěrečná siréna rozhodla
o našem těsném vítězství.
Čtvrtek 11. 2. byl dnem druhého semifinálového utkání, tedy odvetou mezi Poličkou a Chocní.
První třetina je z obou stran velice opatrná. Chybu
nikdo neudělal a do kabin se hráči rozcházeli s nerozhodným skore 0:0.
Druhou třetinu začal Spartak dobře. Vašátko po
přihrávce Musila otevírá skore 0:1. Radost netrvá
dlouho, v 10. min je vyrovnáno a soupeř se dostává
do vedení. dostáváme třetí branku, ale naše odpověď je velice rychlá Boháčkova střela znamenala
snížení na 3:2. Díky našemu důrazu v útočném
pásmu ještě do konce třetiny vyrovnáváme na 3:3.
Ve třetí třetině Choceň skóruje a znovu odskakuje o dvě branky, stav je tedy 5:3. od modré střílí
M. Mach, jeho střelu tečuje V. Vápeník a stav snižuje na 5:4. V tento moment trenér M. Grubhoffer
stahuje hru na dvě pětky a Švejda vyrovnává na
5:5. Remízou končí základní hrací doba a jde se na
prodloužení.
Hned na úvod jsme lepší, máme tlak a na
našich hráčích je vidět, že chtějí zápas dotáhnout
do vítězného konce. P. Chmel přihrál na modrou
O. Veselému, ten si střelu dlouho připravoval a Jeho tvrdá rána znamenala vítězství 5:6 a postup
do finále. Ohromnou radost projevila asi stovka
skalních fanoušků, kteří klukům vytvořili skoro
domácí atmosféru a i jim patří náš velký dík. Ještě
pár slov k soupeři pro finále. V prvním utkání hostila Č. Třebová Lanškroun a zvítězila 8:6. Odvetu
v Lanškrouně Třebová též vyhrála 9:3. Jenže. Oba
zápasy byly kontumovány. V obou případech se
údajně jednalo o neoprávněný start několika hráčů
Trutnova. Naším soupeřem pro finále je tedy mužstvo Lanškrouna.
Přípravka 3. tř. Orli Lanškroun – Lišáci Polička
6:7, Orlíci Lanškroun – Tygříci Polička 2:1, Chotěboř – Lišáci Polička 3:15, Tygříci Chotěboř – Tygříci
Polička 0:2, Lišáci Polička – Gepardi Litomyšl 14:5,
Tygříci Polička – Panteři Litomyšl 4:3, Mustangové
Hlinsko – Lišáci Polička 5:7, Ponny Hlinsko – Tygříci Polička 1:5
Elevové 4. tř. Lanškroun – Polička 3:4, Chotěboř
– Polička 2:8, Polička – Litomyšl 11:4, Hlinsko – Polička 4:10
Ml. žáci: Chrudim – Polička 1:18, Litomyšl – Polička 3:5, M. Třebová – Polička 2:13, Polička – Skuteč 14:1, Choceň – Polička 5:11
St. žáci: Chrudim – Polička 3:0, M. Třebová
– Polička 2:3, Polička – Lanškroun 6:0, Choceň
– Polička 1:0
Dorost: M. Třebová – Polička 6:4, Chotěboř
– Polička 3:6, Polička – Lanškroun 11:2
Junioři: Polička – Hlinsko 3:5, M. Třebová – Polička 1:3, Polička – Chrudim 1:4, Choceň – Polička
3:4, Polička – Chotěboř 9:1
Výbor oddílu LH
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AVL POLIČKA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
28. 1. Bystré - Uzený sardinky
2:0
THT - Česká soda
2:0
THT - Uzený sardinky
0:2
11. 2. Uzený sardinky - Česká soda
2:0
Pajdáci - Česká soda
2:0
K6 - Uzený sardinky
2:0

TENIS
23. - 24. 1. turnaj mladšího žactva v Poličce. Na
tomto turnaji startoval maximální počet hráčů, který
je 20 chlapců a 20 dívek. Mezi děvčaty hrála pouze
Valerka Cechová a byla velice blízko jedné výhry ve
čtyřhře, ale jeden mečbol, který se svojí spoluhráčkou
měla, se proměnit nepodařilo a tak přišla těsná porážka. Mezi chlapci jsme měli početnější zastoupení
a ve dvouhře se podařilo vyhrát jeden zápas Štěpánu

byly spojeni, protože bylo 7 kluků a 4 dívky. Hrálo se
ve dvou skupinách a z našich byla pouze Bára Quittová, která skončila nakonec na 7. místě.
Minitenisté začínali po obědě a bylo jich dvacet.
12 kluků a 8 děvčat. Hráli Kuba Adamec, Tomáš
Vokál, Dan Nguyen a Jirka Toman. Mezi děvčaty startovala pouze Adélka Bartoňová, které o jeden míček
unikl pohár za třetí místo, a tak nakonec byla čtvrtá.

