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Noviny občanů města Poličky a okolí
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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY
V pondělí 8. listopadu se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva města Poličky.
Nové zastupitelstvo zvolilo po slavnostním slibu
starostu města. Tím se již druhé volební období
stal Jaroslav Martinů. Zvoleny byly i dvě místostarostky – JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. pokračuje
pro další volební období jako dlouhodobě neu-

volněná, místostarostka Marie Kučerová bude pro
tuto funkci dlouhodobě uvolněná. Do rady města
zasednou – MUDr. Jiří Toman, MUDr. Miloslav
Kapras, MVDr. Jiří Teplý a Mgr. Jan Matouš. Nově
zvolené vedení města představilo i své priority. Pro starostu města je to např. rekonstrukce
poličského nádraží, projekt kanalizace, opravy
chodníků, velký projekt rekonstrukce hradu Svojanova, rekonstrukce škol, školek, sportovišť, další rekonstrukce bazénu a pokračující revitalizace
historického centra. Místostarostka JUDr. Marie
Tomanová zdůraznila význam podpory kultury
a festivalů, které v Poličce mají tradici, místostarostka Marie Kučerová chce podpořit bezpečnost
a pořádek ve městě, tím i funkci městské policie,
spolupráci s osadními výbory, podporuje i rekonstrukci místního koupaliště. Celé vedení města se
shodlo v podpoře občanských sdružení, jejichž
činnost má pro naše město obrovský přínos
a význam.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

PROJEV STAROSTY NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLIČKY
Dámy a pánové, vážení spoluobčané,
velice si vážím a je pro mne velkou ctí, že vám
mohu poděkovat za účast ve volbách a za vaše
hlasy pro nově zvolené členy Zastupitelstva města
Poličky. V této chvíli chci poděkovat i kolegům
zastupitelům za moje zvolení do funkce starosty
našeho města.
Mám velikou radost, že dnes mohu navázat na
svůj první projev ve funkci starosty z r. 2006, kdy
jsem vyzval k odložení stranických dresů včetně
politických intrik a ke společné práci pro naše
město Poličku.
Myslím, že v minulém období jsme byli svědky
poctivé snahy zastupitelů o rozvoj všech oblastí
našeho města. Za minulé období došlo k realizaci
mnoha významných akcí bez jediné koruny úvěrů,
a to za současného splácení nemalých dluhů z minulých let.
Dneska sklízíme ovoce z obyčejné poctivé
práce lidí našeho města. Jsem moc rád a velice si
vážím, že v našem městě je na prvním místě slušnost, poctivost, ochota naslouchat druhému názoru

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme vám i všem vašim
blízkým příjemné
prožití vánočních svátků
a v novém roce 2011
pevné zdraví a mnoho štěstí a spokojenosti.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Kučerová, místostarostka
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a ochota setkávat se s lidmi s odlišnými názory. Já
osobně již velmi dlouho beru všechny vznešené
politické ideály s rezervou a naopak je pro mě důležitější lidský rozměr každého člověka.
Není pochyb, že naše město je plné života
v podobě rozmanitých občanských aktivit, které
jsou pro život v našem městě velmi prospěšné
a prokazují odvěkou pravdu, že největší bohatství
je práce a aktivita občanů. Naší velkou snahou
musí být, aby v dnešním falešném světě, kdy se
zdá, že význam práce každého člověka se vytrácí,
nedopustit, aby lidé ztratili víru ve své možnosti
a upadli do beznaděje, že nic nemá cenu a že stejně
nic nezmohou.
Každé město musí být nablízku svým občanům,
poslouchat tep a dech všedního dne, rozumět a mít
pochopení pro lidské starosti a trápení. Jen takové
město, které neustále harmonizuje zájmy všech
svých občanů, váží si jejich práce, podporuje společenské aktivity, může dlouhodobě prosperovat.
Ještě jednou děkuji a moc prosím o pokračování v práci na dalším rozkvětu našeho města Poličky.
Děkuji moc.

BAZÉN OTEVŘEN I V NEDĚLI
Provoz poličského bazénu bude v prosinci každou
neděli: 5. 12., 12. 12., 19. 12., 26. 12.,
od 14.00 do 18.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu
Děkujeme všem návštěvníkům bazénu
za návštěvu v roce 2010,
Do nového roku přejeme mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů.

ZEPTALI JSME SE STAROSTY
Blahopřejeme ke zvolení a dovolujeme se zeptat:
Jak máte rozvrženu pracovní dobu? Kdy Vás bude
možno zastihnout na městském úřadě?
Děkuji za blahopřání! Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR jedná v 6 týdenních cyklech, kdy 2 týdny
(úterý – pátek) probíhá schůze. V dalších 4 týdnech
jsou buď jednání výborů, která trvají většinou 1 den
v týdnu, anebo je období, kdy by měl být poslanec
nablízku svým voličům v místě, odkud pochází. Věřím, a dosavadní zkušenosti za půl roku to prokazují,
že v průměru budu větší část měsíce v Poličce. Stále
platí, tak jako celých 8 let mého působení na radnici,
že občané se na mě mohou obracet nejenom v pracovní dny, ale i v sobotu a v neděli, osobně i telefonicky. Na telefonu jsem k dispozici nepřetržitě. Rád
bych zdůraznil, že mým cílem je zodpovědně vykonávat funkci starosty. Důkazem toho je i skutečnost, že
za 8 let mého působení na radnici jsem pouze 1 den
nepřišel do práce a nikdy jsem nevynechal za 16 let
jednání zastupitelstva a 12 let jednání rady města.
Lze už nyní vyúčtovat finance, které byly vloženy
do rekonstrukce náměstí?
Parter: Rozepište, prosím, na dlažbu, doplňky
a další. Kolik hradí město, kolik EU?
Klidová zóna: Kolik zaplatilo město, kolik EU?
Komunikace, parkoviště a chodníky: Kolik hradí
město, kolik majitelé sítí?
Celkové náklady I. etapy regenerace náměstí,
na základě výběrových řízení, činí 16.341.655,- Kč.
(pokr. na str. 3)

PORTRÉTY ZASTUPITELŮ
Prostřednictvím sekretariátu města jsme požádali všechny zvolené zastupitele, aby se představili
v prvním čísle Jitřenky po ustavující schůzi zastupitelstva všem občanům. Chtěli jsme, aby zaslali svoji
fotografii, uvedli jméno, věk, profesi a poličské
téma jednou větou.
Oldřich Báča,
53 let, jednatel stavební firmy
Chtěl bych se zasadit o zlepšení
podnikatelského a sportovního
prostředí v našem městě.

Marie Báčová,
51 roků, jednatelka obchodní
firmy
Děkuji voličům za jejich hlas. Velice si toho vážím a chtěla bych
svými životními zkušenostmi
a znalostmi ve spolupráci s občany Poličky pomoci při dalším
rozvoji našeho města, zejména
v oblasti zaměstnanosti a kultury.
Bohumil Bednář,
předseda finančního výboru,
74 let, důchodce, ekonom
Finanční prostředky rozpočtu
města Poličky především ve prospěch majetku, využitelného širokou občanskou veřejností.
RSDr. Jiří Hejtmánek,
69 let, radiotelevizní mechanik,
energetik
Podporovat výstavbu sociálně dostupných obecních bytů pro mladé rodiny, pokračovat v opravách
a rekonstrukci ulic a chodníků,
vodovodních a kanalizačních sítí
a další infrastruktury.
RNDr. Milan Janečka,
68 let, důchodce
Vše pro blaho Poličky, pro spokojenější občany a krásnější město

Marie Kučerová,
58 let, profese ekonomka
Maximum do budoucnosti Poličky
– bez zadlužování.

MVDr. Jiří Teplý,
41 let, veterinární lékař.
Za Poličku vstřícnou, ke všem
občanům.

MUDr. Patrik Lisý,
38 let, lékař - internista a diabetolog
Pracuji na část úvazku v Poličské
nemocnici s. r. o. na ambulanci
a na část úvazku provozuji soukromou praxi v interní ambulanci
v Bystrém.
Dokončení rozjetých projektů
(oprava a rekonstrukce krytého
bazénu, kanalizace, dokončení
náměstí, hrad Svojanov), trpělivá
práce pro udržení a rozvoj toho,
co se již povedlo (obnova chodníků, cyklostezka, provoz Centra
B. M., Tylova divadla, podpora
sportovních a zájmových sdružení působících v Poličce a okolí),
snaha o hospodaření bez dluhů
a posílení opatření pro větší čistotu a bezpečnost ve městě (mj.
podpora navýšení počtu městských policistů, podpora vybudování obchvatu).

RNDr. Ladislav Scheib
Narodil jsem se v Poličce a vystudoval Gymnázium v Poličce.
Mám doktorát fyziky a dvě postgraduální studia na Vysoké škole
Ekonomické Praha a Bankovním
institutu v Praze.
Mým velkým koníčkem je sport.
Jsem
výkonostním
tenistou
veteránů v Poličce a snažím se
propagovat tento sport do celého
města.
Protože ostatní zastupitelé mají
hlavní snahu vytvořit z Poličky hradební skanzen, můj cíl
je zcela jiný. Budu velice tvrdě
pracovat na zajištění pracovních
příležitostí pro každého, kdo
chce pracovat, a můj druhý úkol
je zajištění vhodných bytů pro
všechny mladé, kteří nám mohou
pomoci v rozvoji města. Při dalších jednaních zastupitelů budu
prosazovat vytvoření komise pro
rozvoj podnikání a zaměstnanosti
v Poličce.

Jaroslav Martinů,
51 let, starosta města, poslanec
PSP ČR
Poctivost a slušnost

Mgr. Jan Matouš,
37 let, provozovatel Informačního
centra
Udržet podporu města zájmové
činnosti, sportu a kultuře, v běžných výdajích úspory plateb za
energie a plyn v zařízeních města,
v investicích zatraktivnění bazénu
o tobogán, parní saunu, vířivku
a bazének pro děti a revitalizace
autobusového nádraží

Bc. Antonín Kadlec,
53 let, tajemník Regionálního
sdružení sportů Svitavy
Okruh mých zájmů, které bych
jako zastupitel chtěl podporovat,
je sport a bezpečnost ve městě.

MUDr. Martin Plšek,
41 let, dětský lékař
Chci se věnovat hlavně oblasti
zdravotnictví a školství.

MUDr. Miloslav Kapras,
58 let, lékař
Práce pro spokojené město

Mgr. Jan Putna,
40 let, jednatel společnosti
Obchvat Poličky je dlouhodobým
cílem, ale na přípravě se musí
začít už teď

Martin Kozáček,
40 let, projektant
Tvář města z hlediska investiční
výstavby, architektury budov
a úprav veřejného prostoru
města.

Mgr. David Šafář,
38 let, zást. ředitele ZŠ
Máme
nastartováno
několik
náročných finančních projektů
(kanalizace, rekonstrukce šk. zařízení, rekonstrukce bazénu,…), je
potřeba se stále chovat hospodárně, jako v řádně fungující rodině.

MUDr. Vlastimil Slezáček,
59 roků, lékař
Rozvoj města bez zadlužování.

MUDr. Jiří Toman,
42, let, lékař.
Polička má mnoho témat. V radě města a zastupitelstvu
se
snažím pracovat tak, aby se zde
dobře žilo nejenom nám, ale i našim dětem.

JUDr. Marie Tomanová,
42 let, právnička, vdaná, 3 děti
Je těžké definovat poličské téma
jednou větou (jak bylo uvedeno
ve Vašem dotazu),
aby to nevyznělo jako fráze. V minulém
volebním období jsem se snažila pracovat ku prospěchu Poličky
a v tom chci také pokračovat napříč „poličskými tématy“.

Petr Zaal,
35 let, Národní manažer ve společnosti Telefonica O2
Rozvoj sportovních a volnočasových aktivit města Poličky, tím je
myšleno nedívat se na pohybové
aktivity pouze jako na sportovní
aktivity pro registrované sportovce, ale jako příležitost využití volného času pro duševní a fyzický
rozvoj.
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ZEPTALI JSME SE STAROSTY
(pokr. ze str. 1)
Z toho dotace činí 15.116.030,- Kč
(92,5%). Akce je rozdělena do následujících částí
stavby:
Parter vč. odvodnění
– 10.590.347,20 Kč
Veřejné a slavnostní osvětlení – 2.092.564,80 Kč
Mobiliář vč. klidové zóny
– 2.218.953,- Kč
Ostatní – projektová dokumentace
atd.
– 1.439.790,- Kč
Realizace II. etapy regenerace náměstí (komunikace, parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení) je hrazena jako celek z vlastních zdrojů města. K realizaci
II. etapy přispěla skutečnost, že je na komunikace
použita stávající žulová dlažba, která se nacházela
pod asfaltem a také byly použity stávající žulové
obrubníky (tím došlo k úspoře finančních nákladů).
Náklady na tuto část stavby, po výběrovém řízení,
činí 9.024.357,60 Kč. Mimo tyto náklady byly vynaloženy další výdaje na výměnu vodovodu a dalších
inženýrských sítí, které naše město nehradí (hradí je
vlastnící inženýrských sítí).
Prý chce město v rámci rekonstrukce náměstí
opravit fasádu radnice?
Minulý rok bylo požádáno o grant z Pardubického kraje na částečnou opravu fasády radnice. Tato
žádost byla neúspěšná z důvodu nedostatku finančních prostředků na straně poskytovatele grantu.
Od letošního roku se realizuje oprava (restaurování)
vstupního portálu do radnice, jejíž dokončení se
předpokládá v příštím roce. V dalších letech budeme i nadále usilovat o získání prostředků na dílčí
opravu fasády radnice.
Pozornost vzbuzuje sídlo prestižní banky – jeden
z mála domů na náměstí s problematickou fasádou.
Může město situaci ovlivnit?
Pravdou je, že stávající úroveň fasády na budově České spořitelny je ostudou našeho města. Naší
dlouhodobou snahou bylo a je docílit její opravy.
V této věci proběhlo několik jednání, která nepřinesla kýžený výsledek. Teprve jednání, která jsem vedl
s ředitelem krajské pobočky v Pardubicích, dávají
naději na tuto opravu. Pan ředitel mě ubezpečil, že
si to osobně bere za úkol. V příštím roce na jaře by
měla být fasáda opravena.
Co říkáte na razantní změnu vzhledu jednoho
z nejstarších poličských domů? (Na domě „u Hezlarů“
vyrostly vikýře a střešní okna – pozn. red.). Památkáři se vyjádřili souhlasně?
Osobně nemám nic proti stavebním úpravám
domu č. p. 91 v ulici Šaffově. Dlouhodobá absence
údržby této cenné stavby v minulosti zapříčinila její
takřka havarijní stav. A tak díky za to, že se nová
paní majitelka pustila do oprav s takovým nadšením
a nasazením. Od stavebního úřadu vím, že nebylo
vůbec snadné vyhovět všem náročným požadavkům,
které k projektu budoucího penzionu měli nejen
hasiči, hygienici a pochopitelně i památkáři. Hlavně kvůli jejich podmínkám byl projekt několikrát
měněn, než bylo získáno jejich závazné stanovisko
k vydání stavebního povolení. Kombinace vikýřů
a střešních oken byla určitým kompromisem mezi
požadavky z hlediska orgánů ochrany veřejného
zdraví a státní památkové péče. Bez kladného vyjádření odboru kultury a cestovního ruchu Městského
úřadu Litomyšl po předchozím odborném stanovisku Národního památkového ústavu v Pardubicích by
nemohlo být vydáno stavební povolení na rekonstrukci této významné památky.

UZÁVĚRKA LEDNOVÉ
JITŘENKY
Upozorňujeme přispěvatele, že z technických
důvodů se, tak jako vždy v prosinci, posouvá
uzávěrka lednové Jitřenky na úterý 15. prosince.
Později bude možno příspěvky přijímat pouze
výjimečně a to po předchozí telefonické domluvě
na tel. 603 526 243.
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Jakou částkou přispělo dosud město na opravu
věže chrámu sv. Jakuba a rodné světničky B. Martinů? Kdy bude rekonstrukce dokončena?
Město Polička přispívá na opravu věže a rodné světničky chrámu sv. Jakuba již od roku 2008.
V roce 2008 uhradilo za opravu a za projektovou
dokumentaci celkem 140 000,- Kč. V roce 2009
přispělo částkou 500 000,- Kč na opravu věže a na
výmalbu 80 000,- Kč. V letošním roce přispělo
částkou 500 000,- Kč. Prioritou č. 1 je dokončení
věže, to by se mohlo podařit v roce 2011 až 2012,
a pak dále by měla v etapách probíhat oprava celé
chrámové lodě.
Je něco nového v kauze tzv. „Witzovy brány“
v městském parku?
Město Polička vyhrálo spor u Okresního soudu
ve Svitavách ve věci vlastnictví části hradebního
opevnění, a to rozsudkem ze dne 20. 8. 2010. Protistrana se proti tomuto rozsudku odvolala a my
v tuto chvíli čekáme na odvolací rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové. Naší velkou snahou
je v této části města dobudovat hradební opevnění
a tím dokončit celistvost úseku Na Valech.
Na městské webové stránce se opakovaně objevují připomínky k dramaturgii Tylova domu. To,
že autorovi dopisů nabízíte osobní schůzku, nic
neřeší. Nebylo by vhodné, aby se situací zabývali
zcela konkrétní lidé (odbor MěÚ, místostarostka
zodpovědná za kulturu, kulturní komise), provedli
analýzu se zcela jasným závěrem?
Vedení města se touto problematikou chce
a bude zabývat. O situaci v Tylově domě, o konkrétních plánech Tylova domu do budoucna
a o názorech občanů, bude se zástupci Tylova
domu jednat vedení města Poličky, rada města
i kulturní komise.
V jednou z rozhovorů pro Jitřenku jste jako poličské „téma“ pro nejbližší období označil autobusové nádraží. Jaké kroky hodláte učinit a kdy?
Autobusové nádraží je jedním z velkých témat
pro nejbližší období. Již v minulých letech proběhlo v této věci několik zásadních jednání a to
včetně majitelů tohoto nádraží z Jihlavy. Snahou
města bylo a stále je odkup a následná rekonstrukce. Cíleným stavem je, aby nádraží vlastnilo naše
město a umožnilo všem dopravcům za stejných
podmínek vjezd. Do této chvíle k dohodě nedošlo,
a proto pracujeme i na alternativním řešení a tím je
částečný odkup pozemku od Českých drah naproti
nádraží a vybudování přiměřeného terminálu, který by umožnil ostatním dopravcům obsluhu jejich
autobusových linek.
Čtenáři Jitřenky postrádají oblíbenou policejní
rubriku. Je-li městská policie placena z veřejných
peněz, nemá poplatník jaksi oprávněný nárok na
informace?
Ano, souhlasím s Vámi, že tato policejní rubrika
byla čtenáři Jitřenky oblíbená a svým způsobem
schází. Důvodem je dlouhodobá pracovní neschopnost velitele městské policie. Slibuji, že se od Nového roku zasadím o pokračování v této tradici.
Při pohledu na složení rady a zastupitelstva je
zřejmé, že se na všem půjde hladce dohodnout. Je
jasné, že si nelibujete v konfliktech, ale není neexistence opozice svým způsobem nebezpečná?
Zde si myslím, že je zapotřebí položit otázku,
jaká má být opozice v malém městě a co od ní
očekáváme. V minulém období v našem městě
probíhala spolupráce na širokém základě politických stran, ale to v žádném případě neznamená, že
je ve všem okamžitý jednomyslný souhlas. Věcná
a konstruktivní diskuse probíhala po celé toto období a to na úrovni vedení města, rady, zastupitelů,
výborů i komisí města. Nejdůležitějším aspektem
bylo a věřím, že i nadále bude, hledat optimální
a efektivní řešení všech problémů města. Jsem
hluboce přesvědčen a mé 6 měsíční zkušenosti
z Parlamentu České republiky, kde toto neplatí, mě
v tom utvrzují, že to je ta nejsprávnější cesta. Město
Polička za poslední léta splatilo z velké části za-

dlužení, které v roce 2002 dosahovalo 105 miliónů
Kč. Nevzalo ani 1 Kč úvěru a realizovalo nemálo
složitých a nákladných akcí. Když porovnáme, a já
si troufnu tvrdit, mnohdy falešnou a účelovou opozici z vrcholné politiky, kde nikdo nikoho neposlouchá, každý je přesvědčen pouze o své pravdě,
a to z různých důvodů a výsledek – katastrofální
zadlužení a mnohé další zbytečné problémy, které
by nemusely být, kdyby se více vzájemně naslouchalo a věcně spolupracovalo. Myslím, že toto téma
je na půl Jitřenky a věřím, že bude příležitost se
k němu ještě vrátit. Děkuji za pochopení.
Zarazilo nás, že se ve vizích nového zastupitelstva neobjevila žádná sociálně – zdravotní témata.
Tedy žádné dětské hřiště, nízkoprahový klub, bezbariérovost zdravotnických pracovišť, azylové byty,
dostupnost lékařské péče i pro ty, kdo nemají vlastní
dopravu,... Znamená to, že tyto problémy zastupitele nezajímají? Kdo konkrétně bude zodpovídat za
zdravotně – sociální problematiku?
V tuto chvíli Vás chci ubezpečit, že tato Vámi
zmiňovaná témata jsou i nadále prioritní, a zde si
dovolím tvrdit, že i pro všechny zastupitele města.
Oblasti, jako dětská hřiště, nízkoprahová a bezbariérová zdravotní a jiná pracoviště, ubytovny
pro bezdomovce, dostupnost lékařské péče jsou
velmi závažná témata, na kterých je naší velkou
povinností nepřetržitě pracovat a zlepšovat je. Myslím, že se v minulých letech mnohé věci zlepšily,
mnoho bezbariérových vstupů na chodníky, celé
náměstí bude bezbariérové, neustálá péče a údržba dětských hřišť, jednání s majiteli soukromých
zdravotnických zařízení, zásadní úprava areálu
AZASS a mnohé další. V tuto chvíli probíhá rozdělení a optimalizace pracovní náplně mezi mnou
jako starostou a místostarostkou Marií Kučerovou.
Věřím, že tato témata budou oblastí, kterou úspěšně přebere po JUDr. Marii Tomanové paní Marie
Kučerová, samozřejmě i s mým přispěním a podporou. I nadále budeme vycházet z přijatého komunitního plánu sociálních služeb, který má město
zpracován a kde se tato témata objevují.
Jak je možno přihlásit se do odborných komisí
rady města?
Zájem o práci v odborných komisí vítáme a přihlášky je možné podávat na sekretariátu starosty
města.
Zájem občanů o veřejná zasedání zastupitelstva je dlouhodobě minimální. Napadá Vás, jak
učinit jednání atraktivnějšími? A je vůbec v zájmu
zastupitelů, aby jejich postoje byly transparentní?
Obecně platí, že z mnoha různých důvodů
zájem o veřejný život upadá, a to nejen o veřejná
zasedání zastupitelstva. Myslím, že největším příkladem a zároveň i nejzávažnější věcí, je minimální počet členů v politických stranách a to napříč
politickým spektrem. To má dle mého názoru zcela
zásadní dopad na vygenerování schopných a hlavně státnicky uvažujících lidí, kteří jsou připraveni
vést města, kraje, ale hlavně stát a mít na 1. místě
zájem společnosti a ne svůj. Opět se omlouvám,
ale i toto je téma tak složité a závažné, že v krátké
odpovědi nemohu popsat vše, co v sobě cítím a co
bych rád pomohl změnit.
Před nedávnem pořádalo vedení města pravidelné tiskové konference. Šlo o vcelku solidní
možnost, jak získat informace. Nebylo by dobré se
k této praxi vrátit?
Máte pravdu, nicméně časem došlo ke snížení
zájmu ze strany sdělovacích prostředků. Praxe
poslední doby je taková, že jednotlivá média buď
zavolají, což je nejčastější situace, anebo si domluví
schůzku. Osobně mohu potvrdit, že mě každý týden kontaktuje několik novinářů včetně lidí z rozhlasu. Čas od času přijede i televizní štáb televize.
V této věci vše záleží pouze na přání pracovníků
sdělovacích prostředků, jaké formě spolupráce dávají přednost. Osobně Vás mohu ubezpečit, že jsem
si nikdy nedovolil odmítnout žádost o poskytnutí
informací.

