PŘEČTĚTE SI...
Rady pro seniory
........................
Voskovec a Werich opět v Poličce
........................
Rockoupaní 2011
........................
Sport
........................

Noviny občanů města Poličky a okolí

Volební účast byla 50,63%, tedy prakticky
stejná jako v roce 2006. Tehdy se voleb zúčastnilo
6 subjektů.

Kompletní výsledky najdete na oficiálních volebních stránkách ČSÚ www.volby.cz.

Výsledky podle stran
Hlasy

Počet kandidátů

Přepočtený základ dle
počtu kandidátů

Počet mandátů

42,65

21

67 661,00

10

14,75

21

67 661,00

3

abs.

v%

Občanská demokratická strana

28 859

Česká str. sociálně demokrat.

9 978

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

7 874

11,64

21

67 661,00

3

Zelená pro Poličku

7 325

10,83

21

67 661,00

2

Komunistická str. Čech a Moravy

6 249

9,24

21

67 661,00

2

TOP 09

4 454

6,58

21

67 661,00

1

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

2 349

3,47

21

67 661,00

0

Česká pirátská strana

419

0,62

5

16 109,76

0

Dělnic. str. sociální spravedl.

154

0,23

1

3 221,95

0

ZPP
KSČM
KDU-ČSL
TOP 09

SPOZ
ČPS

ČSSD
ODS

DSSS

PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTŘINY
Z důvodu opravy povrchu Palackého náměstí a následné výměny inženýrských sítí budou
přerušeny dodávky elektrické energie vždy od 8
do 16 hodin v těchto dnech a lokalitách:
11. 11. – Ul. TYRŠOVA čp. 179, 180, PEKÁRNA
SÁZAVA, MAT. ŠKOLKA
12. 11. – UL. RIEGEROVA čp. 23
15. 11. – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ čp. 182, 183, Spořitelna, Tabák Kubát
15. 11. – KOMENSKÉHO čp. 13, 14, Bistro A, semafor na nábřeží
16. 11. – PALACKÉHO NÁMĚSTÍ čp. 55, 56, 58, 59,
60, 61,62, 63, 153
18. 11. – PALACKÉHO NÁM. Čp. 156, 157, Městský
úřad, Galerie, IC

UPOZORNĚNÍ
Dne 18. 11. 2010 bude Městský úřad v Poličce,
budova Palackého nám. 160,
UZAVŘEN PRO VEŘEJNOST
z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.
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MĚSTO MÁ PLÁN SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB DO ROKU 2013
Rada města schválila dne 4. října 2010 Komunitní
plán sociálních služeb pro Poličku, Střítež, Modřec
a Lezník na léta 2010 až 2013. Jedná se o dokument,
který má zásadní význam pro udržení a rozvoj služeb
v sociální oblasti. Týká se především dětí a mládeže, seniorů, hendikepovaných spoluobčanů a osob
ohrožených sociálním vyloučením. Aktuálně klade
zejména důraz na nebezpečí dluhových závislostí
rodin a jednotlivců.
Všichni účastníci procesu komunitního plánování
sociálních služeb mají pro nej- (pokr. na str. 2)

BAZÉN OTEVŘEN
Očekávaný okamžik otevření bazénu po rekonstrukci podhledů nastal 18. 10. 2010. V daný den
navštívili žáci základních škol výuku, bazén se otevřel též pro veřejnost a plavecké kurzy. Každý návštěvník zaznamená viditelné změny. Ve prospěch
všech se ustálila vlhkost vzduchu na normy dané
vyhláškou hygieniků. Díky perfektně provedeným
podhledům se zlepšila i akustika, na což jsme se
těšili zvláště při výuce žáků.
Poděkování patří starostovi města Poličky, panu
Jaroslavu Martinů, a týmu zastupitelů a radních,
firmám APOLLO, PÁSEK, T. E. S. a zaměstnancům
plaveckého bazénu.
Jitka Kmošková – vedoucí PB

OTEVŘENÝ DOPIS A REAKCE STAROSTY
Vážení čtenáři,
není zvykem v Jitřence zveřejňovat anonymní
příspěvky. Vzhledem k rozvířené hladině veřejného mínění v povolební Poličce se rozhodla redakční rada učinit následující výjimku.
Vážený pane Martinů, členové ODS v Poličce,
zasíláme Vám otevřený dopis nespokojených voličů ODS v Poličce. Po volbách, kde ODS získala 10
zastupitelů z 21, v našich řadách zavládnul optimismus, který neměl dlouhého trvání. Na základě
vnitrostranických i mezistranických povolebních
jednání vyplývá, že Vy budete i nadále starostou
a paní Kučerová Marie (ČSSD) bude místostarostkou. Máme následující dotazy.
1) Proč usilujete o místo starosty, když jste získal
mandát v poslanecké sněmovně? Je jasné, že pobírat 2 platy + náhrady je jistě lákavé (to je ovšem věc
vašeho morálního statutu), avšak daleko závažnější je fakt, že voliči města Poličky očekávají starostu,
který se bude své funkci věnovat na 100%, na plný
úvazek. A ne pouze v přestávkách mezi zasedáními
poslanecké sněmovny. Prosíme, zvolte si pouze jednu funkci, které se budete věnovat!
2) Proč ve městě, kde středopravice získala
72.31% hlasů, bude místrostarostkou člen levice
(ČSSD)? ODS má 10 míst v zastupitelstvu a k nadpoloviční (rozhodovací) většině schází jeden hlas,
který může poskytnout středopravice (TOP 09,
zelení, KDU-ČSL). Tento fakt je „nůž do zad“ každému voliči ODS! Prosíme, respektujte vůli voličů
a udělejte středopravicové vedení města!
Za odpovědi děkují nespokojení voliči ODS.
P. S. Prosíme deníky o zveřejnění tohoto dopisu,
aby byl opravdu otevřený.
Prohlášení starosty k povolební situaci
v našem městě
Vážení a milí spoluobčané,
je krátce po komunálních volbách a v duchu
rozmanitosti lidské povahy se začínají prezentovat

různé názory na vývoj a směřování povolební
spolupráce. Přesto, že mě vždy mrzí anonymní
dopisy, rozumím, a je přirozené, že názory nemusí
být stejné a proto dovolte i mně prezentovat situaci
z mého pohledu.
Chci vás ubezpečit, že mojí celoživotní prioritou číslo 1 je slušnost a poctivost. Nikdy nebylo
a ani není mým cílem v politice zbohatnout a těžit
z ní nezasloužené výhody. V tomto duchu jsem po
zvolení do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
několikrát vydal své prohlášení, že v případě, že
dostanu od voličů podporu na starostu, tak plat
od města Poličky nebudu chtít, a to platí. Osobně
jsem přesvědčen, že můj přínos pro naše město
v kombinaci starosty města a současně poslance
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zvýší
ve prospěch Poličky a město ještě ušetří na mém
platu.
To, že pokračujeme v široké politické koalici,
je v podstatě pokračování vyzkoušené spolupráce z minulého období, která se velmi osvědčila
a dle mého názoru byla velmi dělná a užitečná.
Je pravdou, že JUDr. Marie Tomanová se rozhodla
vrátit ke své právnické profesi a chce se podílet na
chodu města v podobě neuvolněné funkce. Myslím, že nabídnout druhé uvolněné místo, další, po
ODS, nejsilnější straně - ČSSD, není žádná slabost
ani zrada na voličích. Naopak se jedná o potvrzení vůle voličů a vůle nově zvolených zastupitelů
respektovat skutečný výsledek a pokračovat v prospěšné práci pro Poličku.
Věřím, že i za stavu, kdy ODS bude mít v sedmičlenné radě čtyři posty, se nejedná o žádný
ústup ze strany ODS z volebního úspěchu, ale
je to, dle mého názoru, gesto slušnosti a pokory
i k ostatním názorům.
Závěrem vás, vážení spoluobčané, chci ubezpečit, že každý náš krok a rozhodnutí je činěno
v zájmu našeho města.
Jaroslav Martinů,
starosta

MĚSTO MÁ PLÁN SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB DO ROKU 2013
(pokr. ze str. 1)
bližší období několik společných
cílů: Usilovat, aby rozdělování finančních prostředků
z městského rozpočtu korespondovalo se skutečnostmi uvedenými v dokumentu. Spolupracovat
s krajským úřadem na přípravě Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na období 2012 – 2015. Na
základě požadavku stávajících i potenciálních uživatelů vypracovat v roce 2011 aktualizovaný katalog
sociálních služeb poskytovaných v Poličce a blízkém
okolí a nabídnout ho, kromě tištěné verze, veřejnosti
prostřednictvím internetové stránky města.
Za standardní součást procesu komunitního plánování sociálních služeb považují jeho účastníci pravidelnou spolupráci s partnery, sběr informací a snahu
reagovat na aktuální potřeby uživatelů.
Vzhledem k tomu, že téměř ve všech programech
stran a uskupení kandidujících v komunálních volbách byl kladen důraz na sociálně-zdravotní politiku
města, lze předpokládat, že zájem vedení města o tuto problematiku bude i nadále na předním místě.
S kompletním zněním plánu se můžete seznámit
buď na adrese www.policka.org nebo na OSVZ MěÚ
po telefonické domluvě na čísle 461 723 844.
OSVZ MěÚ Polička

PRINCEZNY SVĚTA V POLIČCE
JIŽ PODRUHÉ

Naše město patřilo ve středu 29. září krásným dívkám z celého světa, již podruhé jsme u nás měli možnost uvítat „MISS PRINCESS OF THE WORLD“. Do
Poličky přijely dívky z Evropy, ale i z exotických zemí
jako je Brazílie, Čína, Jamajka, Venezuela, Bolivie či
Bahamy. Počasí v tento den bohužel nepřálo představení dívek na poličském náměstí, celý program proto
proběhl v Tylově domě. Úvodní vystoupení bylo plné
energie a výborné nálady, všech 40 krásek se představilo a tančilo ve stylu country. Během slavnostního
večera byly voleny dvě vítězky. Korunkou a šerpou
„PRINCEZNA KRÁLOVSKÉHO MĚSTA POLIČKY“ byla
odměněna dívka z České republiky – Alice Kocáková.
Druhou kategorií byla volba „MISS TALENT“, zde
porota zvolila dívku z daleké země Trinidad a Tobago
– Amriku Mutroo, která si jako jediná zvolila za volnou disciplínu zpěv. Diváci měli možnost vidět dívky
životní prostředí, zpracovaný dle rozsahu Přílohy č. 5
tančit, recitovat, obdivovat mohli tradiční kostýmy
k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži- dalekých zemí, krásné šaty, okouzlující úsměvy, ale
votní prostředí a o změně některých souvisejících zá- zejména ženskou krásu a šarm.
konů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
v platném znění, záměru společnosti ČEZ Distribuce
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425
s názvem: „Hlinsko – Polička, vedení 110 kV“ jehož
zpracování je smluvně zajištěno podle § 9 odst. 1 cit.
zákona, se žádostí ve smyslu § 16 odst. 3 cit. zákona
o zveřejnění informace o posudku.
Zpracovatel posudku: RNDr. Tomáš Bajer, CSc.,
Šafaříkova 436, 533 51 Pardubice.
Do výše uvedeného posudku je možné nahlížet
na Městském úřadu Polička, odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí, č. dv. 41, 42, 43, 44
a to v úřední dny (pondělí, středa – 8,00-17,00 hod.)
nebo mimo úřední dny po telefonické domluvě a to
na tel. č.: 461723816, 850-4.
Do textové části posudku lze také nahlédnout
v Informačním systému EIA (http://www.cenia.cz)
a na stránkách MŽP (http://www.mzp.cz/EIA), kód
záměru OV6 107.
Písemná vyjádření veřejnosti k posudku jsou
možná zaslat příslušnému úřadu na adresu: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ing. Miloslav Kozák,
pracoviště Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové
nebo elektronicky na e-mail: miloslav.kozak@mzp.cz,
ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace
o posudku na úřední desce dotčeného kraje. K vyjádřením zaslaným po uplynutí zákonné lhůty příslušný
úřad, na základě § 9 odst. 8 zákona, nepřihlíží.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTI NAHLÍŽENÍ
DO POSUDKU
Zveřejnění informace o možnosti nahlížení do
posudku na dokumentaci s názvem Posuzování vlivů
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů – zveřejnění posudku na
dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, s názvem Hlinsko – Polička, vedení 110 kV.
Město Polička, jako dotčený územní samosprávný
celek, obdrželo od Ministerstva životního prostředí
ČR, pracoviště Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové, posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na
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KALENDÁŘ VYSOČINA 2011
Obdobně jako v minulých letech, je od konce
října v nabídce informačního centra nástěnný kalendář s obrázky z Vysočiny na rok 2011. Nový rok
startuje v kalendáři obrázkem zasněžené Fryšávky
u Nového Jimramova a následně Hamrů u Bystrého. Dále jsou zde z okolí Poličky krásně zachycena
místa z Pusté Rybné, Panského vrchu a Svojanova.
Ze vzdálenějších koutů Vysočiny je tu působivá
Mohelenská hadcová step nebo Sázava u Nejdku.
Autorem fotografií je Jaroslav Horák. Věříme, že kalendář, stejně jako v minulých letech, potěší srdce
milovníků Vysočiny. Kalendářů máme opět limitované množství, proto doporučujeme neodkládat
jejich nákup na poslední chvíli.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

DOMÁCNOST MÍRNĚ ZELENÁ
Ekocentrum Skřítek všechny srdečně zve na besedu
Domácnost mírně zelená,
která se v rámci cyklu „Na zelenou“ bude konat ve středu
10. 11. 2010 v 18.00 hodin
v Divadelním klubu v Poličce.
Přednášku povede RNDr. Alena Vařejková, lektorka
Ekocentra Paleta v Chrudimi, která spolupracovala
na zavádění ekonomicko – ekologicky šetrných
opatření na školách a organizacích v Pardubickém
kraji.
Tentokrát se dozvíte tipy, rady a nápady, jak
jednoduchým způsobem z běžné domácnosti
vytvořit domácnost ekonomicky úspornou
a ekologicky šetrnou.
•
•
•

Mezi dalším si povíme:
co je ekologie a kde se s ní setkáme v každodenním životě
co je ekologická stopa a do jaké míry ji můžeme ovlivnit
šetrné nakupování - ekologicky příznivé výrobky na trhu - jak je poznat a kde je koupit
Besedu doprovodí multimediální projekce.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Autonomní hlásič požáru patří do domácnosti aneb „lepší když vás budí hlásič, než
hasič“
Autonomní „hlásič požáru“ je jednoduché zařízení, které obsahuje v jedné „krabičce“ všechny
komponenty potřebné pro spolehlivou detekci
kouře a vyvolání poplachu (zvukovým signálem).
Ačkoliv jejich užívání není v českých domácnostech, na rozdíl od zemí západní Evropy, ještě příliš
rozšířeno, jde o finančně dostupné zařízení s jednoduchou instalací (např. pomocí vrutů). „Hlásič
požáru“ dokáže fungovat tzv. „autonomně“, tedy
nezávisle na jiných zdrojích elektrické energie, neboť k napájení postačí běžné dostupné alkalické
baterie. Čidla hlásiče dokáží požár (resp. kouř
z požáru) včas detekovat a silným akustickým
signálem na něj upozorní uživatele domácnosti
(domu), kterým tak umožní nebezpečí zlikvidovat
již v zárodku, či ohrožený prostor včas opustit
a přivolat hasiče.
Ze zkušeností záchranářů plyne, že právě
včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu
lidských životů a „hlásiče požáru“ tak výrazně
zvyšují šance na přežití. Nebezpečí hrozí např.
v noci, kdy lidé spí, a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml a upozornil na něj ohrožené osoby.
Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli
nadýchání se toxických zplodin hoření vznikajících při požáru.
Kouř je rychlejší a tišší než oheň a i malý požár
dokáže po pár minutách zaplnit byt vysoce toxickými zplodinami, které již při několika vdechnutích způsobují smrt člověka. Zachránit nás může
jen včasné varování. Autonomní „hlásiče požáru“
tak mohou zachránit životy, přičemž jejich cena
není nikterak vysoká, pohybuje se v řádech stovek
korun. Záleží na každém, jak vysokou míru bezpečnosti si chce zajistit pro sebe a své blízké, jak
kvalitní prostředky si pořídí a zda si domácnost
vybaví také dalšími, třeba i nákladnějšími, prostředky požární ochrany. V porovnání s hodnotou
věcí ve vaší domácnosti, o které vás případný
požár snadno připraví, je navíc částka za pořízení
hlásiče zanedbatelná.
Jaký typ hlásiče požáru je povinný a kde
ho lze koupit?
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, stanoví, že
domácnosti v nových objektech (tedy schválených
po 1. 7. 2008) musí být vybaveny autonomními
hlásiči kouře. „Hlásič požáru“ musí odpovídat
technickým normám, měla by tedy na něm být
značka „CE“, která garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám. Důležité je kupovat výrobek se srozumitelným návodem
k instalaci a použití v českém jazyce. I když se
povinné vybavení požárními hlásiči týká pouze
nových, či nově rekonstruovaných staveb, MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
ČR doporučuje občanům, aby si „hlásiče požáru“
pořídili do všech domácností.
Kam umístit hlásič požáru?
Instalace autonomního „hlásiče požáru“ není
složitá a měl by to zvládnout každý domácí kutil.
Při jejich instalaci se vždy postupuje podle návodu
výrobce. Pokud se bude „hlásič požáru“ pořizovat
do nové stavby, tedy do objektu schváleného až
po 1. 7. 2008, jak povinně stanoví vyhláška č. 23/
2008 Sb., měl by hlásič, v souladu s projektovou
dokumentací stavby, nainstalovat vyškolený odborník, který musí jeho instalaci ještě před začátkem užívání prokázat stavebnímu úřadu, a to
předložením dokladů o montáži a funkčnosti. Výrobci těchto zařízení většinou doporučují „hlásiče
požáru“ umísťovat doprostřed stropu, minimálně
však ve vzdálenosti 60 cm od stěny, ve výšce maximálně 6 metrů od podlahy. „Hlásiče požáru“ není
vhodné umísťovat v blízkosti ventilátorů, svítidel

nebo jiných zdrojů tepla, ani ve vrcholech půdních
prostorů střech a v prostorách prašných či velmi
vlhkých (koupelny).
Podle vyhlášky by měl být hlásič umístěn
v části vedoucí k východu z bytu (rodinný dům),
respektive v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty (byt v bytovém domě). Umístit hlásič
v centrální části bytu je nejvýhodnější proto, že
se zde potkávají všechny nebo více částí bytu.
V případě, že by vznikl požár v jedné z místností,
tak by se kouř šířil i do těchto centrálních prostor
s „hlásičem požáru,“ který by uživatele bytu včas
upozornil na nebezpečí. Navíc hlásič v centrální
části bytu garantuje ochranu všech osob, které se
mohou nacházet na různých místech bytu. Optimální ale samozřejmě je, pokud máte hlásič v kaž-

dé obytné místnosti, nebo alespoň v centrální
části bytu a na každém podlaží domu, a pak také
samozřejmě tam, kde lze předpokládat možnost
vzniku požáru (např. dílna, garáž).
Činnost jednotky v měsíci září
V sobotu dne 11. září došlo k požáru chaty
v blízkosti poličské přehrady. Na místě zasahovali, kromě profesionální jednotky, dobrovolní
hasiči z Poličky, Pomezí, Jedlové, Bystrého, Oldříše, Lezníku a Modřece. Zásah probíhal až do
neděle 12. září, během hasebních prací se musel
konstrukční systém chaty postupně rozebírat. Dne
21. září se poličští dobrovolní zúčastnili taktického cvičení v Domově na zámku v Bystrém. Kromě
zdolání požáru, ke kterému zde může dojít, se
cvičila především evakuace klientů, kteří mají sníženou nebo zcela omezenou schopnost pohybu.
Cvičného zásahu se zúčastnily také jednotky HZS
Polička, SDH Bystré a samozřejmě také zaměstnanci domova.
Jako každoročně v září, i letos za námi na hasičskou zahradu přijela naše parní stříkačka. Byla
vyrobena pro město Poličku v roce 1907 firmou
R. A. Smékal ze Smíchova. Po letech provozu byla
v roce 1931 opravena a sloužila asi do roku 1948,
kdy došlo k poškození parního kotle a jejímu odstavení. V roce 2008 byla po šedesáti letech znovu
zprovozněna. Od té doby pravidelně jedenkrát do
roka radostně píská a stříká vodu jen tak pro radost členům sboru na hasičské zahradě.
Alena Cejpová

POCHOD PROTI DIABETU
2. 11. 2010 pořádá naše organizace pochod
proti diabetu. Sraz zúčastněných je v 10 hod. na
náměstí před radnicí. Pořádá se již 7. ročník, v loňském roce se pochodu zúčastnilo 52 zemí světa, což
jen potvrdilo vzrůstající zájem o zdraví veřejnosti
a zvýšenou pozornost věnovanou diabetu. Zvu čtenáře Jitřenky k účasti a tím k podpoře Světového
dne diabetu, který bude v neděli 14. 11. 2010.
M. Karasová