Poličští vítězové turnaje Malý Open s cenami

Výprava na FED CUP

Rozpis zápasů na tento měsíc naleznete v kalendáři sportovních akcí. Více informací a kompletní
rozpis naleznete na www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV

S KRIZÍ SE DOKÁZALI
VYROVNAT
V sobotu 30. ledna se na své výroční schůzi sešli
členové Rybářského sdružení Vysočina Polička. Poté
co minutou ticha uctili památku přátel, kteří loni navždy opustili jejich řady, přednesl hospodář Jaroslav
Martinů zprávu o činnosti sdružení v minulém roce
a nastínil letošní úkoly.
Konstatoval, že loňský rok byl velmi náročný,
protože i RS Vysočina se muselo vyrovnávat s dopady
světové hospodářské krize, ale po stránce rybářské
nadmíru úspěšný. Do sportovních revírů bylo vysazeno 62 000 ryb o váze 760 q, z toho 600 q kaprů, 110 q
ryb lososovitých a 50 q amurů, štik, sumců a okounů.
Cena zarybnění dosáhla 5 milionů korun. Za dvacet
let samostatného hospodaření se zarybnění zvýšilo
z někdejších 20 q na současných 760 q a rozpočet ze
100 000 Kč na 7 miliónů Kč.
Pokud jde o úlovky, nemohou si rybáři stěžovat.
Domů si odnesli 55 000 kusů ryb, mezi nimi i řadu
kapitálních kousků – desítky kaprů kolem 10 kg, řadu
sumců kolem 25 kg, metrových štik a desítky pstruhů
duhových, vážících až 7 kg.
V další části svého vystoupení J. Martinů poděkoval desítkám členů, kteří svou obětavou prací
k dosaženým výsledkům přispěli. Jmenoval všechny,
kteří nesou tíhu dopravy a rozvážení ryb do revírů,
jejich krmení, vypouštění a výlov rybníků, organizují rybářské závody a plesy, působí jako rozhodčí,
zabezpečují prosekávání ledu, náročný vánoční
prodej kaprů, prodej povolenek a zpracování úlovků,
registrují odpracované brigádnické hodiny, starají se
o majetek sdružení, pořádají různé společenské akce...
To všechno zdarma, bez nároků na úhradu vynaloženého času a práce. Právě tato obětavost, aktivita a nezištnost je základem dosahovaných skvělých výsledků
a největším bohatstvím sdružení.
Pozitivní zprávou je, že sdružení uhradilo všechny
své dluhy a rok 2009 zakončilo zůstatkem na účtu ve
výši 1,4 mil. Kč. Za uplynulých dvacet let vybudovalo
dílo za více než 60 mil. Kč.
Hlavními letošními tématy jsou zopakovat výši
zarybnění revírů, usilovat o získání dotace na opravu
rybníka v Pomezí, udržet dobré mezilidské vztahy,
vytvořit podmínky pro odbahnění rybníka v Lačnově a nezapadnout do dluhů. Stále platí, že základem
úspěchu je dobrá nálada a poctivá práce, opak je
cestou „do pekel“.
V další části výroční schůze následovala po zprávě
revizní komise diskuse, byli zvoleni členové nového
výboru a kontrolní komise a schváleno usnesení.
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Švandovi a Luboši Bártovi, pro kterého to byl první
7. 2. se naše početná výprava (33 osob), vydala
vyhraný zápas v této kategorii. Hráli také Zdenda
na FED CUP do Brna na zápas prvního kola ČR
Jílek a Adam Jelínek, ti ale i přes velkou snahu nevy- - Německo. Tradičně jezdíme až na druhý hrací den,
hráli. Ve čtyřhře se málem podařilo vyhrát Štěpánovi
protože vidíme tři zápasy, dvě dvouhry a čtyřhru.
se Zdendou, ale po výborně rozehraném zápasu se
I tento zápas byl velice zajímavý a rozhodavalo se
nakonec štěstí přiklonilo k soupeřům.
opět až v závěrečné čtyřhře. Do ní nastoupily naše
30. 1. Poslední lednovou sobotu se konal v Polič- hráčky Květa Peschkeová a Lucka Hradecká a po
ce první turnaj Malý Open nové sezony. V kategorii
krásné hře dovedly náš tým za naší hlasité podpory
Medium se zúčastnilo jedenáct dvojic a po rozdělení
k celkové výhře 3:2 na zápasy a postupu do dalšího