ZPRÁVY Z RADNICE

Svoz odpadu připadající na pátek 24. 12. 2010
proběhne beze změny.

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města
Poličky konané dne 25. října 2010
RM schvaluje Smlouvu o podmínkách zřízení
stavby se Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje, Pardubice na akci „Přechod pro chodce na ul.
Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě
o partnerství mezi Městským muzeem a galerií
Polička a občanským sdružením Pontopolis dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě
o partnerství mezi Městským muzeem a galerií
Polička a občanským sdružením MaTami, centrum
pro rodinu dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na
dodavatele akce „Revitalizace hradu Svojanov pro
rozvoj cestovního ruchu v regionu“ firmě První
litomyšlská stavební a. s., Litomyšl, dle důvodové
zprávy.
Usnesení přijatá na 25. schůzi Rady města
Poličky konané dne 15. listopadu 2010
RM pověřuje starostu pana Jaroslava Martinů
k zastupování Města Poličky ve valné hromadě

svazku obcí Česká inspirace. V případě nepřítomnosti starosty města je zastupováním Města Poličky
pověřena místostarostka paní Marie Kučerová.
RM pověřuje místostarostku paní Marii Kučerovou k zastupování Města Poličky ve svazku obcí
Mikroregion Poličsko.
RM pověřuje místostarostku paní Marii Kučerovou k zastupování Města Poličky ve valné hromadě
svazku obcí Královská věnná města.
RM pověřuje místostarostku paní Marii Kučerovou k zastupování Města Poličky ve valné hromadě
svazku obcí Českomoravské pomezí.
RM schvaluje změnu kalkulace pro stočné na
rok 2010.
RM schvaluje úpravu ceny Smlouvy o pronájmu
VO, o jeho provozování a správě se společností CITELUM, a.s., pro rok 2010 dle důvodové zprávy.
RM Poličky jmenuje paní Miladu Kalinovskou
ředitelkou Mateřské školy Čtyřlístek Polička, den
nástupu do funkce je 1. 12. 2010.
Kompletní usnesení je k dispozici k nahlédnutí
na sekretariátě starosty města.

NOVÉ EVROPSKÉ PROJEKTY MĚSTA POLIČKY
„Milionový dárek“ pro hrad Svojanov
Město Polička bude realizovat díky evropským
dotacím další významný projekt. Starosta města Jaroslav Martinů obdržel zprávu o schválení projektu
„Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního
ruchu v regionu“. Projekt je vedený v Regionální
operačním programu NUTS II Severovýchod a bude
realizován v letech 2011 – 2012. Výše dotace je cca
30 milionů korun, město Polička se bude podílet částkou cca 5 milionů korun.
Co náš hrad v nejbližším období díky dotaci čeká?
Rozšíření stávajících prohlídkových tras prostřednictvím revitalizace nejvýznamnějších objektů hradu
Svojanova (Dům zbrojnošů a Hradní palác), obnova
vnějších hradeb a vybudování nové venkovní prohlídkové trasy kolem hradebního obvodu s vyhlídkou a altánem, vybavení interiéru Domu zbrojnošů novými
expozicemi, které představí historickou zbroj. Expozice by měly být interaktivní, tudíž atraktivní a zábavné
pro návštěvníky. Součástí projektu jsou i významné
marketingové a propagační aktivity. Je téměř symbolické, že jsme dotaci získali v roce, kdy slavíme 100leté
výročí vlastnictví hradu městem Poličkou. Město Polička si pro svůj hrad nemohlo přát lepší dárek.
Úspěšný projekt Královských věnných měst
Projekt s názvem „Královská věnná města známá,
ale nepoznaná...“, který podal svazek obcí Královská
věnná města, jehož je Polička členem, byl úspěšný!
V těchto dnech svazek obdržel zprávu o schválení
projektu o poskytnutí dotace v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod. Schválením tohoto projektu ve výši 3 milionů korun máme
možnost čerpat evropské dotace na prezentaci fenoménu královských věnných měst a realizovat velký
objem propagace za minimální finanční spoluúčasti
města. Přibližná částka spoluúčasti na jedno město by
měla po celkovém vyúčtování projektu představovat
pouhých 30 tisíc korun.
Projekt je tedy zaměřen na propagaci a prezentaci
královských věnných měst a zahrnuje mimo jiné:
• Tvorbu jednotného vizuálního stylu prezentace
svazku obcí Královská věnná města
• Tvorbu produktů cestovního ruchu se zaměřením
na podporu cestovního ruchu v jednotlivých městech (programy v rámci produktu Školní výlet do
věnných měst, tvorba programů pro rodiny s dětmi, tvorba programů pro teenagery a věčné mladé
návštěvníky, tvorba programů pro seniory).

SBĚR A SVOZ ODPADU
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

•

Tvorbu a vydání kulturního kalendáře královských věnných měst
• Tvorbu souboru propagačních tiskovin a médií
propagujících věnná města z pohledu cestovního
ruchu
• Oživení historických center věnných měst
• Prezentaci věnných měst v ČR i zahraničí
• Obnovení tradice volby královen věnných měst
• Rozšíření tradice pořádání výtvarných salonů
v jednotlivých městech
• Vydání prodejního manuálu pro cestovní kanceláře
V nejbližším období nás, královská věnná města
(Polička, Chrudim, Vysoké Mýto, Hradec Králové,
Mělník, Nový Bydžov, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Jaroměř), čeká velký kus práce, ale pro prezentaci a propagaci našich měst to jistě stojí!
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

Provozní doba zařízení LIKO SVITAVY a.s.
v období od 24. 12. 2010 do 3. 1. 2011
Sběrný dvůr Polička
PÁ
24. 12.
Zavřeno
SO
25. 12.
Zavřeno
PO
27. 12.
12.00 – 16.30
ÚT
28. 12.
Zavřeno
ST
29. 12.
12.00 – 16.30
ČT
30. 12.
Zavřeno
PÁ
31. 12.
Zavřeno
SO
1. 1.
Zavřeno
Překladiště Polička
PÁ
24. 12.
Zavřeno
SO
25. 12.
Zavřeno
PO
27. 12.
6.00 – 13.30
ÚT
28. 12.
6.00 – 13.30
ST
29. 12.
6.00 – 13.30
ČT
30. 12.
6.00 – 13.30
PÁ
31. 12.
Zavřeno
SO
1. 1.
Zavřeno

Sběrné suroviny Polička
22. 12. 2010 – 3. 1. 2011
Zavřeno

CHARITATIVNÍ INTERNETOVÁ
AUKCE

Domov na zámku Bystré připravuje na dny
7. - 14. prosince na aukčním serveru www.aukro.cz
charitativní aukci darů věnovaných osobnostmi
z politické, společenské, kulturní, sportovní oblasti,
významnými firmami, sportovními kluby, divadly.
Výtěžek aukce bude věnován na volnočasové
kulturní a sportovní aktivity obyvatel Domova na
zámku. Cílem těchto aktivit je integrace zdravotně
postižených do společnosti.
Do charitativní internetové aukce Domova na
zámku Bystré přispěly sportovní kluby - HC Bílí
tygři Liberec, BK Mladá Boleslav, HC Karlovy Vary,
Kometa Brno, PSG Zlín, FK Teplice, FK Mladá Boleslav, AC Sparta Praha, ČEZ Basketball Nymburk.
Aukci podpořily hotely - Hotel Imperial Praha,
KK Hotels, Aquapalace Hotel Praha a také známá
divadla - Městská divadla Pražská, Divadlo PolárNAŠE ATRAKTIVITY V PRVNÍ DESÍTCE ka, Národní divadlo Brno. Přispěli rovněž umělci
- skupina Toxique, Petr Bende, skupina Chinaski,
VÝCHODNÍCH ČECH
výtvarnice Terezie Uherková, Libuše Műllerová,
Petr Bernard a mnozí další.
V soutěži Kudy z nudy 2010 jsme získali hned
Poděkování patří také politikům – senátoru
dvě místa v desítce nejatraktivnějších turistických
Parlamentu ČR Jiřímu Oberfalzerovi, poslanci Parnabídek Východních Čech. Krásné třetí místo získal
lamentu České republiky Petru Tluchořovi, společhrad Svojanov, který zaostával za druhým místem
nosti Bohemian Lines s.r.o. a mnohým dalším.
pouze o dva hlasy. Na desátém místě se umístilo
Charitativní internetová aukce bude na serveru
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce.
www.aukro.cz, v aukci Domova na zámku Bystré
Do hlasování se zapojilo 11 tisíc lidí, kteří ode- spuštěna dne 7. prosince.
vzdali více než 62 tisíc hlasů. Všechny turistické
aktivity zaregistrované na portálu www.kudyzDomov na zámku Bystré
nudy.cz, prošly během května a června 2010 prvním, neveřejným kolem soutěže. V něm odborníci
z oblasti cestovního ruchu vybrali v každém ze 17
turistických regionů deset aktivit, které nominovali
do druhého kola. Celkem tak do veřejného hlasování postoupilo 170 turistických nabídek. Z nich
pak mohla veřejnost od 1. července do 31. srpna
2010 vybírat tu nejlepší. Absolutním vítězem druhého ročníku soutěže o nejatraktivnější tuzemskou
turistickou nabídku se stal zámek Hluboká nad
Vltavou.
Do dalších ročníků této soutěže držme našim
atraktivitám palce, zaslouží si ještě lepší umístění!
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

4

CHARITA – POZVÁNKY
Milí spoluobčané,
až v sobotu 8. ledna v ulicích města Poličky
potkáte četné kopie Kašparů, Melicharů a Baltazarů, nelekejte se. Nejde o žádnou hromadnou
genetickou manipulaci jako případ u zázračně zrozené ovečky Dolly. Uplynul rok a do Poličky opět
dorazila Tříkrálová sbírka.

Lonští tři králové, kteří jeli koňmo v čele
průvodu a právě se klanějí před jeslemi
v DPS Penzion.
Jako v letech předchozích ji pořádá Oblastní
charita Polička a je připravena její výtěžek využít
ve prospěch potřebných. Proto je jejím záměrem za
získané prostředky koupit svozové vozidlo klientů
AC dílen a Denního stacionáře (na něj po tři roky
z TKS spoříme a bude koupeno v roce 2012), dále
za ně pořídíme auto pro terénní službu Sanace
rodiny (obsluhovaná oblast bude Polička a k ní
spádové obce), doplníme také fond pro přímou
pomoc potřebným a ušetříme i na vytvoření
a aplikaci přednáškového cyklu Vzdělávání proti
zadlužování.
Tříkrálová sbírka má svůj praktický účel, ale
i starobylé kouzlo. K němu opět přispěje tříkrálový průvod, který vyjde v sobotu v 9.00 hodin
od kostela svatého Jakuba, přes náměstí až k DPS
Penzion, aby koledníci udělali radost našim seniorům. Pak se skupinky rozejdou k návštěvě
domácností, kde budou vděčni za vaše milé přijetí
i štědrost. Potěší nás, když se i vy přijdete podívat,
jak to nám, koledníkům, v průvodu sluší a kolik
nás je.
Zdá se, že Tříkrálová sbírka je zázrak snad větší,
než skvělé genetické objevy. Propojuje malé i velké,
mladé i staré v dobrotě, v ochotě ke vzájemné pomoci a k lidskému porozumění. Každý z účastníků,
koledník, dobrovolník, charitní pracovník, dárce,
obdarovaný, klient… v ní hrají svoji roli. Ta role je:
Člověk originální a dobrý. Připojte se do hry.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Město Polička

Nabídka pronájmu
nebytových prostor
v centru města
Město Polička nabízí pronájem nebytových
prostor v přízemí a suterénu domu č.p. 3 na ulici
Riegrova v Poličce (bývalá prodejna zeleniny Vitamín D), a to prodejní plochy o výměře 24 m2 s příslušenstvím (2 sklady, umývárna, WC) o výměře
19 m2, tj. celkem 43 m2.
Prostory budou k dispozici od 1. 2. 2011.
Bližší informace lze získat na majetkoprávním odboru MěÚ Polička, dveře č. 19, tel. 461 723 812.

ROK NA NÁMĚSTÍ
Určitě jste si jí všimli také – mladá žena, kterou
letos potkáte skoro každý den na náměstí. Řídí
práce při rekonstrukci Palackého náměstí. Věra
Vašková, stavbyvedoucí firmy Dlažba Vysoké
Mýto, s.r.o. Protože nás zaujala také, položili jsme
jí několik otázek.
IJ: Slyšel jsem, že Dlažba Vysoké Mýto je rodinná firma.
Vašková: No, dá se to tak říct. Firmu vlastní
Bedřich Dudycha a to je můj otec. Pracují u nás
i mé sestry a švagři. Ale firmu tvoří mnohem víc
lidí – v sezóně máme kolem 60 pracovníků.
IJ: Kde všude jste stavěli kromě Poličky?
Vašková: Firma působí v nynější podobě od
roku 2001, takže těch staveb bylo po celých východních Čechách mnoho. Pokud se týká rekonstrukcí náměstí, tak bych mohla jmenovat samozřejmě Vysoké Mýto, ale také Jevíčko, Dobrušku,
Dvůr Králové, Hlinsko a další.
IJ: Je rekonstrukce Palackého náměstí něčím
odlišná?
Vašková: Pro mě bylo zajímavé vidět středověké kanalizační stoky, které se odhalily při výkopech. A z hlediska organizace naší práce bylo velmi náročné to, že rekonstrukce probíhá za takřka
plného provozu na náměstí. Je to náročné pro nás,
ale samozřejmě také pro obyvatele, návštěvníky,
místní obchodníky i čtvrteční trhovce. Chtěla
bych využít této příležitosti a poděkovat všem
občanům Poličky za trpělivost při překonávání
problémů, které s sebou taková stavba přináší
a vedení města za vstřícné jednání. Jsem přesvědčená, že až se náměstí vyloupne ve své plné kráse,
tak budou všichni spokojení a na potíže se časem
zapomene.
IJ: Na části náměstí jste použili původní dlažební kostky. V jakém byly stavu?
Vašková: Naštěstí se stejné kostky, které byly
v projektu, našly i pod asfaltem na náměstí. Když
ho tenkrát pokládali, tak naštěstí nepoužili penetraci, tím se asfalt na kostky nepřilepil a my jsme

je mohli očistit a znovu použít. Materiál je to velmi
kvalitní, jedna kostka jako druhá. To už se dnes
moc nevidí.
IJ: Kdy plánujete kompletní dokončení rekonstrukce?
Vašková: Letos už to bohužel nestihneme. Na
příští rok nám pravděpodobně zůstanou výjezdy
na spodní straně náměstí. Sice nám, až na výjimky, přálo počasí, ale začátkem podzimu se práce
zdánlivě zastavily. Bylo to proto, že jsme dělali
zemní práce pro další čtyři investory, kteří pokládali nové inženýrské sítě. Tím se sice stavba zdržela, ale je dobře, že se městu podařilo přesvědčit
zvláště ČEZ a O2, aby to udělaly, protože by byla
velká škoda, kdyby se muselo náměstí za pár let
znovu rozkopat. A určitě nebylo jednoduché dohodnout to, aby tak velké firmy udělaly v průběhu
roku změnu svých plánů.
IJ: Jaký to je pocit vytvářet něco, po čem budou
lidé chodit třeba několik století?
Vašková: Já to tak neberu. Projekt je hotový
a my ho realizujeme, jak nejlépe umíme. Ale je
fakt, že se to nedělá na pět nebo deset let, takže
během stavby se občas něco řeší tak, aby výsledek
byl optimální.
Děkujeme za rozhovor

ZIMNÍ PROVOZ NA SVOJANOVĚ
Zatímco na většině hradů a zámků u nás skončila návštěvnická sezóna, na Svojanově právě začíná tzv. zimní sezóna. V období listopad - březen,
kdy většina památek je uzavřena, bude hrad návštěvníkům otevřen o víkendech a svátcích od 10
do 16 hodin. Výjimku tvoří krátké období 13. prosince - 7. ledna, kdy i Svojanov zůstane uzavřen.

V období tzv. zimní sezóny návštěvníkům
nabízíme prohlídku tzv. zimního okruhu. Ten zahrnuje nejzajímavější prostory z obou klasických
prohlídkových tras. V době bez sněhové pokrývky
zůstává otevřen i venkovní areál hradu s možností
výstupu na vrchol břitové věže, odkud se otevírá
překrásný pohled do okolní krajiny.
V zimním období jsou opět tradičně obohacovány a rozšiřovány vnitřní instalace. Návštěvníci
se mohou těšit mj. na kolekci dýmek, zapůjčenou
od Městského muzea a galerie v Poličce. Kuriózní
součástí prohlídkové trasy je také nově instalovaný záchod z 19. století. V jarních měsících bude
otevřena zcela nová vstupní historická expozice,
seznamující se stavebním vývojem hradu a s jeho
majiteli
Celoročně je v prostorách vstupní budovy hradu možnost ubytování ve stylových pokojích s dobovým inventářem i v pokojích turistických.
V letošním roce si hrad Svojanov prohlédlo
již 41 500 návštěvníků. V příštích letech je díky
evropské dotaci plánována rekonstrukce významných částí hradu, jeho návštěvnický provoz ale
omezen nebude.
O víkendu 11. – 12. prosince budou probíhat
adventní prohlídky hradu s tradiční vánoční
výzdobou. V sobotu 11. prosince od 17 hodin
se koná adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
ve Starém Svojanově. Vystoupí sbor paní a dívek
z Litomyšle. Chcete-li uniknout alespoň na chvíli
předvánočnímu shonu, přijeďte na Svojanov!
Miloš Dempír
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KAM V ČESKOMORAVSKÉM
POMEZÍ

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička
Prosinec 2010
TYLŮV DŮM
středa
1. 12.

pátek
3. 12.

velký sál TD v 19.00 hodin
TO BYL TEDA SILVESTR!
Zdánlivě banální záminka společného
očekávání příchodu nového roku obrátí
všem zúčastněným životy naruby. Rodinná komedie v podání herců Divadelní
společnosti HÁTA Praha.
Hra je uvedena v rámci Divadelního abonentního cyklu PODZIM 2010
Cena zbylých vstupenek:
150,- / 170,- / 190,- Kč
velký sál TD od 19.00 do 22.00 hodin
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti.

sobota kostel sv. Jakuba v Poličce v 18.00 hodin
4. 12. KONCERT ČESKÉHO CHLAPECKÉHO
SBORU
Soubor vznikl z bývalého chlapeckého
sboru Boni pueri a je uveden v rámci akcí
konaných k Roku B. Martinů. Akce je pořádána ve spolupráci města Poličky a TD.
Vstupné: 90,- Kč
středa
8. 12.

malý sál TD v 17.00 hodin
BOHUSLAV MARTINŮ A MY
Komponovaný pořad k výročí narození
B. Martinů. Akci pořádá Základní umělecká škola Polička ve spolupráci s Tylovým
domem.

čtvrtek malý sál TD v 16.30 hodin
9. 12. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
pátek velký sál TD od 19.00 do 23.00 hodin
10. 12. DOKONČENÁ KURZU TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Závěrečný večer s romantickým názvem VĚNEČEK není žádnou maturitou
z tance, ale krásným poděkováním těm,
kteří vám absolvování společenského
vzdělání umožnili – vašim blízkým. Je
prvním velkým plesem, na kterém hrajete hlavní roli... K tanci i poslechu hraje
COMBO 2.
Přístupno veřejnosti
Vstupné:
100,- Kč (120,- Kč s místenkou)
sobota velký sál TD v 17.00 hodin
11. 12. PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ O PÁTÉ
Zveme vás na vánoční punč o páté… Na
programu je kouzelnické vystoupení,
barmanská show, krátké, ale zábavné
povídání o místech provoněných exotikou
a dálkami, módní a účesová přehlídka
svatebních šatů s ukázkami svatebních
kytic, vše za přítomnosti moderátora Pavla
Jonáše, který vás celým večerem provede. K poslechu (možná i k tanci) zahraje
skupina Xilt. Více o akci na www.tyluvdum.cz

Celá akce bude mít stolovou úpravu
s možností zakoupení občerstvení (drobné občerstvení zdarma na každém stole)
Vstupné:
60,- Kč v předprodeji
90,- Kč v den akce
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
13. 12. HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Zábavná talkshow plná pohodového
vyprávění TOMIO OKAMURI a JOSEFA
VOJTKA, okořeněná písničkami Pepy
Vojtka ze skupiny Kabát.
Vstupné:
120,- Kč předprodeji,
150,- Kč v den akce
úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
14. 12. VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA
SMOLÍKA
Nový koncertní program sestavený z řady
hitů romantika Jakuba Smolíka s kapelou.
S věčným romantikem a idolem dívek
a žen si zazpívají v Tylově domě děti ze
ZUŠ Bystré.
Vstupné:
150,- Kč v předprodeji,
200,- Kč v den koncertu
pátek velký sál TD v 19.00 hodin
17. 12. TOUR 2010 – EVA A VAŠEK S NOVÝM
PROGRAMEM
Jejich repertoár se skládá většinou ze starších převzatých hudebních hitů ve stylu
lidové písně, dechovky, country, beatu,
pop music, trampských písní, šlágrů 50.,
60. a 70. let minulého století.
Vstupné:
130,- v předprodeji, 180,- v den koncertu
neděle velký sál TD v 19.00 hodin
William Shakespeare
19. 12. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Možná úplně první Shakespearova komedie, jejíž inspirace sahá až k antickým pramenům, ale i dobovým pseudonávodům,
jak krotit panny a dívky. V nastudování
herců Ochotnického divadelního spolku
Jaroslav Luže.
Bonusová hra je uvedena v rámci Divadelního abonentního cyklu PODZIM 2010
Vstupné na volná místa: 80,- Kč

LITOMYŠL
3. 12. od 20.00 hod. / Music Club Kotelna
Koncert: Dan Bárta a Robert Balzar Trio
5. 12. od 10.00 hod. / nový kostel Církve bratrské
První nedělní bohoslužba a den otevřených dveří
Po bohoslužbě bude kostel až do 17.00
hod. volně přístupný návštěvníkům,
Od 17.00 hod. koncert křesťanských skupin Angles a Blabovy stromy.
Adventní neděle / Zámecké návrší
Každou adventní neděli je na zámku,
v zámeckém sklepení a v regionálním
muzeu připraven bohatý program.
SVITAVY
5. 12. od 9.00 do 16.00 hod. / různá místa ve
městě
Vánoce ve Svitavách
Vánoční jarmark na nám. Míru, zvyky
a obyčeje v městském muzeu, marcipánové Vánoce v Ottendorferově domě... a
mnoho dalšího.
7. 12. od 19.30 hod. / Fabrika
ČECHOMOR – Kooperativa Tour - koncert
Host: Ewa Farna
10. 12. od 19.00 hod. / Fabrika
Koncert: 4TET
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
4. 12. od 9.00 do 16.00 hod. /dvorana muzea
Mikulášský jarmark pod střechou
5. 12. od 14.00 do 16.00 hod. / dvorana muzea
Mikulášský karneval
Maškarní ples pro nejmenší.
12. 12. od 19.30 hod. / kinosál
Otevřené manželství
Tragikomedie o jednom svérázném manželském páru italského dramatika Daria
Fo.
16. 12. od 19.00 hod. / dvorana muzea
Vánoční koncert Janka Ledeckého
VYSOKÉ MÝTO
21. 11. – 17. 12. / městská galerie
Salon vysokomýtských fotografů
Výstava fotografů vysokomýtské skupiny
Art Foto.
18. 12. od 20.00 hod. / městský klub
Koncer : XINDL X s kapelou
19. 12. od 16.30 hod. / ve vraclavském kostele
Vánoční koncert + živý betlém
Barokní kancionály Cantus Jaroměř.
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí

pondělí velký sál TD v 17.00 hodin
20. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ B. MARTINŮ
POLIČKA
Akce Základní umělecké školy Polička pořádaná ve spolupráci s Tylovým domem.
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
Werich a Voskovec
27. 12. TĚŽKÁ BARBORA
Hrají členové poličského ochotnického
spolku Tyl.
Předprodej vstupenek zajišťuje IC Polička
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KINO POLIČKA
úterý
7. 12.

velký sál TD v 19.00 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana
Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha sleduje osudy
čtveřice dospívajících mladíků, jejich
přátel, lásek a rodičů.
Komedie/Drama, ČR, 2010,
137 minut,
přístupný od 12 let
Vstupné: 75,-Kč

středa velký sál TD v 18.00 hodin
15. 12. JÁ, PADOUCH
Na ospalém předměstí zastavěném
rozkošnými domky s upravenými předzahrádkami žije největší zloduch pod
sluncem.
Animovaná komedie, USA, 2010,
95 minut, český dabing,
přístupný
Vstupné: 65,-Kč
čtvrtek velký sál TD v 19.00 hodin
16. 12. JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Liz Gilbert (Julia Roberts) měla všechno,
o čem se předpokládá, že o tom moderní žena sní – manžela, dům, úspěšnou
kariéru – a přesto jako mnoho dalších
se cítila ztracená, zmatená a hledala, co
vlastně v životě chtěla.
Romantický, USA, 2010,
140 minut, titulky,
přístupný
Vstupné: 70,-Kč

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 /
vyučující hodina.