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města
Poličky konaného dne 16. 9. 2010
ZM schvaluje doplnění programu o projednání
mitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy
návrhu Regulačního plánu Městské památkové zóny
usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky
Polička.
dne 16. 9. 2010.
ZM schvaluje Rozbor plnění rozpočtu Města PoZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 9 k návrhu
ličky za I. pololetí roku 2010.
Územního plánu Polička podané Jiřím Vomáčkou,
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2010 dle
Střítež – námitce se vyhovuje v bodě 1., v bodě
důvodové zprávy.
2. se nevyhovuje. Rozhodnutí o námitce včetně jeho
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
odůvodnění je přílohou usnesení ze zasedání Zastuv rámci programu prevence kriminality těmto sub- pitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.
jektům:
ZM schvaluje názvy nových ulic v lokalitě MáGymnázium Polička ve výši 8.000,- Kč na akci
nesova takto:
„Psychohrátky“, ve výši 12.000,- Kč na „Adaptační
E. Vencovského
kurz“ a ve výši 7.000,- na výcvik lektorů vrstevnicF. Bukáčka
kého programu
B. Šmída
Mozaika Polička ve výši 14.000,- Kč na akci „ŠikaJ. V. Michla
na, škola a paragrafy“
ZM bere na vědomí předložený materiál „PoZM schvaluje rozhodnutí o námitkách uplatně- rovnání rozpočtových výdajů Města Poličky (Horní
ných k 2. upravenému návrhu Regulačního plánu
předměstí, Dolní Předměstí, Město) a částí obce
Městské památkové zóny Polička ve znění:
Střítež, Lezník a Modřec“ a materiál o dotačních
a) námitce č. 1 podané Zdeňkem a Zdeňkou He- možnostech pro části obce Střítež, Lezník a Modmerkovými, Polička se vyhovuje v bodě 1., v bo- řec.
dě 2. se nevyhovuje,
b) námitce č. 2 podané Ladislavem Králem a Jiřím
Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady města
Neudertem, Polička se nevyhovuje.
Poličky konané dne 20. září 2010
Rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění je
RM schvaluje doplnění programu o projednání
přílohou usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
těchto bodů:
Poličky dne 16. 9. 2010.
Jmenování konkurzní komise na místo ředitelky/
ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 1 k návrhu
ředitele MŠ Čtyřlístek Polička
Územního plánu Polička podané Ing. Jaroslavem
Projekt „Odhalte tajemství českých hradů a zámPalcerem, Polička – námitce se vyhovuje. Rozhod- ků“
nutí o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě
přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Poličky dne 16. 9. 2010.
na akci „Regenerace Palackého náměstí v Poličce
ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 2 k návrhu – I. etapa“, dle důvodové zprávy.
Územního plánu Polička podané Jaromírem BidmoRM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
nem, Polička – námitce se vyhovuje. Rozhodnutí
o dílo se společností PÁSEK - stavební firma spol.
o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílo- s r. o, Polička, na akci „Rekonstrukce střešního plášhy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky
tě plaveckého bazénu v Poličce - odstranění havarijdne 16. 9. 2010.
ního stavu“, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 3 k návrRM schvaluje zapojení Hradu Svojanov do prohu Územního plánu Polička podané Vladislavem
jektu „Odhalte tajemství českých zámků“ v případě,
Křivkou, Lezník – námitce se vyhovuje. Rozhodnutí
že předkladatel projektu získá dotaci ze Strukturálo námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílo- ních fondů EU a povýšení provozního příspěvku pro
hy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky
rok 2011 na úhradu vstupního poplatku.
dne 16. 9. 2010.
RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s obZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 4 k návr- chodní firmou KODECAR HK, spol. s r. o., Hradec
hu Územního plánu Polička podané Aeroklubem
Králové, na akci „Pořízení nového terénního vozu
Polička – námitce se nevyhovuje v bodech 1. a 3., určeného k provozu v lesním hospodářství“.
v bodech 2. a 4. se námitce vyhovuje. Rozhodnutí
o námitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady města
dne 16. 9. 2010.
Poličky konané dne 4. října 2010
ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 5 k návrhu
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení
Územního plánu Polička podané Ing. Miroslavem
stavby s Pardubickým krajem, Komenského náměstí
Jaščevským, Střítež – námitce se vyhovuje částečně
125, Pardubice „Přechod pro chodce na ul. Tyršova
s tím, že část pozemku parc. č. 64/1 v k. ú. Střítež
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
u Poličky mimo jeho zastavěnou část dle platného
RM schvaluje dodavatele akce „Přechod pro
stavebního povolení bude vymezena v návrhu
chodce na ul. Tyršova v Poličce“ společnost Skanska
územního plánu jako ochranná zeleň a navrhovaná
a. s., Praha 4, dle důvodové zprávy.
zastavitelná plocha Z75 bude z návrhu územního
RM schvaluje Komunitní plán sociálních služeb
plánu vypuštěna. Rozhodnutí o námitce včetně jeho
pro město Poličku a části Střítež, Lezník a Modřec
odůvodnění je součástí přílohy usnesení ze zasedání
pro rok 2010 – 2013.
Zastupitelstva města Poličky dne 16. 9. 2010.
RM bere na vědomí informace Oblastní charity
ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 6 k návrhu
Polička o vzniku nové sociální služby sanace rodiny
Územního plánu Polička podané Ivanem Šrekem, pro oblast Poličku a spádové obce a bere na vědomí
Střítež – námitce se vyhovuje. Rozhodnutí o ná- informace o spolupráci mezi odborem sociálních
mitce včetně jeho odůvodnění je součástí přílohy
věcí a zdravotnictví MěÚ Polička a Oblastní charitou
usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Poličky
Polička.
dne 16. 9. 2010.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní
ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 7 k návrhu
smlouvě uzavřené dne 10. 10. 2002 mezi Městem
Územního plánu Polička podané Alenou a Pav- Polička jako pronajímatelem a Divadelním spolkem
lem Burešovými, Modřec – námitce se vyhovuje. Tyl, se sídlem v Poličce, jako nájemcem, dle důvoRozhodnutí o námitce včetně jeho odůvodnění je
dové zprávy.
součástí přílohy usnesení ze zasedání Zastupitelstva
města Poličky dne 16. 9. 2010.
Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady města
ZM schvaluje rozhodnutí o námitce č. 8 k návrhu
Poličky konané dne 7. října 2010
Územního plánu Polička podané Pavlem Klodnerem,
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
Polička – námitce se nevyhovuje. Rozhodnutí o ná- č. 2010/41855 na „Dostavění propadlých vnitřních

kleneb bývalého poplužního dvora na hradě Svojanov“ z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje.
RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí grantu
č. 2010/41860 „Restaurování vstupního portálu domu
č. p. 2 na Palackého náměstí v Poličce“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
1. FBC Polička ve výši 7.000,- Kč na tréninky,
turnaje a pronájem prostorů.
Bc. Stodola Jan, Polička ve výši 2.000,- Kč na
cvičení rodin s dětmi v tělocvičně ZŠ Na Lukách
Polička.
MINIATUR GOLF CLUB Polička ve výši 5.000,Kč na sportovní činnost a opravy hřiště.
SK Triatlon MiP Polička ve výši 5.000,- Kč na
sportovní činnost v roce 2010.
TJ Štefanydes Polička ve výši 3.000,- Kč na činnost a cestové k šachovým soutěžím.
Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s., ve
výši 1.000,- Kč na vydání Vlastivědného věstníku
moravského.
Obci Kamenec u Poličky ve výši 5.000,- Kč na
Festival amatérských souborů Pardubického kraje.
1. ZO ČSOP Polička ve výši 11.000,- Kč na nákup
stanů a opravy klubovny.
Česká tábornická unie Polička ve výši 4.000,- Kč
na setkání s Junákem.
Český svaz chovatelů Polička ve výši 8.000,- Kč
na opravy výstavních klecí.
Myslivecké sdružení Polička ve výši 3.000,- Kč na
nákup obilí pro přikrmování zvěře.
Spolek českých betlemářů, o. s. regionální
pobočka Betlemáři Poličska, ve výši 4.000,- Kč
na výstavu betlémů v Centru Bohuslava Martinů
Polička.
RM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
Pomník zakladatelů města o. s. Vysoké Mýto ve
výši 20.000,- Kč na zhotovení a instalaci sochy
krále Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.
Občanské sdružení Květná zahrada ve výši
20.000,- Kč na pokračování rekonstrukce Domu
na půl cesty v Květné.
Andrle Jiří, Polička ve výši 20.000,- Kč na pokácení nebezpečného stromu na svém soukromém
pozemku.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků pro:
HC Spartak Polička o. s. ve výši 23.500,- Kč na
činnost hokejového klubu 2010/2011.
TJ Spartak Polička – odbíjená ve výši 23.500,- Kč
na činnost a turnaj žákyň ve Vídni.
SK Masokombinát Polička ve výši 5.000,- Kč na
činnost.
Oblastní charita Polička ve výši 15.000,- Kč na
zakoupení šicích strojů pro AC dílny.
RM doporučuje ZM neschválit poskytnutí finančních
příspěvků pro:
Dětské informační centrum Brno ve výši 46.000,Kč na kancelářské potřeby a hračky.
Domeček Polička ve výši 40.000,- Kč na harddisk,
výtvarné potřeby a hračky.
Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady města
Poličky konané dne 12. října 2010
RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor kanceláře o výměře 15 m2 a skladu o výměře 3 m2
- v přízemí domu č. p. 52 na ulici Riegrova v Poličce
občanskému sdružení PONTOPOLIS, se sídlem
v Poličce. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.
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CHARITA – POZVÁNKY
Otevřené dveře v Týdnu pro duševní zdraví
Otevřené dveře, středisko Oblastní charity Polička,
věnující se lidem s duševním onemocněním, se zapojily do celostátní osvětově kulturní akce Týden pro
duševní zdraví. V úterý 21. 9. se před Východočeským
divadlem v Pardubicích zúčastnily takzvaného Trhu
psychoslužeb, kde se všichni lidé mající problémy
anebo, kteří se o problematiku duševně nemocných
zajímají, mohli seznámit s nabídkou služeb v kraji
a mohli si i koupit výrobky různých chráněných či
terapeutických dílen a neziskových organizací. Ve
středu se pak Otevřené dveře prezentovaly na Palackém náměstí v Poličce.
Hlavním cílem Týdne pro duševní zdraví je pomoci tomu, aby se veřejnost seznamovala s problematikou duševního onemocnění a aby lidé neodsuzovali
duševně nemocné. To vše se děje po celé republice
prostřednictvím mnoha akcí jako jsou např. koncerty,
výstavy, přednášky, trhy, filmy a další.
ŠP
Vážně nemocné děti a jejich rodiny – TABU?
Oblastní charita Polička srdečně zve na další
zajímavou besedu, tentokrát z oblasti nepříliš diskutované, dá se říci spíše tabuizované. O specifikách
dětské hospicové péče a péče orientované na rodinu
nemocného dítěte přijedou informovat a diskutovat
s veřejností Markéta a Jiří Královcovi, zakladatelé Nadačního fondu Klíček. Beseda, jejíž součástí bude
i zhlédnutí filmu Životy dětí (režie: T. Škrdlant), se
uskuteční 24. 11. v 17 hodin v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce.
Štěpán Plecháček, PR a fundraiser Oblastní
charita Polička
Adventní výstava v Charitě, aneb S vůní vanilky budeme drát peří
Každoroční adventní výstava „S vůní vanilky“,
pořádaná Oblastní charitou Polička (OCH Polička), se
vrací k dřívějšímu konceptu. Pro navození předvánoční nálady návštěvníků volí cestu představení adventu
a vánoc prostřednictvím ukázek zvyků, lidových dovedností i dobových dekorací.
Výstava se uskuteční v pátek 26. listopadu od
8.00 do 16.00 hod. v budově Denního stacionáře ve
Vrchlického ulici. V tento den zde bude možné zhlédnout výrobu háčkovaných ozdob a zdobení perníku,
zakoupit tyto výrobky i výrobky klientů z AC dílen,
či posvěcené adventní věnce. O historickém původu
i duchovním rozměru adventu a vánoc bude s dětmi
i dospělými připraven pohovořit kněz.
Do programu jsme zařadili ukázku výroby vizovického pečiva s možností vlastnoručního vyzkoušení tvořivých schopností, a jako odvážnou (vzhledem
neposednosti materiálu) novinku jsme se rozhodli
předvést ukázku adventní večerní atmosféry při
draní peří.
Přijďte si do Charity sedrat své pírko!
Srdečně zve OCH Polička

RADY PRO SENIORY
O tom, že senioři nepřestávají být snadným terčem podvodníků a zlodějů, není pochyb. Osamocené
a starší občany navštěvují osoby, jež se snaží pod různými záminkami získat důvěru. Pak mohou vniknout
do domů a bytů, kde kradou. Starší občané mnohdy
přichází o své celoživotní úspory. Aby k podobným
případům nedocházelo, policisté upozorňují na možné legendy, s nimiž podvodníci a zloději často vystupují. Měly by být pro všechny VAROVÁNÍM.
Legenda číslo 1 – Prosba o pomoc
Podvodníci se v tomto případě mohou snažit využít vašeho soucitu a vloudit do vašeho domu nebo
bytu pod záminkou předstírané tělesné slabosti příp.
těhotenství, předstírat poruchu vozidla, nebo jiné nesnáze. Pokud je do obydlí pustíte, zabaví vás požadavky na poskytnutí jídla, pití, nebo budou chtít využít
vaše WC či půjčit nářadí k opravě auta, další z nich
pak může využít vaší nepozornosti ke krádeži.
Legenda číslo 2 – Prosba o pomoc pro přítele
v nesnázích
Může se stát, že vás někdo zastaví cestou z obchodu nebo úřadu, pokud vás neosloví přímo u vašeho
domu. Takové osoby se mohou vydávat za cizince,
jejichž kolega měl nehodu, nachází se v blízké
nemocnici a jeho život závisí na zaplacení operace.
Mohou vám tvrdit, že nemocnice nechce zaplatit cizí
měnou a požaduje české peníze, o jejichž výměnu
vás zároveň požádají. Zpravidla vám nabídnou velmi
výhodnou směnu nebo třeba i „zlato“ do zástavy.
Také oni mohou využít vaší nepozornosti a připravit
vás o vaše úspory.
Legenda číslo 3 – Obchodníci a řemeslníci
V mnoha případech se setkávají policisté s tím,
že podomní prodej zboží slouží pouze jako záminka
k zabavení obyvatele bytu a vytvoření příležitosti ke
krádeži. Je dobré také přemýšlet nad kvalitou a výhodností koupě, než se rozhodnete takové příležitosti
využít. Objevují se také osoby, které nenabízejí zboží
ale služby – opravy okapů, broušení nůžek a nožů,
koupě starého nábytku apod. I v takových případech
je dobré mít se na pozoru.
V případě výskytu podezřelých osob ve kterékoli obci, volejte tísňovou linku 158 nebo nejbližší
obvodní oddělení. Zároveň se snažte zapamatovat
a následně zapsat, co nejvíce informací o osobách
(popis, oblečení, nápadné znaky) a také o vozidle,
kterým se tyto osoby mohou pohybovat (typ, barva,
registrační značka vozidla). Právě tyto informace jsou
pro policii velmi cenné.
JAK SE VYHNOUT PODVODU
Podvodníci využívají různé záminky a lsti, aby se
dostali k vašim penězům. Chtějí vniknout do vašeho
bytu, a pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají
řadu způsobů, jak vás okrást.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte do svého bytu.
Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je
za nimi.
Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám
umožní dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte
si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží dveře

POZVÁNKA
Místní pobočka České křesťanské akademie
– Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí
vás zve na přednášku Prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc na téma „Současná morální krize
a odvaha být jiný“. Přednáška se uskuteční
v malém sále spolkového domu Jordán v úterý
23. listopadu v 18.00 hod.
Přednášející (ministr školství v r. 1992-1994) je
autorem řady odborných a populárně naučných
knih z oblasti výchovy, učení a lingvistiky.
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jen pootevřené. Některé věci tak můžete vyřídit
bezpečněji.
Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb
(odečet plynu apod.) nechte si předložit jeho služební
průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou
službu nestojíte.
Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí.
Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných
koupí odmítejte – v naprosté většině jde o podvod.
Udržujte dobré vztahy se sousedy v domě. Napiště si jejich telefonní čísla, v případě potřeby bývá
jejich pomoc nejrychlejší.
Důležitá telefonní čísla (policie, lékař, hasiči aj.)
mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.
Nepodvolujte se nátlaku ze strany rodinných
příslušníků, natož cizích lidí, k podpisu závažných
dokumentů např. k převedení bytu, domu nebo chaty
nebo poskytnutí peněžních půjček. Vše si v klidu
a pečlivě promyslete.
Závažná rozhodnutí o vašem majetku konzultujte
s právníkem, nechte si poradit od dalších věrohodných osob. Většina institucí a nevládních organizací,
která poskytuje pomoc seniorům, nabízí i bezplatnou
právní poradnu.
JAK ZABEZPEČIT MAJETEK
Zamykejte vstupní dveře a zavírejte okna vždy,
když opouštíte domácnost, i když jdete třeba jen na
chvíli k sousedce nebo na krátký nákup. Pootevřená
balkónová okna nebo větrací okénka jsou pro zloděje-bytaře velkým lákadlem. Venkovní, bytové i balkónové dveře v noci zamykejte, i když jste doma.
Bezpečnost bytu zvýšíte instalací bezpečnostních
dveří nebo různých mechanických zábranných prostředků jako jsou např. bezpečnostní štít a profilová
cylindrická vložka, vrchní přídavný zámek, příčná
a celoplošná dveřní závora, pojistka dveřních závěsů
jako zábrana proti vysazení dveří.
Okna lze opatřit různými typy mříží apod. Moderní technika nabízí také využití domácího videotelefonu s elektromechanickým ovládáním vstupních
dveří (např. u rodinných domků, v nové panelové
výstavbě).
Opouštíte-li byt nebo dům na delší čas (např.
jedete na chatu nebo rekreaci), nezatahujte rolety
a žaluzie, nevypínejte přívod elektřiny. Snažte se
udržovat dojem, že jste stále přítomni. Vhodná je
výpomoc mezi sousedy, mohou vám byt kontrolovat
a pravidelně vybírat schránku.
Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení,
které podle nastavení rozsvítí světla, zapne rozhlasový přijímač, televizi apod. Opět tak vytváříte zdání,
že jste doma.
Pro případ, že byste přesto byli vykradeni, je
vhodné mít vyfotografovány cenné věci, sepsána
výrobní čísla apod. Tyto informace pomohou policii
v pátrání a usnadní vaše jednání s pojišťovnami při
likvidaci pojistné události.
Stejně postupujte i u zabezpečení rekreačních
obydlí.

KALENDÁŘ AKCÍ

KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

města Polička
Listopad 2010

TYLŮV DŮM
čtvrtek velký sál TD
4. 11. TĚŽKÁ BARBORA – generální
zkouška
Neveřejná generálka divadelní hry, kterou nastudovali členové
poličského
divadelního ochotnického spolku Tyl.
pátek velký sál TD v 16.00 hodin
5. 11. KONCERT VÍTĚZŮ
Účinkují účastníci písňové soutěže
B. Martinů v Praze.
Akce je pořádána ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým
domem.
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
5. 11. KURZ TANCE A
SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
Voskovec & Werich
7. 11. TĚŽKÁ BARBORA
Slavnostní premiéra hry Osvobozeného
divadla v podání poličského ochotnického spolku Tyl.
Vstupné: 80,- Kč
pondělí velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
8. 11. JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU
NAPRAVIL
Pohádkový příběh z Podkrkonoší na
motivy pohádky Svatavy Pavlové napsal
Dalibor Pluskal pro děti od 3 do 11 let.
Uvádí Divadlo HP Praha
Určeno pro děti z MŠ a žáky I. stupňů
ZŠ
Vstupné: 40,- Kč (přístupno i veřejnosti
– předprodej vstupenek v IC Polička)
pondělí velký sál TD v 16.30 hodin
8. 11. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA
úterý velký sál TD v 19.00 hodin
9. 11. KONCERT skupiny KAMELOT
Klasický koncert brněnské kapely s Romanem Horkým, který bude v Poličce
„okořeněn“ křtem nového alba „19 ztracených
písní Wabiho Ryvoly“
Vstupné:
150,- Kč... předprodej
200,- Kč... v den koncertu
středa velký sál TD v 19.00 hodin
Voskovec & Werich
10. 11. TĚŽKÁ BARBORA
Jiří Voskovec a Jan Werich si na nás vymysleli historku o Těžké Barboře a postavili kolem ní středověké městečko
Eidam. Nebudou vám vyprávět o dnešních strastech a událostech, ale pokusí se
vám dokázat, že lidé jsou k smíchu, že si
vzájemně komplikují a ztrpčují život, že
však -když je jim nejhůře - zachrání je
především to, že jsou lidmi.
Hrají členové poličského ochotnického
spolku Tyl.
Bonusová hra DIVADELNÍHO ABONENTNÍHO CYKLU PODZIM 2010
Vstupné na volná místa:
80,- Kč

pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
12. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
pondělí, velký sál TD
úterý
15.-16. 11. TĚŽKÁ BARBORA
Divadelní ochotnický spolek Tyl hraje
pro žáky a studenty poličských škol.
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
18. 11. KONCERT skupiny HRADIŠŤAN
Cimbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím JIŘÍM PAVLICOU je
ojedinělým hudebním tělesem s vysokou
uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích
vycházel zejména z folklóru.
Vstupné:
230,- Kč... předprodej
280,- Kč... v den koncertu
pátek velký sál TD od 19.00 do 23.00 hodin
19. 11. II. PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
V průběhu II. prodloužené se novým tancům učit nebudete, ale dokonale protančíte
vše, co jste se z vyučovacích lekcí naučili.
Přístupno veřejnosti
Vstupné: 70,- Kč
(s místenkou 100,- Kč)
úterý velký sál TD v 10.00 hodin
23. 11. PÍSEŇ O DOMOVĚ
Životní příběh hudebního skladatele
B. Martinů s recitací Alfréda Strejčka.
Představení pro školy
Vstupné: 40,- Kč
úterý velký sál TD v 19.00 hodin
23. 11. PÍSEŇ O DOMOVĚ
Životní příběh hudebního skladatele
B. Martinů. Patnáct skic pro sólovou violu zkomponoval Jaroslav Krček. Recituje
Alfréd Strejček.
Koncert je zařazen do koncertní sezóny
Kruhu přátel hudby.
Vstupné:
v předprodeji: 120,- Kč
(pro studenty a seniory 90,- Kč)
v den pořadu: 150,- Kč
(pro studenty a seniory 120,- Kč)
pátek velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
26. 11. KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
sobota velký sál TD - stolová úprava
od 14.00 do 18.00 hodin
27. 11. ODPOLEDNE S DECHOVKOU
Příznivcům dechové hudby tento měsíc
zahraje dechová hudba VENCA BAND.
Vstupné: 50,- Kč
neděle prostory TD od 13.00 do 18.00 hodin
28. 11. VÁNOČNÍ INSPIRACE
V 1. adventní neděli proběhne v Tylově
domě 12. ročník tradiční vánoční prodejní výstavy.

LITOMYŠL
7. – 9. 11. 2010 v 18.00 a ve 20.00 hod. / Music Club
Kotelna
Mezinárodní festival outdoorových filmů
2010
8. ročník soutěžní přehlídky sportovních,
adrenalinových, dobrodružných, extrémních a cestopisných filmů.
13. a 14. 11. 2010 od 14.00 – 20.00 hod. / Zámecké
sklepení
Košt Svatomartinských mladých vín
Do 17. 11. 2010 / Regionální muzeum
Hlavolamy – Dobrodružství na hradě
- interaktivní výstava
SVITAVY
6. 11. 2010 od 18.00 hod. / Fabrika
Diashow: Austrálie křížem krážem
Velkoplošná diashow známého cestovatele
a dobrodruha L. Šimánka.
16. 11. 2010 od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert při svíčkách: RENZA BÔ (Francie)
Koncert kvinteta věnujícího se originální
a senzitivní hudbě.
28. 11. 2010 od 15.00 hod. / Městské muzeum
a galerie
Vernisáž výstavy J. Lady
(výstava potrvá do 16. 1. 2011)
V 17.00 hod. rozsvícení vánočního stromu
na náměstí, následně adventní koncert
v kostele na náměstí
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
22. 11. 2010 od 19.00 hod. / dvorana muzea
Koncert: Daniel Hůlka s kapelou
26. 11. 2010 od 19.30 hod. / kinosál
Dezertér z Volšan aneb „Chceš poznat
pravdu? Umři!“
Divadelní představení s O. Navrátilem v hl.
roli.
28. 11. 2010 od 18.00 hod. / nám. T. G. Masaryka
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
VYSOKÉ MÝTO
Do 18. 11. 2010 / Regionální muzeum
Výstava „S vůní kávy“ - výstava o historii
kávy
23. 11. 2010 / Šemberovo divadlo
Eva Pilarová - koncert
22. – 26. 11. 2010 / Regionální muzeum
Okolo světa
Maratón přednášek pro zájemce o cestování.
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí
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KINO POLIČKA

KURZY TYLOVA DOMU 2011
Tylův dům v Poličce otevírá od ledna 2011 tyto
kurzy:
Ruský jazyk „osvěžení“ – začátečníci
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
(případně pouze začátečníci)
pondělí 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 3. ledna 2011
Ruský jazyk „osvěžení“ – pokročilí
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
úterý 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 4. ledna 2011
Španělský jazyk – začátečníci
Lektorka: Michaela Žabová
středa 16.00 – 17.30 hod.,
začátek 5. ledna 2011
Španělský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Michaela Žabová
středa 17.00 – 19.00 hod.,
začátek 5. ledna 2011
Kurzy obsahují 17 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.) a budou trvat
do konce dubna 2011.
Cena kurzu je 50,- Kč / vyučovací hodina.
Kurz pro žáky 9. tříd, kteří se připravují na
střední školy:
Český jazyk – příprava na zkoušky
na střední školy
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
úterý 16.00 – 17.30 hodin,
začátek 1. února 2011
Kurz bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích
hodinách a to od 1. února do 29. dubna 2011, tj.
8 lekcí. Cena kurzu je 50,- Kč/vyučující hodina.
Otevření jednotlivých kurzů je podmíněno minimálním počtem účastníků.