do tří skupin se bojovalo o postup mezi osm nejlep- kola, které se bude hrát v dubnu proti Itálii, bohužel
ších, kteří se tradičně snaží získat nějaký z pohárů. na půdě soupeřek.
V každé skupině tak zbylo jedno nepostupové místo,
13. 2. V sobotu 13. 2. se v Poličce uskutečnilo hakteré ovšem znamenalo účast ve skupině útěchy
lové mistrovství Pardubického kraje neregistrovaných
a možnost vyhrát 2x jeden litr vínečka. Tato cena
tenistů, kterého se také mohou zúčastnit hráči z celé
našla už po několikáté své majitele v podobě dvojice
republiky.
Marek, Koten, kteří nepostoupili ze skupiny A, která
Hrálo se ve dvou kategoriích a to čtyřhra žen
byla velice silná, což dokazuje konečné pořadí, proto- a čtyřhra mužů. Mezi ženami startovaly tři dvojice
že všechny tři postupující nakonec obsadili pohárové
a hrály mezi sebou do devíti gamů. Dramatické finále
umístění. Ve finále turnaje se střetli k odvetnému zá- skončilo poměrem 9:7 pro dvojici Blažková Alena
pasu ze skupiny dvojice Kubát, Jílek a Střílek, Bartoš. – Jílková Andrea. Na druhé pozici skončily Jana StřílOdveta se podařila dvojici Kubát, Jílek. Po porážce ze
ková a Lída Teplá a místo třetí patřilo Petře Hamanové
skupiny 2:6 ve finále byl výsledek 6:1.
a Martině Vincencové.
Všem díky za účast a předvedenou hru a zase se
Dvanáct mužských dvojic bylo rozděleno do tří
ukažte na příštích turnajích.
skupin a v nelítostných soubojích bojovalo o příčky
Konečné pořadí domácích:
nejvyšší. O titul mistra Pardubického kraje se ve finále
1. Kubát Martin – Jílek Zdeněk
utkali hráči z Moravy Handlíř – Výmola a Šlór – Šíma.
3. Scheib Ladislav – Hrubý Zdeněk
Po zásluze se MISTRY stali Petr Handlíř s Michalem
5. - 8. Bulva Leoš – Hegr Petr, Krištof Mirek – Vá- Výmolou po výsledku 6:2, 6:4. Obě dvojice postupují
peník Dušan
na březnové mistrovství republiky do Teplic.
30. 1. turnaj mladších žáků v Pardubicích. Tohoto
Z našich mužů se mistrovství zúčastnila pouze
turnaje se zúčastnilo 30 chlapců a mezi nimi i tři
jedna dvojice Scheib Láďa – Jílek Zdeněk a v silné
naši. Luboš Bárta povzbuzen vítězstvím na domácím
konkurenci obsadila po jedné výhře 9. místo.
turnaji měl velkou možnost na další body, protože los
13. 2. turnaj v babytenisu v Litomyšli. Mezi osmi
mu přisoudil přijatelného soupeře, ale malé zranění
startujícími byla také Bára Quittová, která prošla
kolene bylo proti a Luba i přes velkou snahu prohrál. turnajem bez zaváhání a s přehledem získala 1. místo.
I Zdenda Jílek sahal po prvním vítězství a ve vyrov- Gratulujeme všem našim hráčům a mějte na paměti,
naném zápasu měl dokonce i jeden mečbol, ale po
že cesta ke zlepšování se je v neustálém měření sil
jeho neproměnění i on těsně prohrál. Hrál také Adam
s ostatními hráči na turnajích.
Jelínek, ale po těžkém losu mu nezbylo než bojovat
a získávat další zkušenosti. Nedařilo se ani Adamovi
se Zdendou ve čtyřhře a tak se naše výprava odebrala
k domovu bez výhry, ale o maličko zkušenější a s vědomím, že na dalším turnaji se to už snad podaří.
30. 1. turnaj dorostu ve Vysokém Mýtě. Ve velice
dobré formě se představil Honza Křivý, který zaznamenal ve dvouhře jedno vítězství a jednu těsnou
prohru a ve čtyřhře se svým spoluhráčem z Bruntálu
nenašli přemožitele a celý turnaj vyhráli.
6. 2. turnaj starších žáků v Litomyšli. Na poslední
chvíli se rozhodli zúčastnit také Dan Vyskočil a Filip
Slaný. Po úvodním losování došlo na jejich vzájemný
souboj, ve kterém se z výhry v poměru 2:1na sety radoval Dan a připsal si tak 15 bodů do žebříčku.
6. 2. turnaj v babytenisu a minitenisu v Poličce.
Mistrovství Pardubického kraje
Ráno začínali babytenisté v počtu 11 dětí. Tentokrát