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.
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.

ĎÁBLOVA BIBLE V POLIČSKÉ KNIHOVNĚ
Během necelých tří týdnů na přelomu října a listopadu měli obyvatelé Poličky i širokého okolí jedinečnou možnost vidět v poličské knihovně Ďáblovu
bibli, přesněji řečeno repliku této tajuplné knihy pocházející z benediktinského kláštera v Podlažicích.
Replika Codex gigas, která byla zhotovena pro olomoucký veletrh Libris, cestuje po České republice již
třetím rokem. Její putování je téměř u konce a proto
jsme velmi rádi, že jsme měli tu možnost Codex gigas v Poličce představit nejen našim čtenářům, ale
zejména studentům a široké veřejnosti.
Ďáblova bible v Poličce, k naší velké radosti,
byla středem zájmu především studentů. Za relativně krátké období si knihu prohlédlo více než
tisíc školou povinných. Prvními, kteří si v knize
zalistovali, byli žáci druhých tříd, které pasovali král
a královna knihovny na čtenáře. Následovali další
žáci a studenti základních i středních škol z Poličky
i okolí. Čítána nezůstávala prázdná ani v odpoledním čase, kdy přicházeli čtenáři, knihomolové
a milovníci historie i tajemna.
Ve čtvrtek 11. listopadu proběhla v prostorách
Centra Bohuslava Martinů přednáška mistra knihaře Jiřího Fogla, který zhotovil vazbu a kompletní
vzhled knižních desek. Sál CBM byl zaplněn téměř
do posledního místa a zajímavý výklad pana Fogla u makety Codex gigas nadchl snad všechny
návštěvníky. Ráda bych poděkovala všem, kteří
pomohli přemístit bezmála osmdesátikilovou knihu z knihovny do CBM a zpět. Codex gigas byl
v dobrých rukách ochotných mužů v čele s panem
Hauptem.

PROSINEC S DIVADELNÍM
SPOLKEM TYL
18. 12. od 15.00 - Divadelní klub
Divadelní hra v podání nejmladších ochotníků
- „Past na myši“ podle Agathy Christie. Režie:
Veronika Jílková, Božena Kaprasová.
23. 12. od 21.00 - Divadelní klub
Čistička - divadelní hříčka v podání skupiny
POPRASKD
27. 12. od 19.00 - Tylův dům
Těžká Barbora - divadelní hra tria W+V+J Režie: Ladislav Vrabec, Zdeněk Trnka
29. 12. od 20.00 - Divadelní klub
Hra o Gilgamešovi - v podání studentů gymnázia
Divadelní spolek Tyl a divadelní klub přejí všem
klidné svátky vánoční.
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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

Pevně věřím, že Codex gigas je první z řady
výstav zajímavých knižních počinů v poličské
knihovně. Dalším unikátním dílem jsou například
rukopisy Elišky Rejčky, jejichž repliku se pokusíme
do Poličky přivézt v příštím roce.
Lenka Navrátilová

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

4. – 5. 12.

MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 615 402
11. – 12. 12. MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
18. – 19. 12. MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd 838,
461 631 126
24. 12.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25,606 182 715
25. – 26. 12. MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
27.12.
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
28.12.
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
29.12.
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
30.12.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
31.12.
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
1. – 2. 1.
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
8. – 9. 1.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
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
Setkání s Mikulášem
- veselá akce pro rodiče s dětmi
- nejprve hry pro děti, potom setkání
s Mikulášem, andělem a čertem
Termín: 5. 12. 2010
Čas:
od 16.00 přibližně do 17.00 hod.
Místo:
nám. B. Martinů – prostranství před
SVČ Mozaika
Přihlášky: bez přihlášek
S sebou: dobrou náladu a pro lesní zvířátka
můžete přinést kus starého chleba,
pečiva, kaštany apod.
Hrátky s fimohmotou
– sada náušnice + přívěšek
- dílna pro všechny od 12-ti do 100 let,
NESPOLÉHEJ NA JEŽÍŠKA
- vytvořte si pro sebe či pro své blízké
krásný vánoční dárek
Termín: 6. 12. 2010
Čas:
od 16.00 do 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
75,- Kč, s členskou kartou 70,- Kč
Přihlášky: do 6. 12. 2010 do 12.00 hod s platbou
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Hana Maděrová
Ukázka výrobků a možnost přihlášení
na akci na www.mozaika-policka.cz
Vánoční zvonkování
- akce pro celou rodinu, umocňující
mezilidské vztahy a krásnou atmosféru Vánoc
- každá rodina si u nás vytvoří zvoneček, na nějž se všichni nakreslí, poté
jimi ozdobíme náš vánoční stromeček
a za společného zvonění a zpívání
koled přivoláme pravé Vánoce
Termín: 10. 12. 2010
Čas:
od 16.00 přibližně do 17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
10,- Kč za rodinu
Přihlášky: bez přihlášky, platba na místě
S sebou: zvoneček na zvonění
Info:
Hana Maděrová
Hvězdné Vánoce v Mozaice
– rozsviť si svou hvězdu!

Termín:
Čas:
Místo:
Cena:
Info:

- tradiční akce pro širokou veřejnost
- přijďte k nám příjemně strávit nedělní
den, vánočně se naladit a rozsvítit si
svou vánoční hvězdu
- připraveny jsou dílničky s vánoční
tématikou, ukázky tradičních řemesel,
prodej drobného dárkového zboží,
tradiční vánoční zvyky a samozřejmě
občerstvení
19. 12. 2010
od 9.00 do 15.00 hod
SVČ Mozaika
vstupné dobrovolné
Hana Maděrová

HRANATÉ PEDIGOVÉ KOŠÍKY
dílna pro dospělé a studenty, na požádání vám vystavíme vánoční dárkový
poukaz
Termín: 27. 12. 2010
Čas:
od 14.00 přibližně do 20.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
280,- Kč, s členskou kartou 250,- Kč
Přihlášky: do 22. 12. 2010 s platbou předem
S sebou: dobrou náladu, zahradnické nůžky, šídlo, ručník, pracovní oblečení
Lektorka: Zdeňka Švecová
možnost přihlášení na akci
na www.mozaika-policka.cz
Připravujeme na leden:
13. REPREZENTAČNÍ PLES
SVČ Mozaika a ZŠ Na Lukách
Termín: pátek 4. 2. 2011
Čas:
20.00 hod
Místo:
kulturní sál Jordán
Vstupné: 120,- Kč – předprodej vstupenek v SVČ
Mozaika a ve školní družině ZŠ Na Lukách
Hraje:
skupina MIX
Sportovní den pro ty, kteří nechtějí zahálet
Výtvarné dílničky
Čínská a tibetská medicína
– zaměřeno na zdravý životní styl
Pletení z pedigu
- obal na krabičku s papírovými kapesníky

ZMĚNA PARADIGMATU
Paradigma je souhrn základních domněnek, předpokladů,
představ dané skupiny lidí v určitém čase. Například ve středověku lidé věřili, že Země je
plochá a uvažovat o tom, že by
to mohlo být jinak, bylo mimo
jejich myšlenkový prostor. Také se traduje historka, že
když připlouval Kolumbus k prvním ostrovům Ameriky, jejich obyvatelé blížící se lodě neviděli. Jen jejich
šamana zaujala zpěněná voda v místech, kde být
neměla. Teprve zkoumání tohoto jevu mu „otevřelo
zrak“ a další Indiáni lodě uviděli díky jeho vysvětlení.
Došlo ke změně paradigmatu.
Při přednášce Ing. Ivo Janečka „Změna paradigmatu“, která proběhne v Divadelním klubu v Poličce
ve středu 8. 12. 2010 od 18 hod., se dozvíte, jak
souvisí poznatky kvantové fyziky s šamanskými rituály; kdo vidí, zda oči nebo mozek, a co je to vlastně
realita. Popíšeme si fyzikální důkazy, které ukazují,
že přání (rozhodnutí) pozorovatele ovlivňuje časoprostor. A také se dozvíte, jak to všechno prakticky
využít ve vlastním životě. Přednáška probíhá v rámci
cyklu Na zelenou a z toho vyplývá otázka, jak téma
změna paradigmatu souvisí s environmentalistikou.
Přijďte, uslyšíte a uvidíte, protože podstatnou součástí
přednášky bude multimediální prezentace.
Cyklus Na zelenou je finančně podpořen SFŽP,
MŽP a městem Polička.
Za Ekocentrum Skřítek
ing. Eva Janečková

NOVÍ ODDÁVAJÍCÍ
Rada města Poličky pověřila s účinností od
8. 11. 2010 členy zastupitelstva pana RNDr. Milana
Janečku, paní Marii Báčovou a pana MVDr. Jiřího
Teplého přijímáním prohlášení o uzavření manželství
a prováděním sňatečních obřadů.

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji technickým službám Polička za vzorné
opatrování hřbitovů (údržba chodníků, sekání trávy a čištění od listí). Kéž to tak bude i nadále.
S úctou občanka Poličky
(Autorka je redakci známa, ale nepřála si
zveřejnit jméno)

VÁNOČNÍ POSTÁVÁNÍ V SÍNI ŘEMESEL
Rok utíká čím dál rychleji a Vánoce již čekají za
dveřmi. Proto jste všichni zváni na tradiční rozsvícení
betléma u Síně řemesel. Celý den bude otevřeno pro
každého, kdo se bude chtít potěšit výstavkou betlémů, inspirovat se, jak zabavit děti při jejich čekání

doma na Ježíška a na stromeček, který si budou moci
přizdobit vlastními výrobky. Odpoledne zde budou
někteří řemeslníci s nabídkou výrobků, které by se
vám mohly hodit jako dáreček pro blízké. Budeme
vyrábět voskové zvonečky a čekají zde na vás i jiné
radosti. Nezapomeňte sebou sváteční a radostnou
náladu, do kapsičky svíčku a vyrobenou ozdobu na
stromeček pro Ježíška.
Na závěr – asi v 16 hodin proběhne malý program.
Zazpíváme si vánoční koledy s přáteli hudby a tance,
pro radostnou náladu přijdou děti ze školky se svým
programem, pro sváteční náladu i trumpety pod vedením Mir. Jindry. Tak neváhejte, odložte povinnosti
a trampoty, zastavte se v tom vánočním shonu a přispěchejte se potěšit a užít si setkání s přáteli.
Těšíme se na vás v adventní neděli 5. prosince 2010 v SÍNI ŘEMESEL v ul. Na Bídě.
Přeji všem krásné vánoce, hodně štěstí a zdraví,
spoustu elánu do dalšího roku.
Jana Jonáková
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INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstava: 6. 12. 2010
– 8. 1. 2011 - Dobrodružný
svět Julese Verna očima
dětí výtvarného oboru
ZUŠ Polička (pod vedením
Mgr. Pavla Fialy)
12. 12. CBM od 16.00 hodin
Divadlo (nejen) pro děti
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
– Divadelní společnost Kejklíř, Praha
„Nu, tak začněme. Až budeme na konci tohoto
příběhu, budeme vědět víc, než víme teď.“
Příběhy malé Gerdy, která se vydala hledat svého
kamaráda Káje až do krajů, kde vládne jen chlad,
mráz a studené srdce Sněhové královny…krásné
písničky, zajímavá barevná scéna s točnou a zezadu
voděné parádní loutky, potěší uši i oči.
Podle stejnojmenné pohádky Hanse Christiana
Andersena scénář, režii, loutky a scénu vytvořil Luděk
Richter, kostýmy loutek Věra Čížkovská, hudba Karel
Šefrna.
Vstupné 30,- Kč
každý čtvrtek od 9.30 v čítárně knihovny
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Čtení pro nejmenší děti s maminkami probíhá
každý čtvrtek dopoledne v čítárně knihovny. Čteme
vždy zajímavé a veselé pohádkové příběhy, učíme se
zábavné říkanky a zkoušíme různé výtvarné techniky. Přijďte se v chladivých zimních dnech ohřát do
knihovny nad pohádkovými knížkami!!!
Seminář energetické psychologie
11. 12. 2010, 10.00 – 16.00 hod. Cena: 850,- Kč
Co se naučíte: Co je to energetická psychologie;
Princip fungování EFT; Základní EFT recept; Praktické řešení fyzické bolesti.
Terapeut energetické psychologie Eva Portlová,
www.vasclovek.cz, tel. 731 190 807
Univerzální léčebná metoda EFT - příslib zdraví
a štěstí pro každého.
EFT – je anglická zkratka Emotional Freedom
Techniques, což by se dalo přeložit jako techniky
emoční svobody. EFT je založeno na Callahanově
objevu, že příčinou všech našich negativních emocí je
porucha v tělesném energetickém systému. EFT patří
mezi metody energetické psychologie, mladého oboru, který si získává čím dál větší popularitu nejen mezi
zastánci alternativní medicíny, ale i lékaři, psychology
a psychiatry.
Otevírací doba knihovny na konci prosince:
pondělí 20. 12. Oddělení pro děti
Oddělení pro dospělé
úterý 21. 12.

Celá knihovna

středa 22. 12. Oddělení pro děti
Oddělení pro dospělé
čtvrtek 23. 12. Oddělení pro děti
Oddělení pro dospělé
24. - 28. 12.

Celá knihovna

středa 29. 12. Oddělení pro děti
Oddělení pro dospělé
čtvrtek 30. 12. Oddělení pro děti
Oddělení pro dospělé
31. 12. - 1. 1.

Celá knihovna

13.30 – 17.00
8.00 – 17.00
Zavřeno
13.30 – 16.00
13.30 – 17.00
8.00 – 12.00

VZPOMÍNÁME
Dne 6. 12. uplyne smutný
rok, co nás opustila naše drahá
a obětavá maminka a babička,
paní Marie Klozová, a 20. prosince tomu bude 20 let, co zemřel
její manžel a náš hodný tatínek,
pan Bohumil Kloz. 13. ledna by
se dožil 90 let.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Vzpomínají dcery
Marie a Hana a vnoučata
s rodinami

Netruchlete moji drazí,
moc bych si to přál.
Vždyť já žiju u vás v srdci.
ve vzpomínkách dál.
8. 12. uplyne rok, co nás náhle opustil Jára Malinský. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Helena s dětmi,
maminka, Marian s rodinou
a ostatní příbuzní
Dne 12. 12. 2010 tomu bude
již rok, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka, paní
Ludmila Štejdířová. Kdo jste ji
znali a měli rádi, věnujte ji tichou
vzpomínku.
Dcera s rodinou

Dne 12. 12. 2010 by se
dožil 60 let pan Miloslav
Telecký.
Vzpomíná manželka
s rodinou
Dne 29. prosince 2005
uplyne 25 let od úmrtí pana
Jiřího Křenka. Všem, kteří
vzpomenou s námi, děkujeme.
Manželka Milada
a děti Dana, Jiří, Robert
a Richard s rodinami
V prosinci tomu bude již 15
roků, co nás opustil ve věku
85 let pan Rudolf Řebíček. Stále žije v našich vzpomínkách.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Za celou
rodinu manželka Jiřina
Řebíčková.

BLAHOPŘEJEME
Dne 13. 12. 2010 oslaví
paní Filoména Štefková své
krásné životní jubileum, 85 let.
Přejeme hlavně hodně zdraví,
štěstí a pohody do dalších let.
Děti s rodinami.

KNIHOVNA ZAJÍMAVÁ A PESTRÁ
Poslední dobou poličská městská knihovna vyvíjí
nebývale pestrou činnost pro malé i velké. Kulturní
scéna našeho města se hodně rozhýbala. Je potěšitelné, že některé akce jsou přímo cíleny na spolupráci se
školami a dokáží žákům zpestřit výuku a zároveň jim
nenásilnou formou přiblížit knihy, o které mezi nimi
nebývá velký zájem.
V souvislosti s vystavením Ďáblovy bible v prostorách městské knihovny a také ve spolupráci
s nakladatelstvím Argo, jehož regionální kořeny jsou
všeobecně známy, byl žákům místních škol dopřán

zajímavý a přínosný výukový program. Kéž by takových bylo víc! Jeho garantem byla, bohužel dočasná,
pracovnice knihovny Lenka Navrátilová, která v něm
dokázala zprostředkovat žákům informace nejen
o Ďáblově bibli, její jedinečné replice, ale také o náležitostech všech knih a způsobu jejich vzniku.
Celý program trval pouhých 45 minut, ale způsob
jeho provedení, organizace projektu i angažovaný přístup Lenky Navrátilové dokázal s použitím konkrétních exponátů žákům přiblížit knihy mnohem lépe,
než by se nám pedagogům mohlo podařit v běžné
vyučovací hodině.
Děkujeme a těšíme se na další setkání.
Božena Kaprasová

8.00 – 17.00
Zavřeno
13.30 – 16.00
13.30 – 17.00
Zavřeno
8.00 – 11.00
13.00 – 16.00
Zavřeno

Všem čtenářům, knihomolům a příznivcům kultury děkujeme za zájem a podporu!
Přejeme vám radostné a klidné vánoční svátky
a do nového roku 2011 zdraví, pohodu, dobré přátelé a mnoho nevšedních zážitků, které na vás čekají
i v poličské knihovně!
Lenka Navrátilová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

SOUSEDI K. MARTINŮ
A OSTATNÍ SLUŠNÍ LIDÉ
Rádi bychom touto cestou poděkovali starostovi
Jaroslavovi Martinů za zajištění úklidu fekálií, skládky
a zápachu u našeho souseda K. M.. Dále chceme poděkovat za zajištění dozoru, aby v budoucnu k takovéto neúnosné situaci nedocházelo. Poděkování patří
Městské policii Polička za ochotu při řešení všech
problémů kolem K. M.. Nakonec bychom také poděkovali i pracovníkům, kteří provedli úklid.
Za sousedy Jiří Schulz
Pozn. redakce: Tento příspěvek nebyl z technických důvodů zveřejněn v říjnové Jitřence, za což se
omlouváme.