•
•

Podmínky pro přihlášení do jazykových
kurzů a zájmových kroužků:
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě
8. – 18. listopadu 2010 v úředních dnech.
Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200,- Kč, která se platí v hotovosti. Doplatek bude hrazen převodem na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum. cz
Úřední dny a hodiny:
pondělí a středa – 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek – 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

VÁNOCE V SÍNI ŘEMESEL
(V UL. NA BÍDĚ U HRADEB)
Pozvání pro všechny, kteří mají rádi vánoční čas
a vánoční atmosféru. Již od listopadu zde bude pro
vás připravena malá výstavka betlémů z různých
materiálů a různých technik. Můžete si přijít zhotovit
voskové zvonečky, popřípadě je i ozdobit omalováním. Toto je ale třeba nahlásit předem, protože vosk
se delší dobu rozpouští a je proto třeba topit v kamnech. Také můžete nabrat inspiraci, jak a čím vším
ozdobit váš vánoční stromeček. Čekají vás tradičně
i perníčky. Otevřeno je na zazvonění, i o adventních
nedělích krom 27. a 28. 11., kdy budu na výstavní akci
v Kamenci.
Ještě pozvánka na adventní neděli 5. 12. odpoledne - jako již tradičně v 16. hod proběhne kratičký
program v zahrádce a slavnostně rozsvítíme svíčky
u betléma. Jako vstupné opět vlastnoručně vyrobenou ozdobu každý zavěsí na stromeček pro Ježíška.
Těším se na vás
JJ
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úterý
2. 11.

velký sál TD v 18.00 hodin
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
Film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři národy,
které vyznávají vždy jeden ze čtyřech základních elementů – oheň, vodu, vzduch
a zemi.
Dobrodružný/fantasy, USA, 2010, 104 minut, český dabing, přístupný
Vstupné: 65,- Kč
úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
16. 11. SAMA V AFRICE
Černý kontinent je zmítán občanskou válkou a ohrožován zástupy dětských vojáků
se samopaly. Marie a její blízcí odmítnou,
na rozdíl od většiny francouzských usedlíků, evakuaci a zůstanou na plantáži, kde
se Marie pokouší zachránit úrodu kávy
a najmout dělníky na její sklizeň. Pro
místní se Vialovi stanou „bílým masem“
a lokální rádiová stanice triumfálně hlásí,
že dny takových rodin jsou sečteny...
Thriller, Francie, 2009, 102 minut, titulky,
přístupný od 15 let
Vstupné: 60,- Kč
pondělí velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
22. 11. POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
Poslední vládce větru je adaptací populárního animovaného seriálu, který hltají děti
ve více než 120 zemích světa.
Filmové představení pro školy

Dobrodružný/fantasy, USA, 2010,
104 minut, český dabing,
přístupný
Vstupné: 40,- Kč
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
25. 11. LEGENDA O LÉTAJÍCÍM CYPRIÁNOVI
Podle jedné staré legendy kdysi dávno žil
v klášteře ztraceném v horách znalec tisíce
věd a mistr tisíce řemesel, lékař a bylinkář,
tajemný mnich Cyprián. Lidé říkají, že si
sestrojil létající stroj podle ztracené knihy
Leonarda da Vinci a jednoho dne na něm
odletěl do neznáma...
Historický/Drama/Dobrodružný,
SR/Polsko, 2010, 108 minut,
do 15 let nevhodný
Vstupné: 75,- Kč
úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
30. 11. HABERMANNŮV MLÝN
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol
českých dějin - poválečný odsun Němců,
při němž se spravedlivý hněv často mísil
s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely
nesmazatelnou krvavou stopu.
Drama, ČR, 2010, 104 minut,
přístupný od 12 let
Vstupné: 60,- Kč

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

6. – 7. 11.

MUDr. Adamcová Markéta, Polička,
Smetanova 55, 461 725 987
13. – 14. 11. MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice 184,
461 634 157
17. 11.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
20. – 21. 11. MUDr. Pospíšilová Petra, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 405, 461 612 733
27. – 28. 11. MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
4. – 5. 12. MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.

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

AKCE PONTOPOLIS
O. S. V DIVADELNÍM KLUBU
V pátek dne 12. listopadu v 19.00 hodin pořádá
UNDERGROUNDOVÝ VEČÍREK

PTAČÍ KRMÍTKO
- řemeslná dílnička pro všechny od 12
do 100 let
- práce podle dřevěné šablony
- ukázka na www stránkách SVČ Mozaika
Termín: pátek 12. 11. 2010
Čas:
15.30 – 18.00 hod
Místo:
modelářská dílna v bývalém svazarmu
(1. patro)
Cena:
130,- Kč, s členskou kartou 100,- Kč
- cena zahrnuje kurzovné a materiál
Přihlášky: do 11. 11. 2010 s platbou v Mozaice
Lektor:
Ladislav Hloušek
Info:
Hana Maděrová
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA
A ŠŤASTNĚJŠÍ ŽIVOT
- přednáška pro širokou veřejnost
- obsah:
Tradiční čínská medicína (TČM) versus západní medicína,
Vliv dnešního způsobu života na naše
zdraví z pohledu TČM
Základní principy TČM
Tři kořeny neštěstí, Základní vesmírné
zákony a duchovní cesta
- v případě zájmu možno začlenit do
přednášky i krátké cvičení
Termín: pátek 12. 11. 2010
Čas:
18,15 – 20,15 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
40,- Kč
Přihlášky: bez přihlášek
Lektor:
Michal Švienty
Info:
Hana Maděrová
SMALTOVANÉ ŠPERKY
- výtvarná dílna pro všechny od 12 do
100 let
- ukázka na www stránkách SVČ Mozaika
Termín: úterý 16. 11. 2010
Čas:
16.30 – 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
250,- Kč, s členskou kartou 230,- Kč
- cena zahrnuje kurzovné a materiál
Přihlášky: do 15. 11. 2010, s platbou v Mozaice

DRAKIÁDA NA POLIČSKÉM
LETIŠTI
Příznivé povětrnostní podmínky a vcelku dobré
počasí přilákalo 17. října na poličské letiště velké
množství dětí i dospělých, kteří s sebou přinesli
mnoho krásných draků. Účastníků soutěžících o let
nad Poličkou, který již tradičně věnoval místní Aeroklub, bylo přes 250.
Děkujeme všem sponzorům a pomocníkům za
pomoc při zajištění a realizaci akce.

Lektor:
Info:

Olga Hudská
Hana Maděrová

DRÁTKOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY - RYBIČKA
- výtvarná dílna pro všechny od 12 do
100 let
- ukázka na www stránkách Mozaiky
Termín: sobota 20. 11. 2010
Čas:
14.00 – 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
80,- Kč, s členskou kartou 60,- Kč - cena
zahrnuje kurzovné a materiál
Přihlášky: do 19. 11. 2010, s platbou v Mozaice
Lektor:
Hana Teplá
Info:
Hana Maděrová
ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ
- korálková dílnička pro děti 2. - 9. třída
Termín: čtvrtek 2. 12. 2010
Čas:
16.00 – 17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
45,- Kč s členskou kartou 35,- Kč
Přihlášky: do 1. 12. 2010, s platbou v Mozaice
Lektorka: Zdeňka Švecová
Možnost přihlášení na akce
na www.mozaika-policka.cz

Akreditované výtvarné dílny
– nejen pro pedagogy
Kutilské dílny – Za málo peněz
hodně muziky, vánoce
Termín: 4. 11. 2010
Čas:
9.00 – 13.30 hod
Místo
SVČ Mozaika Polička
Lektor:
Soňa Křížová – lektorka starých řemesel
Více informací na www.ccvpardubice.cz
– zde se i přihlaste.
Kutilské dílny – Plstění
Termín: 7. 12. 2010
Čas:
9.00 – 13.30 hod
Místo
SVČ Mozaika Polička
Lektor:
Soňa Křížová – lektorka starých řemesel
Více informací na www.ccvpardubice.cz
– zde se i přihlaste.

Jestliže je listopad, musí přijet Čuňas!
Tentokráte s Cáry starejch filmů.
Pořad složený z unikátních dokumentárních
filmů, vznikl v rámci projektu Historie českého undergroundu Ústavu pro studium totalitních režimů,
je chronologicky propojen a ucelen komentářem
jednoho ze zakladatelů zdejšího undergroundového hnutí, Františka Stárka Čuňase. Zhlédnete jak
zcela amatérské práce, tak i „cvička“ žáků FAMU
a profesionálně provedené dokumenty, věnující se
tématu s nelíčeným zájmem. Oproti tomu, vzorky
propagandistických pořadů Čs. televize a instruktážní film StB, působí dnes až komickým dojmem.
a kapely…
Jiříkovo vidění - kapela vznikla v první půli
roku 1996, původně jako improvizační odnož lokálně proslulé skupiny Jinovatka. Neradostné, temné
skladby mají rozhodně daleko k růžovým brýlím,
šťastné současnosti a optimistickým zítřkům. Od
samotného počátku je jasné, že ačkoliv se pohybují
plus mínus na undergroundové scéně, s klasickým
českým „plastikovským“ pojetím nemají mnoho
společného (když už, pak budou spíše pochopitelní pro posluchače DG307).
Ještě jsme se nedohodli - kapela z tzv. brněnské
nové vlny začala hrát již před třiceti lety a způsobila
značný rozruch. Nejen tím, že zhusta ignorovala byrokratické překážky, kterými si režim ponechával
kontrolu nad tím, co kdo komu a jak říká, ale především velmi neobvyklým hudebním a textovým
projevem. Nervnost a údernost často šokujících
textů, splétající se kytarové linky, vzezření povrchností opovrhujících bohémů, to všechno z Ještě
jsme se nedohodli vytvořilo kultovní záležitost. Nic
pro estéty, libující si v perfekcionalismu a ničím
neprovokující libosti. Z muziky je cítit atmosféra
osmdesátých let se snahou o co nejsvobodnější
život, o jistou provokativnost až dekadenci. Jako
by se kapela snažila ze všech sil vyhnout všemu
líbivému a režimně optimistickému, jako by se
snažila naschvál popisovat, či přímo vytvářet pravý
protiklad.
Vstupné 100,- Kč
V sobotu dne 13. listopadu ve 20.00 hodin pořádá Pontopolis o. s. v Divadelním klubu:
Retro ples – aneb Záblesky Děčínské kotvy
– lehce vzpomeneme a pak rychle zapomeneme
na velmi nepodařený hudební festival v dobách
totality. Písně byly na téma: dovolená, slunce, voda,
vzduch a láska. A jak si s tím tehdejší textaři a skladatelé poradili? Přijďte a nebudete litovat!
Po krátké ukázce bude následovat pravý, nefalšovaný Námořnický bál! Večerem nás bude provázet, tak jako loni DJ Jiří Čížek ze Zálezlic. Nebudou
chybět dobové videoklipy a soutěž karaoke, v námořnickém stylu. A možná i daleko víc…!?
Tak tedy plavčíci, do triček a VZHŮŮRU NA
PALUBU, DÁÁLKY VOLAJÍ…
Vstupné 70,- Kč
Zaplacením vstupného podpoříte tyto a podobné
akce Pontopolis o. s. Děkujeme vám!
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Městská knihovna Polička v listopadu
Výstavy.
18. 10. – 6. 11. DPS Penzion Polička – Na stárnutí
není čas
6. 11. – 4. 12. Šárka
Olehlová - Fotografie
14. 11. CBM od 16.00
Divadlo pro děti - Tři medvědi a drzá
Máša
Mášenka se s ničím moc nepárá a nadělá si
spoustu problémů. Hlavně s medvědy.
Zveme vás na loutkové divadlo doprovázené
výtvarnou dílnou v podání divadelní skupiny
Loutky bez hranic.
Vstupné 30,- Kč
24. 11. Divadelní klub od 19.00
Básníci v akci – benefiční autorské čtení
a koncert
Městská knihovna Polička ve spolupráci s Divadelním klubem a časopisem Psí víno uvádí
další z řady autorských čtení. Tentokráte v klubu
uvidíte a uslyšíte tvorbu Jana Těsnohlídka ml.,
Petra Štengla a Davida Zábranského. Následovat
bude koncert punkové poličské kapely Mentálně
narušená moucha.
Vstupné 50,- Kč
Výtěžek této akce věnujeme Speciální základní
škole v Poličce.
Ďáblova bible v poličské knihovně
Codex gigas je vystaven v čítárně Městské
knihovny v Poličce. Maketa původně vznikla pro
olomoucký knižní veletrh Libri, kde byla také poprvé zpřístupněna veřejnosti. Má stejné rozměry,
vazbu a podobný počet stran jako originál. Na
rozdíl od něj, však v ní lze listovat. Zatímco originál je z pergamenu, stránky makety jsou z papíru. Na 200 z 624 stran jsou reprodukce, zbylé
strany jsou prázdné, aby byly zachovány rozměry
originálu.
Ďáblova bible je k vidění v prostorách čítárny:
Pondělí: 8.00 - 11.00
13.00 - 16.00
Středa
8.00 - 11.00
13.00 - 16.00
Čtvrtek
8.00 - 11.00
13.00 - 16.00
Pátek
8.00 - 11.00
13.00 - 14.00

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNÁME
Dne 4. 11. 2010 uplyne 10 let
od úmrtí našeho drahého tatínka
a manžela Zdeňka Richtera.
Tiše vzpomínají manželka
syn Pavel s rodinou.

Kdo jste znali našeho tatínka
pana Bohumíra Janouška, bývalého zaměstnance ONV a MěNV
v Poličce, vzpomeňte s námi.
Dne 6. listopadu si připomeneme nedožité 100. výročí jeho
narození.
Nezapomínají Marie,
Marta, Eva, Zdislava a Petr,
děti s rodinami
Dne 18. listopadu tomu budou tři roky, co zemřela naše
maminka, babička, sestra, teta
a kamarádka paní Marie Pražanová. Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Michal a Vojtěch
s rodinami

V průběhu druhého týdne v listopadu proběhne v knihovně setkání s mistrem knihařem
Jiřím Foglem, který na maketě pracoval. Besedu
doprovodí film Antonína Krejčíře, kterému patří
naše veliké díky za zprostředkování této jedinečné knihy. Termín besedy v nejbližší době upřesníme. Všechny informace i aktuality naleznete
na webových stránkách knihovny (www.knihovna.policka.org), na vývěsce knihovny i na našem
Facebook profilu.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Lenka Navrátilová

9

Netruchlete moji drazí,
moc bych si to přál.
Vždyť já žiju u vás v srdci.
ve vzpomínkách dál.
Dne 14. 11. 2010 uplyne 10
let od náhlého úmrtí našeho
drahého manžela, tatínka
a dědečka, pana Jaroslava
Knettiga. Všichni, kdo jste ho
znali a měli rádi, prosíme, věnujte tichou vzpomínku jeho památce.
Manželka, syn Jaroslav s rodinou,
syn Milan
24. 11. 2010 uplyne 10 let
od úmrtí pana Karla Buchty.
Děkujeme všem za tichou
vzpomínku.
Manželka s dětmi
a bratr Jiří s rodinou

BLAHOPŘEJEME
Dne 13. 11. 2010 oslaví
80. narozeniny pan Stanislav
Sodomka z Bořin.
Milý tatínku, k Tvému výročí
Ti přejeme hlavně hodně zdraví
a spokojenosti.
Tvá rodina

17. listopadu oslaví 60 let
pan Jaroslav Svoboda z Poličky. Všechno nejlepší, hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let přeje
manželka, rodiče
a dcery s rodinami.

OBČANSKÁ SDRUŽENÍ V CMB

Pátek 5. 11. – od 14 hodin pro veřejnost
zahájení činnosti občanských sdružení
Pontopolis a MaTami v Centru Bohuslava
Martinů
14 hod. – prezentace sdružení
16 hod. – dětské představení Patla a Matla
V dopoledních hodinách v průběhu pracov- – pantomima (Radim Vizváry a Tomáš Legerski)
18 hod. – Jindřich Pevný – hudba „starého/
ních dnů bude Codex gigas přednostně předstamladého světa“, vlastní tvorba
vován poličským studentům v rámci programu
spolupráce škol a knihovny. Pokud by vám ani jeden z nabízených termínů nevyhovoval, neváhejte
se obrátit na adresu navratilova@knihovna.policka.org nebo nás kontaktovat na telefonním čísle
461 723 867. Pokud to bude v našich silách, rádi
se přizpůsobíme vašim časovým možnostem! Příležitost zalistovat si v Ďáblově bibli se totiž s největší pravděpodobností už nikdy nenaskytne.
V případě, že byste měli chuť zpříjemnit si
nedělní procházku trochou ďábelského potěšení,
budete mít šanci v době:
Neděle 6. 11.
14.00 - 17.00
Neděle 14. 11.
14.00 - 17.00

Dne 12. 11. 2010 by se dožil 85 let pan Stanislav Nešický.
Vzpomínáme.
Manželka Milada
a dcera Dagmar s rodinou

19 hod. – Radim Vizváry – poličský rodák, student Borise Hybnera a jeden z mála profesionálních
mimů v ČR. V současné době vyučuje pantomimu
v Berlíně na umělecké škole Die Etage. Předvede
ukázky „čisté pantomimy“.
Součástí prezentace sdružení bude výstava
fotek z akcí občanských sdružení, čajovna a „multikulturní občerstvení“ dle receptů z různých koutů
světa.
VSTUP ZDARMA
Čtvrtek 25. 11. – od 19 hodin pro veřejnost
Film Barma VJ – jako svědek brutálního zásahu barmské junty proti demonstrantům v roce 1988,
během něhož bylo zabito více než 3tisíce lidí, se
jeden z odvážlivců rozhodl k zachycení protivládní
demonstrace v září roku 2007 a jejího surového potlačení. Tyto záběry se objevily ve zpravodajstvích
známých světových médií a svět se tak začal více
zajímat o skutečnou situaci v Barmě. www.burmavjmovie.com
vstup 30,-kč
Úterý 30. 11. – od 19 hodin pro veřejnost
KUBA
Vyprávění a fotky Zdeňky Selingerové z cest
po Kubě.
vstup 30,- kč

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
PÁTEK 5. 11. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
TORZO – kapela složená ze zkušených muzikantů hrající převážně české převzaté hity
ALKEHOL – nejznámější česká pub rocková
formace www. alkehol. cz
Vstupné: předprodej 180,-Kč na místě
200,- Kč, předprodej bude probíhat v Divadelním klubu.
SOBOTA 6. 11. – od 19.30
MODRÁ JE DOBRÁ – BLUEGRASS No. six
Počkejte! – domácí sestava
Od plotny skok – lady grassová skupina z Litoměřic
Nová Sekce – pražská formace, která u nás
pokřtí své nové CD
Ponny expres – odevšad … přesněji od Vysokého Mýta po Mor. Chrastovou, na závěr
samozřejmě pořádný jam, opravdu se vyplatí
vydržet až do konce
Vstupné: 60,-Kč
PONDĚLÍ 8. 11. – od 19.30
KLUBOVÉ KINO – FILMOVÁ PŘEDPREMIÉRA
PIKO – Skutečný příběh drogy, která změnila
svět
(Pracovní název Cestou z pekla)
Hrají: Rosťa Novák, Miloslav König, Štěpán
Benoni, Simona Zmrzlá, Vanda Hybnerová, Jiří
Černý, Adam Kraus, aj.
Scénář, režie, kamera: Tomáš Řehořek
Producenti: Pavel Melounek, David Prudký
(First Film) Alena Müllerová, Daniel Růžička
(Česká televize, Centrum vzdělávacích pořadů)
Zvuk: Robert Slezák, Výtvarník: Oleg Petrov
Kostýmy: Kristýna Čuříková
Střih: Lenka Hojková
Distributor: FALCON
Po skončení projekce proběhne beseda s:
Tomáš Řehořek – režisér
Dan Horyna – postava z filmu,
David Prudký – producent
Tereza Beever – produkční
Veškeré informace naleznete na www. pikofilm. cz nebo www. divadelniklub. cz
Vstupné: 40,-Kč
STŘEDA 10. 11. – od 18.00
Cyklus besed NA ZELENOU
Domácnost mírně zelená
Přednášku povede RNDr. Alena Vařejková,
lektorka Ekocentra Paleta v Chrudimi, která
spolupracovala na zavádění ekonomicko
–ekologicky šetrných opatření na školách a organizacích v Pardubickém kraji.
Tentokrát se dozvíte tipy, rady a nápady, jak
jednoduchým způsobem z běžné domácnosti
vytvořit domácnost ekonomicky úspornou
a ekologicky šetrnou.
Mezi dalším si povíme:
• co je ekologie a kde se s ní setkáme v každodenním životě
• co je ekologická stopa a do jaké míry ji můžeme ovlivnit
• šetrné nakupování – ekologicky příznivé výrobky na trhu – jak je poznat a kde je koupit
Besedu doprovodí multimediální projekce.
Pontopolis o. s. v Divadelním klubu
PÁTEK 12. 11. – od 19.00
UNDERGROUNDOVÝ VEČÍREK
Jestliže je listopad, musí přijet Čuňas!
Tentokráte s Cáry starejch filmů. Pořad složený
z unikátních dokumentárních filmů, vznikl
v rámci projektu Historie českého undergroundu Ústavu pro studium totalitních režimů, je

chronologicky propojen a ucelen komentářem
jednoho ze zakladatelů zdejšího undergroundového hnutí, Františka Stárka Čuňase. Zhlédnete jak zcela amatérské práce, tak i „cvička“
žáků FAMU a profesionálně provedené dokumenty, věnující se tématu s nelíčeným zájmem.
Oproti tomu, vzorky propagandistických pořadů Čs. televize a instruktážní film StB, působí
dnes až komickým dojmem.
a kapely…
Jiříkovo vidění – kapela vznikla v první půli
roku 1996, původně jako improvizační odnož
lokálně proslulé skupiny Jinovatka. Neradostné, temné skladby mají rozhodně daleko
k růžovým brýlím, šťastné současnosti a optimistickým zítřkům. Od samotného počátku
je jasné, že ačkoliv se pohybují plus mínus na
undergroundové scéně, s klasickým českým
„plastikovským“ pojetím nemají mnoho společného (když už, pak budou spíše pochopitelní pro posluchače DG307).
Ještě jsme se nedohodli – kapela z tzv. brněnské nové vlny začala hrát již před třiceti
lety a způsobila značný rozruch. Nejen tím,
že zhusta ignorovala byrokratické překážky,
kterými si režim ponechával kontrolu nad tím,
co kdo komu a jak říká, ale především velmi
neobvyklým hudebním a textovým projevem.
Nervnost a údernost často šokujících textů,
splétající se kytarové linky, vzezření povrchností opovrhujících bohémů, to všechno
z Ještě jsme se nedohodli vytvořilo kultovní
záležitost. Nic pro estéty, libující si v perfekcionalismu a ničím neprovokující libosti. Z muziky je cítit atmosféra osmdesátých let se snahou
o co nejsvobodnější život, o jistou provokativnost až dekadenci. Jako by se kapela snažila ze
všech sil vyhnout všemu líbivému a režimně
optimistickému, jako by se snažila naschvál
popisovat, či přímo vytvářet pravý protiklad.
Vstupné 100,- Kč
SOBOTA 13. 11. – od 20.00
Retro ples – aneb Záblesky Děčínské kotvy
lehce vzpomeneme a pak rychle zapomeneme
na velmi nepodařený hudební festival v dobách totality. Písně byly na téma: dovolená,
slunce, voda, vzduch a láska. A jak si s tím
tehdejší textaři a skladatelé poradili? Přijďte
a nebudete litovat!
Po krátké ukázce bude následovat pravý, nefalšovaný Námořnický bál! Večerem nás bude
provázet, tak jako loni, DJ Jiří Čížek ze Zálezlic.
Nebudou chybět dobové videoklipy a soutěž
karaoke, v námořnickém stylu. A možná i daleko víc…!?
Tak tedy plavčíci, do triček a VZHŮŮRU NA
PALUBU, DÁÁLKY VOLAJÍ….
Vstupné: 70,-Kč
Zaplacením vstupného podpoříte tyto a podobné akce Pontopolis o. s. Děkujeme vám!

http: //www. elenasonenshine. cz/
Vstupné: 120,-/80,- KčS
SOBOTA 20. 11. – od 17.00 SKA-PUNKOUPÁNÍ
Flaška visočini, Spínací špendlík, Družba,
Promile, Werglův pjos, Vision days, ATD, VHS,
Zatrest
Vstupné: 100,- Kč
NEDĚLE 21. 11. – od 18.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA
Iva Dolečková, Alena Krejčí, Petr Mazal a Vítek Pučálek by vás rádi pozvali na přednášku
o cestovatelsko-horolezeckých zážitcích z jihoamerického Peru a pohoří Cordillera Blanca.
Vstupné: 20,- Kč.
STŘEDA 24. 11. – od 19.00
Benefiční autorské čtení a koncert
aneb básníci v akci
Městská knihovna Polička ve spolupráci s Divadelním klubem a časopisem Psí víno uvádí
další z řady autorských čtení. Tentokráte v klubu uvidíte a uslyšíte tvorbu Jana Těsnohlídka
ml., Petra Štengla a Davida Zábranského.
Následovat bude koncert punkové poličské
kapely Mentálně narušená moucha.
Výtěžek této akce věnujeme Speciální základní
škole v Poličce
Vstupné: 50,-Kč
ČTVRTEK 25. 11. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
GREEN ZONE
Drama / Válečný / Akční / Thriller
USA / Velká Británie / Francie / Španělsko,
2010, 115 min
Režie: Paul Greengrass
Hrají: Matt Damon, Greg Kinnear, Amy Ryan,
Jason Isaacs, Brendan Gleeson, Khalid Abdalla, Antoni Corone, Yigal Naor, Said Faraj,
Omar Berdouni, Martin McDougall
Obsah:
Adaptace knihy „Imperial Life in the Emerald
City: Inside Iraq‘s Green Zone“, bagdádského
žurnalisty Washington Postu Rajiva Chandrasekarana, která z velké části vychází z vlastích
zážitků autora, by nám měla dát nahlédnout
do nedávné minulosti války v Iráku. Konkrétněji pak do roku 2006, kdy se americká
armáda pokoušela nastolit prozatímní vládu
v okolí paláce iráckého diktátora Saddáma
Husajna. Příběh by se měl soustředit hlavně na
důstojníka Roye Millera (Matt Damon), který
pomáhá CIA s nalezením zbraní hromadného
ničení v Iráku.
Vstupné: 40,-Kč
SOBOTA 27. 11. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
- re. sound crew akcion RYJE – N
djs: Z_by_nekk, Jimmi, Lalowski, Krtekk – dnb
/ tekk + Devyb – raggajungle
Vstupné: 50,-Kč