NEJLEPŠÍ SPORTOVCI OKRESU SVITAVY V TYLOVĚ DOMĚ
Vyhlášení 2. ročníku ankety „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
SPORTOVEC ROKU 2009 OKRESU SVITAVY“
se uskutečnilo 11. února ve velkém sále Tylova
domu v Poličce. Vynikající atmosféra v zaplněném
sále, skvělé výkony umělců na jevišti a ti nejlepší
sportovci, to vše tu ve čtvrteční večer bylo. Spojení
kultury a sportu se povedlo na výbornou, příjemné

Ocenění Milanovi Le Viet předal na jevišti
Tylova domu starosta Jaroslav Martinů

napětí nebylo tedy pouze při vyhlašování výsledků,
ale i při artistickém vystoupení a úžasném zpěvu
zcela bezprostřední Heleny Zeťové. Ta dokonce
prohlásila, že by v Poličce chtěla později žít a vychovávat své děti.
Polička v tento slavnostní večer měla několik
želízek v ohni. V kategorii „jednotlivci – žactvo“ se
na pátém místě umístila Tereza Vytlačilová a první
místo obsadil také poličský reprezentant - Milan Le
Viet. Další první místo pro sportovce z našeho města bylo v kategorii „jednotlivci-dorost“, zde zvítězila
Zuzana Vlčková. Ta se stala zároveň SPORTOVNÍ
HVĚZDOU DENÍKU! Další úspěšné kategorie pro
Poličku „kolektivy-dospělí“, zde zabodovali fotbalisté VPS Novabrik Polička – sálová kopaná, kategorie „trenér“ – Miloslav Červ, „jednotlivci – dospělí“
páté místo Nikola Tobiášová – moderní sportovní
karate, vynikající druhé místo Jiří Štěpánek – kulturista. Zvláštní cenu Regionálního sdružení sportů
Svitavy obdrželi pořadatelé Běhu kolem poličských
hradeb. Večer se vydařil a jak je vidět, v Poličce
se daří i výborným sportovním výsledkům. Všem
oceněným patří velký dík a gratulace!
Ing. N. Šauerová

ÚSPĚCH MLADÉ ATLETKY
Ve čtvrtek večer 11. února proběhlo v Tylově
domě vyhlášení nejlepších sportovců roku 2009
svitavského okresu a poličské atletice se dostalo
čtyř ocenění. Žákovským sportovcem roku byl po
zásluze vyhlášen Milan Le Viet, který v roce 2009
se stal olympijským vítězem, mistrem republiky
a krom toho je držitelem bronzové olympijské medaile a několika titulů krajského přeborníka. Mezi
oceněnými v kategorii žactva byla i Terka Vytlačilová, která ale již ráno v pět hodin odjížděla do
Prahy na Mistrovství republiky ve vícebojích. Hala
PSK Olympu Praha byla svědkem (i přes zdravotní
komplikace této nadějné atletky) mimořádného
úspěchu, když mezi 22 nejlepšími žákovskými
vícebojařkami po dramatickém boji obsadila velmi
pěkný bronzový stupínek.
Základ úspěchu položila v již v první disciplíně,
kterou bylo 60 m př., když zlepšila svoje osobní maximum o 53 setin na krásných 9,78. V následující
výšce neztratila kontakt s nejlepšími výkonem 145,
aby po vrhu koulí na vzdálenost 10,32 se posunula
na druhé místo v průběžném pořadí. Pak se ukázalo, jak záludné jsou víceboje, neboť tlak z druhého
místa a možnosti pro zimní přípravu v Poličce
spolu s psychikou zabránily Terce podat očekávaný
výkon v dálce, kde jen průměrný výkon 472 a dva
nezdařené pokusy znamenaly pokles na 3. místo.
Kdyby Terka nezápasila v posledních týdnech se
zdravotními problémy, které týden před šampionátem nedovolily dokončit ani spirometrické měření u sportovního lékaře, tak se mohla již radovat
z medaile, neboť za normálních okolností je právě
osmistovka její nejsilnější disciplínou. Nyní se stala
černou můrou, zda organizmus tuto zátěž zvládne.