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
ČTVRTEK 2. 12. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO – Ozvěny Ekofilmu 2010
NOVÁ HRA - PLAY AGAIN
Režie: Tonje Hessen – Schei
Scénář: Tonje Hessen – Schei
Kamera: James Klatt
Hudba: Andreas Hessen – Schei, Sigur Ros,
Kimya Dawson
Délka filmu: 80’, r. 2010, pův. verze: anglická
Festivalova verze: česke titulky
Země původu: USA
V době, kdy děti tráví před obrazovkou více
času než venku, se film Nová hra zabývá
měnící se rovnováhou mezi virtuálním a přirozeným světem. Mizí náš vztah k přírodě
v digitální králičí noře? Nová hra vypne
skupinu dospívajících a vezme je s sebou na
jejich první dobrodružství do volné přírody,
kde nefungují mobily, není elektřina ani
virtuální realita. Nová hra zkoumá následky
dětství prožitého daleko od přírody na šesti
dospívajících a za doprovodu významného
odborníka.
BAMA A ZTRACENÉ GORILY
BAMA AND THE LOST GORILLAS
Režie: Ernst Sasse, Nicky Lankester
Scénář: Ernst Sasse, Nicky Lankester
Kamera: Hans-Peter Kuttler, Ernst Sasse
Hudba: Klaus Hillebrecht
Délka filmu: 45’, r. 2009, pův. verze: anglická
Festivalová verze: anglická, česke titulky
Země původu: Německo
Alfred Bama, opatrovník zvířat z Kamerunu, má pozoruhodný vztah s gorilami.
Stará se o ně v Limbe Wildlife Centre, což
je útulek pro osiřelé primáty. Všechny jeho
gorilí svěřenci ho milují a respektují, ale
nejužší vztah má k Nyangovi, gorile nížinné nigerijské (Gorilla gorilla diehli), která
patří k nejohroženějším velkým lidoopům
na světě. Film sleduje Bamu při jeho snaze
nalézt ve volné přírodě Nyangovy poslední
příbuzné. Vypráví příběh o mimořádném
přátelství a ukáže první televizní záznamy
nížinných goril, které kdy byly ve volné
přírodě natočeny.
Příspěvek na pronájem techniky: 40,- Kč
PÁTEK 3. 12. – od 21.00 RETRO DISCO
hrají DŽ´s FELIPO i JEREMIO
Uslyšíte retro hity tisíciletí, celý večer budou
probíhat retro soutěže o ceny…
Vstupné: v retro obleku 30,- Kč, jinak 50,- Kč
SOBOTA 4. 12. – od 13.00
OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÉ PORTY PRO PK
Dětská porta je otevřená celorepubliková
soutěž pro děti od 6 do 26 let. Účastníci se
musí doprovázet na nějaký hudební nástroj.
Celorepublikové kolo se koná 4. 2. - 6. 2. 2011
v Praze.
STŘEDA 8. 12. – od 18.00
Cyklus besed NA ZELENOU
Změna paradigmatu
Více viz strana 8.
PÁTEK 10. 12. – od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Tereza Rajnincová band
Tereza Rajnincová – zpěv, Jan Bálek – piano,
synth., Filip Spáleny – baskytara, Martin Linhart – bicí
Tereza Rajnincová je mladá slovenská zpěvačka, která před dvěma lety přišla studovat
zpěv do Prahy na konzervatoř Jaroslava Ježka.
V roce 2009 založila kapelu Groove Inn. Svou
hudbou se pohybuje na rozhraní jazzu a po-

pu. Kapela hraje vlastní repertoár, ale i úpravy hitů např. od S. Wondera či A. Franklin.
http://www.myspace.com/terezarajnincova
Vstupné: 120,- Kč / 80,- KčS
SOBOTA 11. 12. – od 19.00
„VÍC NEŽ KOLEDY“ – PŘEDVÁNOČNÍ
HUDEBNÍ NADÍLKA
VLOŽTE KOČKU - fungují od roku 2008. Tři
lidé: elektrohousle, bicí bubny, vesmírná stanice a hlas. Žánrové škatulky jako post-coun-tryp-emo-hop, pop-noise-core-rap, ectoplasmatekk, či trash-emo-noise jim nejsou cizí.
NIL- začal koncertovat v květnu 2003, od
této doby doby odehrál více jak 200 vystoupení v celé ČR, na Slovensku, v Německu
a Holandsku. Mezi ty relativně významější patří určitě koncert na Street Festivalu
v Berlíně před Brandenburskou bránou...
V roce 2005 se mezi ty větší akce musí počítat
vystoupení NIL jako předkapely Čechomoru
na jejich halovém turné.
N.V.Ú. – jedna ze stálic české punkové scény
P. J. Ryba & The Fishmen – jeden z nejlepších
nejen českých baskytaristů spolu s muzikanty
hrajícími minimálně „první ligu“ nás provedou
zákoutími rockjazzové scény.
RACHOT STROJŮ – vrakopunk z Poličky společně s novým CD
HOUBA - violence-punk / Ústí nad Labem
Vstupné 130,- Kč
ČTVRTEK 16. 12. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO – Ozvěny Ekofilmu 2010
KREV RŮŽE - THE BLOOD OF THE ROSE
Režie: Henry Singer
Scénář: Henry Singer
Kamera: Jonathan Partridge
Hudba: Andy Cowton
Délka filmu: 90’, r. 2009, pův. verze: anglická
Festivalova verze: česke titulky, česky komentař
Země původu: UK, Německo, Japonsko
Poutavý film Henryho Singera vypráví neobyčejný životní příběh filmařky a ochranářky
Joan Rootové a její kampaně na záchranu
keňského jezera Naivasha. Film je klasickou
detektivkou a životopisem zároveň. Kdo zabil
Joan Rootovou? Od jezera Naivasha se do celého světa vyvážejí miliony keňských růží, které
přinášejí nejen pracovní příležitosti a valuty,
ale také destrukci životního prostředí. Rootová
se snažila ničivý proces zastavit, za což zaplatila životem. Film je krásnou vzpomínkou na
statečnou ženu.
ARSY-VERSY
Režie: Miro Remo
Scénář: Miro Remo
Kamera: Jaro Vačko
Hudba: Lukaš Kasprzyk
Délka filmu: 24’, r. 2009, slovensky
Země původu: Slovensko
Film je životním příběhem matky a jejího syna
Ľuboše, který otočil svět vzhůru nohama.
Ľuboš utekl ze světa lidí, aby žil v co největší
symbióze s přírodou. Vrcholem jeho fascinace
přírodou je jedinečný výzkum netopýrů. Lidé,
kteří Ľuboše znají, ho pokládali za blázna, ale
jen do té doby, dokud neviděli film vzhůru
nohama. Teď jsou z toho blázni oni!
Příspěvek: 40,PÁTEK 17. 12. – od 21.00
„Multi - city fgstyle jungle/dnb/tekk night“
djs: Leary, E - logic (Kladno rullerz), Teapack,
Neuron, Mushroom (Policzka newroots)
Vstupné: 50,- Kč

SOBOTA 18. 12. – od 15.00
DIVADELNÍ ODPOLEDNE
Divadelní hra v podání nejmladších ochotníků
- „Past na myši“ podle Agathy Christie.
Režie: Veronika Jílková, Božena Kaprasová.
Vstupné: 20,- Kč
SOBOTA 18. 12. – od 21.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
KURTIZÁNY Z 25 AVENUE - pražská
rocková skupina založená v roce 1989. Zakladající členové jsou Simon (zpěv), Viking
(bicí) a Tomáš Vartecký (kytara). Skupina
vykrystalizovala z podhoubí legendárního
strahovského klubu.007.
V roce 1993 vyhráli soutěž začínajících
kapel Marlboro Rock-In a skupiny si pak
všimla nahrávací firma Monitor a dala jim
šanci natočit dvě alba. První se jmenovalo
UBIQUITY, druhé Strach. Další album, tentokráte vydané Indies, dostalo název 2000?.
V následující pětileté pauze kapela mnohdy
váhala nad svou další existencí. Dopadlo to
ale tak, že v roce 2002 vychází povedená
deska Medium. Při jejím nahrávání se skupinou spolupracoval Daniel Landa (v písni Alzheimer č. 505 v roli šíleného tankisty, který
podává hlášení) a Robert Kodym ze skupiny
Wanastowi Vjecy.
Zatím poslední deska se jmenuje Chemie
a singl Chci tvoji hlavu si vybrali členové
Národního rugbyového týmu České republiky jako svoji motivační hymnu a zároveň si
v této skladbě i zazpívali.
Roku 2009 kapela oznamuje „velký“ návrat
na českou scénu ve třech (Vartecký, Isthwan,
Viking). Kapela hraje na letních festivalech
a připravuje novou desku. Na konci festivalové sezóny 2009 kapelu opuští dlouholetý
člen, basák Isthwan a přicházejí dvě nové
posily Janík a Kany.
V listopadu 2009 vychází dlouho očekávané
album „Teorie Morfické rezonance“ ze singlem Ubiquity 5.
EXTINCTION - nefalšovaný poličský death-metalcore
Vstupné: 150,- Kč
ČTVRTEK 23. 12. – od 21.00
DIVADELNÍ VEČER PRO ZANEPRÁZDNĚNÉ
POPRASKD neboli POličsko PRažská skupina
kočovných divadelníků a Divadelní spolek Tyl
Polička uvádí divadelní představení P. Aplima
- ČISTIČKA - nesmělý pokus o sehrání zcela
nové hry ze současnosti.
Vstupné: 50,-Kč
NEDĚLE 26. 12. – od 20.00 ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
TORZO - kapela složená ze zkušených muzikantů hrající převážně české převzaté hity
Vstupné: 50,- Kč
PONDĚLÍ 27. 12. – od 19.00
DIVADELNÍ VEČER – TYLŮV DŮM
Těžká Barbora - divadelní hra tria W+V+J
Režie: Ladislav Vrabec, Zdeněk Trnka
STŘEDA 29. 12. – od 20.00 DIVADELNÍ VEČER
P. Aplim: Hra o Gilgamešovi
Režie: Joe Azbest
Hudební divadlo v podání současných a jednoho bývalého studenta poličského gymnázia.
Hra se sumerskou a klínovou tématikou se
diváky pokusí provést životem Gilgameše
a historií luštění klínového písma.
Režie: Joe Azbest
Vstupné: 50,- Kč
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POLIČKA. VĚNNÉ MĚSTO ČESKÝCH KRÁLOVEN.
STANISLAV KONEČNÝ A JINDŘICH RŮŽIČKA
Pracovitost a zájem o historii Mgr. Stanislava Ko- aby turista, ať narazí ve městě na jakoukoli památku,
nečného je neutuchající. Již jako pracovník Městského
mohl zalistovat v průvodci a v něm o ní nalézt minimuzea v Poličce vydal řadu pozoruhodných publikací. málně alespoň 1-2 věty.
Připomeňme alespoň Polička. Východočeské město
J. Ch.: Málokterá věc dnes vznikne bez pomoci
na pomezí Čech a Moravy, O zakládací listině města sponzorů...
Poličky, O požáru města v roce 1845, Poličští ostroS. K.: Shánění prostředků bylo tentokrát mimostřelci, Polička za pruské okupace v roce 1866, Po- řádně tristní. Původní rozpočet na tisk byl 86 000 Kč,
ličské ulice a vývoj jejich názvů, Tylův dům v Poličce,
Jazykové bouře v Poličce v roce 1899, Zvony v Poličce
a na Poličsku, Lid Bible v Poličce, Poličští legionáři,
Polička za mnichovské krize v roce 1938, „Vzbouření a veřejné násilí“ v Poličce 23. září 1949 aneb Jak
Poličští bránili děkana Jaroslava Daňka, Svojanov.
Pohled do historie hradu a panství. S jeho odchodem
do Státního okresního archivu v Litomyšli jeho zájem
o Poličku neskončil, ba právě naopak.
Ač sám není Poličák, většina rodilého obyvatelstva
mu může jen závidět množství znalostí o našem městě. Své roky střádané informace si však jako mnozí
badatelé nenechává pro sebe, ale snaží se o ně podělit s ostatními. A tak právě díky němu jsme měli možnost získat mnohé informace o Poličce, které jsme
buď neznali vůbec nebo jen velmi mlhavě. Důkazem
toho je jeho nejnovější práce.
Jana Chadimová: Mohl byste stručně charakterizovat, o čem je tato Vaše nejnovější práce?
Stanislav Konečný: Není to tak úplně nová práce
a úplně ne jenom moje. Jde o druhé vydání publikace, kterou jsme napsali s PhDr. Jindřichem Růžičkou
a která vyšla v roce 2001 (dr. J. Růžička bohužel
teprve později se různými vymyšlenostmi částka
momentálně leží po těžkém infarktu ve velmi vážném
vyšplhala na 97 000 Kč. Požádal jsem o příspěvek
stavu v nemocnici v Brně). Ovšem poměrně rozsáhle
z Grantového programu Pardubického kraje. V podjsem ji – zejména v její druhé části PAMÁTKY a PA- mínkách sice stálo, že lze žádat s 50% spoluúčastí
MĚTIHODNOSTI – přepracoval a doplnil. První část
o příspěvek v rozmezí 50-150 000, říkal jsem si však,
– HISTORICKÝ VÝVOJ MĚSTA – již takových změn
proč dojit kravku více než je opravdu nutné, alespoň
nedoznala. První vydání bylo trochu luxusnější
bude moci býti uspokojeno více žadatelů a požádal
(pevná vazba, rozměr 23,5 x 17 cm, ovšem také přišlo
o 50% potřebné částky, tedy o 43 000. Po několika
na 220 000 Kč), toto druhé je více „turistické“ (vazba
měsících mi bylo oznámeno, že mojí žádosti nebylo
lepená ve hřbetě, rozměr 21 x 12 cm /aby se dobře
vyhověno „z důvodu nesplnění... minimální výše
držela v ruce/), vzhledem i velikostí zapadá do řady
grantu“. Neodolal jsem a napsal jedovatý dopis do
již vyšlých publikací Svojanov. Pohled do historie hra- rubriky ptejte se hejtmana, že kdyby mi bylo oznádu a panství (2007), Hrad Svojanov (2007, současně
meno, že se tak stalo z finančních důvodů (nejsou
i anglická verze) a Polička. Východočeské město na
prachy) či že byla dána přednost potřebnějšímu či
pomezí Čech a Moravy (2009, současně i anglická
tomu, kdo předložil atraktivnější téma, neměl bych
verze). Krom 256 stran textu obsahuje 204 fotografií, k tomu co dodat. Ale já že jsem v době, kdy ze všech
plánků a půdorysů a pochopitelně i orientační mapu
stran není slyšet nic jiného než „hospodářská krize
s vyznačením nejvýznamnějších památek. Šlo mi o to, – hospodářská krize – hospodářská krize“ a „šetřit
– šetřit – šetřit“ byl potrestán za svou šetrnost, tedy za
to, že jsem žádal málo, pouze tolik, kolik skutečně
potřebuji. A neodpustil jsem si rýpnutí, že příště zkusím náklady pěkně vyšroubovat, udělat u publikace
plasticky vystupující obálku, zlatou ořízku a hřbet
osázet pravými umělými drahokamy a potom že snad
V minulých dnech zhlédla (nejen) poličská veřej- budu mít alespoň šanci, že se Jeho úřad bude mojí
nost inscenaci hry legendární trojice Voskovec + We- žádostí zabývat.
rich + Ježek Těžká Barbora, kterou připravil Divadelní
Ale stále ještě zbývala naděje, že když mi nedali
spolek Tyl ve spolupráci s Tylovým domem Polička. Pardubičáci, mohli by mi přispět Poličáci. Jak se moPremiéra, představení pro abonenty i čtyři pro zdejší
derně říká: oslovil jsem 35 firem v Poličce – dílem
školy potvrdily, že místní divadelní ochotníci mají prst
hostince, restaurace a hotely, u nichž jsem předna tepu doby a umějí tomu přizpůsobit dramaturgii. pokládal, že by je mohla upoutávka v turistickém
Diváci odcházeli spokojeni a bylo zřejmé, že hru
průvodci zajímat, a dílem větší podniky, u nichž
bude nutné pro velký zájem ještě reprízovat.
jsem zase předpokládal, že by tisícikoruna neohrozila
Stalo se – i ti, kteří se do divadla zatím nedostali, jejich stabilitu, doufaje, že by někde mohla zablikat
a od přátel a známých slyšeli příznivé recenze, mají
jiskřička lokálního patriotismu. Neuvěřitelné se stalo
příležitost přesvědčit se o tom na vlastní oči a uši, a to
skutkem – z pětatřiceti oslovených pouze jeden jev pondělí 27. prosince 2010 v 19 hodin v Tylově domě. diný mne uznal za hodna odpovědi, sice, že mi nic
Vstupné 80 Kč, předprodej vstupenek v informačním
nedá, ale aspoň mi to řekl; zbývajícím čtyřiatřiceti
centru týden před představením.
-lavrajsem nestál ani za odpověď – pochopitelně není ničí
povinnost mi přispět, ale alespoň trochu té slušnosti
v komunikaci... Takže mi nakonec nezbyl nikdo jiný
než město Polička a můj tradiční sponzor Měšťanský
pivovar v Poličce, kteří mě zase ovšem obdařili velmi
pěknými částkami. No, a těch zbývajících dvaapadesát tisíc jsem holt doplatil ze svého. Neumíte si, slečno,
představit, s jakým „nadšením“ se budu pouštět do
psaní textu pro nové „velké“ dějiny Poličky.
J. Ch.: Těch 86, resp. 97 tisíc je ovšem dost vysoká
částka.
S. K.: To je obecně problém malonákladů, tedy
malého počtu výtisků, protože v případě Poličky
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je okruh potencionálních kupců poměrně omezen.
Kdybych psal o Karlštejně nebo Pražském hradě,
věděl bych, že si mohu dovolit vydat 10 000 výtisků,
protože je prodám a vysoký náklad by snížil cenu
jednoho výtisku, který poté lze nabízet za nižší částku a přesto se ziskem. Pokud rozpočítám náklady na
jeden výtisk (o nějakém zisku se zde nedá hovořit)
a připočítám-li standardní knihkupecký rabat plus
povinnost odvést státní pokladně DPH, je koncová
cena pro kupujícího 229 Kč.
J. Ch.: A co nazýváte „vymyšlenostmi“?
S. K.: Původně jsem kupř. zamýšlel použít pro
orientaci ve městě svůj starý plánek, který jsem měl
v publikaci o vývoji poličských ulic, ale pak jsem si
řekl, že turistu čerta zajímá, v jakých podmínkách
kniha vznikala, že jsem ji bouchal na koleně po
večerech, ale chce za své peníze dostat slušně vypadající výtisk. Takže jsem nakonec zakoupil mapu
od firmy PLANSTUDIO (firma dodává mapové
podklady kupř. pro internetový server mapy.cz).
Sice jsme si nějaký čas vyměňovali dopisy, v nichž
jsem je upozorňoval, že je-li v jejich mapě uveden
název kostela sv. Jakuba v prvním pádě jako sv. Jakub, nemůže být název kostela sv. Michala uveden
v druhém pádě jako sv. Michala, protože každého
logicky napadne, že je to kostel svaté Michaly, tedy
ženský rod a ne druhý pád, firma GE-MB že již
dlouho nesídlí v Riegrově ulici, stejně jako ČP nemá
sídlo na náměstí v mateřské škole a městský úřad
v radnici na náměstí, T. M. T. není T. M. T. ale THT,
na novém sídlišti na Horním předměstí že jim chybí
jedna ulice, resp. její název, nemluvě o zakreslené
železniční vlečce do někdejší muniční továrny, která
byla již dávno demontována, židovský hřbitov je zakreslen v jiné části centrálního hřbitova atd. atd. Ale
myslím, že jsme mapu společným úsilím vcelku vyladili – sice jsem čekal za své rady nějakou alespoň
symbolickou slevu a ne fakturu na dvaapůl tisíce,
ale vem to čert. Ovšem cena mapy spolu s nutností
udělat u publikace tzv. klopnu opět zvedla náklady.
Ještě že si vystačím jako fotograf – moje fotografie
sice těžko obstojí vedle fotografií profesionálových,
ovšem profesionál zase obvykle chce za jednu fotografii od 500 do 1000 Kč.
J. Ch.: Ještě poslední otázku – musel jste asi prostudovat množství materiálu...
S. K.: Hrabání v papírech mi nevadí, ba právě
naopak, občas mě ale v úžas přiváděla komunikace
s lidmi. Musel jsem kupř. překreslit a opravit některé
půdorysy, které jsem chtěl v publikaci použít. Byl
jsem překvapen, že i půdorysy publikované jinak renomovanými autory často neodpovídaly skutečnosti.
Musel jsem tedy přímo do terénu – někde kvůli mně
a mému měření, resp. fotografování ochotně, a někdy i opakovaně, vystěhovali průjezd, jinde na mne
hleděli, jako kdybych jim zprznil dceru a pak si ji
odmítl vzít. Ale pravý šok na mne čekal na děkanství.
Potřeboval jsem si zakreslit půdorys zvonice a chtěl
jsem pochopitelně mít souhlas zástupce majitele,
tedy duchovního správce – moje žádost o povolení
vstupu však byla v poměrně nepříjemném rozhovoru
odmítnuta. Ovšem ústní prohlášení nemá hodnotu
písemného a tak jsem pro jistotu napsal na děkanství
doporučený dopis (šestadvacet korun jsem za něj
dal!), který však do dnešního dne (posílal jsem jej
v červnu) zůstal bez odpovědi. Pomineme-li zásadu
elementární slušnosti odpovědět na dopis, zůstává
zde povinnost státního úředníka – a farář, ať se mu
to líbí nebo ne, není nic víc než státní, tedy státem
placený úředník – odpovědět na doručené podání.
Ale asi se není co divit, neboť moji žádost na Královéhradecké biskupství z dubna o povolení otisknout
fotografie interiéru kostela sv. Jakuba a sv. Michaela
stihl stejný osud.
Ale dosti nářků. Doufám, že se kniha bude líbit
a že vhodně překlene období do roku 2015, kdy by
měly být k dispozici již zde zmíněné „velké“ dějiny.
V. Ch.: Děkuji za rozhovor.
S. K.: Rádo se stalo. Co by člověk neudělal pro
propagaci vlastní tvorby.

PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE NA MĚSÍC PROSINEC
Program Centra Bohuslava Martinů pro vás na měsíc PROSINEC
připravilo Městské muzeum a galerie
Polička a Centrum Bohuslava Martinů
ve spolupráci s o. s. MaTami, Městskou knihovnou Polička a Betlemáři
Poličska.
VÝSTAVY
JAK NÁŠ PRADĚDEČEK S PRABÁBI OURODU
HOJNOU Z POLE SKLÍZELI A DLOUHÉ ZIMNÍ
VEČERY NA HORÁCKU TRÁVILI…
Výstava PRODLOUŽENA do 23. prosince 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.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO
představí
v prosinci POETICKÝ KALENDÁŘ, který vytvořil
RNDr. Jan Záruba se svou sestrou Zlatou
Kašparovou – Zárubovou jako poctu zdejšímu
parku. Dva vybrané listy kalendáře jsou k vidění
při návštěvě centra od 1. do 31. prosince 2010.
Vstup volný.