PÁTEK 19. 11. – od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Elena Sonenshine Trio
Elena Sonenshine – zpěv, Mirek Linka – kytara, Petr Dvorský – kontrabas
Co říci o Eleně Suchánkové-Sonenshine? Že
je poličskému publiku dostatečně známá. Ať
už z vystoupení na jazzovém festivalu nebo ze
samostatných koncertů v Divadelním klubu
s kapelou Jocose Jazz. Protože jsme ji u nás
již dlouho neslyšeli, pozvali jsme ji k dalšímu
vystoupení, tentokrát v komorní sestavě s Mirkem Linkou a Petrem Dvorským. Nepochybně
nás čeká příjemný hudební zážitek.
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PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE NA MĚSÍC LISTOPAD
PROGRAM
CENTRA
BOHUSLAVA MARTINŮ PRO VÁS
NA MĚSÍC LISTOPAD připravilo
Městské muzeum a galerie Polička
a Centrum Bohuslava Martinů ve
spolupráci s o. s. Pontopolis, o. s. MaTami, o. s. Náš Martinů, Městskou knihovnou Polička,
Oblastní charitou Polička a Betlemáři Poličska.
VÝSTAVY
63. UMĚLECKÝ SALON V POLIČCE
10. října - 14. listopadu 2010 ve výstavních sálech městské galerie v radnici, Palackého nám.
V neděli 10. října byl ve výstavních sálech Městské
galerie v Poličce zahájen již 63. ročník Uměleckého
salonu v Poličce. Každoročně konané salony si kladou za cíl představit tvorbu mladých umělců, kteří
v daném roce absolvovali studium na Akademii výtvarných umění v Praze. Výstava představuje více než
20 absolventských děl z nejrůznějších směrů výtvarného umění. Kromě nejpočetněji zastoupené malby,
grafiky a plastiky zde na návštěvníky čeká i model
architektonického návrhu, videoprojekce a dvě zajímavé a zábavné instalace, které zaujaly návštěvníky
všeho věku, z nichž snad největší ohlas vzbudila interaktivní haptická instalace Terezie Honsové s názvem
„Doma“. V jejím rámci mají návštěvníci za úkol zapojit
i méně používané smysly, aby odhalili, v které místnosti domu se nachází. V rámci výstavy si jistě přijde
na své každý zájemce o moderní umění. Příznivci tradiční malby mohou po jejím zhlédnutí zvolat: „Malba
žije!“ Příznivci netradičních děl pak mohou se zaujetím vydechnout: „No, to jsem ještě neviděl.“
JAK NÁŠ PRADĚDEČEK S PRABÁBI
OURODU HOJNOU Z POLE SKLÍZELI
A DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY
NA HORÁCKU TRÁVILI…
12. října - 30. listopadu 2010
Drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava
Martinů o všem, co je spojené s úrodou, sklizní
a nadcházejícím podzimem. Výstava tentokrát přiblíží
tradice a zvyklosti spojené se sklizní úrody, chladnými večery a přípravou přírody i lidských obydlí
na zimu. Dozvíte se, jak dříve lidé na Horácku trávili
dlouhé zimní večery, a jak nejen hojnou úrodu a sklizeň uskladňovali, ale také jak dokázali beze zbytku
zužitkovat a zpracovat veškeré suroviny, které jim
příroda nabídla.
MALOVANÝ ŠPALÍČEK - PANENKA I VOJÁČEK
- v rámci výstavy ve třídě Bohuslava Martinů jsme
pro vás připravili tradiční řemeslnou dílnu pro děti
a rodiče. Přijďte si v sobotu odpoledne vyrobit dřevěnou hračku. Pomocníkem vám bude pan Zdeněk
Bukáček, pokračovatel téměř stoleté tradice výroby
krounských soustružených dřevěných hraček - panenek, koníků, husarů, kominíků, vojáčků apod. Akce
se koná v sobotu 13. listopadu od 13.00 do 15.00
hod. Cena za jeden kus hračky, kterou si můžete
sami kolorovat a odnést domů, je 50,- Kč. Vstupné
na výstavu: děti, studenti, důchodci/20,- Kč, rodinné
vstupné/40,- Kč. Vhodné je, aby si především malé
děti vzaly zástěrku nebo oblečení, které mohou
zašpinit.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO představí v listopadu
fotografie z cest Pavla Joneše. Fotografie jsou k vidění při návštěvě centra od 1. do 30. listopadu 2010.
Vstup volný.
POSPĚŠTE K BETLÉMU, K JEŽÍŠKU
MALÉMU…
21. listopadu 2010 - 9. ledna 2011
Centrum Bohuslava Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska připravuje pro veřejnost vánoční
výstavu betlémů a vánočních tradic. Z historických
betlémů bude k vidění vyřezávaný betlém vytvořený
poličským občanem Josefem Svobodou v první polovině minulého století. Současnou tvorbu zastoupí
vyřezávaný betlém Jaroslava Škrance z Rohozné, keramický Ireny Švecové z Litomyšle, pletený z vlny od
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Marie Novotné z Poličky, keramický a šitý od Anny
16.00 hod. - dětské představení Patla a Matla
Tumové, betlém broučků Mirka Andrleho, betlém – pantomima (Radim Vizváry a Tomáš Legerski)
Josefa Lněničky a několik menších betlémů Ireny
18.00 hod. - Jindřich Pevný – hudba „starého/
Pletichové. Dále budou prezentovat svá díla František
mladého světa“ (blues, jazz, rock aj...)
Malý st. a ml., a rodina Jílkova ze Sebranic, Jiří Malý
19.00 hod. - Mgr. Radim Vizváry - poličský rodák
z Korouhve, Zdeněk Bukáček z Krouny, Marie Kvapi- a jeden z mála profesionálních mimů v ČR.
lové z Proseče, Iva Lišková z Makova a Terezie UherSoučástí prezentace sdružení bude výstava fotek
ková z Bystrého, odkud bude zapůjčeno také několik
z akcí občanských sdružení, čajovna a „ multikulturní
starších betlémů. Snad největší zajímavostí budou pro
občerstvení“ dle receptů z různých koutů světa. Vstup
návštěvníky dva pohyblivé betlémy bratří Mrázových
zdarma.
z Horního Újezda a Zdeňka Elčknera z Bystrého.
• Drobečci - tvořivé dopoledne pro maminky
Další zajímavé betlémy zapůjčilo na výstavu muzeum
s miminky, úterý 9., 16., 23. a 30. listopadu 2010
v Hradci Králové, Vysokém Mýtě, Třebechovicích pod
od 9.00 - 12.00 hod.
Orebem a ve Svitavách.
• Pohádkové malování tvořivá dílna pro rodiče
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční
s dětmi od 3 do 7 let, úterý 9. listopadu od 16.00
v neděli 21. listopadu 2010 ve 14.00 hod. ve vý- hod.
stavních sálech Centra Bohuslava Martinů. Úvod• Jak pomoci od gynekologických problémů
ní slovo pronese výtvarnice, etnografka a milovnice
a jak jim předcházet, přednáška se koná ve středu
českých tradic paní Kamila Skopová. Vánočně vás
10. listopadu od 17.30 hod.
naladí nejen koledy, které zazpívají děti ze Základní
• Drobci tvořivé odpoledne pro rodiče (praroumělecké školy Bohuslava Martinů v Poličce, ale
diče, tety, strýce…) s dětmi se koná ve čtvrtek 11.,
také tradiční vánoční čaj, svařené víno a vanilkové
18. a 25. listopadu od 15.00 do 18.00 hod.
cukroví.
• Divadlo pro děti - představení „Tři medvědi
a drzá Máša“ v podání divadelního souboru Loutky
TVOŘIVÉ ADVENTNÍ NEDĚLE
bez hranic se koná v neděli 14. listopadu od 16.00
Výstava betlémů bude v předvánočním čase obo- hod.
hacena o ukázky tvorby lidových řemesel. Návštěv• Rozvaž svůj jazýček! - logopedický seminář
níci budou přihlížet nejen zručnosti řemeslníků, ale
pro rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 3,5 let, středa
budou mít také jedinečnou příležitost vyrobit si např. 24. listopadu v 16.00 hod.
svícen na sváteční stůl, vánoční přání nebo ozdoby
• Dítě v nemocnici a dětská hospicová péče
na stromeček. Nedělní řemeslná odpoledne se konají
v ČR, přednáška se koná ve středu 24. listopadu
vždy od 13.00 do 15.00 hod. ve výstavních sálech
od 18.00 hod.
Centra Bohuslava Martinů. Cena: jednotlivec/30,- Kč,
• Pojďme na Martinů – Opery III. - Ústředním
rodinné vstupné/60,- Kč zahrnuje vstupné na výstavu
tématem třetí přednášky o operní tvorbě Bohuslava
i veškeré potřebné pomůcky, materiály a výtvarné
Martinů bude nejznámější opera Julietta aneb Snář.
potřeby.
Z hlediska své historie, obsahu i autorova vztahu k ní
28. listopadu se koná první adventní NEDĚLE
se jedná o dílo zcela výjimečné. Domnívá-li se někdo,
PROVONĚNÁ DŘEVEM, kde můžete přihlížet práci
že tuto operu plně pochopil, měl by vědět, že drží
zkušených řezbářů a vidět, jak jim pod rukama oží- v ruce jeden z celého svazku klíčů a že tímto jedivají postavy z příběhu o narození Ježíška. Tvořit ale
ným otevírá dveře pouze do svého vlastního pokoje.
budete také sami, naučíte se pracovat s kukuřičným
Stejně jako v předchozím díle přispějí ke zpestření
šustím a pod vedení výtvarnice paní Terezie Uher- přednášky dvě drobnější taškařice, tentokrát jednokové si vyrobíte ozdoby pro zkrášlení předvánoční
aktovka Dvakrát Alexandr a televizní opera Ženitba.
domácnosti…
Přednáška se koná ve čtvrtek 25. listopadu 2010
5. prosince se koná druhá adventní NEDĚLE
od 18.00 hod.
ROZZÁŘENÁ SVÍCÍ, kdy si budete moci vyrobit
• Barma VJ - filmové svědectví brutálního zásasvícen na vánoční stůl a pro své blízké vytvořit no- hu barmské junty proti demonstrantům v roce 1988.
voroční přání nebo jmenovky na vánoční dárky ze
Promítání se koná ve čtvrtek 25. listopadu od 19.00
škrobových a jinak dekorovaných papírů…
hod.
12. prosince se koná třetí adventní NEDĚLE
• KUBA - vyprávění Zdeňky Selingerové z cest po
S VŮNÍ SKOŘICE. Přijďte se inspirovat a ozdobit si
Kubě - přednáška se koná v úterý 30. listopadu od
tradiční vánoční perníčky provoněné skořicí, medem, 19.00 hod.
anýzem a badyánem. Inspirací vám budou zdobené
• První pomoc – zaměřeno na děti, přednáška
perníky paní Jany Jonákové. K vidění i vyzkoušení
se koná ve čtvrtek 2. prosince v 17.00 hod.
budou také jednoduché ozdoby z patchworku, které
vás naučí vyrábět paní Anna Tumová a Hana PunčoVÝZVA PRO VEŘEJNOST
chářová…
Obracíme se na čtenáře s touto prosbou: Máte-li
19. prosince se koná čtvrtá adventní NEDĚLE
doma papírový betlém, který už nepoužíváte, jednotSVÁTEČNÍ, která se ponese v duchu krátké říkanky
livé betlémové figurky nebo nevystřižený betlémový
„Než zazvoní zvoneček, ozdobme si stromeček…“ arch, darujte je Betlemářům Poličska. Nemusí to
Během odpoledne si vyrobíte rozmanité vánoční
však být pouze betlémy papírové, ale i jiného druhu,
ozdoby a v závěru společně stráveného odpoledne
také starší vánoční pohlednice, obrázky, vánoční
přistrojíme vánoční strom, který bude zdobit výstavu
ozdoby apod. Také uvítáme materiály o poličském
až do konce roku 2010…
betlemářství či vzpomínky pamětníků na betlemáře
v Poličce, texty koled a notové záznamy adventních
Výstava betlémů vám bude otevřena také
a vánočních skladeb, které se zde hrály a zpívaly.
o vánočních svátcích. Vezměte proto svou rodi- A ještě jedna prosba. V letech 1917 – 1923 v Poličce
nu, příbuzné a známé a přijďte se potěšit krásou
působil jako kaplan P. Alois Stanislav Novák, který
betlémů a nasát vánoční atmosféru. Dveře Cen- zaznamenal mnoho cenného o poličských betlémech
tra Bohuslava Martinů jsou pro vás otevřeny
a betlemářích. Jeho zápisky použila později M. K. Val- 24. prosince od 9.00 do 14.00 hod., 25. - 31. pro- šíková, roz. Marková z Poličky ve studii Naše betlémy.
since od 10.00 do 16.00 hod. 1., 2. a 3. ledna 2011
P. Novák psal i povídky ze života v Poličce jako
bude centrum pro veřejnost zavřeno.
Našinec Kanárek - divadelní hra, historické drama
z dějin Poličky (1923) či povídku Pod křížem pojedPŘEDNÁŠKY/BESEDY/DIVADLO/FILM
návající o skutečné události v Poličce. Tyto spisy byly
• Zahájení činnosti občanských sdružení Pon- vydány tiskem, ale v městské knihovně, ani v archivu
topolis a MaTami v Centru Bohuslava Martinů
muzea se bohužel nenacházejí. Pokud by se našel
- pátek 5. listopadu 2010 od 14.00 hod. v Centru
někdo, kdo by někdo tyto výtisky vlastnil a mohl by
Bohuslava Martinů v Poličce, Šaffova ulice
je poskytnout třeba i jen k okopírování, byli bychom
14.00 hod. - prezentace sdružení
vděčni. Za SČB – Betlemáři Poličska Mirek Andrle

VOSKOVEC A WERICH OPĚT V POLIČCE ANEB DALŠÍ
OCHOTNICKÁ PREMIÉRA ZA DVEŘMI
Sedím v herecké šatně v Tylově domě za účelem
sepsání zprávy o další premiéře poličských ochotníků. O co se jedná, kdo v tom je namočen a podobně,
se pokusím vytáhnout z procházejících herců, tanečníků a muzikantů. Rád bych oslovil i režiséry, ale ti
jsou zaneprázdněni zkouškou a nemám odvahu je vyrušovat. Jelikož za stěnou cvrlikají děvčata z poličské

Divadlo je opět doprovázeno živou hudbou. Kdo
hraje? Jenda Pávek, Vítek Cach, Aleš Hegr a já.
Tedy Krajdablues. Kolik hrajete písní? 9, všechno
je z dílny Jaroslava Ježka s texty W+V, posazené do
nástrojového obsazení miniorchestru ve složení klavír,
kytara, bicí a kontrabas.
Aranže dělal kdo? Jenda Pávek s Vítkem.

ZUŠ a žádný herec ani muzikant v dohledu, volám
jednu z nich (jdou raději dvě) a pokládám jim otázky,
na které střídavě odpovídají.
Jak se jmenujete? Iveta Sršňová a Markéta Stodolová.
Jak se jmenuje hra, kterou zkoušíte? Těžká Barbora. To je nějaký rozhovor?
Ano. Kdo ji napsal? Werich, Voskovec a Ježek.
Baví vás to tu? Jo celkem jo…mrtě jako.
Kdo vymýšlel choreografii tance? Paní učitelka Iva
Kulíková.
Kolik máte výstupů? 8 tanců.
Jste jen holky? Ano, jen holky.
Kolik vás je? 9.
Máte nějakou příhodičku? Když jsme se dozvěděli,
že kromě tance jsme měli zpívat a měli jsme na nácvik
2 minuty. Jo, ještě tanec v pytlích.
To je co? Pytle získáme jako sponzorský dar z JZD…
nějaké staré pytle… né budou nové…. (smích)
Díky.
Čekám na herce nebo muzikanta. Jelikož nikdo
nejde, vyrážím obhlédnout volné osoby. V sále sedí
Magda Křenková a než jsem se vrátil, nenápadně si
přisedl i Dan Vondra.
Kdo hru režíruje? Režie se ujali naši oblíbení režiséři Láďa Vrabec a Zdeněk Trnka.
Kolik herců je zapojeno? Cože? Herců? Napiš: „Skoro všichni ochotníci.“…Počkej, to spočítáme.… Herců
jsem napočítala 20 i s tou Johankou.
S jakou Johankou? Větrovskou, ona hraje Pišvejcovou (něco si šeptají…)
Text je nějak upravený? Ano, upravovali oba režiséři. Je mírně aktualizovaný.
Kdo má největší role? Z prken neslezou Robert
Smolek a Karel Pávek. Hrají vlastně party Voskovce
a Wericha.
Kdy bude premiéra? 7. listopadu 2010 a pak se
bude hrát ještě v abonentním cyklu a na Štěpána
26. 12. Krom toho uvedeme také školní představení.
Máte nějakou příhodičku? Kromě toho, že jsme se
velmi intimně sblížili (Dan)… To tam nepiš!! (Magda)... Jako na prknech sblížili… (smích)
O la lá…
Jelikož přichází Jan Krajíček, děkuji hercům
a ptám se jeho.

Budete při hře vidět? Nikoliv, orchestřiště máme ve
výklenku u vstupu do šatny.
Máte nějakou příhodičku? Pořád o nás někdo zakopává a padá, protože prostůrek je maličký…
Děkuji.
Na momentík procházejí oba režiséři. Vidíce mě
u počítače, svorně prohlašují: „Jakkoli by se tato hra
mohla zdát archaická, má mnoho co říci i současníkům. Navíc jsme text upravili tak, aby odpovídal
současnému dění v naší společnosti. Představení
jsme pojali jako nadčasové, čemuž odpovídá scéna
i kostýmy herců.“
Na závěr bych rád za všechny herce, režiséry,
tanečnice, muzikanty, kostymérky, maskérky, nápovědky a techniky pozval čtenáře a jejich známé na
některé z představení.
Dotazovatel P. Erbes

MATAMI ZVE
MaTami a Pontopolis zahajují svoji činnost
v CBM 5. 11. (pátek) ve 14.00 (viz. plakátek)
DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
(každé) úterní dopoledne 9 - 12 hodin (začínáme 9. l1. 2010)
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Rodiče budou mít čas na popovídání si, odreagování se od každodenních činností, posezení u čaje
nebo kávy.
Dílnu povede: Hana Dalíková
DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
(každé) čtvrteční odpoledně 15 - 18 hodin (začínáme 11. 11. 2010)
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky a získat milé
kamarády pro vaše drobky. (Starší sourozence vezměte klidně s sebou!)
Dílnu povede: Hana Dalíková
Pohádkové malování
Pro rodiče s dětmi od 3 do 7 let
9. 11. 2010 (úterý) v 16.00
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. Děti berou
výtvarnou činnost jako způsob objevování okolního světa a zároveň jako zajímavou a podnětnou
hru. Tentokrát se budeme věnovat voskovkám
a enkaustice
Dílnu povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
Rozvaž svůj jazýček!
Logopedický seminář pro rodiče s dětmi ve
věku 2,5 – 3,5 let
24. 11. 2010 (středa) v 16.00
Zdá se vám, že vaše dítě téměř nemluví? Má
malou slovní zásobu a netvoří věty? Nevíte, kdy je
potřeba navštívit logopeda? Přijďte se poradit, rozcvičit mluvidla, nacvičit správné dýchání a získat
zásobu motivačních cvičení pro rozvoj řeči.
Seminář povede: Mgr. Hana Dalíková, logoped
První pomoc – zaměřeno na děti
Pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
2. 12. 2010 (prosinec! čtvrtek) v 17.00
Základy první pomoci - jak pomoci nejen svým
dětem při úrazech, které se mohou stát v domácnosti i všude kolem nás.
Přednáší: MUDr. Daniela Dobiášová
Těšíme se na vás! :)
Cena: 30,- Kč
Místo: CBM (poličské Muzeum)
Více na našich webových stránkách www.matami.webnode.cz
Podporují nás: město Polička, Pardubický kraj
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DiC POLIČKA INFORMUJE
PŘIJĎTE se za námi pobavit
do DOMEČKU
Pravidelný program pro maminky a tatínky
s dětmi, nejen na mateřské dovolené:
ÚTERÝ: TVOŘIVÉ MALOVÁNÍ
• scházíme se po 9. hodině
• budeme stříhat, lepit, malovat a skládat
• vaše výtvory si odneste s sebou domů
STŘEDA: od 9.00 do 11.00 hod. KLUB MAMINEK
Klub je určen pro maminky dětí s postižením.
Klub může navštívit každý, kdo si chce trochu:
• zacvičit
• rozvinout svoji tvořivost
• popovídat si, pobavit se
• naučit se zajímavé ruční práce
Koná se v Domečku na ZŠ Na Lukách (hlavní
vchod, rovně, druhá třída),
STŘEDA: 15.00 – 16.30 ZPÍVÁNÍ A TANCOVÁNÍ
• budeme se učit básničky, zpívat, tancovat
a hrát na nástroje
• koná se v Domečku na ZŠ Na Lukách (hlavní
vchod, rovně, druhá třída)
• vhodné pro děti od 1,5 roku
• vybíráme 30,- Kč za rodinu, s permanentkou
sleva (první vstup zdarma)
Více informací: Mgr. Jitka Marešová,
tel.: 777 274 863, email: mys.zuzu@seznam.cz
MÁTE-LI CHUŤ, MŮŽETE SE ZAPOJIT
DO VYTVÁŘENÍ PROGRAMU
Více informací: Olga Janů, tel.: 777 612 418,
email: olgajanu@seznam.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMEČKU
Zaměstnanci a členové Dětského informačního centra o. s., Kontrastů M s. r. o. a Domečku
Polička srdečně zvou rodiče s dětmi, maminky
na mateřské dovolené a širokou veřejnost na DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se bude konat 24. 11.
– 25. 11. 2010 v době od 9.00 do 15.00.
Rádi vás seznámíme s našimi činnostmi a aktivitami v oblasti rodinných a sociálních služeb.
V rámci Dne otevřených dveří vám představíme
cukrářské umění paní Spurné – maminky naší
klientky. Najdete nás v nových prostorách na ZŠ
Na Lukách.
BURZA OBLEČENÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB PRO DĚTI
Burza oblečení a sportovních potřeb pro děti
se bude konat v prostorách Poradenského centra a Domečku v ZŠ Na Lukách ve dnech 12. 11.
– 16. 11.2010. Můžete přinést věci, které již nepotřebujete a nabídnout je k prodeji, nebo si můžete
sami vybrat nakoupit pro své ratolesti.
12.11. příjem
8.00 – 15.00
13. 11. prodej
13.00 – 16.00
15. 11. prodej
8.00 – 15.00
16. 11. výdej neprodaných věcí
8.00 – 15.00
Přijímáme věci i ve dnech 13. a 15. 11. 2010.
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZZ
Firma Kontrasty M s. r. o. hledá osoby, které
mají zájem zapojit se do připravovaného projektu
zaměřeného na podporu zaměstnávání osob se
zdravotním znevýhodněním. Bližší informace
obdržíte každé úterý od 9.00 do 11.00 hodin v Poradenském centru v Základní škole Na Lukách
v Poličce, Švermova 401 a ve středu od 9.00 do
11.00 telefonicky na tel.: 605 177 027, paní Lucie
Neumeisterová (prosíme o dodržování hodin pro
poskytování informací). Dotazník pro zájemce
bude v nejbližších dnech umístěn i na www.kontrastym.cz Děkujeme.
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ROCKOUPÁNÍ 2011
Rozhovor s hospodářem Divadelního spolku
Tyl a s dramaturgem festivalu Rockoupání Lukášem
Zrůstem.
Dobrý den příteli hospodáři. Jak se spolku vede
finančně, se raději ptát nebudu. Všechny mé otázky
se budou týkat jen a jen Rockoupání. Pro čtenáře
podotýkám, že „rozhovor“ se vzhledem k časovému
presu koná nikoliv on ale off-line. Tedy používám
známou novinářskou fintu, že otázky posílám mailem a očekávám odpovědi stejně tak.
Jak hodnotíš minulý ročník? Loňský ročník dopadl po stránce organizační na jedničku, po stránce návštěvnické na trojku a po stránce finanční na
pětku. Z toho nám vychází průměrná známka tři.
Takže, abych odpověděl na tvůj dotaz, příteli předsedo, letošní ročník byl průměrný.
Bude se konat i příští? Další tedy v pořadí
14. ročník BUDE a to dokonce na stejném místě,
tedy v areálu koupaliště v Poličce.
Termín je klasický? Ano, termín zůstává
neměnný. Poslední květnový víkend, přesněji
27. a 28. 5. 2011.
Sděl čtenářstvu, jaké změny v příštím ročníku
budou. Po nekonečných hodinách rockování celého organizačního týmu a po třech finančně slabých
ročnících, jsme se shodli, že festival dozná jistých
úprav. Předně jsme byli nuceni snížit rozpočet celé
akce a z toho plyne toto: původní tři scény budou
nahrazeny třemi scénami, ovšem v trochu jiné podobě. Veškeré hudební akce, vyjma elektronické

hudby, se budou odehrávat přímo v areálu koupaliště. Tedy hlavní scéna zůstává stejná, „Béčko“,
které dozná nejvíce změn, bude také „v koupališti“
a scéna C bude v nezměněné podobě. Toť asi největší změny pro tento ročník.
Kolik bude vystupujících? Přesné číslo ještě
nevím, předpokládám ale, že během dvou dní
vystoupí na 50 kapel, jednotlivců, duet, trií, kvartet,
kvintet a samozřejmě i sextet…
Prozradíš již nějaké kapelky? Měl bych zde zajisté zmínit některá jména, leč raději si ještě ponechám trochu času. Vše bude postupně odkrýváno
na www.rockoupani.cz. Případní zájemci, kteří by
chtěli poradit s tvorbou programu, mohou své návrhy během listopadu vhodit do urny v tabáku na
náměstí u Kubátů nebo v klubu. Mezi studenty poličských škol již brzy proběhne dotazníková akce.
Pořadatelem bude opět pouze DST? Jako již tradičně bude pořadatelem Divadelní spolek Tyl, který
tím zatíží svá již tak přetížená bedra.
Co má dělat případný sponzor, kdyby chtěl
přispět? Zde bych rád použil raději množného
čísla, tedy sponzoři. Nechť kontaktují mě například na čísle 776 094 235 a já poskytnu nezbytné
informace.
Lulu, díky za rozhovor a držím palce, ať se další
ročník nad očekávání vydaří a do žákovské obdrží
samé jedničky.
Dotazovatel P. Erbes