Ovšem opět se potvrdilo, jaká je Terka bojovnice,
neboť tuto náročnou trať zvládla, byť s obtížemi,
v čase 2:40,44, který znamenal v konečném součtu
překrásné 3. místo a bronzovou medaili. Pouhé
2. vteřinky ji dělily od druhého místa, a to má „osobák“ o 18 vteřin lepší.
-JarKa -

TURISTÉ ZVOU
Neděle 7. března - Za posledním sněhem
Autobusový zájezd na běžky i sjezdové lyžování
do Jeseníků – Petříkova.
Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Sobota 13. března - Jarní přírodou
Účast na tradičním jarním pochodu v Jaroměřicích. Doprava vlastními auty dle domluvy.
Informace: Jiří Vrbický
Sobota 20. března – Zahájení jarní sezony
Tradiční krajské zahájení jarní sezony, které se letos koná v Ústí nad Orlicí. Na programu je prohlídka
města a pěší túra na hrad Lanšperk. Trasa 12 km. Doprava objednaným autobusem, přihlášky předem.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
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.

ROZVRH PLAVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST NA BŘEZEN
1. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h. 2 dr.,
15.00-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
2. úterý
6.00-7.30 h.,
11.00-13.13 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr 18.00-20.00 h.
3. středa 6.00-7.30 tři dráhy 18.00-19.00 kon. pl.,
19.00-20.00 h. aquaer.
4. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
5. pátek 6.00-7.30 tři dráhy 12.00-20.00 h.
6. sobota 14.00-20.00 h.
7. neděle zavřeno
8. pondělí 6.00-7.30 h.
12.00-13.30 h. 2 dr.,
15.00-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
9. úterý
6.00-7.30 h.,
11.00-13.30 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr., 18.00-20.00 h.
10. středa 6.00-7.30 tři dráhy 18.00-19.00 kon. pl.,
19.00-20.00 h. aquaer.
11. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
12. pátek 6.00-7.30 tři dráhy 12.00-20.00 h.
13. sobota 14.00-20.00 h.
14. neděle zavřeno
15. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00 h. -13.302 dr.,
15.00-16.00 h.
18.00-20.00 h.
16. úterý
6.00-7.30 h.,
11.00-13.30 h.,
17.00-18.00 h. 2 dr., 18.00-20.00 h.
17. středa 6.00-7.30 tři dráhy 18.00-19.00 kon. pl.,
19.00-20.00 h. aquaer.
18. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
19. pátek 6.00-7.30 tři dráhy 12.00-20.00 h.
20. sobota 14.00-20.00 h.
21. neděle zavřeno
22. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h. 2 dr.,
15.00-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
23. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-18.00 h. 2 dr.,
18.00-20.00 h.
24. středa 6.00-7.30 tři dráhy 18.00-19.00 kon. pl.,
19.00-20.00 h. aquaer.
25. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
26. pátek 6.00-7.30 tři dráhy 12.00-20.00 h.
27. sobota 14.00-20.00h
28. neděle zavřeno
29. pondělí 6.00-7.30 h.,
12.00 h. -13.302 dr.,
15.00-16.00 h.
18.00-20.00 h.
30. úterý
6.00-7.30 h.
17.00-18.00 h. 2 dr.,
18.00-20.00 h.
31. středa 6.00-7.30 tři dráhy 18.00-19.00 kon. pl.,
19.00-20.00 h. aquaer.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27 oC. Těšíme se na vás.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
Kurz pro těhotné je pravidelně každé pondělí od
14.00-15.00 hod.
Kurzy pokračují: batolata, rodiče s dětmi, plavání
hrou, zdokonalovací kurzy a plavecký oddíl ORKA
UPOZORNĚNÍ: Kurz kojenců a batolat v malém
bazénku od 1. LEDNA 2010 je 100, - Kč na jednu
lekci včetně DPH. Při překročení zaplaceného času
v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY - březen:
St: muži 16.30 - 19.30 h.; Čt: ženy 16.30 - 19.30 h.
Pá: muži 16.30 - 20.00 h. So: ženy 15.00 - 17.00 h.
společná 17.30 - 20.00 h.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: Dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckém bazénu. Vstupné do fitcentra
se hradí u instruktora.
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU do 7. 3.:
Bruslení pro veřejnost: každá So a Ne od 14.00
- 15.30 h. Pronájem ledové plochy lze zamluvit na tel.
č. 605 246 743, p. Grubhoffer Miloš nebo 461 725 427
zimní stadion.
Cena veřejného bruslení: 30 Kč dospělí, 15 Kč děti;
Pronájem ledové plochy: 1. 400 Kč/1 h. (ceny s DPH)
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