DARUJEME NEJEN HRAČKU
- PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 13. září – 10. října 2010 proběhla v Poličce pod patronací RC MaTami sbírka „Darujeme
nejen hračku“, která byla inspirována podobnými
sbírkami občanského sdružení Zrnka.
Ohlas celé sbírky byl obrovský a námi nečekaný! Během jednoho krátkého měsíce jsme vybrali
cca 6 krabic oblečení a bot, 2 pytle plyšáků, 5
krabic dalších hraček, 2 krabice společenských
her a 1 krabici knih. Nádavkem k tomu několikery
látkové i papírové pleny, vlhčené ubrousky, autosedačku a v neposlední řadě také dětskou pokojovou
houpačku se samostatnou konstrukcí.
Druhá polovina října byla zasvěcena samotnému předání výtěžku této akce. Podělily se o něj
Kojenecký ústav a dětský domov ve Svitavách, dětská oddělení nemocnic ve Svitavách a v Litomyšli
a Dětský domov v Poličce. Přesvědčit se můžete
sami na následující fotografii.
Díky patří nejen koordinátorce sbírky Lence
Klouzalové, která sbírku od začátku až do konce
ochotně organizovala, ale zejména vám všem, kteří
jste přispěli a darovali tak potřebným kousek lásky
a štěstí.
Za RC MaTami
Romana Jelínková

POSPĚŠTE K BETLÉMU, K JEŽÍŠKU
MALÉMU…
- tradičně laděná vánoční výstava betlémů
21. listopadu 2010 - 9. ledna 2011
Centrum Bohuslava Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska připravilo pro veřejnost vánoční výstavu
betlémů a vánočních tradic. Z historických betlémů je
k vidění vyřezávaný betlém vytvořený poličským občanem Josefem Svobodou v první polovině minulého
století. Současnou tvorbu zastupuje vyřezávaný betlém
Jaroslava Škrance z Rohozné, keramický Ireny Švecové z Litomyšle, pletený z vlny Marie Novotné z Poličky,
keramický a šitý od Anny Tumové, betlém broučků
Mirka Andrleho, betlém Josefa Lněničky a několik
menších betlémů Ireny Pletichové. Dále prezentuje svá
díla František Malý st. a ml., a rodina Jílkova ze Sebranic, Jiří Malý z Korouhve, Zdeněk Bukáček z Krouny,
Marie Kvapilové z Proseče, Iva Lišková z Makova a Terezie Uherková z Bystrého, odkud je zapůjčeno také
několik starších betlémů. Snad největší zajímavostí jsou
pro návštěvníky dva pohyblivé betlémy bratří Mrázových z Horního Újezda a Zdeňka Elčknera z Bystrého.
Další zajímavé betlémy zapůjčilo na výstavu muzeum
v Hradci Králové, Regionální muzeum ve Vysokém
Mýtě, Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem
a Městské muzeum a galerie ve Svitavách.
V rámci výstavy jsme pro vás připravili přednášku
O ústeckých malovaných papírových betlémech
a jejich malířích. Tradici malovaných papírových
betlémů vám představí PhDr. Karel Jaroš. Přednáška
se koná ve čtvrtek 9. prosince v 18.00 hod.
TVOŘIVÉ ADVENTNÍ NEDĚLE
Výstava betlémů bude v předvánočním čase obohacena o ukázky tvorby lidových řemesel. Návštěvníci
budou přihlížet nejen zručnosti řemeslníků, ale budou
mít také jedinečnou příležitost vyrobit si např. svícen
na sváteční stůl, vánoční přání nebo ozdoby na stromeček. Nedělní řemeslná odpoledne se konají vždy
od 13.00 do 15.00 hod. ve výstavních sálech Centra
Bohuslava Martinů. Cena: jednotlivec/30,- Kč, rodinné
vstupné/60,- Kč zahrnuje vstupné na výstavu i veškeré
potřebné pomůcky, materiály a výtvarné potřeby.
5. prosince se koná druhá adventní NEDĚLE
ROZZÁŘENÁ SVÍCÍ, kdy si budete moci vyrobit svícen na vánoční stůl a pro své blízké vytvořit novoroční
přání nebo jmenovky na vánoční dárky ze škrobových
a jinak dekorovaných papírů…
12. prosince se koná třetí adventní NEDĚLE S VŮNÍ SKOŘICE. Přijďte se inspirovat a ozdobit si tradiční
vánoční perníčky provoněné skořicí, medem, anýzem
a badyánem. Inspirací vám budou zdobené perníky
paní Jany Jonákové. K vidění i vyzkoušení budou také
jednoduché ozdoby z patchworku, které vás naučí vyrábět paní Anna Tumová a Hana Punčochářová…
19. prosince se koná čtvrtá adventní NEDĚLE
SVÁTEČNÍ, která se ponese v duchu krátké říkanky
„Než zazvoní zvoneček, ozdobme si stromeček…“
Během odpoledne si vyrobíte rozmanité vánoční
ozdoby a v závěru společně stráveného odpoledne
přistrojíme vánoční strom, který bude zdobit výstavu
až do konce roku 2010…
Výstava betlémů vám bude otevřena také o vánočních svátcích. Vezměte proto svou rodinu, příbuzné a známé a přijďte se potěšit krásou betlémů
a nasát vánoční atmosféru. Dveře Centra Bohuslava Martinů jsou pro vás otevřeny - 24. prosince od
9.00 do 14.00 hod., 25. - 31. prosince od 10.00 do
16.00 hod. 1., 2. a 3. ledna 2011 bude centrum pro
veřejnost zavřeno.

Nemocnice Svitavy

PŘEDNÁŠKY/BESEDY/DIVADLO/FILM
• První pomoc – zaměřeno na děti - základy první pomoci, čtvrtek 2. prosince v 17.00 hod. Pořádá
o. s. MaTami

• Drobečci - tvořivé dopoledne pro maminky
s miminky, úterý 7. a 14. prosince od 9.00 - 12.00
hod. Pořádá o. s. MaTami
• Pohádkové malování tvořivá dílna pro rodiče
s dětmi od 3 do 7 let, úterý 7. prosince od 16.00
hod. Pořádá o. s. MaTami
• Drobci tvořivé odpoledne pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi se koná ve čtvrtek 2.,
9. a 16. prosince od 15.00 do 18.00 hod. Pořádá
o. s. MaTami
• Víte, s čím si hrajete? - přednáška se koná ve
středu 8. prosince v 16.00 hod. Pořádá o. s. MaTami
• O ústeckých malovaných papírových betlémech a jejich malířích – přednáška o tradici malovaných papírových betlémů, přednáší PhDr. Karel
Jaroš, čtvrtek 9. prosince v 18.00 hod.
• Divadlo pro děti - představení „Sněhová královna“ podle stejnojmenné pohádky Hanse Christiana
Andersena v podání divadelní společnosti Kejklíř se
koná v neděli 12. prosince od 16.00 hod. Pořádá
Městská knihovna
• Předvánoční povídání o kočičkách aneb
felinoterapie s kočičkou Elinkou se koná v úterý
14. prosince v 16.00 hod. Pořádá o. s. MaTami
• Vánoční výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
od 5 let, středa 15. prosince v 16.00 hod. Pořádá
o. s. MaTami
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2011
Šaty dělaj’ pračlověka
15. 1. - 24. 4. 2011
Již tradiční dotyková výstava Od doby kamenné
do doby slovanských hradišť, která přibližuje hravou
a zábavnou formou život našich předků v období
pravěku a starověku, bude v roce 2011 rozšířena
výstavou Šaty dělaj´ pračlověka, která vznikla v Muzeu hlavního města Prahy, jako součást projektu
Díváme se rukama. Výstava je zcela přizpůsobena
nevidomým a získala osvědčení výstavy vstřícné lidem se zrakovým postižením. Návštěvníci budou
mít jedinečnou příležitost sáhnout si na všechny
vystavené exponáty – repliky i originály staré několik
tisíc let, např. kostěné šídlo z mladší doby kamenné
staré 7000 let nebo tkalcovské závaží z mladší doby
bronzové staré 3000 let nebo např. bronzové spony
a jehlice na spínání oděvů.
Jindřich Pevný - výstava z tvorby malíře u příležitosti 50. narozenin
22. 1. - 27. 2. 2011
VÝZVA PRO VEŘEJNOST
Obracíme se na čtenáře s touto prosbou: Máte-li
doma papírový betlém, který už nepoužíváte, jednotlivé betlémové figurky nebo nevystřižený betlémový
arch, darujte je Betlemářům Poličska, u nichž opět
získá na své kráse a udělá radost ještě mnoha lidem.
Nemusí to však být pouze betlémy papírové, ale i jiného druhu, také starší vánoční pohlednice, obrázky,
vánoční ozdoby apod. Také uvítáme materiály o poličském betlemářství či vzpomínky pamětníků na
betlemáře v Poličce, texty koled a notové záznamy
adventních a vánočních skladeb, které se zde hrály
a zpívaly. A ještě jedna prosba. V letech 1917 – 1923
v Poličce působil jako kaplan P. Alois Stanislav Novák, který zaznamenal mnoho cenného o poličských
betlémech a betlemářích. Jeho zápisky použila později M. K. Valšíková, roz. Marková z Poličky ve studii Naše betlémy. P. Novák psal i povídky ze života
v Poličce jako Našinec Kanárek - divadelní hra,
historické drama z dějin Poličky (1923) či povídku
Pod křížem pojednávající o skutečné události v Poličce. Tyto spisy byly vydány tiskem, ale v městské
knihovně, ani v archivu muzea se bohužel nenacházejí. Pokud by se našel někdo, kdo by někdo tyto
výtisky vlastnil a mohl by je poskytnout třeba i jen
k okopírování, byli bychom vděčni.
Za SČB – Betlemáři Poličska Mirek Andrle
(ABohumir@seznam.cz)
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PROGRAM RC MATAMI
DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
• každé úterní dopoledne 9 - 12 hodin (poslední setkání před Vánoci 14. 12.)
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.
Povede: Mgr. Hana Dalíková
DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
• každé čtvrteční odpoledně 15 - 18 hodin
(poslední setkání před Vánoci 16. 12.)
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!)
Povede: Mgr. Hana Dalíková

ZAHÁJENÍ VÝSTAVY POSPĚŠTE K BETLÉMU, K JEŽÍŠKU MALÉMU
V CENTRU BOHUSLAVA MARTINŮ
V neděli 21. listopadu ve 14.00 hod. byla v Centru Bohuslava Martinů v Poličce zahájena vánoční
výstava betlémů Pospěšte k Betlému, k Ježíšku malému, uspořádaná ve spolupráci s Betlemáři Poličska.
V průběhu vernisáže měli návštěvníci letos vůbec
první příležitost nasát atmosféru blížících se vánočních svátků.
Úvodní slovo na zahájení výstavy patřilo výtvarnici a etnografce paní Kamile Skopové, která připomněla prastarou tradici výroby betlémů i stále neutuchající
zájem současné generace o betlemářství. O vánoční
hudební doprovod se postaral žesťový kvintent ze Zá-

První pomoc – zaměřeno na děti
Pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
2. 12. 2010 (čtvrtek) v 17.00 hod.
Základy první pomoci - jak pomoci nejen
svým dětem při úrazech, které se mohou stát
v domácnosti i všude kolem nás.
Přednáší: MUDr. Daniela Dobiášová

kladní umělecké školy Bohuslava Martinů a vánočně
naladilo i přichystané občerstvení v podobě vanilkových rohlíčků, vánočního čaje a svařeného vína.
V průběhu zahájení výstavy měli návštěvníci
možnost zhlédnout více než 40 betlémů z období od
2. poloviny 19. století až do současnosti, vyrobených
z nejrůznějšího materiálu, od klasických vyřezávaných ze dřeva, přes papírové, keramické, pletené
z vlny či z kukuřičného šustí. Snad největší zájem
vzbudil pohyblivý betlém bratrů Mrázových z Horního Újezdu. Velkému ohlasu se těšil i nejstarší z vystavených betlémů, Krahulcův, pocházející již z roku
1884. Naprostá většina betlémů je místní provenience,
díky čemuž návštěvníci, kteří na výstavu zavítají, získají dobrou představu o betlemářské tradici u nás na
Poličsku.
Slavnostní zahájení výstavy se setkalo s velkým
úspěchem, o čemž svědčí, že na ni zavítalo téměř 300
zájemců. Velké poděkování patří nejen návštěvníkům,
kteří k nám v neděli do Centra Bohuslava Martinů
zamířili, ale hlavně těm, kteří betlémy na naši výstavu
zapůjčili.

Pohádkové malování
Pro rodiče s dětmi od 3 do 7 let
7. 12. 2010 (úterý) v 16.00 hod.
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. Děti berou
výtvarnou činnost jako způsob objevováníokolního světa a zároveň jako zajímavou
a podnětnou hru. Tentokrát se budeme věnovat křídě a suchému pastelu.
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
Víte s čím si hrajete?
8. 12. (středa) v 16.00 hod.
Přemýšlíte jaké hračky koupíte svým dětem
na Vánoce? Navštivte promítání filmu kampaně Víte, s čím si hrajete?, která usiluje o lepší
pracovní podmínky v hračkářském průmyslu.
Následovat bude diskuze na téma šetrných
hraček a podmínek jejich výroby.
Povede: Dana Matejsková
Vstup zdarma
Předvánoční povídání o kočičkách
aneb felinoterapie s kočičkou Elinkou
Pro rodiče s dětmi
14. 12. (úterý) v 16.00 hod.
Kolik toho znáte o kočičkách? A víte, co je
felinoterapie a co má společného s kočkami?
Přijďte si o tom s námi popovídat. A navíc …
Vánoce se blíží, třeba zde Ježíšek najde nějakou inspiraci!
Povede: Pavlína Pechancová
Vánoční výtvarná dílna
Pro rodiče s dětmi od 5 let
15. 12. (středa) v 16.00 hod.
Přijďte si vyrobit originální smaltované vánoční ozdoby, které potěší vás i váš stromeček.
Povede: Olga Hudská
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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KLUB ZDRAVÍ ZVE NA PROSINCOVÉ SETKÁNÍ
Připadáte si chudí nebo bohatí? Udiví vás, když
se dozvíte, že Česká republika patří k těm bohatším
zemím světa? Nedávno jsem si uvědomila, jak souvisí
lidská spokojenost a pocit štěstí s velikostí našeho
měsíčního příjmu, když jsem četla o výsledcích jednoho průzkumu. Do určité výše platu se spokojenost
se zvýšením příjmu také zvýší, ale pak, i když se finanční ohodnocení zvedne ještě výše, se pocit spokojenosti nemění. Vědci možná dospěli k jiným závěrům
než já, ale možná se shodneme, že samotný nadbytek
k pocitu štěstí nevede. Pokud věci začneme považovat za samozřejmé, radost se vytratí. I z těch vysokých
platů. Radost a štěstí totiž nespočívají v hromadění
věcí, ale v udržování smysluplných vztahů s lidmi,
které máme ve svém okolí. Zkuste zapátrat v paměti,
kolik byste byli schopni napsat jmen lidí, které doopravdy znáte a máte k nim skutečný pozitivní vztah.
Jestli jste dospěli alespoň k číslu vyššímu než 10, není
to s vámi špatné. Čím vyšší je však to číslo, tím jsou
vztahy povrchnější…
Prosinec je tradičně v našich končinách měsícem, kdy se loučíme s téměř skončeným rokem
a hodnotíme sebe i druhé, a připravujeme se na rok
nadcházející. To vše je spojeno s menší či větší mírou
stresu, který můžeme na sobě zakoušet. Od stresu
vám rádi alespoň na pár hodin pomůžeme v našem
Klubu zdraví, pokud se rozhodnete vyhradit si čas
od 17.30 hodin dne 8. 12. 2010 a zajdete do prvního
patra SVČ Mozaika, kde můžete prožít antistresové
setkání a získat užitečné rady pro život nejen v kuchyni (zdravé). Tématem je tentokrát zcela jasně se
nabízející „Vánoční čas aneb nejen sladké, ale i slané
pečení“ a již pravidelně zařazujeme i okénko k zamyšlení. Tématem vás odborně provede Aleš Kocián,
který připraví i sešitek s užitečnými radami, postřehy
a několika novými recepty. Budou i recepty pro bezlepkové pečení, které zachutnají všem.

Tématem pro celý prosinec je ale určitě setkávání.
Martin Buber napsal: „ Je žádoucí děkovat zas a znovu svému bližnímu, i když nic zvláštního pro nás
neudělal. Pročpak? Proto, že když mě potkával, mě
opravdu potkal; proto, že otevřel oči, aby si mne nezaměnil s nikým jiným; proto, že otevřel uši, aby spolehlivě vnímal, co jsem mu měl říci; aby otevřel to, co jsem
opravdu vlastně oslovil: dobře uzamčené srdce.“
Přeji vám, abyste o vánocích prožili požehnaný
čas setkávání se svými bližními i sami se sebou. Obdarovávejte se navzájem dary, které se nedají koupit
za peníze, a nebuďte malomyslní, když se všechno
nevydařilo v letošním roce tak, jak jste si představovali. Každý den je novou příležitostí ke změně sebe
sama. A kdo změní sebe, pomáhá měnit svět. Martin
Luther King mladší napsal: „Každý člověk může být
úžasný, protože každý může něčím sloužit. Při službě
člověk nepotřebuje univerzitní titul. Nemusí ani ovládat shodu podmětu s přísudkem. Jediné, co potřebuje,
je laskavé srdce. Duši zrozenou z lásky.“ Pokud to
vnímáte podobně, lidem bude s vámi úžasně dobře.
A to je dobře. :-)
Těšíme se na vás v prosinci a do té doby buďte
zdrávi,
Za Klub zdraví Hanka Ščigelová

POLIČKA MÁ TŘI NOVÉ ULICE.
NA E. VENCOVSKÉHO UŽ SE BYDLÍ
Jména tři významných osobností, zapsaná do
O patnáct let starší Bohuslav Šmíd (1895-1982)
podvědomí poličské veřejnosti, se zapíšou i do
proslul jako architekt a stavitel. Jeho přínos pro obokatastrální mapy. Důvodem je pokračující výstavba
hacení architektonické tváře Poličky shrnuli ve své
rodinných domků v lokalitě Mánesova, která si vy- publikaci Polička – moderní architektura 1900-1950
nutila vyhledání názvů pro tři nové ulice. Zatímco
Rostislav Švácha a David Junek. Funkcionalistická
ulice F. Bukáčka a B. Šmída čekají na první kolau- Šmídova vila je památkově chráněna.
dace, E. Vencovského už byla aktivována a má první
Eduarda Vencovského (1900-1991) má většina
stálé obyvatele.
veřejnosti spojeného s jeho třicetiletým působením
Výběr schválilo městské zastupitelstvo na svém
na místním gymnáziu. Zpráva o schválení názvu
zářijovém zasedání. Předcházela mu výzva polič- jeho ulice jistě potěší všechny studenty, kteří abským občanům, aby dodali na stavební úřad své
solvovali jeho hodiny přírodopisu nebo kreslení.
podněty. „V termínu uzávěrky bylo doručeno celkem „Pana profesora, nepochybně stejně jako mnozí jiní,
196 návrhů od 7 subjektů,“ říká vedoucí stavebního jsme já i celá naše rodina měli rádi. Byla to moudrá,
úřadu Václav Kašpar. Své návrhy podal mimo jiné aristokratická osobnost. Spravedlivý a velmi oblíbený
Klub přátel Poličska nebo KČT J. G. Jarkovského
kantor. Nesnížil se nikdy k tomu, aby nadbíhal všev Jimramově.
lijaké moci,“ vzpomíná jeden z jeho studentů Pavel
Podněty od občanů byly postoupeny k posou- Prosek.
zení Komisi stavební a životního prostředí. „Z doDo dějin města se profesor Vencovský zapsal jako
šlých návrhů komise v první fázi vyřadila názvy
starosta Poličky během kritického roku 1938, kdy se
jednoznačně nevhodné, některé až vulgární,“ uvedl
neohroženě zasazoval o uvolnění města z německépředseda Petr Nožka. Komise se shodla na preferen- ho záboru. Angažoval se v odboji a od roku 1943 byl
ci názvů ulic podle osobností, které výrazným způ- zakládajícím členem místního ilegálního národního
sobem zasáhly do života našeho města v minulém
výboru. Po válce navrhoval zakládání přírodních
století. Stavební komisi tak vděčíme za to, že se nové
rezervací v okolí Poličky a je autorem cenné studie
ulice nebudou jmenovat po třech králích Kašparova, o geologii a geomorfologii poličského okresu.
Melicharova a Baltazarova. Vyřazeny byly i svérázné
Trochu opomíjené je působení profesora Venpodněty jako ulice Lokomotivova, Nakladačkova
covského v poličském sboru Českobratrské církve
nebo Autonehodova.
evangelické, ve kterém zastával funkci kurátora
Obrazy Františka Bukáčka (1910-1988), akade- i seniorátního kurátora. Ostatně jeho syn byl dokmického malíře a rodáka z Křižánek, jsou těsně
torem teologie. „Stal se kurátorem sboru v době, kdy
spjaty s regionem vysočiny. „Louky kolem řeky
to nebylo vůbec populární, kdy mu to kazilo politický
Svratky, zalesněné kopce, kamenité stráně, ale
profil. Byl jedním z mnoha odvážných, pro které byla
především mikrosvět květin a kytic, to vše pro
rovná záda důležitější než přízeň komunistických
něho bylo nepřebernou studnicí inspirace,“ uvedl
kádrováků,“ uvedl dlouholetý poličský farář Jan Dus,
u příležitosti výstavy v městské galerii kurátor
jehož rodina shodou okolností vlastní první kolauumělecké sbírky David Junek. Výstava se konala
dovaný dům na ulici E. Vencovského.
od června do října u příležitosti stého výročí ma„Mám radost z toho, že si město Polička váží svých
lířova narození. Bukáček od konce 50. let působil
významných osobností. Eduard Vencovský je jistě
ve funkci ředitele místního muzea. Zajímavostí
jednou z nich: profesor gymnázia zásadně směrující
je, že stejné jméno měl i jeho strýc, významný
studenty, starosta města prosazující odvahu a odpopředstavitel muzejního spolku Palacký a jeden vědnost v politice, kurátor evangelického sboru proz iniciátorů vzniku Východočeského salonu v Po- vazující křesťanskou víru s všedním jednáním. Těší
ličce. Název ulice symbolicky spojuje odkaz obou mne, že bydlím v ulici, která nese jeho jméno.“
Bukáčků.
Jarda Najbert

VITAMÍNY PROTI DLUHŮM
Světem se šíří velmi nebezpečná epidemie. Její
diagnóza zní: „Zadluženost“. Proti této nákaze neexistuje očkování. Spolehlivě na ni účinkuje pouze
jediný lék – tj. splácení. Je-li to možné, lze se podrobit
i operaci – tj. oddlužení. Ale pokud selžou oba léčebné mechanismy, dojde k ekonomickému chřadnutí
jedince až k jeho ekonomické invaliditě – nemocný
skončí zadlužen tak, že své pohledávky za celý život
nebude schopen splatit.
Jestliže zůstane takto postižený sám, je to životní
tragédie. Pokud žije v rodině, je pro něho nesení utrpení nemoci lehčí, ale zároveň hrozí velké riziko přenosu nákazy na ostatní členy domácnosti. Občanská
poradna Oblastní charity Polička chce dnes čtenářům
Jitřenky nabídnout pár vitamínů, které mohou rodinné příslušníky před nemocí z dluhů ochránit.
Například:
• vitamin P (předvídat): Včas se poraďte (co nejdřív,
kdy zadlužování v rodině u někoho objevíte).
Včas konejte (udělejte opatření, zažádejte o soudní zúžení společného jmění manželů, pokud se jeden
z manželů chová nezodpovědně atp.).
Včas si zajistěte průkazný doklad. (Při nákupu zboží na dokladu/paragonu uveďte své jméno
a identifikaci na Vaši osobu a požádejte prodávajícího
o jeho potvrzení razítkem a podpisem, protože takto
nepotvrzený paragon není dokladem, která osoba
zboží zaplatila)
• vitamín S (schovávat): Schovávejte smlouvy.
Schovávejte výpisy z plateb platební kartou. Schovejte

původní smlouvy při zakoupení zboží na splátky i po
jejich úplném splacení.
• vitamin PP (připravit): Připravte čestná prohlášení jež potvrdí, které věci jsou vaše. (Například soused
potvrdí, že obývací stěna a sedací souprava zde stály
ještě v době, kdy byl zadlužený syn nezletilý. Totéž
můžete prokázat i připravenou rodinnou fotografií,
kde před onou stěnou stojí zadlužená dcerka s dortem o třinácti svíčkách a vy o 10 let mladší).
• vitamin NP (neplatit): Neplaťte za dlužníka dluhy
a hlavně si na jeho dluhy neberte půjčky.
• vitamin N (nedat se): Pokud vám exekutor zabavil i to, co je vaše, poohlédněte se po dokladech
a prohlášeních. Do 30 dnů od návštěvy exekutorských pracovníků můžete „Návrhem na vyškrtnutí
ze soupisu“ požádat exekutora o vyjmutí těchto věcí
z exekuce. (Exekutor se musí do 15 dnů vyjádřit.
Pokud nevyhoví a poškozený má dostatek důkazů,
může do 30-ti dnů po doručení vyjádření exekutora
podat k okresnímu soudu vylučovací žalobu.)