KLUB ZDRAVÍ POLIČKA ZVE NA LISTOPADOVÉ SETKÁNÍ
Také snadno podléháte mýtům? Co je to vlastně
mýtus? Znamená často nepravdu, vybájené nebo
vymyšlené tvrzení bez jakéhokoli podkladu. Známe
mýtus jako literární útvar, který dává odpovědi, aniž
by kladl nějaké otázky. Jde o vyprávěný příběh, který nesděluje přímo informace, ale barvitým vykreslením chce vyvolat hlubší porozumění světa nebo
nějaké jeho podstatné části, která má význam pro
lidský život. Mýtus, na rozdíl od fámy, nezpůsobuje
zranění na těle, duchu či duši tak snadno, ale při
dlouhodobém působení může mít stejně rozkladný
účinek.
A co zmíněná fáma? Jedno latinské přísloví říká,
že „nic není rychlejší než fáma.“ Fáma vám zkazí
dobrou pověst stejně rychle, jako letošní povodně
kazily lidem radost ze života. Fáma je neověřená,
často nepravdivá informace. Dnes snadno šiřitelná
nejen od ucha k uchu (jedna paní povídala), ale

Občanské sdružení Pontopolis vás zve na

VÝSTAVU
FOTOGRAFIÍ Z VIETNAMU
Café Net Restaurant
1. 11.- 31. 12. 2010
zachycuje výjevy ze života Vietnamců. Součástí
jsou informace o zemi samotné a o rozvojových projektech zde realizovaných.
Autory výstavy jsou studenti středních škol
z celé ČR, kteří ji vytvořili v rámci projektu Letní
škola rozvojové spolupráce pořádaném
Katedrou rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci a podpořeného Ministersvem
zahraničních věcí ČR.

i hromadně za pomoci počítačů nebo mobilů či
bulvárního tisku. Díky tomu jsme se naučili i nové
slovo hoax – čti „houks“ (= poplašná zpráva typu ne
zcela pravdivé informace, podrobnosti na www.hoax.cz). Zdá se, že dnes se nepravda šíří snadno
a rychle a hlavně nachází dost oddaných šiřitelů.
Proč zrovna na tomto místě píšeme o takových
věcech? Jak souvisí se zdravím? Inu souvisí, protože
když dostáváte nepravdivé informace, snadno můžete zabloudit už při výběru potravin (nejen k nesprávným regálům). Tématem, které budeme otevírat
v horní místnosti Mozaiky dne 10. listopadu 2010 od
17.30 hodin, chceme rozvinout diskuzi právě o mýtech a fámách, které nás ovlivňují. Budeme promítat
závěrečnou část z DVD „Být fit je hit“ a dozvíte se,
jak to je s mlékem a vápníkem a osteoporózou a také spoustu jiných užitečných informací přenosných
z naší praxe do vašeho života. Kde jinde se můžete
dozvědět pravdu o všeobecně přijímaných mýtech
a fámách než tam, kde vám dají možnost volby. Také
nabídneme okénko k zamyšlení na téma „Nejen
mlékem živ je člověk.“ Ochutnávka bude možná tak
trochu vápníková bomba, ale recepty budou nejen
zdravé, ale i chutné a hlavně z běžně dostupných
surovin. A co víc, všechny tématické informace
dostanete v krásném a vtipně uspořádaném sešitku,
který s láskou připravuje Aleš Kocián.
I v listopadu máte možnost vy, které jsme sice
oslovili, ale ještě jste nesesbírali do přiměřeně velkých špetek svou odvahu a chuť ke změně, vykročit
směrem ke kostelu sv. Jakuba, u něhož se SVČ Mozaika nachází, a vstoupit do nového začátku svého
života. Jak praví citát z Williama Faulknera: „Někteří
se stanou odvážnými až tehdy, když už nemají jiné
východisko.“ Doufám, že s vámi to tak daleko nebude muset dojít. A jestli vás to povzbudí, i muži, kteří
již na půdu Klubu zdraví vkročili, ocenili uživatelsky přátelské prostředí.
Těším se na vás spolu s ostatními spolutvůrci
klubového dění a bez ohledu na to, co se odehrává
za okny, vám přeji rozkvetlé jaro v srdcích, a také,
abyste byli „vzdoropevně“ zdrávi.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

DEN STROMŮ 2010
Popáté proběhla oslava
Dne stromů v dopoledních
hodinách ve čtvrtek a pátek
21. a 22. října v Divadelním
klubu v Poličce. Pro mateřské
a základní školy připravilo naučně zábavnou akci Ekocentrum Skřítek za přispění mnoha dobrovolníků. Už
se stává zvykem, že při pořádání Dne stromů padá
první sníh a tak tomu bylo i letos. Naštěstí uvnitř
klubu bylo teplo a sucho, takže 434 dětí a žáků, 46
pedagogů a 19 dospělých, kteří během dvou dnů
navštívili akci, si mohlo v klidu užívat připraveného
programu. Účastníci přišli či přijeli jak z Poličky tak
z blízkého i vzdálenějšího okolí: ZŠ Speciální, MŠ
Hegerova, ZŠ Bystré, MŠ Oldříš, MŠ Pomezí dolní
a horní, MŠ Jedlová, ZŠ Květná, MŠ Náměstí, ZŠ
Lubná, MŠ Sádek, ZŠ Široký Důl, MŠ Borová, MŠ
Květná, MŠ Rozmarýnek, ZŠ Pomezí, ZŠ Borová,
ZŠ Vendolí, Masarykova ZŠ, ZŠ Na Lukách a Denní
stacionář z Charity.
Byla připravena čtyři stanoviště. V předsálí byl
„Truhlářský koutek“, kde Ivan Šrek ukazoval strukturu dřeva a eben, které neplave. Děti měly možnost
porovnávat jednotlivé druhy dřeva a pak si poskládat dřevěné puzzle z listů. Pro mnohé bylo zajímavým zážitkem vyzkoušet pružnost a pevnost dřeva
nebo obratnost svého těla. V prvním patře byl malý
les - „Kreativní výstavka dřevin a jejich částí“, kde
si příchozí mohli prohlédnout malé semenáčky dřevin, přiřazovat větvičky, plody či listy k jednotlivým
dřevinám, a pod vedením Kristýny Bolemské se
dozvědět další zajímavosti ze života dřevin. V sále
se promítaly krátké filmy k tématu stromů. Chvílemi došlo i na dosluhující krabicové puzzle stromů,
které u dětí bylo velmi oblíbené. Poslední stanoviště v místnosti za pódiem s názvem „Houby, houby,
houbičky“ bylo opravdu plné hub, které si trůnily
v mechu a trávě či na kmenech. Poutavě o houbách

Z DENÍKU STAROMILCE

vyprávěl Oldřich Šlahař. Děti si mohly poskládat
obrázky hub, které se v košíčku pomíchaly a ti
nejodvážnější si přivoněli k velké plodnici hadovky
smrduté, která byla ve velké sklenici zagumičkovaná igelitovým sáčkem a i přes tato opatření byl cítit
její specifický pach, tedy fakt smrad.
Všem výše uvedeným vedoucím stanovišť
i dalším dobrovolníkům z řad studentů - Ondřeji
Janečkovi, z gymnázia: Magdaléně Dolejšové, Zu-

zaně Jonákové, Lence Romportlové, Tereze Hermonové, Veronice Klusoňové, Lence Mičkové, Tereze
Janečkové, Elišce Slezákové, kterým moc děkuji za
pomoc, taktéž i řediteli Gymnázia Polička za uvolnění studentů. Bez nich všech by nebylo možné
akci připravit v takovém rozsahu.
Více fotek z akce naleznete na www.ekocentrumskritek.cz.
Akce byla finančně podpořena MŽP a MŠMT
v rámci společného programu Národní síť EVVO,
Pardubickým krajem a městem Polička.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

OKÉNKO DO INTERAKTIVNÍ VÝUKY
Interaktivní výuka je novou metodou vyučování na základních školách, víceletých gymnáziích
a středních školách, mající několik cílů.
Především chce žákům nabídnout zábavnější
výuku novou metodou, ne stereotypní formu vyučování jako doposud. Zvyšuje pozornost žáků i jejich
motivaci k učení. Snaží se do procesu učení zapojit
samotné děti, nejsou z nich tedy jen pasivní posluchači. Jsou postupně samy vtaženy do výuky a ak-

tivně se podílejí na spoluvytváření daných hodin.
Interaktivní výuka je velmi názorná a systematická.
Obohacují ji audio a video nahrávky, informace
z webových stránek, které rozšiřují informace o probírané látce. Děti si uvědomují souvislosti v rámci
mezipředmětových vztahů, mohou kombinovat vědomosti, doplňovat je a vzájemně propojovat.
Naše škola se stala partnerskou školou projektu
„Učení může být příjemnou hrou“, který je zaměřen
na podporu rozvoje interaktivní výuky. Projekt je

součástí grantu financovaného Evropským sociálním fondem v Operačním programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Tento projekt je i finančně
motivační, kdy práce v rámci projektu projdou hodnotící komisí a podle bodového hodnocení budou
odměněny a zveřejněny na webových stránkách.
Celým cyklem vzdělávacích seminářů prošly
učitelky prvního stupně. Tyto semináře se konaly
v prostorách naší školy. Seznámily se s obsluhou
interaktivní tabule, s využitím dostupných interaktivních programů, které lze zakoupit, popřípadě najít na internetu. Avšak hlavním cílem jejich snažení
bylo do budoucna, na základě získaných zkušeností,
tvořit vlastní materiály pro výuku.
Učitelé druhého stupně se zúčastnili několika
základních seminářů a řada učitelů absolvovala
další nadstavbové kurzy.
Vybraní pedagogové naší školy, společně se
150 dalšími, se také zapojili do 4. ročníku Krajské
konference o podpoře interaktivní výuky, která se
konala na Základní škole Krouna.
Dopolední konferenci doplnila odpolední
praktická část tzv. „finálová soutěž“ o nejlepší interaktivní výukový materiál pro tabule Smart Board.
V soutěži 14 výukových materiálů měla naše škola
své želízko v ohni. Zastupovala nás Mgr. Stanislava
Mohelníková se zajímavým programem o Bohuslavu Martinů. Poličská veřejnost měla možnost
seznámit se s tímto projektem během červnových
„Neobyčejných zážitků“. Slávce patří sláva, neboť nejenže se probojovala do užšího finále, ale dokázala
obsadit v konkurenci výborné druhé místo. Nejsme
jen školou s moderním vybavením, ale jsme školou
kreativních pedagogů.
Masarykova ZŠ Polička

aneb: Bylo, nebylo. Bylo
Říjen:
Kočovná divadelní společnost POPRASKD porušila své zvyklosti a týden před volbami sehrála
v Divadelním klubu nejnovější hru svého principála. Nechyběly herečky schopné hlasem tříštit sklo
a dokonalé studie kandidátů a jejich poskoků …
a čubiček. Výtečný kousek. Kdyby mě napadlo, jak
dopadnou místní volby, dám si ho, preventivně, ještě
jednou. Hlas lidu pro pracovitost, bodrou lidovost
a doktorské tituly je jedna věc, výsledek povolebních
šarád je věc druhá. Shrňme si to: Poličku (cca 9 tisíc
občanů) bude řídit starosta, který bude zároveň pracovat jako poslanec Parlamentu ČR, místostarostka,
která se souběžně bude věnovat své původní profesi
a místostarostka, která by, za standardních okolností,
měla být přirozeným lídrem opozice. Někdo si plat
vezme, jiný si plat nevezme, někdo bude zodpovědný
více, jiný méně, někdo bude vládnout z Prahy, jiný
z Poličky a už jenom zbývá dosadit na trůn loupeživé rytíře a nakopnout šaška do zadnice. Pohádky je
konec, milé děti.
Město vydalo prohlášení k regeneraci náměstí.
Text by byl možná akceptovatelný před několika
týdny. Nyní zní jako kejhání potrefené husy a nabízí
otázku: Mlžili zodpovědní záměrně nebo neměli ani
tušení o věcech příštích? Nevím, co je horší. Nicméně:
až zmizí bagry (stále doufám, že se toho v relativním
zdraví dožiji), měli bychom, dříve, než propadneme
euforii, zaznamenat škody a začít mluvit o kompenzaci. Sajrajtem ucpanými, osvícení radní prominou,
splachovadly, počínaje.
Stavební práce v bývalém špitálním parku značně pokročily. Při vzpomínce na elegantní kamenný
plot jsem ovšem v rozpacích. Mají střídmé betonové
sloupky propojené řetězy deklarovat otevřenost
prostoru a vstřícnou komunikaci mezi sociálně služebným areálem a zbytkem (zdravého, mladého, …)
světa? Myšlenka možná dobrá ….
Děly se i hezké věci: Iva Bittová s housličkami
(Oblastní farní charita), pasování poličských druháčků na čtenáře (Týden knihoven). Zahájen byl 63.
Umělecký salon.
V centru byl otevřen český obchod a přestěhovala
se sem oblíbená vinotéka. Občané, vyzbrojeni lopatami a hrably, očekávali první sníh.
Do Poličky zavítala – prostřednictvím městské
knihovny – Ďáblova bible. Legenda vážící se ke vzniku unikátní knihy, je obecně známa a do kontextu
těchto dnů zapadá možná víc, než bychom si – nejspíš – přáli. Hezké sny, milé děti.
-kaz-
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VOŇAVÁ VÝSTAVA V CENTRU
BOHUSLAVA MARTINŮ
Vůně sušených bylinek a koření, to je první, co
návštěvníka upoutá při vstupu do třídy Bohuslava
Martinů. Hned poté se můžeme těšit pohledem na
krásně vyzdobený prostor, kde je připravena výstava „Jak náš pradědeček s prabábi ourodu hojnou
z pole sklízeli a dlouhé zimní večery na Horácku
trávili“. Tradice a zvyklosti spojené se sklizní, přípravu přírody i lidských obydlí na zimu, jak trávili
naši předci dlouhé zimní večery, to vše poznáte,
pokud výstavu v Centru Bohuslava Martinů navštívíte. Součástí programu jsou i velmi oblíbené pracovní listy pro děti, ale i jejich rodiče. Až do 30. listopadu můžete prožít chladné a nevlídné podzimní
dny v prostředí, které vás zahřeje a pohladí.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

POZVÁNKA DPS PENZION
NA LISTOPAD
1. 11. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
3. 11. Stromy a keře – zveme vás na přednášku,
kterou připravila Ing. Eva Janečková z Ekocentra Skřítek. Od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
10. 11. Svatomartinské posezení v Borovnici v restauraci Penzion. K poslechu i tanci bude hrát pan
Hladík a pan Otepka. Zájemci se nahlásí na recepci
DPS Penzion, objednají si z nabídky jídel a zaplatí za
dopravu 40,- Kč. Odjezd od DPS Penzion ve 14.00
hod. návrat do 19.00 hod.
15. 11. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
24. 11. Stolní hry – 14.00 hod. společenská místnost
25. 11. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna
1. 12. Cestovatelské odpoledne – Alpské čtyřtisícovky – film pana Ing. Kleina ve 14.00 hod. společenská místnost.

Vánočně laděná výstava
v Kamenci
V sobotu před první nedělí adventní 27. listopadu
2010 bude opět otevřena tradiční, vánočně laděná, výstava v budově Obecního úřadu v Kamenci
u Poličky.
Přístupná bude do neděle 5. prosince 2010.
O víkendech v odpoledních hodinách, ve všední
den na požádání na OÚ v Kamenci.
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NADSTAVBOVÝ KURZ LEKTORŮ VRSTEVNICKÉHO PROGRAMU
Už třináctý rok se na poličském gymnáziu základě vlastního příkladu, metodami, které se
realizuje vrstevnický program v rámci primární
v kurzu naučili, se snaží ovlivnit své spolužáky
prevence sociálně patologických jevů. V polovině
tak, aby uměli odolat rizikům návykových látek,
října proběhl na Hudalně v Chrastavci dvouden- naučili se spolupracovat, přijmout i lidi odlišné,
ní nadstavbový kurz, jehož se zúčastnili studenti
komunikovat bez zbytečné agrese.“
vyšších ročníků, kteří v současnosti působí jako
Pod dohledem lektorů mohou dospívající forlektoři na základních školách v Poličce a okolí.
mou psychoher a diskuze upevnit svou osobnost,
Vrstevnický nebo také »peer« program je zací- sami sebe více poznají, naučí se různým druhům
len zejména na věkovou skupinu 13-15 let. Mládež
komunikace. Díky tomu lépe zvládají zátěžové
je v tomto vývojovém období náchylná ke vzniku
situace.
různých druhů závislostí, dochází k častějším
Nezbytní pro vrstevnické programy jsou vyvýskytům sociálně nežádoucích projevů, jako je
školení lektoři z řad studentů, kteří se po absolagresivita nebo neschopnost spolupráce. Rodiče
vování základního výcviku stávají v jistém smyslu
a učitelé vědí z vlastní zkušenosti, že dochází ke
pedagogickými pracovníky. Na pokračovacích
znatelnému zhoršení komunikace s dospělými, kurzech si rozšiřují získané vědomosti. Napříčímž se oslabuje možnost pozitivního působení
klad v Chrastavci získali poznatky o závislosti
na psychický a sociální vývoj jedince. Vrstevnic- na skupině (sektě), zabývali se typologií člověka,
ké programy dlouhodobě potvrzují, že kontakt
psychosomatickými chorobami nebo poruchami
na úrovni peer-to-peer (tedy rovný s rovným)
chování. Vyzkoušeli si nové hry a metodu relafunguje, mládež svoje vrstevníky, na rozdíl od
xace.
dospělých, přijímá s důvěrou.
„Mají možnost předat si a konzultovat zkuše„Skupina vyškolených lektorů z řad studen- nosti ze své práce se skupinami vrstevníků. Měli
tů působí na své vrstevníky a ti zase na další
by se ale i pobavit, skamarádit se. Kombinace
děti v oblasti primární prevence nežádoucích
pracovních bloků s oddychovými činnostmi je
sociálně patologických jevů. Středem zájmu je
podstatně přitažlivější – a proto i efektivnější
drogová problematika naší mládeže,“ popisuje – než izolované supervizní hodiny,“ doplňuje
pyramidový efekt programu školní metodik pre- Vlasta Tvrdíková.
vence na gymnáziu a organizátorka RNDr. Marta
Od roku 1997 bylo na gymnáziu vyškoleno
Najbertová.
146 lektorů. Realizace programu je usnadněna
Význam lektorů shrnuje hlavní školitelka
díky finanční podpoře města Poličky a SRPŠ
a garant výcviku Mgr. Vlasta Tvrdíková z Pedago- Gymnázium Polička.
gicko-psychologické poradny ve Svitavách: „Na
naj

ZPRÁVY ZE ZUŠ B. MARTINŮ
POZVÁNKY:
Na koncert:
ZUŠ B. M. Polička ve spolupráci s Tylovým
domem a Hudební školou hl. m. Prahy zve na
Koncert vítězů Písňové soutěže Bohuslava Martinů, který se uskuteční ve velkém sále Tylova
domu v Poličce pátek 5. listopadu od 16 hod. Na
koncertě zazní písňový repertoár našich a světových skladatelů v podání nejlepších zpěváků ze
základních a středních uměleckých škol.
Na zájezd:
SBM Polička a ZUŠ B. M. Polička pořádají
tradiční zájezd „Martinů a vánoční Praha“. Pojedeme 10. prosince ve 13 hod. na koncert České
filharmonie do Rudolfina. Program koncertu:
B. Martinů – Rapsodie – Koncert pro violu a orchestr; J. Novák – Filharmonické tance; A. Dvořák – Symfonie č.6. Cena zájezdu 300,- Kč. Odjezd od „zušky“. Zájemci se mohou přihlásit na
tel. č.: 468 00 33 11 (p. Pechancová)
Žákovský dechový orchestr slavil
Milovníci dechové hudby se sešli 25. září na
oslavě 30. výročí založení dechového orchestru
ZUŠ B. M. Polička. Oslavu na Jordáně zahájilo
vystoupení dechového orchestru složeného
z bývalých i současných žáků školy. Po koncertě pokračovala neformální zábava, vzpomínání,
zpěv i tanec.
Při přípravách oslavy se podařilo najít mnoho fotografického materiálu z počátků činnosti
orchestru a také první zápis o založení souboru
ve staré kronice školy. Z těchto materiálů jsme
zjistili, že proklamovaný rok založení, kterým
měl být rok 1980 je dle zápisů až školní rok
1981/82. V kronice se praví: „Po dlouhých letech
byl založen na škole dechový soubor, který vede
s. uč. Kašpar a s. Hudečková. I přes tak krátký čas
svého trvání vystupoval na řadě akcí, jako například oslavy 1. máje, lampiónový průvod, Okresní
mírová slavnost v Poličce.“ Z důvodu, že již byla

domluvena účast mnohých již nepoličských členů
orchestru, jsme se rozhodli přesto oslavu pořádat
v tomto roce (také z důvodu, že se před 10 lety
slavilo 20. výročí) a pojmout ji jako předpřípravu
30. výročí. Někteří zdatnější jedinci navrhovali,
že budeme slavit průběžně celé dva roky…
Sešli se také někteří ze zakládajících členů,
z Brna přijela i paní učitelka Winklerová (roz.
Hudečková) a bylo tak možno obnovit zašlé kontakty. Se stávajícím dirigentem orchestru, panem
učitelem Jindrou, připravili přítomní muzikanti za
jednu zkoušku pestrý hodinový program a předvedli, že jim to ještě pořád a dobře hraje.
Příjemnou atmosféru večera nezkazila ani
malá účast diváků. Akce byla plakátována, a kdo
chtěl, tak přišel a mohl se dobře pobavit. Těm,
kteří ji z různých důvodů „prošvihli“ můžeme přislíbit, že po této generálce to za rok na podzim
s dechovkou rozjedeme opět – teď již ve správném termínu.
Renata Pechancová, ředitelka školy

KARDIACI V LISTOPADU
Kardio klub Svitavy zve příznivce kondičních
vycházek v sobotu 20. listopadu 2010 na vycházku Za poznáním přírody v okolí města Poličky.
Sraz
účastníků
nenáročného
pochodu
v 9.00hod. na vlakovém nádraží v Poličce. Délka
vycházky 5 km. Pro účastníky ze Svitav odjezd
z vlakového nádraží v 8.21hod.
Neseďte doma, poznejte krásu podzimní přírody. Na všechny příznivce zdravého pohybu se
těší členové Kardio klubu.
24. 11. 2010 v 15 hod. zveme členy Kardio
klubu do zasedací místnosti Městského úřadu
T. G. Masaryka 35 ve Svitavách na členskou
schůzi.
Za výbor Kardio klubu

SPECIALITY ZE SOŠ A SOU V POLIČCE
Dva měsíce nového školního roku jsou za
námi, proto si vás, milí čtenáři, dovoluji pozvat
na ochutnávku specialit, které jsme připravili pro
naše žáky v novém školním roce.
Ještě před zahájením výuky jsme zprovoznili
novou řeznicku dílnu s udírnou masa a rozšířili
jsme sortiment našeho řeznictví o bezlepkové
uzenářské výrobky, které sami vyrábíme.
V září mělo osm vybraných studentů třetího
ročníku oboru obchodně podnikatelská činnost
jedinečnou příležitost zúčastnit se v rámci projektu Leonardo třítýdenní studijní stáže v italském Cessanaticu. 10. – 19. září se téměř 40 žáků
převážně třetích ročníků oboru kuchař – číšník
zúčastnilo odborné exkurze v Chorvatsku. Navštívíli luxusní hotely In a Adriatic v Biogradu na
Moru, v nichž se seznámili s vybavením a řízením nejrůznějších hotelových provozů, a navázali
kontakt s místní střední školou, která má obdobné zaměření jako naše škola. Mohli tu nejen nahlédnout do učeben odborného výcviku, ale měli
též příležitost porovnat průběh studia stejného
oboru v Chorvatsku a v Česku.
V říjnu se naši nejlepší žáci oborů kuchař
– číšník a cukrář zapojili do řady prestižních
soutěží i dobročinných akcí. Supermarket Globus
v pražských Čakovicích se stal místem konání
regionálního kola Gastro Junior Nowaco Cup
2011, vyhlášené juniorské soutěže v gastronomii.
Naši školu reprezentovali hned 3 žáci: číšník Erik
Mitlehner, který obsadil výborné 5. místo, cukrářka Lenka Burešová a kuchařka Pavla Bubnová.
Všichni se probojovali do národního kola, které

proběhne v rámci veletrhu Salima Brno v březnu
2011. 14. října se Tomáš Felkl, žák 2. ročníku
oboru kuchař – číšník, zúčastnil barmanské soutěže v Jeseníku, na níž obsadil 5. místo, což je
v konkurenci 40 účastníků skvělý výsledek.
Pomáhat potřebným může každý, proto i my
jsme se zapojili do dobročinného projektu Kouzelné jablíčko, který uspořádal Luděk Procházka
z Czech Carving Studia v rámci Gastro festivalu
Pardubice. Naši žáci Ladislav Pakosta a Ladislav
Votroubek vyřezávali kouzelná jablíčka, která si
za 30 Kč mohli návštěvníci veletrhu koupit a přispět tak na konto nadace Kapka naděje.
Od 5. do 12. října navštívili naši školu v rámci
projektu Comenius učitelé z Luovi vocational college ve finském Oulu. Prohlédli si nejen učebny
ve škole, ale i okolí Poličky. Naši žáci jim pod
vedením pana Václava Šmerdy předvedli přípravu
tradičních českých jídel.
Kolegyně z Finska ochutnaly svíčkovou na
smetaně s karlovarským knedlíkem, candáta
s čočkovým salátem či vepřové koleno s houskovým knedlíkem a hruškovým zelím. V pátek zavítaly na výše zmiňovanou soutěž Gastro Junior
Nowaco Cup do pražských Čakovic, kde podpořily naše soutěžící. Zástupci naší školy pojedou do
Finska v dubnu příštího roku.
Tolik ze speciální nabídky Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště v Poličce.
Věřím, že v některém z příštích čísel vám budu
moci nabídnout další ochutnávku.
Marcela Šplíchalová

JAKÝ „DÁREČEK“ SI
NENADĚLIT POD STROMEČEK
Dluhy, dluhy, dluhy, řeší Občanská poradna
Oblastní charity Polička. V roce 2010 zaznamenala
74 % nárůst.
Bezradní, nešťastní a plní strachu se na ni obracejí lidé, kteří k zadlužení byli vedeni povětšinou
hezkým úmyslem: udělat sobě nebo někomu jinému radost. Mylně se domnívali, že radost lze zajistit
pouze materiální hodnotou: nákladným dárkem,
exkluzivní dovolenou, zvelebením bytu atp. Mylně
se domnívali, že půjčka od nebankovního sektoru
je výhodná pro rychlost a bezproblémovost získání prostředků na dar. Mylně se domnívali, že jim
půjčující jednotlivec nebo společnost chce pomoci
v řešení jejich touhy po štěstí. Mylně věřili v solidnost osoby, která jim vyložila pouze pozitivní části
smlouvy. Mylně…
Blíží se vánoce. S nimi nastupuje opět razantní
útok na naše city a na prostou potřebu člověka
učinit sebe a blízké šťastnými. Úmyslně mylně jsou
nám reklamou zastírány způsoby k dosažení štěstí.
Je nám vnucována jen cesta hmotná. Přitom cesta
k trvalé radosti vždy vede přes věci nehmatatelné:
lásku, pozornost, porozumění, přijetí, odpuštění.
Nadělme si pod stromeček vrchovatě věci nehmotné – tj. fungující vztahy a jako třešničku na
dortu malý, vtipný, milý či dojemný dárek, který
potvrdí důležitost obdarovaného pro nás, ale
nenutí nás nasednout na „skluzavku dluhového
neštěstí“.
Nenadělujme si v souvislosti s vánocemi půjčku!
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička
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SHROMÁŽDĚNÍ U HRADEB
…takový byl název veřejných bohoslužeb Apoštolské církve, které byly otevřeny pro širokou
veřejnost a tak dávaly možnost nahlédnout, jak
vypadá shromáždění církve dnešní doby. Apoštolskou církev tvoří většinou mladí lidé, kteří mají
osobní zkušenost s Bohem a zažili Jeho jednání
ve svém životě. Proto byla také slyšet svědectví
o uzdravení, osvobození od alkoholu, cigaret, ale
také o proměně charakteru a záchraně manželství, která se rozpadala. Témata jako Odpuštění,
Víra, Zlo nebo Duchovní zákony, přinášela odpovědi na otázky, které si i dnes lidé často kladou
a hledají na ně odpověď.
Dnešní uspěchaná a přetechnizovaná doba,
snad ještě více než kdy jindy, v člověku vyvolává potřebu odpočinutí a pokoje. Pokoje, který
nepodléhá ekonomickým, politickým nebo finančním vlivům. Pokoje, který člověka provází
v časech těžkostí i radosti. A přinášet takový
pokoj bylo záměrem těchto shromáždění. Protože
blížící se zima již nedovoluje pokračovat ve venkovních bohoslužbách, budou se konat na novém
místě a v novém čase. Opět každou první neděli
v měsíci, tentokrát v DIVADELNÍM KLUBU, vždy
od 9.00 ráno. První shromáždění v Divadelním
klubu se uskuteční v neděli 7. listopadu. Pozvání
patří všem, věřícím i nevěřícím.
Více o nás na www.acpolicka.cz
Jiří Bureš, AC Polička

PODĚKOVÁNÍ LDN
Rodina, aby mohla být se starým rodičem
a pomáhat mu, potřebuje často také sama pomoc.
A pak ve chvíli, kdy musí udělat zásadní rozhodnutí, je to pro ni velice bolestivé. A proto se chceme s vámi, vážení čtenáři, podělit o dojmy ze zařízení, které dovede být velkou oporou rodinám
i klientům. Toto zařízení je známo široko daleko
po Česku. Je to LDN Polička pod vedením prim.
MUDr. M. Provazníka, oddělení A4 se staniční
sestrou A. Křivkovou. Dr. Provazník je člověk
velice skromný, vynikající lékař, vždy přívětivý,
dovede potěšit a podat pomocnou ruku. Staniční sestra A. Křivková se svým kolektivem sester,
sanitářek, sanitářů a pomocného personálu je
příkladem moderního skloubení ošetřovatelství
a podpory psychiky. Dojíždíme na oddělení A4
již 10 měsíců za 90 letým tatínkem, který bohužel
je ležící pacient po pádu v nemocnici Svitavy, kde
byl jako akutně zraněný opožděně ošetřen. Celý
kolektiv oddělení A4 je velice pozorný, nesmírně
trpělivý, je zde cítit teplo a uspokojování potřeb
klientů. Velice dobře zde komunikují se starými
lidmi. Poslouchají je. Vybavil se mi citát: „Příroda
nám dala jeden jazyk a dvě uši, abychom dvakrát
slyšeli, o čem se mluví.“ (Zenon řecký filozof).
Prim. Provazník se svým kolektivem ukazuje, jak
neodvratnému aktu stárnutí přizpůsobit život. To
je úžasná věc. Většinou lékaři staví stáří do příliš
mediciální podoby. Děkujeme také rehabilit. pracovnicím za jejich práci a obětavost
Chceme poděkovat také celému kolektivu
oddělení B1 pod vedením sestry J. Cupalové, kde
byla naše maminka před 9 lety po operaci kyčle
a prožila ještě 6 kvalitních chodících let. Přejeme
celému kolektivu hodně zdraví a elánu. Přejeme
kvalitní firmy, které opravují toto zařízení. Aby
již neteklo do pokojů, protože je špatně pokryta
střecha, aby rychle, ale hlavně kvalitně opravila
firma oddělení A4. Každý vedoucí pracovník
z ekonom. úseku, firemní šéf, administrativní
pracovníci, by měli jít týden pracovat na tato
oddělení. Prosím, neztěžujte těmto obětavým
a vzácným lidem jejich náročnou práci. Děkujeme.
Manželé Dvořáčkovi – Svitavy
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Z ČINNOSTI DPS PENZION POLIČKA – ZÁŘÍ
Poslední letní dny tohoto roku senioři využili
k výletu na Lucký vrch. Výletníky doprovázelo sluníčko a výhledy do kraje, které na seniory čekaly,
byly opravdu nepřekonatelné. Došlo i na překvapení. Náhle se objevil další autobus výletníků a oni to
byli senioři z Domova důchodců v Poličce. Nic nebylo domluveno a takhle krásně to vyšlo. Společně
si všichni zazpívali s muzikanty panem Hladíkem
a panem Otepkou a také si popovídali. Když se začalo sluníčko schovávat za obzor, bylo cítit, že léto
končí. Nastalo rozloučení a všichni, plni dojmů, se
vrátili do svých domovů.

Zářijové počasí dovolilo seniorům také procházku po Poličce s oblíbenou návštěvou cukrárny. Nesmíme zapomenout na tradiční zamykání atria, při
kterém si senioři opekli uzeninu a jen tak, tak ji stihli snít, protože začalo pršet. Rychle velkým klíčem
a s heslem „Příští rok na shledanou“ atrium zamkli.
Senioři také tento měsíc trénovali paměť a sešli se při společném muzicírování. Penzionem se
ozývaly bubínky, djembe, paličky a další rytmické
nástroje a také zpěv. Ve zpěvu, ale už s hudbou
pana Hladíka, senioři pokračovali při narozeninovém zpívání.

DRUHÝ ROČNÍK RYBÁŘSKÉHO ZÁVODU - PSTRUZI JAKO
POLENA
V sobotu 2. října se v rybářském areálu Pod
Kopcem na přehradě č. 1 konal II. ročník závodu
Poličský pstruh. Vítězem je ten, kdo uloví největšího
pstruha. K tomu vytvořil pořadatel – Rybářské sdružení Vysočina – náležité podmínky, neboť mezi vysazenými rybami byli opravdu úctyhodní „mackové“
okolo 80 cm délky. Není proto divu, že závod patří
mezi nejoblíbenější a těší se přízni rybářů ze všech
koutů republiky.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů: „Přijelo162
rybářů, což je teď, kdy všichni cítíme že krize na nás
doléhá ze všech stran, velice pěkná účast. Potěšila
nás účast 21 slovenských kamarádů. Jezdí sem pravidelně a my si už bez nich závod ani nedovedeme
představit. K všeobecné pohodě přispělo pěkné počasí,
ale klíčovým momentem bylo zarybnění. Je známo,
že tento závod je především o velkých pstruzích. Ještě

krátce před závodem jsme měli obavu, že se nám
nepodaří je nakoupit, ale nakonec všechno dobře dopadlo. Vysadili jsme zhruba 2 000 pstruhů, od 0,5 do
8 kg. Do této chvíle byl uloven nejtěžší pstruh 8,2 kg,
nejdelší 86 cm. Můžeme tedy konstatovat, že jestliže
jsme v I. ročníku závodu překonali 25 let starý český rekord co do váhy ryby (pstruh 7,6 kg), dnes byl
vytvořen nový. Těžší pstruh zatím v Čechách uloven
nebyl. Takže jsme spokojeni my jako pořadatelé, tak
i závodníci.“
Výsledky: Vítězem se stal Luboš Klamo (pstruh
86 cm, váha přes 7 kg), druhé místo obsadil Libor
Malinský (82 cm, váha kolem 7 kg), třetí Jan Mezník
(81 cm, váha kolem 7 kg). Na čtvrté místo právem patří Miloš Rybář, jehož pstruh měřil „pouhých“ 76 cm,
zato jeho váha 8,2 kg je úctyhodná.
Text a foto L. Vrabec

Vítězní závodníci se svými úlovky a poháry: 1. Luboš Klamo (pstruh 86 cm), 2. Libor Malinský (82 cm),
3. Jan Mezník (81 cm). Sice bez poháru, zato s nejtěžším pstruhem (8,2 kg) skončil na 4. místě Miloš Rybář
a zapsal se tak na 1. místo pokud jde o český rekord.

VÝLOV RYBNÍKA V POMEZÍ „UDÁLOSTÍ STOLETÍ“
Po 22 letech došlo 28. září 2010 k výlovu rybníka v Pomezí. Byl to svátek nejen členů Rybářského
sdružení Vysočina Polička, ale stal se společenskou
událostí pro poličskou veřejnost. Po celou dobu se
účastníci navzdory nepříznivému počasí veselili,
dokonce se na hrázi při hudbě tancovalo. Dlužno
ovšem zdůraznit, že k výlovu rybníka vedly praktické důvody – připravuje se tak na odbahnění
a opravy.

Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám
k tomu řekl: „Protože je rybník zastaralý a kvůli
povodňové ochraně je už nejvyšší čas udělat novou
technickou výpusť bezpečnostního splavu. Rybník
je sice v majetku města Poličky, ale to nemohlo na
dotační titul dosáhnout, tak se toho ujalo naše sdru-

ŠACHOVĚ ÚSPĚŠNÝ ŘÍJEN

žení a vzalo tu velkou starost na sebe. Dotaci ve výši
zhruba 5 milionů korun jsme sehnali a připravujeme zahájení díla. Proto bylo nutné rybník vypustit.
Byla to obrovská událost, přítomny byly i celostátní
sdělovací prostředky. Odhaduje se, že bylo přítomno
kolem tisícovky občanů, přestože po celý den pršelo.
Auta diváků parkovala až ke křižovatce na Svitavy.
Takže si troufám říci, že to byl pro nás „výlov století“.
Výlov byl velmi obtížný, chlapi se brodili v hlubokém bahně, i na hrázi to vypadalo jako by se tam
konal motokros. Už jsem rybářem přes 40 let, ale
něco podobného nepamatuji. Vyloveno bylo přes 50
metráků ryb, mezi nimi i kapitální kusy, například
tolstolobici těžcí až 35 kg, celkem 50 sumců, někteří
přes 30 kg atd.
Pokud jde o opravu výpustě, ta je finančně
zabezpečena, jenže se vyskytly další problémy. Například jsme s hrůzou zjistili, že v rybníku, ačkoliv
byl před 25 lety odbahněn, je opět přes metr bahna,
což je nepochybně důsledek současného moderního
zemědělství, většina přilehlých spádových ploch je
zorána, takže dochází ke splavování zeminy do
rybníka. Je to varující – nedovedu si představit, jak
jsou na tom údolní nádrže v republice vybudované
před padesáti lety. Odhaduji, že tam jsou desítky
metrů bahna. Bude to patrně obrovský problém pro
příští generace, aby se s tím „popasovala“. Doufám,
že se nám na odbahnění podaří sehnat prostředky.
Pokud jde o vylovené ryby, tak dravci byli zakomorováni a ostatní rozvezeny do sportovních revírů.“
Text L. Vrabec, foto P. Kleveta

Hned první říjnový víkend znamenal zahájení
nové sezóny pro mládež TJ Štefanydes Polička. Naše
dorostenecké družstvo čekalo víkendové čtyřkolo
se soupeři z Pardubic a Prahy. Bývá zvykem, že
po prázdninách přece jen není k vidění tak kvalitní šach, jako na konci sezóny. Naši mládežníci se
ovšem kvalitně připravili a dobrý vstup do soutěže
jim byl odměnou. V sobotu jsme se střetli nejdříve
s 2222 ŠK Polabiny C (3,5:2,5) a odpoledne nás čekal
jeden ze spolufavoritů soutěže Sokol Praha - Kobylisy A. V napínavém utkání jsme nevyužili všechny
nabídky soupeře a nakonec remizovali 3:3. Zejména
na následujícím diagramu byl náš hráč po 29. tahu
bílého vyhraný. Dokážete najít vítězný tah? Odpověď
buď v příštím vydání Jitřenky, nebo v návštěvní knize
našeho šachového serveru.
V neděli ráno jsme „nadělili kanára“ Sokolu Praha - Kobylisy B (6:0) a v odpoledním kole si poradili
i s 2222 ŠK Polabiny B (4:2). Suma sumárum tedy 10
bodů, škoda nevyužitých nabídek soupeře z Prahy.
Naše družstvo se v letošní sezóně chce „poprat“ o postup do Extraligy dorostu a každé klopýtnutí nahrává
našemu hlavnímu konkurentovi z Nového Bydžova.
27. 11. zajíždíme do Hradce Králové, kde se postupně střetneme s Ortexem Hradec Králové a Sokolem
Hradec Králové.
15. - 17. října pořádal ŠK Světlá nad Sázavou Mistrovství Čech v kategoriích do 8 a 10 let. Náš oddíl měl
zastoupení v kategorii do 8 let a oběma našim zástupcům se více než dařilo! Ondřej Švanda prohrál pouze
s vítězným Jakubem Voříškem (TJ Bohemians Praha)
a stal se vicemistrem Čech v již zmíněné věkové kategorii!! Té se účastnil i jeho pětiletý bratr Adam, s jeho
50% bodovým ziskem (22. místo) panuje v oddíle
taktéž velká spokojenost. V „osmičkách“ se celkem
prezentovalo 42 účastníků.
V době listopadového vydání Jitřenky budeme již
ličský oddíl karate se tímto dnem rozrostl o nové
znát výsledky i z Mistrovství Čech do 16 let. Z Poličky
dva mistry: Nikolu Tobiášovou a Petra Fňukala.
odjíždí na Harrachovský šachový festival 2010 desetiV pátek 1. 10. se konal internacionální turnaj
členná výprava. V silné konkurenci budou naši mláMSKAI. Zde zabodoval náš Jaroslav Roušar a to
dežníci bojovat o postupová místa na březnové MČR.
prvním místem v kategorii bojů mužů – absolutní.
V říjnu zahájily i soutěže družstev dospělých.
V sobotu 2. 10. následoval další turnaj – ADRIA
Poličský A tým přes prázdniny značně posílil a patří
CUP 2010, kde tým ČR obsadil 3. místo (Poličku
mezi kandidáty na postup do 2. ligy. Ani magické dareprezentovali Nikola Tobiášová a Petr Fňukal), Ni- tum 10. 10. 2010 mu v úvodním zápase Krajského překola získala také pohár za 3. místo ve své váhové
boru příliš nepomohlo a nečekaně podlehl Žamberku
kategorii. Petr se kvůli zranění bohužel musel s po- 3:5 (Červený 0, Paščenko 0, Komárek 0,5, Lorenc 0,5,
stupem do finálových bojů rozloučit.
Komárková 0,5, Houška 1, Zeman 0,5 a Sodomka 0)
a cestu za postupem si lehce zkomplikoval.
V to samé datum bylo „na pořadu dne“ i první
letošní derby a to mezi Poličkou D a E. „Déčko“ se
nakonec radovalo z vysokého vítězství 4,5:0,5. (Pospíšil - Švanda R. 0,5, Sion - Stodola Josef 1:0, Schaffer O.
- Feltl 1:0, Buchta - Tulis 1:0, Stodola Jakub - Švanda
O. 1:0).
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
17. 10. se rozehrál i Krajský přebor II. Na prograzápasy s výsledky:
mu byl zápas mezi Poličkou B a C. Ten začal krátce
14. 10. ASPV - Bystré 0:2; K6 - Bystré 0:2;
po 9.00 hod. v areálu tenisové haly. Polička B si přiK6 - ASPV 0:2
psala jednoznačné vítězství 6,5:1,5 (Paščenko - Zeman
21. 10. Pajdáci - THT 0:2
A. 0,5, Houška - Švanda 1:0, Stodolová - Schaffer O.
1:0, Smejkal - Petrásek 1:0, Stodola M. - Sodomka 0,5,
Rozpis zápasů na další měsíc:
Jerman - Schaffer D. 1:0, Navrátil - Zeman A. ml. 1:0,
4. 11. ASPV - Pajdáci, Bystré - Pajdáci
Stodola Z. - Sion 0,5).
David Schaffer
Bystré - THT
11. 11. Pajdáci - Česká soda, THT - Česká soda
THT - Jaruni
18. 11. K6 - Pajdáci, K6 - THT, ASPV - THT
25. 11. Bystré - Česká soda, Bystré - Jaruni
Pajdáci - Jaruni
2. 12. Česká soda - Jaruni, ASPV - Česká soda

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ MODERNÍHO SPORTOVNÍHO KARATE
Ve dnech 25. 9. až 3. 10. 2010 proběhl v Chorvatsku na ostrově Mali Lošinj seminář moderního
sportovního karate pod vedením mistra bojových
umění prof. Dr. Rudolfa Jakhela, držitele IX. Danu
KARATE. Semináře se zúčastnilo přes 100 karatistů
nejen z České republiky, ale i Německa, Slovinska
a Itálie. Cvičení probíhalo vždy 3x denně. První
trénink začínal v 6.30 hodin během po pobřeží
a pokračoval cvičením zaměřeným na koordinaci
a kondici. Před polednem začala druhá část cvičení,
která byla věnována sebeobraně a boji se zbraněmi. Odpoledne bylo pro karatisty volné. Vzhledem
k počasí byla stále možnost koupání a relaxace.
Z hotelu se dalo za krátkou chvíli dojít i do přístavního městečka. V podvečerních hodinách začal
třetí trénink, kde probíhala technicko – taktická

příprava. Ve čtvrtek 30. 9. v ranních hodinách čekal
na karatisty patrně nejatraktivnější trénink – tradiční přerážení kamenů. Na skalnatém pobřeží Jadranu bylo možné si vyzkoušet na kolik dobře kdo
ovládá přerážecí techniky. Úsvit slunce vyvolával
v každém ze zúčastněných chuť pro hlubokou meditaci a soustředění. Ve stejný den, ale v podvečer
a při západu slunce se konala promoce mistrů. Tato
jedinečná událost se opakuje pouze jednou za dva
roky. Mistru prof. Dr. Rudolfu Jakhelovi zde složilo
slavnostní slib nových 33 mistrů z celé Evropy. Po-

AVL POLIČKA

Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
Před zahájením plného běhu AVL Polička se,
bohužel, odhlásilo z ligy družstvo Uzené Sardinky.
Děkujeme mu za přízeň a věříme, že se s ním opět
sejdeme v příštích letech.
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV
www.policka.cz/avl

Kaftan - Petrásek po 29. Vd2 černý na tahu
vyhraje!
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
PRONAJMU větší byt spolehlivým lidem na
náměstí v Poličce. Info na tel. 604 451 292.
•
Od 1. 1. 2011 k pronájmu kancelář. 2 místnosti 50 m 2 , ul. Eimova č. 291 (u nemocnice
– bývalá kancelář spoření s liškou). Informace na
čísle 608 919 152.
•
Kosmetický salon Studio V, obchodní dům
Ponas, nabízí NOVINKU - trvalé odstranění
lokálního tuku, celulitidy a tvarování postavy-neinvazivní liposukce. Nejmodernější technologii na odstranění vrásek, vypnutí ochablé
pokožky – radiofrekvence. Bezkonkurenční ceny.
Dále nabízí trvalé odstranění chloupků a permanentní makeup. Leona Voráčová, tel: 773 602 224,
studiov@centrum.cz
•
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, neplatné bankovky, tuzexové bony, losy,
akcie, celé sbírky - větší množství - pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné
ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo na tel.
724 229 292
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří
Bartoň, 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, 603 782 573.
•
Provádíme opravy, nátěry střech a jejich
příslušenství + nátěry fasád. Čištění střechy od
mechu, nástřik střechy proti mechu. Renovace
eternitových a pálených střech tlakovou vodou
a jejich nátěr. Opravy a rekonstrukce komínů.
Dehtuje váš komín? Zjištění závady a odstranění.
Vše za nízké ceny. Tel. 731 506 249, 464 620 162.