K PLOTU U NEMOCNICE

Vážená redakce,
rád bych reagoval na sloupek „Z deníku staromilce“ v posledním čísle Jitřenky, ve kterém
se autor/autorka (kaz) mimo jiné kriticky vyjadřuje
k provedeným úpravám „špitálního parku“.
Jako autora oněch úprav mě zcela pochopitelně toto negativní hodnocení mrzí, ale je to věc
osobního názoru, což přijímám. K reakci na
daný sloupek mě však přiměly nesmyslné
postřehy, na nichž autor/autorka sloupku částečně
staví svoje hodnocení.
Omlouvám se, nechci nikomu kazit vzpomínku, jistě útěšnou, na elegantní kamenný plot
nacházející se zcela určitě na nějakém pěkném
místě, kolem nemocnice v Poličce však bylo, bohužel, poměrně zdevastované a zvětralé oplocení
z prefabrikovaných betonových tvárnic a plot
z železobetonových tyčí. Mohli bychom samozřejmě diskutovat o tom, zda by bylo vhodné provést
repliku tohoto oplocení, ale to je předmětem jiné
debaty. Dále - nově osazené sloupky s řetězy zcela
určitě nejsou, navzdory autorově úsudku, betonové,
ale ocelové. Nevím, zda se dopouští autor/autorka
článku podobných „omylů“ i v jiných případech,
ale dvě věcné chyby v kratičkém sedmiřádkovém
odstavci posunují pro znalé skutečného stavu celý
text někam k „panebože, co to je za blbost, kdo to
napsal?“ a nechtě snižují důvěryhodnost pisatele. Předpokládám, že někomu se může jevit jako
zcela podružné, z čeho jsou sloupky a plot (když
celé to je mimořádně ohavné), ale, chápejte, jsem
poznamenaný svou profesí a materiálové řešení má
pro mě velký význam.
A ještě jednu poznámku. Ano, vstřícnost
a otevřenost areálu jsou jasně definovaným záměrem, který je vyjádřen provedením nových vstupů
v opěrném zdivu, odstraněním oplocení a zatím
nerealizovanými úpravami parku a vnitrobloku
areálu, sloupky samotné však nic takového zcela
určitě deklarovat nemají, jsou prozaicky pouze
optickým upozorněním na rozdílnou výškovou
úroveň terénu areálu a okolí.
S pozdravem
Ing. arch. Karel Šrámek
Ing. arch. Šrámkovi a čtenářům Jitřenky se
omlouvám za záměnu materiálu, ze kterého jsou
zhotoveny sloupky nového plotu Areálu zdravotních
a sociálních služeb Polička.
-kaz-

Pamatujte, že pokud chcete někoho léčit, musíte
sami zůstat zdraví a při síle. Nenabádáme vás k tomu, abyste své blízké v nouzi opustili. Vybízíme Vás
k tomu, abyste si zachovali ekonomické zdraví právě
proto, abyste jim mohli pomáhat, aby se z vašeho milého, ale nemocného ekonomického invalidy nestal
invalida sociální, bezdomovec nebo kriminálník.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička
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DOMOV NA ZÁMKU BYSTRÉ ZVE
Domov na zámku Bystré zve na tradiční vánoční vystoupení a trhy, které se uskuteční v prostorách zámku v sobotu 11. prosince 2010.
Vánoční vystoupení začíná v tělocvičně domova
v 10.30 hod. Poté návštěvníky čekají tradiční vánoční trhy výrobků z terapeutických dílen domova
a mistrů tradičních řemesel. Chybět nebudou ani
pochoutky z domácí zabíjačky, medovina a další.
Přijďte si s námi užít příjemnou adventní atmosféru!
Obyvatelé a zaměstnanci
Domova na zámku Bystré

ÚSPĚŠNÝ ABSOLVENT ZNÁ CIZÍ
JAZYKY
Ať se nám to líbí nebo ne, angličtina je pro mnohé z nás neodmyslitelnou součástí pracovního života. Naučit se ji, to chce pořádný kus práce a pevnou
vůli. Čím dříve se člověk cizímu jazyku začne učit,
tím větší má šanci, že si jej osvojí na takové úrovni, s níž už bude moci v životě úspěšně operovat.
Díky znalosti cizího jazyka se před ním otevírají
možnosti studia či stáží, popřípadě i dlouhodobé
práce v zahraničí.
Angličtina je v dnešní době povinně zavedena
ve třetím ročníku na všech základních školách.
Mnohé děti se ji ale začínají učit už dříve, a to nejčastěji formou kroužků v mateřské škole a v první
a druhé třídě na škole základní. Tyto zájmové
kroužky si však rodiče musí často sami zaplatit.
V naší škole jsme se jim proto rozhodli vyjít vstříc
a od školního roku 2010/2011 jsme zavedli a zakotvili ve školním vzdělávacím programu povinnou
výuku anglického jazyka v první i druhé třídě.
Již mnoho vědců dokázalo, že pokud se dítě učí
cizí jazyk podobnou formou jako jazyk mateřský,
tedy napodobováním zvuků a spojováním obrázků
či věcí s výrazy, nemá učení se cizímu jazyku žádný negativní dopad na vstřebávání učiva ostatních
předmětů. Proto je i náplň hodin anglického jazyka
na naší škole přizpůsobena těmto požadavkům.
Dítě si nejprve osvojuje výslovnost napodobování
jednak vyučujícího, tak také audio či videonahrávek, které má vyučující k dispozici. Spojením obrázků se slovem si postupně obohacuje svoji slovní
zásobu, učí se odpovídat na jednoduché otázky
či používat základní zdvořilostní fráze. Na konci
druhé třídy se již pomalu zařazuje nácvik psaní
jednoduchých slov.
Ze zkušeností z loňského školního roku, kdy
byla angličtina v první třídě vyučována formou
kroužku, můžeme říci, že její hodiny měly u dětí
veliký úspěch. Používání jazyka tak odlišného od
jejich ve spojení s hrou je velmi bavilo. Pro nás
bylo zase velkým překvapením, jak velké množství
slov si malí žáčci dokáží během krátké doby zapamatovat. Na základě tohoto zjištění jsme se proto
rozhodli zavést angličtinu povinně, protože pokud
mají děti takovéto možnosti a potenciál, byla by
ohromná škoda jej nevyužít.
Zvažte tedy, co je pro vaše dítě důležité, protože
datum zápisu do první třídy, tj. 21. ledna 2010, se
nám neodkladně blíží.
Mgr. Veronika Šimonová
ZŠ Na Lukách
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JEŠTĚ K POVOLEBNÍ POLIČCE
Situace je alarmující. Musím přiznat, že si starosty v jistých ohledech vážím a to pro jeho určité
vyjednávací schopnosti a jeho snahu o pozitivní
přístup ke světu. Také bych jej nepodezříval, že
by platy poslance a starosty byly motivací zastávat
obě funkce, do kterých byl zvolen. Všichni víme,
že osobní výhody plynoucí z daných funkcí jsou
jinde než v platech.
Přiznávám ale, že ze starostování pana Martinů
v minulém a jako místostarosty v předešlém funkčním období jsem vyděšen. Byl jsem přítomen, když
pan Martinů jednal klientelisticky a zneužíval tak
prostředků města – to je v demokratickém systému ve funkcích, které zastává, stejné pochybení
jako korupce. Jsem přesvědčen, že je selháním
občanské společnosti vyslat jej jako reprezentanta
našeho regionu do poslanecké sněmovny, a není
omluvou, že tam jsou i horší. Nemyslím si, že byl
dobrým starostou – zažil jsem jej například hodinu
a půl strávit dohadováním při prodeji obecního
majetku, jestli ten plot bude tady nebo o metr jinde,
a ve stejném období ignorovat snahy o systémová
řešení rozdělování peněz do přidružených obcí.
Starosta na mne dělá dojem, že si neuvědomuje,
kde by měl být aktivní a kde by měli jednat jeho
podřízení, má pocit, že vše nejlépe udělá sám.
Neměl by řešit konkrétní prodeje majetku, ale
například iniciovat přeměnu městského úřadu ve
funkční, veřejnosti prospěšnou a občanům pomáhající organizaci. Úřad se rozrůstá, je v něm mnoho
schopných lidí, ale činnost úřadu je stále využívána k tomu, aby ten, který je známý či mocný, měl
výhody. Ten, který jej párkrát za život potřebuje,
mnohdy nenajde pochopení.
Starosta má podle mého názoru klientelistické
sklony a s tím souvisí i dělba moci po volbách. Systém, který byl v Poličce nastolen již druhé volební
období, nerespektuje demokratické principy. Není
vytvořena opozice a tak je rezignováno na kontrolu
a různorodost názorů. Veřejná jednání zastupitelstva jsou pak jakousi nutností pro naše zastupitele
a mají přinést pouze zdání demokracie a naplnit zákon. Vše je již v tichosti předjednáno a tak odlišný
názor neexistuje. To pak vede k tomu, že když se
vyskytnou problémy, ututlají se, nediskutují se a tak
ani nemohou přispět ke zlepšení práce zastupitelstva a úřadu. Jako příklad si vzpomínám na záhadný nákup a prodej pozemků potřebných k napojení
průmyslové zóny bývalým starostou Popelkou.
Je mi líto, že běžný volič žijící svými starostmi
ví o činnosti svých zástupců na vedení Poličky jen
jejich vlastní chválu na stránkách Jitřenky.

Vypadá to, že naše společnost nemá zájem
o výhody otevřené průhledné vlády a svou volbou
a preferenčními hlasy dává přednost stávajícímu
klientelisticko-korupčnímu vládnutí.
Ivan Šrek
Vážený pane Šreku,
ani se mi nechce věřit, že můžete napsat něco
tak nepravdivého a zavádějícího. Mně nevadí kritika, ta je obecně nezbytná. To, co mně ale vadí, je,
že zde vznášíte vážná obvinění z klientelistického
jednání a zneužívání prostředků města.
Víte, pane Šreku, to jsou velmi vážná slova.
Původně jsem chtěl nad tímto názorem pouze
mávnout rukou a nechat to být. Za 8 let na radnici
jsem čelil různým věcem, např. nepravdivé televizní reportáži o poldru, kdy jsem pevně hájil zájmy
města a v reportáži jsem byl vylíčen jako zloduch.
Čelil jsem i několika trestním oznámením a to opět
proto, že jsem důsledně chránil město a vždy to
závěry policie potvrdily.
Nicméně Vaše hodnocení mě velmi zklamalo
a zamrzelo. Přesto, že žijete ve Stříteži pouze část
svého života, víte, tak jak to již lidská povaha
nese, že nejhorší je vyřešit sousedský spor, který
je v osobní rovině a trvá několik let. Bohužel i ve
Stříteži jsme čelili a čelíme hned několika podobným problémům. Vy sám dobře víte, že mojí
velkou snahou za celých 8 let je tyto konflikty
urovnat. Myslím, že se nám to i částečně povedlo.
To, že to hodnotíte jako klientelistické jednání je
absurdní. Úřad se nerozrůstá, opak je pravdou. Do
našich městských částí Střítež, Lezník a Modřec
odchází tolik finančních prostředků jako nikdy
v minulosti.
Vaše hodnocení nákupu a prodeje pozemků
v průmyslové zóně je opět zavádějící a vytváří
nepravdivý dojem o poměrech na radnici.
Nejvíce mě překvapuje, že Vaše hodnocení
přichází po sérii vzájemných jednání a za situace,
kdy jsme věcně řešili různé záležitosti převážně
z městské části Střítež. Měl jsem v poslední době
dobrý pocit, že jste nabyl dojmu, že pro mě je každá žádost od našich občanů na stejné úrovni a že
bych nikdy nedopustil rozdílné přístupy. O to více
mě mrzí Vaše hodnocení.
Vážený pane, chci Vás ubezpečit, že i nadále
platí můj trvalý zájem o dobré fungování našeho
města včetně městské části Střítež a věřím, že s pomocí času Vaši kritiku zmírníte.
S pozdravem
Jaroslav Martinů

DĚTEM V NEPÁLU
Již tři roky naše škola pomáhá dětem, které jsou
na tom hůř než my. Letos jsme se rozhodli, že výtěžek sbírky zašleme na pomoc dětem v sirotčinci
v Nepálu.
Nepál je země sousedící s Čínou a Indií, hlavním
městem Kathmandú. Celková gramotnost je 48%,
pod hranicí chudoby žije 41%, míra nezaměstnanosti je 42%.
Mnoho dětí žije na ulicích – bosé, špinavé
a v roztrhaných šatech. Přespávají přímo na chodníku, většinou na kartonových krabicích, na obživu
jim musí stačit pár rupií, které se jim podaří vyžebrat od turistů, případně zbytky jídel vyhozených
z restaurací. Mnohé z nich trpí podvýživou a nejrůznějšími nemocemi. Děti třeba vůbec neznají hračky.
V Kathmandú žije několik set dětí (od 6 do 10 let)
v sirotčincích, některé z těchto dětí zde žijí, i když
mají rodiče, ale nemají jinou možnost v důsledku
chudoby. Sirotčinec žije z darů a někdy je i problém
zajistit dětem jídlo 2x denně (hrstku rýže).
Náš příspěvek pošleme do sirotčince, kde jsou
děti, které ztratily rodiče v desetileté maoistické

válce. Tyto děti potřebují kromě finanční podpory
i lásku a pocit, že je někde někdo, kdo na ně myslí.
Připravili jsme několik akcí. Žáci 8. tříd zorganizovali turnaj ve florbalu a dívky (za pomoci maminek) nachystaly občerstvení – „zakoupení svačinky
zajistí jídlo pro dítě bez pomoci“. Podařilo se nám
získat 3792 Kč. Někteří učitelé v naší keramické
dílně zhotovili předměty – andílky naděje, srdíčka
lásky, hvězdičky štěstí. Každý, kdo přispěl jakoukoli
částkou, dostal keramický dárek. Sbírka probíhala
i při rodičovských schůzkách.
3. prosince 2010 přijede na naši školu RNDr. Tomáš Beránek, CSc., předseda sdružení Namasté Nepál a v besedě Jak se žije v Nepálu se jistě dozvíme
o této zemi více (www.namastenepal.cz).
Sbírka potrvá do 15. prosince, v současné době
již máme na kontě 10 702 Kč. Chceme touto cestou
poděkovat všem, kteří se do této smysluplné akce
zapojili a věříme, že se přidají i další.
Za žáky ZŠ Na Lukách
Andrea Votrubová a Lucka Jirušová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Jak prožít vánoce bez požárů?
Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm
klidnějším obdobím roku. Přesto i v tomto svátečním období vyjíždí hasiči k požárům, dopravním
nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na
kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost. Stačí chvilka a pohoda Vánoc je nenávratně
pryč. Jen málo stačí, aby byly zkaženy celé svátky.
Nejčastější příčinou vzniku požárů o Vánocích je
bohužel lidská nedbalost – kouření, používání otevřeného ohně, nesprávná obsluha apod. Typickými
vánočními požáry jsou ty způsobené neopatrnou
manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo prskavkami. Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů
se pak každý rok množí případy vznícení potravin
při vaření. V období Vánoc hoří nejčastěji odpady
v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné
trámy v komínech. Naše domovy jsou dnes doslova
přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou
koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se
pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální
škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví. Proto
i o Vánocích musíme maximálně opatrně zacházet
se všemi zdroji otevřeného ohně.
Pozor na svíčky, prskavky a pyrotechniku
Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli
a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní
nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (například chvojím adventního věnce, ubrusem). Svíčky umístěte v dostatečné
vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je
nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon,
v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se
rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Zapálené
svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během
jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když
opouštíte domov nebo jdete spát. Dávejte pozor na
děti, aby si bez dozoru nehrály se svíčkou nebo prskavkou. Adventní věnce se svíčkami, které nejsou
opatřeny nehořlavou podložkou bránící kontaktu
s věncem, jsou určeny jen k dekoraci a v žádném
případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že
nám pak věnec vzplane, je velké. Vánoční stromek,
na kterém hoří klasické svíčky, by měl být neustále pod dozorem. Samozřejmostí je uchycení stromku
do stabilního držáku, aby nedošlo k jeho převrácení. Požáry vánočních stromků se však v posledních

letech objevují spíše ojediněle, protože většina domácností již dnes využívá spíše elektrické žárovkové svíčky. I u nich bychom měli dodržovat základní
bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat výrobky nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem
k použití a s příslušnými certifikáty. Hasiči evidují
případy, kdy kvůli elektrickému zkratu i elektrické
svíčky dokázaly zapálit stromek. Na konci roku však
nehrozí jen svíčky nebo prskavky, během Vánoc se
již prodává zábavní pyrotechnika a lidé „zbrojí“ na
oslavy příchodu nového roku. Majitelé pyrotechniky
by měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla,
aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo jinému ohrožení.
Pozor při vaření a vytápění
Vánoce jsou také obdobím pečení a vaření. Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového
sporáku a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby
nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.
Nezapomeňte, že například horký olej na pánvi
a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak
může snadno dojít k popálení nezkušeného „hasiče.“ Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, tak je
nejlepší pánev zakrýt pokličkou a oheň tak udusit,
případně použít hasicí přístroj s náplní určenou
speciálně na jedlý olej. Než ale začnete požár hasit,
jako první vypněte přívod energie (plyn, elektřinu).
Mnoho požárů v domácnostech v zimním období
vzniká také kvůli neopatrnému zacházení s topidly
a nedbalosti v péči o komíny. Užívejte výhradně
topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte v nich
pomocí vysoce hořlavých látek (například benzínu)
a netopte odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky – žhavé částice
odlétající z topidla mohou velice snadno zapálit
dřevo či papír uskladněný v blízkosti kamen. Komíny si nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Popel
ukládejte na bezpečné místo.
Co dělat v případě požáru?
Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější
než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár
zlikvidovat za každou cenu sami. Požár co nejdříve
oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky
150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co
se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité
okolnosti, které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno
a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte pokyny
operátora tísňové linky. Pokud se v hořícím objektu
nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci
(zejména dětem, starým a nemohoucím osobám).
Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor,
abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření,
držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník). Pokud
dojde k požáru vánočního stromku s elektrickými
svíčkami, musí se nejprve vypnout proud a teprve
pak lze hasit. Zařízení, které může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou ani pěnovým
hasicím přístrojem.
Výjezdová jednotka a mladí hasiči v říjnu
V sobotu 9. října se mladí hasiči zúčastnili
podzimního kola Hry Plamen, které se konalo v Jevíčku. V závodě požárnické všestrannosti soutěžilo
družstvo mladších a družstvo starších žáků. Na
trase závodu soutěžící plnili jednotlivé disciplíny,
například střelba ze vzduchovky, základy topografie, vázání uzlů, zdolání překážky a základy první
pomoci. Byla to poslední soutěž v letošním roce,
po krátkém zimním odpočinku budeme v soutěžích pokračovat na jaře příštího roku.
V neděli 31. října v ranních hodinách jednotka
zasahovala u požáru truhlářské dílny v Borové.
Kromě profesionálních hasičů z Poličky zde zasahovali ještě dobrovolné jednotky z Borové, Oldříše,
Telecího, Sebranic a Lubné.
Alena Cejpová

Z ČINNOSTI DPS „PENZION“
1. října se slaví Mezinárodní den seniorů a na
první týden v říjnu byl také vyhlášen Ministerstvem
práce a sociálních věcí Týdnem sociálních služeb
v ČR. DPS “Penzion“ připravil pro seniory program
tak, aby si každý mohl vybrat dle svého zájmu. Vše
začalo besedou s představiteli Policie ČR a městské
policie. Posluchači si vyslechli rady, jak se bránit
před okradením, jak se vyhnout podvodu, jak předcházet riziku přepadení. Byli upozorněni na to, že
nikoho cizího si nemají pouštět do bytu a nikomu
cizímu nevěřit. Co se týče silničního provozu, byli
senioři seznámeni s několika druhy reflexních prv-

ků, které lze připevnit na oděv, nákupní tašku nebo
hůl. Zájemcům DPS „Penzion“ nabídl objednání
těchto prvků. Na programu byl také den otevřených
dveří. Pro veřejnost byly připraveny ukázky cvičení
na židlích, video ze života v penzionu, malování
mandaly a samozřejmě také prohlídka DPS Penzion. Proběhl již třetí ročník Seniorské stopy – pochodu nejen pro seniory. Stopy seniorů tentokrát
vedly do Liboháje a na náměstí, kde se sešli senioři
z DPS Penzion a Domova důchodců v Poličce. Všude se zpívalo a také se pouštěly po vodě papírové
lodičky. Následovalo již tradiční společné posezení
v jídelně penzionu. Opět se zpívalo a k poslechu
i tanci hráli pánové Hladík, Otepka a zpívala paní
Andrlíková, nechybělo ani malé občerstvení. Na
rozloučenou došlo i na společný tanec seniorů.
Pozvání na čaj o druhé přijali senioři s nadšením. Čekala je beseda s RNDr. R. Tomanovou,
tématem bylo zdraví seniorů. Závěr oslav patřil
výletu na kolech na Baldu. Ti, kteří ze zdravotních
důvodů na kole již jezdit nemohou, se na cestu
vydali dopoledne při cvičení na židlích. V sedě
na židli jeli na kole a představovali si, kudy zrovna
jedou, až se ocitli na Baldě. Zdálo se, že odpolední
výlet se neuskuteční, protože se nikdo nepřihlásil,
ale úderem 13. hodiny se před penzionem sešli tři
odvážlivci – muži a tak se nakonec jelo. Byl krásný
podzimní den, sluníčko svítilo na cestu, les krásně
voněl, mezi stromy vykukovaly houby - výlet se vydařil. A nesmíme zapomenout na výstavu v Městské knihovně v Poličce s názvem Na stárnutí není
čas. K vidění zde byly práce seniorů a fotografie ze
života v DPS “Penzion“. V říjnu se v DPS „Penzion“
také konala meduňková kavárnička, narozeninové
zpívání, při společném muzicírování penzionem
zněly bubny a šikovné ručičky začaly pracovat na
vánoční výzdobě.

KARDIACI V PROSINCI
Svaz postižených civilizačními chorobami
Kardio klub Svitavy pořádá Rozloučení s rokem
2010.
Akce se koná ve středu 29. prosince v restauraci
Družba. Začátek ve 12 hod. Zajištěno občerstvení
a kulturní program. Účastníci z Poličky odjezd
z vlakového nádraží 11.17 hod.
Všechny členy Kardio klubu zve výbor klubu.
Jan Pokorný
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DPS PENZION ZVE

PODZIM NA SOŠ A SOU V POLIČCE

1. 12. Cestovatelské odpoledne – Alpské čtyřMěsíc listopad bývá ve školách ve znamení
tisícovky – film pana Ing. Kleina ve 14.00 hod. čtvrtletní klasifikace, rodičovských schůzek a jiných
společenská místnost.
pohrom. Na SOŠ a SOU v Poličce jsme je sice také
6. 12. S vůní jehličí – přijměte pozvání na
museli absolvovat, ale na jídelní lístek jsme zařadili
zdobení stromečku, vánoční čaj a koledy s Pou- i několik specialit.
paty od 14.00 hod. v jídelně DPS „Penzion“.
Nejprve jsme si trochu zasportovali ve slovenském
8. 12. Mikulášská zábava -14.00 hod. jídel- Kežmaroku. Na pozvání partnerské školy se šest
na DPS „Penzion“. Vystoupí děti z MŠ Pomezí
našich žáků zúčastnilo Studentské míle v rámci akce
a přijde Mikuláš s andělem a čerty. K poslechu „Běžíme pro život“. Nejlépe se umístila Eva Juříková
i tanci zahrají pánové Hladík a Otepka, zazpívá
(třída S3), která obsadila třetí místo. O několik dní
paní Andrlíková. Vstupenky si můžete zakoupit
později nás Honza Trávníček a Lukáš Felkl reprezenna recepci DPS „Penzion“. Vstupné 50,- Kč, ob- tovali na 18. ročníku mezinárodní barmanské soutěže
čerstvení zajištěno.
juniorů Eurocup 2010 v Prešově. Oba výborně. Hon16. 12. Narozeninové zpívání – 14.00hod. za se umístil ve stříbrném pásmu a Tomáš v pásmu
jídelna.
bronzovém. V mezinárodní konkurenci 86 soutěží18. 12. Adventní koncert – všichni jste sr- cích je to skvělý úspěch.
dečně zváni na adventní koncert, který se koná
V týdnu od 8. listopadu se v učebně stolničení
v jídelně DPS „Penzion“. Začátek ve 14.00 hod. Se
uskutečnil základní barmanský kurz vedený certifisvým programem vystoupí Chrámový sbor Polič- kovaným lektorem CBA panem Karlem Zapalačem,
ka. Přijďte spolu s námi prožít období radostného
šestinásobným vítězem soutěže Barman roku a šesočekávání a těšení, přijďte na chvíli zapomenout
tinásobným účastníkem mistrovství světa v přípravě
na shon předvánočního období. Těšíme se na
míšených nápojů. Kurzu se zúčastnilo 23 žáků naší
společné setkání.
školy, kteří po úspěšném složení závěrečné zkoušky
22. 12. Vánoční kavárnička s překvapením od
obdrželi certifikát. A ještě jedna pozvánka na akci,
14.00 hod. ve společenské místnosti.
která se teprve uskuteční. 27. listopadu v prostorách
28. 12. Silvestrovská zábava – a je to tady.
Opět se budeme loučit a vítat. Ptáte se koho? No,
přeci starý a nový rok. Můžete se těšit na vystoupení pěveckého souboru Poupata, tentokrát na
téma – vše o vaření. K poslechu a tanci zahraje
Venca band a nebude chybět ani bohatá tombola.
Prosinec bývá na školách měsícem tak trochu
Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS
zvláštním. Všude jsou ve vzduchu cítit vánoční
„Penzion“. Vstupné 80,- Kč. Začínáme ve 14.00
svátky. Žáci se nemohou dočkat vánočních prázdhod. v jídelně.
nin a učitelé se je snaží udržet v plné pozornosti,
aby nakonec sami podlehli tlaku svátečního shonu.
Každé pondělí cvičíme pod vedením Marie
Často se do něj zapojují mimo jiné i přípravou váFritschové jógu. Cvičení probíhá ve společenské
nočních dárků v hodinách.
místnosti od 17.00 hod. do 18.30 hod.
V naší škole se také v rámci vyučování připravují vánoční dárky. Ty jsou však převážně mimo
materiální oblast a mohou tak alespoň ve vzpomínkách vydržet i mnoho dnů po svátcích. Kde se budou tyto dárky rozdávat? Samozřejmě na vánočních
vystoupeních. Největší koncert bude 20. prosince
Pronajmu garáž v Poličce, na ulici Střítežská. ve velkém sále Tylova domu od 17 hodin. Zde se
500 Kč/měsíc. Tel.: 72 12 76 100.
představí taneční, literárně-dramatický a hudební
•
obor. Z posledně jmenovaného to budou větší sePronajmu byt 1+1 v Poličce. Výměra bytu
skupení jako pěvecký sbor, lidový soubor, orchestr,
42 m2. Byt je v přízemí. Koupelna, WC. Okamžitě
žesťové kvinteto apod. Pro skupiny mladších dětí
k nastěhování. Telefon: 724 524 276.
a menšího nástrojového obsazení připravujeme
•
možnost předání dárků při komorním vánočním
Pronajmeme zděný byt 2+1 v blízkosti cen- koncertě v Divadelním klubu, který se bude konat
tra. Byt je po rekonstrukci, zateplený, s novými
15. prosince od 17 hodin. Žesťové kvinteto pod veplastovými okny. Možnost parkování ve dvoře. dením pana učitele Jindry chystá také samostatná
Volný ihned. Tel. 602 362 365.
vánoční vystoupení v okolních obcích.
•
Prosinec je na Základní umělecké škole BoProdám byt 3+1 po rekonstrukci. Cena doho- huslava Martinů Polička nejen časem vánočním,
dou. Tel.: 777 050 815.
ale také časem většího interpretačního setkání
•
Nabízím k pronájmu byt 2+1 v rodinném domku od ledna 2011. Tel. 731 506 249,
464 620 162.
•
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.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů
poškozených zimou, sundávání ledu, sněhu
ze střech, drobné zednické práce. Dále kácení
stromů. Tel. 731 506 249, 464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří
Bartoň, 604 958 194. Chladniček a mrazniček
- Milan Fajmon, 603 782 573.

školní jídelny SOŠ a SOU proběhne seminář „Mexická
kuchyně“. Seminář povedou mexický mistr kuchař
Alejandro Santillán Garcia a český mistr kuchař Václav Šmerda. Na programu budou jak současné trendy
mexické gastronomie, tak i tradiční výrobky mexické
kuchyně. Účastníci semináře obdrží všechny recepty.
Pro zájemce o studium na naší škole a jejich
rodiče či učitele organizujeme každoročně prohlídky školy. První den otevřených dveří se uskutečnil
na svatého Martina, který sice ještě svého bělouše
neosedlal, přesto jízda to byla přímo spanilá. Školu
navštívilo přibližně 40 uchazečů o studium se svými
rodiči. A co všechno jsme jim mohli ukázat? Žáci čtvrtých ročníků oboru obchodně podnikatelská činnost
připravili prezentace svých fiktivních firem, které
vytvořili v rámci mezinárodní studentské spolupráce. Kuchaři – číšníci připravili nejen ochutnávku již
tradičních palačinek, ale také míchali nealkoholické
nápoje a vyřezávali ovoce. Cukrářky vyráběly ozdoby
z marcipánové hmoty a řezníci nabízeli k ochutnávce
domácí jitrnice a jelítka. K vidění byla slavnostní tabule, narozeninový dort i chuťovky studené kuchyně.
Pokud byste chtěli být také přitomni, přijďte se k nám
podívat. Na další spanilé jízdy vyrážíme 9. 12. 2010
a 13. 11. 2011. Jste srdečně zváni.

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS V ZUŠ B. M. POLIČKA

ŘÁDKOVÁ INZERCE
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s hudbou Bohuslava Martinů. Tento rok se koncert
pod názvem „Bohuslav Martinů a my“ bude konat
8. 12. 2006 od 17 hodin v prostorách malého sálu
Tylova domu. Škola nesoucí skladatelovo jméno
tím ukončí dvouleté oslavy u příležitosti 50. výročí
úmrtí a následně 120. výročí narození B. Martinů.
Uzavřeme pomyslný kruh mnoha akcí, které jsme
k těmto výročím pořádali, tak jako jsme před dvěma lety stejným koncertem v lednu 2009 oslavy
zahajovali.
O tradičním vánočním zájezdu „na Martinů
do Prahy“ jsem informovala již v minulém čísle
Jitřenky. Jen připomenu, že se koná 10. prosince
a odjíždíme od školy ve 13 hodin.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří naši
práci v průběhu roku 2010 podporovali. Zřizovateli
za vstřícnost při řešení problémů, všem organizacím, se kterými spolupracujeme, rodičům i dalším,
kteří mají zájem o činnost školy, navštěvují naše
akce nebo jezdí s námi na zájezdy.
Na rok 2011 připravujeme další zajímavé
programy a můžu přislíbit také rozšíření nabídky
našich výukových programů. Příjemné a klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2011 přeje
jménem svým i jménem všech zaměstnanců
Renata Pechancová, ředitelka školy.

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Datum

Čas

2. 12.

20.00

4. 12.

10.00

Masarykova ZŠ Polička

odbíjená

turnaj Mikulášák

9. 12.

20.00

Sokolovna Polička

ASPV vol.

K6 - ČS, Jaruni; ASPV - Jaruni

19. 12.

9.00

Masarykova ZŠ Polička

odbíjená

turnaj přehazovaná

Místo konání

Sportovní klub Soupeř

Sokolovna Polička

ASPV vol.

kategorie

ČS - Jaruni, ASPV

6. 1.

20.00

Sokolovna Polička

ASPV vol.

K6 - ASPV, Bystré;
ASPV - Bystré

8. 1.

9.00

Masarykova ZŠ Polička

odbíjená

turnaj přípravek

Pozvánky na sportovní akce zasílejte na email harasta.frantisek@tiscali.cz

POLIČSKÁ ŠTIKA
Typ akce
AVL Polička

ženy

turnaj
AVL Polička

1. -2. třída

turnaj
AVL Polička

5.-6. tříd

turnaj

V sobotu 20. listopadu se na přehradě Pod kopcem uskutečnil předposlední letošní závod sportovního kalendáře Rybářského sdružení Vysočina Polička,
a to I. ročník poháru Poličská štika. K všeobecné spokojenosti přispělo nejen neobvykle vlídné počasí, ale
také zarybnění revíru, do něhož byly k obsádce z minulého závodu Poličský candát přidáno dalších 500
štik, které, pokud jde o nasycení, nikdy nezklamou.
Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů nám k závodu řekl: „Letošního prvního ročníku tohoto závodu
se zúčastnilo 87 závodníků ze všech koutů republiky,
jsou tady i rybáři ze Slovenska, což nás vždy velmi
potěší, protože jsou to kamarádi s nimiž se vždy rádi
setkáváme. Domnívám se, že účast v tomto prvním
ročníku, týden po závodu Poličský candát, který byl
„závodem roku, ne-li desetiletí“, je celkem uspokojivá.
Máme radost, že nám opět přálo počasí (asi nás má
sv. Petr rád). Navíc ryby berou. Není divu, protože
k předchozí obsádce štik na „candáta“ jsme vysadili
dalších 500. Většinou jsou menší než minule, ale jsou
mezi nimi i kusy kolem 80 cm.
Hodnocení vítězů je tentokrát jednoduché. Nepočítají se centimetry všech ulovených ryb, ale vítězí ten,
kdo uloví štiku největší. První, druhý a třetí obdrží
poháry a odměny, další jsou ale připraveny i pro lovce
do 5. místa.“
Konečné výsledky:
Nejdelší štiku ulovil a předložil k přeměření Jaroslav Šibor z Bystřice nad Pernštejnem (77 cm), druhé
místo obsadil Roman Dostál (75 cm), třetí Martin
Dvořáček (74 cm). Ceny byly připraveny i pro lovce
na dalších místech – 4. Mirka Šikla z Čelákova (73 cm)
a 5. Jirku Koška z Lanškrouna (70 cm). Malá tragédie
potkala rybáře, který mohl zvítězit se štikou 82 cm, ale
ta mu utekla ze špatně uzavřeného vezírku.
Text a foto: L, Vrabec
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ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
V neděli 2010 se „A“ mužstvo poprvé představilo
vlastním hřišti porazili vysoko 30:1. A aby toho Česká
doma, ale úvod se našim klukům příliš nepovedl.
Třebová neměla málo dostala den na to v neděli od
POLIČKA – LANŠKROUN 3:5 (0:4, 2:1, 1:0)
„A“ mužstva ještě 8 branek a Spartaku se tak povedlo
branky: Veselý, Havlíček, D. Vápeník
navázat na úspěšný duel se Skutčí.
Sponzorem tohoto utkání byla firma PRIMA PoličPOLIČKA – ČESKÁ TŘEBOVÁ 8:1 (5:1, 1:0, 2:0)
ka p. Švanda. Nejlepší hráči utkání obdrželi věcný dar
Branky: Kubát 3, Češka, Mach, Švejda, Šedý
od této firmy. Z naší strany to byl D. Vápeník.
Pochvala za předvedený výkon patřila všem
našim hráčům. Sponzorem utkání byla firma TruhNeděle 31. 11. 2010. Ani druhé vystoupení na do- lářství J+J. Majitelé předávali cenu nejlepším osobně.
mácím hřišti se našemu „A“ mužstvu
Z naší strany to byl střelec 3 branek Martin Kubát.
nepovedlo.
Přihlíželo úctyhodných asi 600 diváků a ve střelbě
POLIČKA – SEMECHNICE 6:7 SN (4:3, 1:1, 1:2)
o barevný televizor postoupil do finále pan Bouška
branky: Kubát, D. Vápeník, Vašátko, Havlíček, J. ml. z Poličky.
Husák, Boháček
Spartak se ve středu 17. 11. 2010 vezl na vítězné
Sponzorem utkání byla stavební firma Vápeník
vlně a porazil svého soupeře z Chocně v prvním zá– Borovský. Ceny nejlepším hráčům předával p. Bo- pase druhého kola.
rovský. Ze strany Poličky byl vyhodnocen M. Kubát.
POLIČKA – CHOCEŇ „B“ 6.1 (2:1, 2:0, 2:0)
V divácké soutěži o barevný televizor postoupil do
Branky: Soukal 2, Švejda 2, Jindra, V, Vápeník
závěrečného finále p. Freisleben z Bystrého.
Oproti utkání s Českou Třebovou se začalo ve
Kuriózní výsledek zaznamenala přípravka při
vlažnějším tempu. Pochvalu opět zaslouží všichni
utkání v Lanškrouně 2. 10. 2010. Tygříci
hráči za předvedený výkon. Sponzorem tohoto utkání
Porazili Orlíky Lanškroun 51:2 po třetinách 0:18,1:
tentokrát nebyla žádná z místních firem, ale náš oddíl,
18,1:15. Branky Křibský 16, Šváb 12, Jirouš 8, Dvořák
tedy oddíl ledního hokeje. Z rukou předsedy p. Mi6, Martinů P. 4, Kukla 4, Martinů D.
loše Grubhoffera byl z našeho mužstva vyhodnocen
Až na třetí pokus se doma Spartaku podařilo zví- jako nejlepší hráč Češka. V divácké soutěži postoupil
tězit nad Česticemi v neděli 6. 11. 2010
do fin. rozstřelu p. Trhal z Poličky.
POLIČKA – ČESTICE 6: 2 (2:0, 1:1, 3:1).
Branky: Boháček 2, Radiměřský, Švejda, Krajíček,
POLIČKA VIDĚLA POHÁR PRO VÍTĚZE HOVašátko.
KEJOVÉ EXTRALIGY ROČNÍKU 2009-2010.
Závěrečné hodnocení Spartaku? Podařilo se zvítěHráči EATONU Pardubice Tomáš Zohorna a Marzit, ale hra stále není to, na co jsme byli zvyklí, třeba
tin Růžička přivezli do Poličky v neděli 24. 10. 2010
v loňské sezóně.
vítězný pohár hokejové extraligy. Těsně před mistr.
Sponzorem utkání byl majitel stavební firmy p, utkání Spartaku s Lanškrounem byla trofej vystavena
Josef Popelka z Pomezí, který osobně pogratuloval
v bufetu na ZS a probíhala autogramiáda. Zmínění
a ceny předal dvěma nejlepším hráčům. Z naší strany
hráči, dále pak poslanec parlamentu ČR a starosto byl střelec dvou gólů Libor Boháček.
ta města p. Jaroslav Martinů s předsedou oddílu
Další mistrovské utkání bylo sehráno v týdnu ve
p. Milošem Grubhofferem oficiálně předali medaile
čtvrtek 11. 11. 2010 ve Skutči. Lídr tabulky a loňský
mládežnickým celkům našeho oddílu za umístění
účastník krajského přeboru poprvé „zakukal“. Nao- v loňské sezóně. Nejlepšího úspěch dosáhli mladší
pak Spartak sehrál dosud nejlepší utkání a po zásluze
žáci, kteří se stali přeborníky kraje (z 24 utkání za
si odvezl cenné vítězství.
sezónu odešli vždy jako vítězové), starší žáci a dorost
SKUTEČ – POLIČKA 4:6 (3:2, 1:2, 0:2)
obsadili 3 místo.
Branky: Boháček, Švejda, Češka, Vašátko, V. VáPo ukončení slavnostního aktu pohár s hráči
peník, Kubát
odcestoval zpět do Pardubic. Tak snad zase někdy
Pochvalu tentokrát zaslouží všichni hráči za veli- příště?
ce bojovný výkon a velké poděkování patří i našim
skalním fanouškům, kteří v počtu asi 60 vytvořili ve Junioři: Polička – Světlá n/Sáz.
5:6
Skutči našim klukům domácí atmosféru. Ještě jednou Dorost: Polička – Chotěboř
9:3
díky.
M. Třebová – Polička
7:1
O víkendu v sobotu 13. 11. 2010 se povedlo utkáChrudim – Polička
10:3
ní v České Třebové mladším žákům. Soupeře na jeho
Chotěboř – Polička
9:2

Polička – Litomyšl
6:3
Polička – Litomyšl
7:6
SN Světlá n/S – Polička
2:7
Choceň – Polička
13:0
Hlinsko – Polička
4:3
Polička – Choceň
6:3
St. žáci: Polička – Hlinsko
11:5
Ml. žáci: Polička – Hlinsko
7:2
Skuteč – Polička
2:6
Skuteč – Polička
1:15
Lanškroun – Polička
2:7
Lanškroun – Polička
3:6
Polička – Choceň
2:7
Polička – Choceň
7:4
Polička – M. Třebová
9:3
Č. Třebová – Polička
30:1
Polička – M. Třebová
8:2
Přípravka: Tygříci Polička – Pardubice
8:14
Lišáci Polička – Pardubice
5:13
Orlíci Lanškroun – Lišáci Polička
11:3
Orlíci Lanškroun – Tygříci Polička
2:51
Lišáci Polička – Gepardi Litomyšl
6:2
Tygříci Polička – Panteři Litomyšl
22:4
Piráti M. Třebová – Lišáci Polička
7:11
Žraloci M. Třebová – Tygříci Polička
3:11
Hlavní sponzor divácké soutěže o barevný televizor je firma Kelvin elektro.
Redakčně kráceno.
Výbor oddílu LH

POLIČSKÝ OUT
Dne 6. 11. 2010 proběhl v hale ZŠ Na Lukách
VI. ročník amatérského volejbalového turnaje Poličský out. Turnaje se zúčastnilo celkem deset družstev.
První místo získalo družstvo Radiměř, druhé Dynamo
Helsinky a třetí skončil Kamenec. Kompletní pořadí
naleznete na webu policskyout.nastrankach.cz.
Poděkování patří firmám Ravensburger, MIRO Borová, Bartosh s.r.o. - reklama, Sádrokartony Nešický,
Stavební firma Totušek, Kovoslužba Bulva, Tiskárna
Polička a Nescafe za jejich sponzorský příspěvek.
Náš velký dík mají též Jana a Bedřich Chadimovi
za nezištnou pomoc s organizací a Restauraci Starohradská za technickou podporu.
Za TJ Spartak - ASPV Jaroslav K. Dvořák

Momentky z turnaje - Čahec a Petr v akci
(foto Denisa Obrová)
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TENIS
V sobotu 23.10. se uskutečnil druhý turnaj
zimní sezony a byl mnohem povedenější a zajímavější než ten předchozí. Na dvorci se sešlo
devět dvojic mládenců, kterým je 40 a více let.
Tito hráči předváděli po celý den kvalitní a bojovné výkony mnohdy i za cenu zdravotních
komplikací. Třeba Franta Tomanec dřel pro tým
a i přes velkou bolest v třísle turnaj dohrál. Hrálo
a bojovalo se ve dvou skupinách na jeden set
o postup do čtvrtfinále. Na dvojici SchwarzbachBeran zbyl černý Petřík a postup jim jen těsně
unikl. Jednoznačně nejlépe turnaj vyšel dvojici
Teplý - Sedláček, kteří bez jediného zaváhání
celé klání ovládli.
Konečné pořadí domácích:
1. Teplý Ivo – Sedláček Milan
3. Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk
7. Hegr Petr – Slaný Bohouš
8. Dipold Václav – Jelínek Petr

3. Jílek Zdeněk – Bulva Leoš
a Scheib Láďa – Hrubý Zdeněk
8. Bednář Karel – Kadidlo Michal

LOV PSTRUHŮ A SIVENŮ
NA MUŠKU A VLÁČKU
V sobotu 23. října se na přehradě Pod Kopcem
konal XV. ročník závodu v lovu pstruhů a sivenů
na mušku a přívlač. Ukázalo se, že patron rybářů,
sv. Petr, letos pořadateli – Rybářskému sdružení
Vysočina Polička, přeje. Bylo opět krásné, vlídné
počasí a ryby docela obstojně braly. Potěšitelným
zjištěním je, že na start se dostavilo 152 rybářů
ze všech koutů republiky, což je v dnešní době
nevídaná účast.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám řekl:
„Dnešní patnáctý ročník závodu patří k nejstarším,
které pořádáme. Jsme opravdu velmi spokojeni, že
o něj projevilo zájem 152 rybářů z celé republiky,
přestože máme všichni do kapsy hluboko. Je to nepochybně proto, že jsme předem dali všem vědět, že
kromě pstruhů (2 000 ks od 40 dkg do 1,2 kg, v tom
ještě několik kolem 6 kg přičemž několik již bylo
uloveno. Největší měl kolem 70 cm.) jsme vysadili
na závod kromě běžné obsádky i štiky, které jsou
vždycky pro každého velkým lákadlem. (Zatím největší ulovená štika měřila kolem 76 cm.)
Účast potvrzuje oprávněnost tohoto kroku.
Vysadili jsme jich 250, a to díky mé intervenci
u jedné dodavatelské firmy. Praxe ukazuje, že to
byl správný krok – do současné chvíle (do konce
chybějí dvě kola) jich bylo uloveno 178, což není
málo, zbytek do 500 ulovených ryb byli pstruzi.
Jednoduše řečeno – každou třetí ulovenou rybou
byla štika. Takže tohle bylo nepochybně veliké zpestření závodu. Připomenu jen, že Podzimní mušky
(9. 10.) se zúčastnilo pouhých 63 závodníků.
Takže mou jen konstatovat, že z účasti i průběhu
závodu máme velikou radost jak kvůli počasí, tak
i celkovému průběhu závodu.“
Konečné výsledky:
1. Petr Dvořák, Studenec, 2. Josef Souček, Blansko, 3. Milan Šenkýř. Vír. Z poličských závodníků
si nejlépe vedli Lukáš Schauer (8.), Mirek Moravec
(10.). Do druhé dvacítky se ještě vešli Milan Jílek
(11.), Petr Řebíček ((13.). Celkem bylo uloveno 852
ryb, z nichž si závodníci ponechali 312. Největšími
ulovenými rybami byly pstruh 77 cm Rostislava
Kyliána z Dolní Lhoty a štika Pavla Patočky z Brna 76 cm.
Text a foto: L. Vrabec

30. 10. Poslední říjnová sobota v Poličce patřila turnaji v mixu. Za účasti sedmi párů se hrálo
každý s každým na jeden set. Turnaj měl výbornou a vyrovnanou úroveň. Pouze pár Růžička
– Šoupalová byl výrazně lepší než ostatní a po
zásluze a s přehledem zvítězil. Ostatní páry byly
tak vyrovnané, že se každý z nich mohl umístit
na různých místech. Záleželo na momentálním
štěstíčku.
Konečné pořadí domácích:
2. Kubát Martin – Pazlarová Alena st.
3. Jílkovi Zdeněk a Andrea
4. Kadidlo Lukáš – Pazlarová Alena ml.
7. Teplí Ivo a Lída

13. 11. Tentokrát přišla na řadu královská
kategorie Hard. Za účasti zatím nejvyššího počtu 10 dvojic bylo po přivítání přítomných hráčů
zahájeno rozlosování do dvou skupin po pěti, ze
kterých se již tradičně postupovalo do čtvrtfinále. Nepostupující dvojice z 5. místa postoupily
přímo do finále útěchy. Tento souboj skončil
vítězstvím dvojice Šveřepa – Váša nad dvojicí
Bernard – Dočkalík.
Při pohledu na startující byli favorité na pohárové umístění jasní. Bohužel však již ve čtvrtfinále na sebe dva těchto favoritů narazili a tak se
mohli na poháry těšit i další.
Aktéry tohoto zápasu favoritů byli Šíma-Šlór
a Handlíř-Výmola. Po řadě krásných a dramatických zápasů bylo dosaženo konečného pořadí.
1. Šíma Jirka – Šlór Míra
2. Rojek Pavel – Střílek Jirka
3. Kubát Martin – Piskač Bohdan a Hrubý
Zdeněk – Kadidlo Lukáš
5-8. Kadidlo Michal – Svoboda Pavel, Handlíř
Petr – Výmola Michal, Jílek Zdeněk – Vápeník
Dušan, Beneš Martin – Stříteský Pavel
9. Šveřepa Filip – Váša Marek
10. Bernard Luděk – Dočkalík Radek .
V průběhu celého dne byly k dispozici na vyzkoušení rakety Prince a možnost vypletení raket
na kvalitním stroji stejné značky. Vystavovatelem
byla firma Bretton v zastoupení hrajícího manažera Pavla Rojka.