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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SUPER ÚSPĚCH ZBYŇKA ŽIŽKY!
Vítěz jarní korespondenční soutěže časopisu
Svět kulturistiky, Zbyněk Žižka, opět kraloval,
tentokrát ovšem při klasickém měření sil na pódiu.
Redakce časopisu pořádala toto sportovní klání
v rámci veletrhu Fitness Expo v pátek 15. 10. v Praze v hlavní budově veletržního paláce. Závodu se
zúčastnilo ve dvou kategoriích 14 nejlepších borců
z jarní korespondenční soutěže, kteří si to tentokrát
rozdali mezi sebou přímo na pódiu.

Zbyněk se stal skutečným králem této soutěže!
Nejprve převzal ceny za 1. místo v jarní soutěži, aby
pak o pět hodin později vybojoval na pódiu vítězství v silné kategorii mužů do 40 let bez rozdílu
vah a potom ještě za další hodinu přidal kvalitním
soupeřům závěrečný úder v podobě absolutního
vítězství! Porazil i loňského vítěze této soutěže
Františka Stodolu.
Super úspěch Zbyňka Žižky je výsledkem 11
let tvrdé kulturistické dřiny v posilovně, sedmi
let tréninku boxu, dvou let kvalitního stravování
a dvou měsíců kruté, velmi náročné diety, jejímž
výsledkem byla superforma načasovaná přesně na
soutěžní odpoledne. Zbyněk byl sice jeden z nejlehčích, ale právě proto, že působil subtilněji, o to
víc vynikl efektní poměr mezi jeho slabšími kloubními místy a masivním svalstvem. V den soutěže
při tělesné hmotnosti 74 kg disponoval velmi tvrdým, hustým, skvěle separovaným a vyrýsovaným
svalstvem, které působilo plastickým dojmem, čímž
své váhově těžší soupeře doslova deklasoval!
O vítězství Zbyňka rozhodli takové osobnosti
jako např. legenda české kulturistiky, majitel trenérské školy a bývalý špičkový reprezentant Petr Stach
nebo přední český odborník v oblasti výživy Vít
Chaloupka. Zbyněk si také odnesl ze všech borců
s převahou nejvíce cen, celková dotace pro úspěšné účastníky byla 150 000 Kč.
„Věděl jsem, že jsem perfektně připravený. Že se
dostanu do finálové šestice, byla pro mě samozřejmost, věřil jsem si i na medaili, ale moje nervozita,
z kterého kovu bude, ta byla veliká. V kulturistice
se vyhlašuje pěkně pomalu od posledního místa až
k prvnímu, člověku buší srdce, čeká a čeká… Pak to
ale přišlo, byla to ohromná euforie, za hodinu ještě
absolutní vítězství a já byl moc dojatej, jsem moc,
moc šťastnej! Ta příšerná dřina v posilovně 12x
týdně a šílená dieta k tomu, ono se to vyplatilo a to je
paráda! Když si vzpomenu na ty dva měsíce, bylo to
těžký, ke konci přípravy už jsem byl úplně vyřízenej,
párkrát jsem myslel, že se skácím na zem. Mockrát
se mi chtělo v době přípravy také brečet! Tohle je
vlastně strašnej sport, já už nechtěl o závodech ani
slyšet, teď po té výhře nevím, co dál, jestli do toho ještě
někdy půjdu nebo ne, no já prostě nevím…

Každopádně chci poděkovat těm, kteří mi
pomohli. Děkuji hlavně medailistovi Natural Universe v Los Angeles Jirkovi Štěpánkovi, který mi sestavil celou přípravu - jak tréninky, tak diety a závěrečné odvodnění. Asistoval mi i v roli osobního
trenéra při trénincích a provedl mě skvěle celou
soutěží, upravil mi nejlepší barvu ze všech závodníků, pomohl s důležitým rozcvičením a dával mi
cenné taktické rady proti mým soupeřům, Jirka je
fakt super kouč!
Děkuji také vítězce soutěže Doformy Sandře Štěpánkové, která mi v Praze pomohla psychicky.
Můj dík patří také vicemistrovi Evropy v naturální kulturistice Jardovi Petrovi, který mi pomohl
s nácvikem pózování.
Děkuji také tátovi Zbyňkovi za podporu, byla
pro mě moc důležitá.
Děkuji vlastně celé mojí rodině, mamince, tátovi, ségře, jejímu příteli a některým příbuzným,
kteří byli v Praze se mnou. Jejich blízkost v hledišti
mi dodávala tolik důležitou energii!
A moje poděkování patří určitě i sponzorům,
díky za podporu majiteli stavební firmy Strefa Davidu Dvořákovi, majiteli firmy GRANT X TRADE
s.r.o. Robertu Quittovi, majiteli diskotéky v Sádku
Radku Kolářovi a podnikateli v dřevozpracujícím
průmyslu Rosťovi Doležalovi.“
Absolutní vítězství Zbyňka Žižky je o to cennější, že se jedná o 25 letého závodníka, což je
v kulturistice opravdu mladíček. V tomto sportu se
kvalita svalů buduje dlouhá léta. Zbyněk ale není
žádná „rychlokvaška“, husté, tvrdé svaly si vybudoval tím, že již od puberty používá v tréninku náročná, vynucená opakování, která sice hodně bolí,
ale mají zásadní kladný vliv na kvalitu svalů.
Zbyněk je také talentovaným, velmi pohyblivým boxerem, což je jistě pozoruhodná, zajímavá
kombinace s kulturistikou, a když k tomu přidáme
jeho další pohybové aktivity jako je běh a cyklistika, tak máme borce, který je obdivuhodným
živým důkazem sportovní všestrannosti.
Až budoucnost teprve ukáže, jakým směrem se
bude vyvíjet cesta tohoto mladého talentovaného
atleta.
Barevné fotografie z pražské kulturistické
soutěže můžete vidět v cukrárně u Černých a ve
fitcentru na plaveckém bazéně.
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Občanské sdružení SK8 Slalom Polička, dnes
již velmi dobře známé v celém Sk8 slalomovém
světě, není nikterak velkým spolkem. Jeho členové však zažili v roce 2010 sezónu, ze které
někteří z nich vyšli s tituly mistrů světa. Skvělá práce poličských trenérů (Ing. Ivo Škrabal,
Mgr. Stanislav Nožka a Martin Tuma) přinesla
v tomto roce obrovský úspěch, jak na mistrovství
světa tak v žebříčcích České Sk8 slalomové asociace (ČASS) a Světové asociace ISSA.
Například v juniorských kategoriích poličští reprezentanti zaujímají přední místa nejen
v České republice, Evropě ale dnes už i ve světě.
Výsledky našich závodníků hovoří za vše: Jakub
Knettig – mistr světa z Hradce Králové a druhý
v Českém poháru, Jaroslav Knettig - mistr světa
z Hradce Králové a mistr ČR - kategorie Junior
(Létající trojčata z Lezníka, která se mohou jako

první sk8tři v Poličce pyšnit tituly mistrů světa),
Petr Matoni Matouš - třetí místo na mistrovství
světa a třetí v celkovém hodnocení ČP - kategorie
Junior, Vítek Hromádko – čtvrtý na mistrovství
světa, pátý v celkovém hodnocení ČP, Roman
Totušek - sedmé místo v ČP - kategorie Junior,
Vojtěch Valena - čtvrté místo na mistrovství světa,
čtvrté místo v ČP - kategorie Junior.
V kategorii dospělých má Polička první mistrovský titul po mnoha letech. Renáta Škrabalová
se v letošním roce stala mistryní České republiky
a na mistrovství světa skončila na krásném osmém místě. Jak se zdá, i zde se zúročila dobrá
práce osobního trenéra Ing. Ivo Škrabala. Zdeněk
Mach, který letos v Havlíčkově Brodu, porazil
jednoho z nejlepších světových Sk8 slalomových
jezdců Dominika Kowalskiho, obsadil druhé místo v Českém poháru. Jeho letošní sedmé místo

z mistrovství světa a celkové 18 místo v loňském
světovém žebříčku je zcela jistě obrovským
úspěchem. Ani ostatní poličští jezdci se neztratili
v obrovské Sk8 slalomové konkurenci (Mgr. Stanislav Nožka – patnáctý na MS a 7. místo ČP, Petr
Klein – 15. místo ČP, Martin Tuma 22. místo v ČP,
Ing. Ivo Škrabal 23. místo v ČP.
O Poličce se ve světovém Sk8 slalomu hovoří,
díky Dominiku Kawalskimu, který je zakládajícím
členem Fan clubu Měšťanského pivovaru v Polič-

KOMUNITNÍ WEB PRO SENIORY VYDAL SVÉMU ČTENÁŘI
KNIHU VZPOMÍNEK
Pan Chalupa napsal sérii vzpomínek na své
dětství v poválečných Karlových Varech. Knihu
měl léta v šuplíku. Pak začal chodit na internetové
stránky pro seniory a ve spolupráci s nimi kniha
humorných příběhů vyšla 6. října 2010 tiskem.
Příběh knížky pana Chalupy demonstruje význam
a možnosti internetu v komunitě seniorů.
„Je to první kniha, kterou vydáváme našemu
čtenáři. Na www.sedesatka.cz se potkávají lidé,
kteří si píší, setkávají se, podnikají společné výlety.
Tak proč nevydat knihu, kterou jeden ze čtenářů
webu napsal, když je opravdu dobrá? Pan Chalupa
vzpomíná na příhody party kluků z karlovarských
Tuhnic, na jejich klukovské války a další drobné
příběhy. Při četbě jeho knížky si připadáte někde
mezi Knoflíkovou válkou a Bylo nás pět. Kluci
z ulice jsou živí, mají duši – jako se stává knížkám,
do kterých autor vtělil vlastní vzpomínky“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor www.sedesatka.cz.
Komunitní web pro seniory www.sedesatka.cz
vznikl v září 2009 a vytvořila se kolem něj aktivní skupina několika set registrovaných čtenářů.
Dnes je nejnavštěvovanějším webem pro seniory
v České republice. Web provozuje pardubické občanské sdružení CENTRED o.s.
„Války jsme my kluci vedli téměř stále. Od skončení té opravdové uběhlo asi příliš málo let. Její stopy byly zde v Tuhnicích na každém kroku. Tuhnice
byly 19. února 1945, stejně jako čtvrť Rybáře, silně
zasaženy náletem amerických B 52. Cílem náletu
mělo být pravděpodobně tuhnické nádraží, které
však bylo poškozeno jen minimálně. Zato na obě

zmíněné čtvrti bylo svrženo velké množství trhavých bomb a více než tisíc zápalných pum. A tak
ještě mnoho let po pětačtyřicátém, byly okolo nás
trosky zbořených domů, části válečné techniky,
zbytky válečné výstroje všech možných armád
a zbraně a střelivo. To poslední doslova na každém kroku. Na každém našem klukovském kroku.
Právě tyto klukovské kroky, příhody a události, to
co nás ovlivňovalo a co jsme prožili, chci vyprávět“
píše v úvodu své knihy Petr Chalupa.
Knihu Kluci z ulice si mohou zájemci objednat
přímo na www.sedesatka.cz.

Mistři světa 2010-JUNIOR

Ukázka z knihy:
„Dodnes nevím, kde se jich tolik tenkrát nabralo. Mám podezření, že Hlaváčková přemluvila
všechny své stejně staré obdivovatele a přitáhla
s sebou i kluky ze Dvorů a Doubí. „Pánové, tohle
bude na dlouho“, prohlásil Ota Tomanů a učísl si
hřebínkem černou pěšinku, když spatřil ten mrak
nepřátel. Vzápětí se jednomu z vrhačů podařilo odhodit zapálené kopí, na jehož konci bylo poselství
o vyhlášení války. Kopí se zabodlo do země v neveliké vzdálenosti od Hlaváčkové. Hořící vazelína
se rozprskla do okolí. Hlaváčková sundala psanou
zprávu, popošla k ostatním a chvíli se s nimi radila. Rozhostilo se silné ticho. Pak se Hlaváčková vrátila, vytrhla kopí ze země, šlápnutím jej přelomila
a zakřičela „zítra ve tři na rašelině, rozbijem vám
všem držky“.

Renata Škrabalová
ce, jako o „Pivním nebi“. Také jako o městě které
je schopno organizovat Sk8 slalomové závody
nejvyšší světové úrovně. Díky organizaci loňského ME ve SK8 slalomu, Poličku znají ve světě
nejen jako rodiště Bohuslava Martinů, ale také
jako malebné město, kde se pořádají nejlepší
závody ve SK8 slalomu na světě. Zahraniční závodníci k nám velmi rádi jezdí a také se sem rádi
vrací. V letošním roce měla Polička mimo jiné tu
čest hostit jednoho z nejlepších světových jezdců
Thiaga Gardenala z Brazílie. Letos o prázdninách
se poličští závodníci účastnili mezinárodních
závodů Baltica Cup v Lotyšské Liepaje, ze kterého přivezli junioři všechny medaile, které se
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daly vyhrát. Podařilo se též domluvit výměnné
prázdninové Sk8 slalom campy, které se střídavě
uskuteční v Poličce a v již zmíněné Liepaje.
Občanské sdružení SK8 Slalom Polička svými
zkušenostmi a prací (pod vedením dlouholetého ředitele závodů p. Romana Tumy) pomáhá
organizovat závody i v jiných městech. Bez lidí
jako jsou Leoš Langer, Petr Klein, Ondřej Nožka,
Kristýna Nožková, Jitka Valenová, Milan Matouš,
Jaroslav Knettig, Jiří Trávníček, Honzík Škrabal,

vstříc v povolovacích řízeních, pronájmech ploch
a jiných důležitých věcech. Naprosto profesionální úroveň a skvělá spolupráce, mnohdy až
za rámec povinností, takovou zkušenost máme
s městskou policií. Hlavně v průběhu pořádání
mezinárodních závodů si už zvykla na „řádění“
a „důležitá noční jednání“ hvězd českého i světového sk8 slalomu. Chtěli bychom poděkovat
hejtmanovi Pardubického kraje, Mgr. Radko Martínkovi, a krajskému zastupiteli, Mgr. Jaroslavu

COMA computers, Ravensburger, EVROPA 2,
MIRO Borová, INTERIERD, TOITOI, EXPERT
Kelvin Elektro, KLEIN A&Psoftware, WÄRME
s.r.o, FT, Atelier G, Tiskárna Polička, OZČ Petr
Klimeš, restaurace Pivovar na náměstí.
Děkujeme všem poličským fandům, kteří
drželi palce Poličskému Sk8 slalomu. Budeme se
i nadále snažit o to, aby se o Poličce mluvilo jako
o městě které je schopno pořádat nejlepší světové
závody ve Sk8 slalomu, „Pivním nebi kde se narodil Bohuslav Martinů“ a městě které chce za dva
roky pořádat mistrovství světa ve Sk8 slalomu.
-rh-

POLIČŠTÍ PATRIOTI PRO
DĚTSKÝ DOMOV V POLIČCE

Standa Nožka

Vítězové 2010 Polička - Junior

S radostí se náš, všem dobrým a schopným lidem
otevřený, spolek PATRIOT může pochlubit další povedenou akcí. Poslední sobotu v září jsme zvolili jako
vhodný den pro uspořádání „Dětského dne“, který
jsme v rámci spolku PATRIOT zorganizovali ve volném prostoru poličského parku u hradeb. Akce byla
otevřená pro všechny příchozí děti, ale podstatnou
část dětské základny tvořily děti z Dětského domova
v Poličce. Náš aktivní člen Pavel Mlynář vyjednal
s ředitelkou dětského domova účast dětí v opravdu
hojném počtu. Celkem jsme připravili pět soutěží,
kterých se mohly bez obav zůčastnit všechny děti
bez rozdílu věku. V celém průběhu napínavé soutěže
naše personalistka Jarka zaevidovala 25 aktivních
soutěžících.
Den jsme zahájili skákáním v pytli na čas a házením kroužků na cíl. Další disciplíny už bežely jako po
másle a to nejen díky dokonalé organizaci hlavního
dispečera soutěže Jirky Krajíčka. Milým zpestřením
byl běh, ale také jízda na koloběžce se lžící s pingpongovým míčkem v ústech. Pátou a také závěrečnou disciplínou byl hod míčkem na plastové kačenky,
při kterém si všichni užili spoustu legrace. Zábavné
dopoledne uteklo jako voda v koši také díky bravurnímu moderátorskému výkonu našeho místopředsedy
Tomáše Kubáta. Na závěr mi nezbývá než poděkovat
všem pořádajícím členům spolku PATRIOT. Poděkování si zaslouží pan Mešťan, který zdarma ozvučil
celou akci a podpořil ji reprodukovanou hudbou.
Zvlášťní dík patří dětem z Dětského domova v Poličce
a jejich vychovatelce Zuzaně Smetanové.
Takže ještě jednou díky a těšíme zase za rok
rb, Spolek PATRIOT Polička

VOLEJBAL - MUŽI V KP1

Vítek Hromádko

Vojta Valena

Štefan Vuvuzela Vlček by nebylo např. Halového
mistrovství ČR v Brně.
Ani v příštím roce nechceme zůstat sedět
s rukama v klíně. V srpnu budeme pořádat mezinárodní mistrovství ČR ve SK8 slalomu, které
bude součástí závodů - Worldcup SK8 slalom tour.
Chceme také aspirovat na kandidáta pořadatelství Světového šampionátu, který by se v Poličce
mohl konat už v roce 2013.
Je třeba napsat, že nebýt pana poslance a starosty Jaroslava Martinů a města Poličky, nebylo
by možná nic z toho, co je zde napsáno pravda.
Město Polička bylo a je, vždy prvním a našim
největším sponzorem. Vychází nám maximálně

Kacálkovi, za podporu letošních závodů Mezinárodního mistrovství ČR.
Dále děkujeme: firmě TES Polička, obci Telecí a jejím občanům, firmě Botas, zastoupené
p. Ing. Doubkem, která věnovala ceny pro všechny dětské i amatérské kategorie ME a Halové mistrovství ČR, chtěli bychom poděkovat i firmám
Daniševský, Ing. Daniševskému, Řeznictví uzenářství Šutera, DEKTRADE, FILIA Brno, Zlatovánek, Stavební firma Totušek Roman, Cobra transport, Kudos potrubní díly, Měšťanský pivovar
Polička, Řeznictví uzenářství Ladislav Francouz
Skupice, REK LAMA, Enter Polička, Autoservis
Bednář, SAVOS, DTP centrum, ALIMA-CZ s.r.o,
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Poličským mužům začala sezona v KP1 velice
dobře. 16. října se utkali s VK Lanškroun a porazili lanškounské borce 3:2 a 3:1. Následující zápas
24. 10. sehráli ve Svitavách. V bouřlivé, téměř hokejové, atmosféře podali kvalitní týmový výkon a po
první prohře 2:3 vyhráli druhý zápas 3:0.
Děkujeme za podporu městu Poličce, firmám
DekTrade, Daniševský, Podlahářství a zámečnictví Bulva, Bartosh - reklama.
Michal Bulva
Skupina PA-M-1
p.

družstvo

1.

TJ Sokol Kerhartice

utkání V P K sety b.
4

3 1 0 11:5 7

2.

TJ Spartak Polička

4

3 1 0 11:6 7

3.

TJ Energetik Chvaletice A

4

3 1 0

4.

VK Litomyšl A

4

5.

TJ Svitavy A

4

9:6

7

2 2 0

8:7

6

2 2 0

6:9

6

ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
Dne 1. října byl oficiálně zahájen provoz zimního
stadionu. O den později, v sobotu 2. října, mužstvo
mužů odstartovalo novou sezonu hokejového oddílu
přátelským utkáním s Hlinskem.
POLIČKA-HLINSKO 4:4 (1:2, 1:0, 2:2, branky: Kubát, Boháček, Šedý, Vápeník V.)
Ještě před začátkem utkání se dalo předpokládat,
že náš soupeř (účastník krajského přeboru) bude
velice rychlý a technický. Úvod střetnutí však vyzněl
lépe pro Spartak. Byli jsme jasně lepší a náš úvodní
gól ve 14 min. byl vyústěním snahy a bojovnosti. Soupeř v 18 min. vyrovnal a z další min. šel do vedení 1:
2. Ve 2. třetině Hlinsko zlepšilo kombinaci a hra se
vyrovnala. Zhruba 3 min. před koncem prostřední
části Polička upravuje skóre na 2:2. Mohlo být ještě
veseleji, kdyby Boháček v 18 min. proměnil svoje sólo
a chvilku po něm se ocitl sám před brankářem D. Vápeník, ale ani ten neskóroval.
Třetí třetinu začalo dobře Hlinsko, které zvýšilo
stav na 2:3. Za dalších asi 10 min. Spartak v čase 16.54
vyrovnal a za 30 vteřin šel do vedení. V závěru utkání
hráli dvojité oslabení a soupeř ještě odvolal brankáře.
V početní výhodě 3:6 Hlinsko vyrovnalo na 4:4. Po
ukončení základní hrací doby se soupeři domluvili na
penaltách. Tři na každé straně. Tento souboj vyzněl
lépe pro Hlinsko, které zvítězilo 1:0.
HLINSKO – POLIČKA 8:2 (1:0, 2:2, 5:0 branky:
Česka, Vápeník D.)
O tři dny později v odvetném utkání Spartak
podlehl vysoko 8:2, ale až do třetí třetiny s dobře
hrajícím soupeřem držel krok. Nutno podotknout, že
naše sestava byla notně oslabena z důvodů zranění
(V. Vápeník), někteří hráči ještě se začínající hokejovou sezonou dohrávají mistr. utkání v kopané a další
plnili svoji pracovní povinnost. „A“ mužstvo odjíždělo
k tomuto utkání v 10 ti lidech, z nichž 4 byli junioři.

PODZIMNÍ MUŠKA
V „BABÍM LÉTĚ“
V sobotu 9. října se na přehradě Pod Kopcem
uskutečnil další závod z kalendáře Rybářského sdružení Vysočina Polička, a to už XII. ročník oblíbeného
závodu Podzimní muška. Probíhal za krásného počasí, nicméně přetlak různých závodů a stav peněženek
většiny našich občanů se podepsal na účasti – dostavilo se pouze 67 závodníků. Všichni byli spokojeni
nejen díky „babímu létu“, ale i tradičnímu dobrému
zarybnění. K pstruhům z minulého zarybnění, včetně zhruba poloviny trofejních 80 cm, přibylo dalších
1 600 ks o délce 30 – 50 cm.
Do konce roku se uskuteční ještě tři závody:
13. listopadu nejoblíbenější Poličský candát, 20. listopadu I. ročník poháru Poličská štika a 4. prosince II.
ročník poháru Mikulášský okoun, který lze označit
jako raritu, která nemá v republice obdobu.
A jak Podzimní muška 2010 dopadla? Zvítězil
člen RS Vysočina Petr Jílek, 2. Michal Kříž z Tišnova, 3. David Fanta z H. Králové. Do první desítky se
z místních ještě vešli Michal Nykl (6.), Milan Jílek (8.),
Jiří Řebíček (9.). Největšího pstruha chytil M. Nykl
(53 cm). Celkem bylo uloveno 326 pstruhů, z nichž si
závodníci 91 ponechali.

V první třetině naši kluci dobře bruslili a nedala
se jim upřít i veliká bojovnost. Soupeř skóroval jen
v jedné akci ve 12 min. (1:0). I ve druhé části hry byla
Polička rovnocenným soupeřem. Stav na začátku poslední dvacetiminutovky byl 3:2. Ovšem právě úvod
třetí třetiny se nám nepovedl a soupeř po našich chybách po chvilce zvýšil na 5:2. Bylo po zápase, když
ve zbývajícím čase Hlinsko své skóre ještě o 3 branky
navýšilo. I přes nepříznivý výsledek velice dobře
zachytal Robin Schauer v naší brance a trenér Miloš
Grubhoffer ocenil bojovnost mužstva, hlavně v první
a druhé třetině o při tak „slepené“ sestavě. Teď již
zbývá 10 dní na vyladění formy, aby v neděli 17. 1. byl
první ostrý start v nové sezóně co nejlepší.
První soutěžní duel tohoto ročníku sehráli junioři
v pátek 15. 10. v Hlinsku, kde smolně prohráli 4:3,
když po druhé třetině vedli ještě 2:3.
Druhý den v sobotu hostili nejdříve dopoledne
mladší žáci Litomyšl, kterou udolali 4:3. Bohužel,
utkání st. žáků se nekonalo. Soupeř, tedy Litomyšl
v pondělí 11. 10. tuto kategorii pro nedostatek hráčů
zrušil. Večer pak dorost zajížděl do Lanškrouna, kde
podlehl 6:3. Junioři se poprvé představili na domácím
kluzišti s favoritem soutěže Chrudimí. Dvě třetiny dokázali držet krok, ale nakonec prohráli 1:6. V neděli
17. 10. nejdříve ml. žáci zvítězili v Ledči 1:11 a jejich
starší spoluhráči porazili ve Světlé n. Sázavou domácí
1:9. Přípravka ve stejnou dobu nastoupila v Chocni.
Start se jim moc nevydařil. 3. třídy, tedy Lišáci Polička
prohráli vysoko 24:5 a 2. třídy Tygříci Polička remizovali 5:5. Mužstvo elévů (4. třídy) Spartaku Polička pro
nedostatek hráčů nebylo pro tuto sezónu postaveno.
No a konečně nastoupilo naše „A“ mužstvo k prvnímu mistr. utkání v Chocni s tamní rezervou. Bilance
loňských střetnutí hovořila jasně pro Choceň, ale lépe
do sezóny vykročil Spartak. Choceň „B“ – Polička
4:6 (1:1, 1:3, 2:2, branky: 3 Švejda, 2 Husák, D. Vápeník, 50 diváků)
Začalo se zostra a Spartak se v 15 vteřině ujal
vedení, domácí v 8 min. vyrovnali na 1:1. Pokud se
hrál velice kvalitní a pohledný hokej, druhá polovina
první třetiny již tak kvalitní nebyla, a to se týkalo
obou soupeřů.
Druhou dvacetiminutovku začali lépe domácí.
V přesilové hře se v čase 2.32 min ujímají vedení
2:1, za 23 vteřin je vyrovnáno, o 7 min později vedeme
2:3 a v čase 14.17 je již 2:4 pro Poličku. Za tohoto
stavu měl Spartak ještě spoustu šancí a hlavně velice
dobře bránil.
Třetí část začali opět lépe domácí. Čas 0.48 a ještě
k tomu ve vlastním oslabení tři na čtyři, soupeř snižuje na 3:4. Branka padla po hrubé chybě na naší
útočné modré. Choceň ožila a v 5. min vyrovnala
(4:4). Po brance velice jistým výkonem podržel Poličku dobře chytající R. Schauer. Spoluhráči se mu
odvděčili gólem v 9 min a naši kluci ožili. Kalich hořkosti vypila Choceň do dna v 15 min. Nejdříve byl faulován Boháček, který oplácel a je vyloučen na 5 + 10
min. Hrajeme oslabení ve 3 proti 5. Švejda při velice
dobré obranné činnosti vypichuje puk a ve dvou vyjíždíme sami na branku soupeře. Posledně jmenovaný
blafákem upravuje na konečných 4:6, když hra dál
pokračuje v našem oslabení. Závěrečná siréna připisuje zasloužené body Spartaku a trenér M. Grubhoffer
chválí všechny hráče za předvedený výkon.
! RODIČE POZOR!
Oddíl ledního hokeje organizuje ŠKOLU BRUSLENÍ. Je určena dětem od 4 let (jak chlapce, tak
děvčata). Výuka bude probíhat pod vedením trenérů každé úterý od 15.30 – 16.30 hod. a čtvrtek od
15.00-16.00 hod. Poté možnost zapojení do hokejové
přípravky.
Podrobnější informace Vám podají trenéři p. Grubhoffer tel. 737 611 474 a p. Erbes tel 723 119 672. Další
informace naleznete na internetových stránkách
www.hcpolicka.com.
HLAVNÍ SPONZOR DIVÁCKÉ SOUTĚŽE – FIRMA
KELVIN ELEKTRO
Výbor oddílu LH

STARŠÍ ŽÁKYNĚ V AKCI
Družstvo starších žákyň se před zahájením krajského přeboru ve volejbale zúčastnilo dvou přípravných akcí.
První z nich byl mezinárodní turnaj děvčat
i chlapců ve Vídni. Dvoudenní turnaj hostil místní
Sokol Vídeň. Známé prostředí z dřívějších let, kdy
jsme se také tohoto turnaje zúčastňovaly. Děvčata
předvedla standardní výkon, který v konkurenci
stačil na třetí místo. Vídeňská bilance 4 výhry a dvě
prohry. Skvrnkou turnaje byl nekvalitní přístup k ří-

zení jednotlivých zápasů, kdy děvčata jiných družstev,
která rozhodovala zápasy, se dala velice často ovlivnit
místními trenérkami. Zato třešničkou na dortu byl
tým chlapců ze Svitav. Naše společné povzbuzování
oba naše týmy katapultovalo k třetím místům. Škoda,
že chlapci dali přednost odpočinku na ubytovně
a nevyrazili s námi do Prátru. Ani trenéra se nám
nepodařilo zlákat k vyzkoušení atrakcí.
Druhou prověrkou byla kvalifikace Českého poháru žákyň. Opět, stejně jako v loni, jsme zavítaly na
tři dny do moravskoslezského Bílovce. Už jsme měly
jakousi představu, co nás tady čeká. První zápasy,
páteční, byly rozřazovacími do základních skupin.
Postupně jsme podlehly UP Olomouc a Novému Jičínu 0:2 a po boji DDM Brno 1:2. Žádná sláva, hledaly
jsme se snad na všech herních postech, post nahrávačky téměř neexistoval. Zápasy odehrála převážně
lavička a děvčata podala výkon na hranici svých
možností.
Další den byl ve znamení souboje s družstvem
Lanškrouna, který s námi hraje krajský přebor.
Zpočátku trocha ostychu a vysoká prohra v prvním setu. Změnou taktiky jsme zcela jednoznačně
zase my druhý set vyhrály. V tiebreaku se nám
nepodařilo dodržet domluvený styl hry, prohra
1:2. Další zápas s Mittalem Ostrava se nesl ve stejném
duchu, opět nám v tiebreaku došly síly 1:2. Vše jsme
napravily podvečerní výhrou s PVK Prostějov 2:0. Náročný den a večerní déšť nás zahnal záhy do postelí.
Poslední den, den pravdy, nastal. Ranní zápas
s Moravskou Třebovou jsme opět prohrály 0:2. Možnost postupu nezajišťoval poslední zápas, a to vítězství 2:0. Soupeř z Frýdku -Místku, který do teď vše
prohrával, přijel v úplně jiném složení. Tak takhle se
bojuje o postup. Nedělní soupeři proti nim neměly
šanci, bohužel ani my. Tak lze konstatovat, že jsme
se nakonec vyautovaly navzájem, týmy z Pardubicka
proti Moravě. Na Poličku zbyl Černý Petr.
Žákyním začal 17. října Krajský přebor Pardubicka,
do kterého vstoupily výhrou 2x 3:0 nad Ústím nad
Orlicí. Letos opět bojujeme o možnost hrát finále A,
tedy být mezi první čtveřicí, medaile by nám letos
neměla uniknout.
Har
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HOKEJBAL
Výsledky družstev SK Kometa Polička

Střely: 15:20, vyloučení: 3:0, využití přesilovek:
0:1, oslabení: 0:0

Mladší žáci - Mistrovství ČR,
skupina Východ
Sobota 25. 09. 2010
HBC Hradec Králové 1988
- SK Kometa Polička
2:5 (2:2,0:1,0:2)
Střely: 19:15, vyloučení: 0:2, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:1
HBC Hradec Králové 1988
- SK Kometa Polička
2:5 (1:1,1:3,0:1)
Střely: 21:19, vyloučení: 4:0, využití přesilovek:
0:2, oslabení: 0:0
Sobota 02. 10. 2010
ERA Svítkov Stars Pardubice
- SK Kometa Polička
1:8 (0:3,1:1,0:4)
Střely: 7:24, vyloučení: 2:3, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0
ERA Svítkov Stars Pardubice
- SK Kometa Polička
3:11 (1:4,1:4,1:3)
Střely: 4:39, vyloučení: 2:2, využití přesilovek:
0:1, oslabení: 0:1
Sobota 16. 10. 2010
SK OEZ Testa Letohrad
- SK Kometa Polička
0:5 (0:3,0:2,0:0)
Střely: 6:22, vyloučení: 0:0, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0
SK OEZ Testa Letohrad
- SK Kometa Polička
2:6 (0:2,2:3,0:1)
Střely: 8:47, vyloučení: 0:0, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0

Průběžné pořadí
Poř. Název týmu

Z V VP R P Skóre

B

HBC Autosklo-H.A.K.
1.
Pardubice

8 8 0 0 0

24

2. SK Kometa Polička

8 6 1 1 0 50:14 21

HBC Hradec Králové
3.
1988

8 5 1 1 1 33:16 18

4. Ježci Heřmanův Městec

8 4 0 1 3 38:20 13

5. SK OEZ Testa Letohrad

8 2 1 0 5 25:43

8

ERA Svítkov Stars
6.
Pardubice

8 0 0 0 8 12:47

0

7. HC Jestřábi Přelouč

8 0 0 0 8 10:85

0

Starší dorost - Národní hokejbalová liga,
skupina Východ
Neděle 26. 09. 2010
HC Jestřábi Přelouč - SK Kometa Polička
1:4 (0:1,0:2,1:1)
Střely: 32:51, vyloučení: 6:7, využití přesilovek:
1:0, oslabení: 0:0
HC Jestřábi Přelouč - SK Kometa Polička
0:2 (0:1,0:1,0:0)
Střely: 31:54, vyloučení: 14:11, využití přesilovek: 0:0, oslabení: 0:0
Neděle 03. 10. 2010
SK Kometa Polička - TJ Lokomotiva
Česká Třebová B
3:0 (1:0,0:0,2:0)
Střely: 38:14, vyloučení: 8:6, využití přesilovek:
1:0, oslabení: 0:0
SK Kometa Polička - TJ Lokomotiva
Česká Třebová B
7:2 (2:0,2:2,3:0)
Střely: 34:14, vyloučení: 2:4, využití přesilovek:
2:0, oslabení: 0:0
Neděle 10. 10. 2010
SK Kometa Polička - HBC Jokerit Chrudim
4:3 (2:1,2:2,0:0)
Střely: 23:24, vyloučení: 4:4, využití přesilovek:
1:2, oslabení: 0:0
SK Kometa Polička - HBC Jokerit Chrudim
3:2 ss (0:0,1:0,1:2)
Střely: 32:21, vyloučení: 2:5, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0

Průběžné pořadí
Poř. Název týmu
1. SK Kometa Polička
HBC Autosklo-H.A.K.
2.
Pardubice A
HBC Hradec Králové
3.
1988

Z V VP R P Skóre

B

10 10 0 0 0 102:10 30
10 10 0 0 0

87:6

30

10 7 1 0 2 36:17 23

4. Ježci Heřmanův Městec

12 7 0 0 5 31:24

5. SK OEZ Testa Letohrad

12 6 0 0 6 48:25 18

ERA Svítkov Stars
6.
Pardubice
HBC Autosklo-H.A.K.
7.
Pardubice B

21

10 3 0 1 6 25:47 10
10 2 0 0 8

9:82

6

8. 1.HBC Svitavy

8 0 0 0 8

2:36

0

TJ Lokomotiva Česká
9.
Třebová

10 0 0 0 10 0:93

0

Starší žáci - Mistrovství ČR,
skupina Východ
Sobota 25. 09. 2010
HBC Hradec Králové 1988
- SK Kometa Polička
1:2 ss (0:0,0:1,1:0)
Střely: 21:20, vyloučení: 2:1, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0
HBC Hradec Králové 1988
- SK Kometa Polička
2:6 (1:2,0:1,1:3)
Střely: 20:25, vyloučení: 7:6, využití přesilovek:
0:2, oslabení: 0:1
Sobota 02. 10. 2010
ERA Svítkov Stars Pardubice
- SK Kometa Polička
1:4 (0:3,0:0,1:1)
Střely: 11:30, vyloučení: 3:6, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:0
ERA Svítkov Stars Pardubice
- SK Kometa Polička
1:4 (0:2,0:1,1:1)
Střely: 11:35, vyloučení: 1:4, využití přesilovek:
1:0, oslabení: 0:0
Sobota 16. 10. 2010
SK OEZ Testa Letohrad
- SK Kometa Polička
3:2 ss (0:0,1:0,1:2)
Střely: 14:21, vyloučení: 3:2, využití přesilovek:
1:0, oslabení: 0:0
SK OEZ Testa Letohrad
- SK Kometa Polička
1:6 (0:3,1:0,0:3)

23

65:8

Průběžné pořadí
Poř. Název týmu
1. SK Kometa Polička

Z V VP R P Skóre

B

8 7 1 0 0

23

37:9

TJ Lokomotiva Česká
Třebová B

8 6 0 0 2 25:18 18

3. HBC Jokerit Chrudim

8 4 0 1 3 43:13 13

4. SK Holcim Prachovice

8 1 0 0 7

8:39

3

5. HC Jestřábi Přelouč

8 1 0 0 7 11:45

3

2.

Muži - 1. národní hokejbalová liga,
skupina Východ
Neděle 26. 09. 2010
SK Kometa Polička - HBC Hradec
Králové 1988 B
3:4 ss (0:1,1:1,2:1)
Střely: 33:19, vyloučení: 3:5, využití přesilovek:
1:1, oslabení: 0:0
Neděle 03. 10. 2010
SK Kometa Polička
- Ježci Heřmanův Městec
3:5 (0:3,1:2,2:0)
Střely: 24:32, vyloučení: 8:9, využití přesilovek:
2:2, oslabení: 0:0
Sobota 09. 10. 2010
SK Kometa Polička - SHC Opava
1:4 (0:1,0:1,1:2)
Střely: 20:32, vyloučení: 7:6, využití přesilovek:
0:1, oslabení: 0:0
Neděle 10. 10. 2010
SK Kometa Polička -

TJ Sokol Poruba
4:0 (1:0,1:0,2:0)
Střely: 43:23, vyloučení: 6:6, využití přesilovek:
1:0, oslabení: 0:0
Neděle 17. 10. 2010
HC Jestřábi Přelouč
- SK Kometa Polička
0:4 (0:0,0:2,0:2)
Střely: 39:39, vyloučení: 4:6, využití přesilovek:
0:0, oslabení: 0:1
Průběžné pořadí
Poř. Název týmu

Z V VP R P Skóre

B

1. SK Jihlava

9 8 0 0 1 53:17 24

2. TJ ACS Malenovice SV

9 6 1 0 2 58:18 20

3. HBC Vsetín

9 5 2 0 2 36:14 19

4. SK Sudoměřice

9 6 0 0 3 44:28 18

5. SHC Opava

8 5 0 1 2 25:16 16

6. HC Jestřábi Přelouč

9 4 0 2 3 22:21 14

7. HBC Rigum Hodonín

9 3 2 0 4 35:34 13

8. SK Kometa Polička

9 3 0 2 4 23:29 11

ERA Svítkov Stars Par9.
9 3 0 0 6 25:37
dubice

9

10. Ježci Heřmanův Městec

8 2 0 0 6 25:57

6

HBC Hradec
11.
1988 B

8 0 2 0 6 13:40

4

8 0 0 2 6

2

12. TJ Sokol Poruba

Králové

7:55

Domácí zápasy SK Kometa Polička
v listopadu
muži
neděle 07. 11. 10, 13.00
SK Jihlava
sobota 27. 11. 10, 13.00
SK Sudoměřice
neděle 28. 11. 10, 10.00 HBC Rigum Hodonín
dorost
neděle 07. 11. 10, 9.00
HC Jestřábi Přelouč
neděle 07. 11. 10, 11.00
HC Jestřábi Přelouč
starší žáci
sobota 20. 11. 10, 10.00
HC Jestřábi Přelouč
sobota 20. 11. 10, 12.45
HC Jestřábi Přelouč
mladší žáci
sobota 13. 11. 10, 10.00
1. HBC Svitavy
sobota 13. 11. 10, 11.30
1. HBC Svitavy
sobota 20. 11. 10, 11.30
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B
sobota, 20. 11. 10, 14.15
HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice B

TURISTÉ ZVOU
Pátek – neděle 12. - 14. 11. Za posledním puchýřem. Vlakový zájezd na 39. ročník oblíbené celostátní
akce tentokrát do Vizovic. Účast na pěších akcích
a předávání štafety příštímu pořadateli – KČT Plzeň.
Vedoucí akce: Jiří Andrle
Sobota 20. 11. Listopadová vycházka. Sraz v 9.00
hod u fotbalového stadionu a přes Korouhev a Jedlovou do Bystrého. Linkovým autobusem do Poličky.
Trasa 19 km. Vedoucí akce: ing. Karel Müller
Sobota 4. prosince – Zimní Svojanov – 37. ročník.
Sraz účastníků v 8.00 hod před gymnáziem v Poličce.
Polička – Balda – Hamry – Svojanov – Hartmanice
– Bystré
Návrat autobusem z Bystrého s příjezdem do Poličky v 18.10 hod. Trasa 20 km. Vedoucí akce: Zdena
Mihulková
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.

PLAVECKÝ BAZÉN
1. pondělí 6.00-7.30 h.,
10.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
2. úterý
6.00-8.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.
3. středa
6.00-8.00 h.,
17.30-19.00 kon. plav.,
19.00-20.00 h.
4. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h., AQUAEROBIC
5. pátek
6.00-8.00 h.,
12.00-20.00 h.
6. sobota 14.00-20.00 h.
7. neděle ZAVŘENO
8. pondělí 6.00-7.30 h.,
10.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
9. úterý
6.00-8.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.
10. středa 6.00-8.00 h.,
17.30-19.00 kon. plav.,
19.00-20.00 h.
11. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h., AQUAEROBIC
12. pátek 6.00-8.00 h.,
12.00-20.00 h.
13. sobota 14.00-20.00 h.
14. neděle ZAVŘENO
15. pondělí 6.00-7.30 h.,
10.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
16. úterý
6.00-8.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.
17. středa 14.00-20.00 h.
18. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h., AQUAEROBIC
19. pátek 6.00-8.00 h.,
12.00-20.00 h.
20. sobota 14.00-20.00 h.
21. neděle ZAVŘENO
22. pondělí 6.00-7.30 h.,
10.00-12.30 h. 2 dráhy,
12.30-13.30 h.,
14.30-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
23. úterý
6.00-8.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.
24. středa 6.00-8.00 h.,
17.30-19.00 kon. plav.,
19.00-20.00 h.
25. čtvrtek 6.00-7.30 h.,
14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h., AQUAEROBIC
26. pátek 6.00-8.00 h.,
12.00-20.00 h.
27. sobota 14.00-20.00 h.
28. neděle ZAVŘENO
29. pondělí 6.00-7.30 h.,
10.00-12.30 h. 2 dráhy,
12.30-13.30 h.,
14.30-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
30. úterý
6.00-8.00 h.,
17.00-18.00 h. 2 dráhy,
18.00-20.00 h.

Aktuální informace a případné změny budou
zveřejněny na internetových stránkách města Poličky a ve vývěsní tabuli před plaveckým bazénem.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27o C. Těšíme se na vás
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.
UPOZORNĚNÍ:
Při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY
St: muži 16.30-19.30 h., Čt: maminky s dětmi od
půl roku věku dítěte: od 16.00 – 16.30 hod.; ženy
16.30-19.30 h., Pá: muži 16.30-19.30 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
plaveckým bazénem. VSTUPNÉ DO FITCENTRA
SE HRADÍ U INSTRUKTORA
Plavání kojenců a batolat v Poličce: zkušená
instruktorka s dlouholetou praxí provádí plavání
kojenců a batolat doma ve vaně.
Kurzy pod vedením zkušených instruktorek a instruktora pokračují: zdokonalovací k., delfínek, plavání hrou, plavání rodičů s dětmi v malém bazénku
a velkém bazénu., plavání kojenců a batolat od půl
roku věku dítěte, kurz pro těhotné.
Kurzy vedou proškolené instruktorky a instruktor s dlouholetou praxí.
Přihlášky obdržíte na plaveckém bazénu při
úvodní přednášce, na kterou se můžete osobně
nebo telefonicky objednat. (č. tel. 461 725 631 nebo
737 867 342, 731 020 030,
email: bazen@tespolicka)
Těšíme se na vás
Aktuální informace a změny o provozu budou
zveřejněny na vývěsní tabuli na koupališti a před
plaveckým bazénem.
ZIMNÍ STADION:
Veřejné bruslení:
každou sobotu a neděli: 14.00-15.30 h.,
Vstupné děti
15,- Kč, dospělí 30,- Kč
Pronájem ledové plochy:
p. Grubhoffer 605 246 743.

TENIS
25. 9. byla zakončena letní sezona závěrečným
oddílovým turnajem, při kterém nejde až tak
o výsledek, ale o snězení prasátka, vypití pivečka,
zazpívání a zatančení si při živé hudbě, kterou připravili Béďa Vincenc a Petr Pražan. Turnaj hrálo 13
dvojic mnohdy i smíšených a z vítězství se překvapivě radovala dvojice Marcel Hlouš a Zdeněk Jílek,
která si odnesla šampus a krásný diplom, věnovaný
účastníky turnaje.

Sobota 2. 10. byla věnována stavbě nafukovací
haly, abychom nemuseli v zimě zahálet. Konečně
jsme se sešli v pořádném počtu a stavba proběhla
v krátkém čase a bez velké námahy. Díky všem
38 pracovníkům a věříme, že to bude číslo pravidelné.
V sobotu 16. 10. byla Generačním turnajem
za účasti sedmi dvojic otevřena halová sezona
2010/11. Systém byl jednoduchý, hrálo se každý
s každým na jeden set.
Jedna dvojice byla trošku jiná, neboť se v ní
objevila zástupkyně něžného pohlaví Klára Kotoučková, která ovšem nebyla pouze do počtu, ale
v některých okamžicích byla lepší než její partner
Pavel Stříteský, a mnozí měli velké problémy proti
ní uhrát výměnu. Výbornou formu na začátku sezony předvedli Martin Beneš a Radek Blafka, kteří
neztratili ani set a turnaj zaslouženě vyhráli.
Konečné pořadí:
1. Beneš Martin – Blafka Radek
2. Skřebský Míla – Fiala
3. Hrubý Zdeněk – Kadidlo Michal
4. Teplý Ivo – Jílek Zdeněk
5. Scheib Láďa – Kadidlo Lukáš
6. Stříteský Pavel – Kotoučková Klára
7. Cik Jarmil – Lorenc Lukáš
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