6. 11. Uběhl další týden a už jsme se zase setkali na turnaji v Poličce. Tentokrát byl na programu turnaj Medium. Za pěkné účasti devíti dvojic
se již tradičně bojovalo ve dvou skupinách o postup do čtvrtfinále. Jedinou nepostupující dvojicí
byl pár Pavel Stříteský a jeho Klára Kotoučková
- lahvinky vína jim byly malou útěchou.
Řada zápasů ve skupinách a hlavně ve vyřazovacích bojích nabídla zajímavou a dramatickou
podívanou. Celkovými vítězi se trošku nečekaně,
ale po zásluze, stala dvojice Sedláček – Teplý,
která drtila své soupeře dělovými servisy a po
vítězství na turnaji 40+ si připsala další triumf.
Konečné pořadí domácích:
1. Sedláček Milan – Teplý Ivo

V sobotu 13. listopadu uspořádalo Rybářské
sdružení Vysočina Polička ve svém areálu Pod
Kopcem další oblíbený podzimní závod, a to už
X. ročník poháru Poličský candát. Sešlo se na
něm nevídané množství závodníků i přihlížejících
a nikdo nelitoval – bylo nádherné počasí a ryby
poctivě braly. Dlužno podotknout, že kromě
candátů byly na základě zkušeností vysazeny
i štiky, protože o candátech je známo, že jsou to
nevypočítatelní, náladoví dravci, kteří buď berou
nebo ne. To se potvrdilo i letos – „čest praporu“
zachraňovaly štiky.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám řekl:
„S radostí musím konstatovat, že dnešní účast zá20. 11. Na programu je turnaj kategorie Me- vodníků je rekordní ze všech závodů dosud v Podium.
ličce pořádaných – přijelo jich 312 ze všech koutů
Za účasti sedmi dvojic se opět bojuje nejspra- republiky, dokonce i ze zahraničí, jsou tady Poláci,
vedlivějším způsobem každý s každým. Turnaj je výprava Slováků, dokonce jeden Armén. Máme na
velice vyrovnaný a nejčastějším výsledkem bylo
tuto roční dobu luxusní počasí a ryby berou. Nic
7:5, 7:4 a 7:6.
jsme neponechali náhodě a vedle candátů jsme vyNejvíce se dařilo a kupu štěstí měla domácí
sadili i 850 pěkných štik, a také několik stovek pěkdvojice Vápeník – Kadidlo, která zvládla celý
ných okounů a 1 800 pstruhů duhových. Celkem to
turnaj bez prohry.
bylo 3 500 ryb o váze 22 metráků. V přepočtu na
Konečné pořadí domácích:
peníze je to zhruba 400 000 Kč.
1. Vápeník Dušan – Kadidlo Lukáš
Jen za první kolo bylo chyceno 718 ryb, z toho
2. Vltavský Vláďa – Rábek Michal
650 štik (většina vrácena vodě). Předpokládám, že
4. Bonaventura Štěpán – Jílek Zdeněk
v dalších kolech se jejich počet vyšplhá k tisícovce,
6. Bulva Leoš – Hrubý Zdeněk
protože tady zůstaly štiky z předchozích zarybně7. Teplý Ivo – Chadima Radek
ní. Není tudíž divu, že tady pa- (pokr. na str. 23)

DESÁTÝ ROČNÍK POHÁRU
POLIČSKÝ CANDÁT
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VÝLOV RYBNÍKA V LAČNOVĚ
V sobotu 6. listopadu se členové Rybářského
sdružení Vysočina Polička pustili do výlovu rybníka v Lačnově, který přirostl k srdci mnoha místním
i přespolním ctitelům Petrova cechu. Důvody byly
dva – jednak zlikvidovat vodní rostliny, které se
v důsledku přísunu velkého množství živin z potoka od Poličky rychle množí a brání rybolovu,
jednak se pokusit rybník alespoň částečně vybagrovat, jelikož se velmi rychle zanáší zeminou.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu řekl: „Hlavním důvodem k výlovu rybníka je to,
že je velmi průtočný (majitel přilehlé pily pan Musil
odebírá vodu k výrobě elektřiny), takže voda je čis-

tá, což měkkému vodnímu porostu velmi vyhovuje.
Pro nás to znamená z rybníka každé tři roky ryby
vylovit, abychom nechali trávu vymrznout, protože
to je jediný způsob její likvidace s ohledem k ekologii, aby mohl dál sloužit rybářům a zůstal ozdobou
krajiny.
Po dohodě s panem Musilem jsme tedy v sobotu
rybník slovili a veškeré ryby (kolem 9 centů kaprů,
línů, amurů, štik a candátů) přemístili do revíru
Peklo nad Korouhví. Teď rybník necháme do prvních mrazů vypuštěný. Je tu ovšem i další problém,
který se obecně týká všech vodních ploch v republice, a to rychlé zanášení bahnem, což je zřejmě
důsledek současného moderního zemědělství.
Budeme se snažit problém řešit, třeba i z vlastních
prostředků, aby rybník mohl v příštím roce plnit
svou funkci jako sportovní revír. Je to nutné i proto,
že pan Musil nesouhlasí s delším vypuštěním, aby
rybník mohl náležitě vymrznout.
Stejný problém máme i s rybníkem v Pomezí.
V roce 1994 jsme jej vlastními prostředky odbahnili
a nyní tam opět přibyl asi metr bláta. Takže zanedlouho budeme muset začít znovu. Původně jsme
měli v plánu vybudovat novou technickou výpusť
a bezpečnostní splav, což je nezbytné opatření kvůli povodním. Tyto práce už začaly. Je to obrovská
starost nejen technická ale i finanční. Ale vzhledem
k obrovskému zabahnění jsem navštívil Ministerstvo zemědělství (musím ocenit přístup tamních
pracovníků) a požádal o další pomoc. Jednání bylo
úspěšné a je pravděpodobné, že nám ministerstvo
vyjde vstříc. Přislíbený milión korun by vystačil na
likvidaci největšího nánosu bahna u hráze.“
Text L. Vrabec, foto P. Kleveta
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ŠACHY
V posledním týdnu měsíce října se poličská
šachová mládež zúčastnila jedné z nejvýznamnějších akcí této sezóny - Mistrovství Čech mládeže 2010, které se konalo v Harrachově. Do
města skla a skokanských můstků se sjelo i s doprovodem okolo 450 vyznavačů královské hry.
Poličská výprava čítala 10 členů. Každý z nich
odjížděl do Harrachova s trochu jinými ambicemi.
Starší se jeli „poprat“ o postupy na MČR, mladší
především získat cenné zkušenosti. Nejlepším
z výpravy byl Marek Stodola, který po předposledním kole dokonce figuroval na postupovém
místě kategorie do 16 let. Bohužel los posledního
kola mu přidělil průběžně vedoucího Tomáše
Krause z Hořic. Marek se v partii dlouho držel,
k postupu by mu stačila i remíza, kterou hořický
hráč odmítl. Nakonec soupeř potvrdil papírové
předpoklady a Markovi postup těsně unikl. Jeho
12. místo (60 účastníků této kategorie) je ovšem
nejlepším výsledkem poličského šachu na této
akci v poslední době. V kategorii do 16 let nás
reprezentovali ještě David Sion (37. místo), Kamil
Petrásek (48. místo) a Monika Ryšavá (60. místo).
V kategoriích do 14 a 12 let poličské barvy hájili
Petr Pospíšil a Patrik Feltl. Oba hráli výrazně
pod své možnosti a skončili v druhé polovině
konečného pořadí. V doprovodném openu naši
hráči obsadili tato umístění: 14. Adam Sodomka,
19. David Schaffer, 23. Ondřej Schaffer a 91. Josef
Peřina. Celkem se tohoto turnaje účastnilo 92 šachistek a šachistů. Pořadatelé pro účastníky připravili i bohatý doprovodný program v podobě
simultánek proti mezinárodním mistrům, tematických přednášek, bleskového turnaje, exkurzí do
místních skláren a hornického muzea, výletu na
Čertovu horu (1020 m) nebo např. turnaje v malé
kopané, ve kterém naše výprava obhájila loňské
prvenství.
V listopadu se rozběhly kvalifikační turnaje
krajských přeborů mládeže. První turnaj kategorií do 10 a 12 let se uskutečnil ve Svitavách.
Na startovní listině mladší kategorie bylo 21
hráčů. Na celkovém 3. místě skončil Ondřej
Švanda. Příjemně překvapil Tadeáš Ulrich, který
na svém prvním turnaji získal 4 body (9. místo).
Na 10. místě skončil Adam Švanda, který je ještě o dva roky mladší než oprávnění hráči této
kategorie. Ve „dvanáctkách“ z našich nejlépe
skončil Jan Tulis (5. místo, celkem zde hrálo 26
dětí). Datum účasti na prvním turnaji si může do
kalendáře zaznamenat Jakub Simon. 17. místem
rozhodně nezklamal.
O týden později (13. 11.) jsme se vydali na
„šestnáctky“ a „čtrnáctky“ do pardubických Polabin. Zdejší šachová škola je nejen mládežnickou
špičkou kraje, ale několikrát se úspěšně prezentovala i na republikových akcích. O to víc nás
může těšit, že s jejich mládežníky mnohdy dokážeme držet krok nebo je i porážet. V kategorii
do 16 let jsme obsadili 3., 4. a 20. místo v pořadí:
David Sion, Petr Pospíšil a Monika Ryšavá. Do
„čtrnáctek“ jsme nasadili i několik hráčů z mladších kategorií. Naším nejúspěšnějším zástupcem
byl Patrik Feltl na 9. místě. Výsledky ostatních
poličských hráčů: 18. Jan Tulis, 22. Ondřej Švanda a 24. Josef Peřina. Celkem hrálo 34 dětí.
Naše ohlédnutí, které se týkalo turnajů krajských přeborů, musí samozřejmě skončit v Poličce. Právě v našem městě se o třetím listopadovém
víkendu konal 2. kvalifikační turnaj KP mládeže
do 10 a 12 let. Ve školní jídelně ZŠ Na Lukách se
sešlo celkem 46 dětí (24 v kategorii do 12 let, 22
v kategorii do 10 let). Vítězem „desítek“ se stal
poličský Ondřej Švanda, který tak postoupil do
osmičlenného finále KP. Gratulace! Výsledky
dalších poličských hráčů této kategorie: 8. Adam
Švanda a 13. Tadeáš Ulrich. Ve „dvanáctkách“ byl
po předposledním kole na 2. místě Jan Tulis.
V 7. kole se mu bohužel nepovedla partie se svitavskou Lucií Ambrožovou a prohra ho odsunula

na 7. místo. Výsledky ostatních poličských hráčů:
13. Vít Mořkovský, 22. Jakub Simon a 24. Jan Dvořák. Velký dík patří partnerům turnaje, bez jejichž
pomoci bychom se neobešli: ZŠ Na Lukách, Ravensburger Karton, s.r.o. a Tiskárna Polička.
V listopadu pokračovaly i krajské přebory
družstev dospělých. Poličské „áčko“ začalo
nový měsíc domácí výhrou nad Č. Třebovou
4,5:3,5 (Houška, Lorenc a Zeman 1. Červený,
Komárek a Komárková 0,5. Paščenko a Švub 0).
14. 11. zajížděl náš A tým v nekompletní sestavě
na „horkou“ půdu prozatím vedoucích Polabin
C. Domácí zápas sezóny nepodcenili a přesvědčivě zvítězili 5,5:2,5 (Červený 1. Lorenc, Houška
a Stodolová 0,5. Paščenko, Komárková, Švub
a Zeman 0). Ambice ohledně postupu vzaly po
dvou prohrách za své… V KP2 se našim týmům
v listopadu vesměs dařilo. C tým připsal do tabulky celkem 4 body za remízu v zápase s 2222 ŠK
Polabiny D (Švanda R., Sodomka a Bartoš 1. Zeman a Schaffer D. 0,5. Schaffer O., Sion a Švanda
O. 0) a za výhru s Rapidem Teenagers Pardubice
(Zeman, Švanda, Sodomka, Schaffer D. 1. Schaffer O., Klíma a Sion 0,5. Petrásek 0). B tým získal
2 body za remízy s TJ Jiskra Heřmanův Městec
(Paščenko, Houška, Jerman 1. Smejkal a Stodola
Z. 0,5. Stodola M., Navrátil a Pospíšil 0) a s 2222
ŠK Polabiny D (Navrátil a Stodola Z. 1. Stodolová, Smejkal, Stodola M. a Jerman 0,5. Paščenko
a Houška 0). V Krajské soutěži se nejlépe vede
našemu D týmu, který v posledním zápase porazil hladce Sokol Krucemburk 4:1 (Schaffer O.,
Buchta a Stodola Jakub 1. Pospíšil a Sion 0,5)
a po 3. kole dělí s Městečkem Trnávkou o 1. místo. Rozuzlení může přinést již 4. kolo, kdy se oba
týmy utkají. 14. 11. se sehrálo v krajské soutěži
také poslední poličské derby letošní sezóny. Proti
sobě nastoupily E a F tým (Stodola Josef - Bartoš
0:1, Feltl - Trkal 1:0, Tulis - Kopecký 0:1, Švanda
O. - Houška F. 1:0 a Švanda A. – Pecka 0:1). V zápase zkušenosti s mládím to dlouho vypadalo na
překvapivé vítězství družstva, jehož věkový průměr v tomto zápase byl necelých 11 let. Zkušenost nakonec přece jen zvítězila. Především díky
obratu v partii Tulis - Kopecký.
I dnes jsem pro vás připravil jednu diagramovou ukázku ze hry poličských šachistů. K pozici
na následujícím diagramu došlo v 6. kole Národního openu při Harrachovském šachovém festivalu 2010. Černý na tahu s úmyslem opakovat
tahy přijal nabídnutou remízu. V analýze ovšem
přišel na to, že si mohl z partie „odnést“ bod celý.
Dokážete to vy?
Více podrobností o poličském šachu najdete
na: http://policka.chesspce.cz/
Kykal Vojtěch – Sodomka Adam po 28. Kh1,
černý na tahu vyhraje!

Správné řešení diagramu z minulého vydání
Jitřenky: 29… Vxd2 30. Dxd2 Dxc5! (černý nemůže vzít dámu c pěšcem, jinak by dostal mat od
věže na poslední řadě).
David Schaffer

JAK SI VEDOU VOLEJBALOVÁ DRUŽSTVA
Letošní volejbalovou sezónu rozehrála zatím jen
některá družstva. Naši nejmenší se na svoji prověrku teprve připravují. Sehrají první zápasy koncem
listopadu na hřištích v České Třebové. Společně
se svými soupeřkami rozehrají krajskou soutěž
v přehazované. V soutěži je 24 družstev, Poličku
zastupují čtyři družstva.
Minipřípravka 1. – 2. třída se připravuje na Vánoční turnaj, který obsadí max. 16 družstev.
Děvčata z přípravky ročník 1999 mají po čtyřkolové soutěži pauzu, protože nastupují proti starším
ročníkům, hrají třetí a čtvrtou výkonnostní skupinu.
Polička A - 8. místo, Polička B – 12. místo, Polička
C – 17. místo (startuje 20 družstev).
Mladší žákyně jsou v plné sezóně krajského
přeboru, zatím 3 výhry, 11 proher.
Skupina PA-ZKY-ML
p.

družstvo

utk. V P K sety

Starší žákyně též hrají hlavní sezónu krajského
přeboru, rozehrávají první polovinu soutěže, z té
vzejdou čtyři finalistky pro souboj o medaile. Další
čtyři družstva budou hrát finále B. Na svém kontě
mají prohru s Lanškrounem a M. Třebovou a 6 vyhraných zápasů.
Skupina PA-ZKY-ST
p.

b.

1. TJ Svitavy

14 10 4 0 21:9 674:550 24

2. TJ Slovan Mor. Třeb.

9

9 0 0 18:0 450:255 18

3. TJ Spartak Polička

14

3 11 0 8:23 514:699 17

4. VO TJ Lanškroun

9

6 3 0 12:7 423:387 15

5. TJ Sokol Pardubice I.

11

3 8 0 9:17 496:545 14

6. TJ Žichlínek

9

2 7 0 4:16 345:466 11

družstvo

míče

8

8 0 0 24:5 682:537 16

8

6 2 0 20:6 619:426 14

3. TJ Spartak Polička

8

6 2 0 19:7 604:458 14

4. TJ Svitavy A

8

5 3 0 17:10 614:516 13

5. TJ Jiskra Ústí n. Orl.

8

3 5 0 10:16 527:573 11

8

3 5 0 11:18 544:573 11

7. TJ Svitavy B

8

1 7 0 4:21 373:597 9

8. VK Litomyšl

8

0 8 0 2:24 352:635 8

TJ Sokol Dolní
Újezd

Juniorky hrají Pardubicko pouze ve čtveřici
družstev, absolvovaly úvodní turnaj a 1. kolo. Zatím
drží v tabulce druhé místo za Dolním Újezdem.
V krajské soutěži máme zastoupení i v kategorii dospělých. Po počáteční euforii tří vyhraných
zápasů vyšli muži ve dvou zápasech na prázdno.
Předvádějí, jako nováček, výborné výkony a často
prohrávají v pátém tiebreakovém setu.
Skupina PA-M-1
p.

družstvo

utk. V P K sety

míče

b.

TJ Energetik Chva1.
letice A

10

9 1 0 27:12 908:813 19

2. VK Litomyšl A

10

8 2 0 26:8 792:654 18

3. TJ Sokol Kerhartice

8

7 1 0 23:6 669:545 15

4. TJ Sokol Č. Třeb. B

10

4 6 0 15:20 762:792 14

TJ Sokol Pardubice
I. A

8

5 3 0 17:13 660:654 13

6. TJ Spartak Polička

10

3 7 0 14:24 792:858 13

5.

7. TJ Svitavy A

8

3 5 0 10:18 564:643 11

8. VO TJ Lanškroun A

8

1 7 0 10:21 643:693 9

9. TJ Sokol Chrudim A

8

0 8 0 4:24 561:699 8
har

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.

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

b.

2. TJ Slovan Mor. Třeb.

TURISTÉ
TURISTÉ
ZVOU
ZVOU
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
Neděle 26. prosince – Vánoční Prosička – 38.
ročník. Vánoční vycházka na oblíbené místo nad
Jimranovem. Sraz účastníků v 9.00 hod před gymnáziem v Poličce. Trasa 13 nebo 16 km. Zajištěno
občerstvení v Sedlištích. Pokud bude dostatek sněhu, jedeme na běžkách.
Vedoucí akce: Jiří Vrbický
Čtvrtek 30. prosince – Loučení s rokem. Sraz
účastníků v 9.00 hod na nádraží ČD v Poličce. Na
společnou jízdenku pojedeme do žst. Krouna a odtud přes Dědovou a Filipov k pramenu řeky Chrudimky, kde se setkáme s našimi přáteli z Hlinska
a Chrudimi. Dále přes Chlumětín a Svratku do žst.
Čachnov a vlakem do Poličky. Pokud budou dobré
sněhové podmínky, je možno jet na běžkách. Trasu
20 km možno zkrátit. Po příjezdu z akce je zamluven salonek v restauraci „U Mrštíků“ na společné
posezení na závěr sezony.
Vedoucí akce: Vlad. Uhlíř
Pátek 14. ledna 2011 – Výroční schůze odboru, která se koná v hostinci „U Mrštíků“. Začátek
v 18. 00 hod. Na tuto schůzi zveme i nové zájemce
o členství v našem odboru KČT Polička

utk. V P K sety

1. VO TJ Lanškroun

6.
míče

AVL POLIČKA

Na fotografii blokařka kapitánka Šárka
Navrátilová (starší žákyně)

V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
4. 11.

ASPV - Pajdáci
Bystré - Pajdáci
Bystré - THT
11. 11. THT - Jaruni
18. 11. ASPV - THT
K6 - THT
K6 - Pajdáci

2:0
2:0
2:0
2:0
1:1
0:2
1:1

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

POLIČSKÝ CYKLOKROS
10. ZÁVOD ČP MASTERS
Ve středu 17. listopadu se v Poličce konal již
pátý ročník Poličského cyklokrosu, který byl současně desátým dílem ČP masters. Pořádající SK
PRIMA Polička připravil pro účastníky náročnou
trať, kterou ztěžoval blátivý terén. Přesto se sešla
slušná konkurence téměř 80 závodníků všech
věkových kategorií, počínaje nejmenšími do 4 let
až po veterány M50. Počasí nebylo ideální, ale
nepršelo a tak se na trať vydalo i početné pole
dětských kategorií, celkem 25.
Vítězství si v jednotlivých kategoriích vybojovali:
• Do 4 let – Jan Faltýnek, CUBE Polička a Sabina Dvořáková, Trhonice
• 5-6 let Adam Bažout, Ždírec nad Doubravou
a Bára Vltavská, Polička
• 7-8 let Jiří Šťastný, Telecí a Klára Bažoutová,
Ždírec nad Doubravou
• 9-11 let Filip Stehno, Polička a Michaela Dvořáková, Trhonice
Slabší účast byla u st. žáků, kadetů a žen,
naopak velmi dobrá konkurence byla v kategorii
Elite a ve všech kategoriích masters.
Kateg. starší žáci vyhrál Michal Brázda, TJ
Favorit Brno, kadety vyhrál Jan Kovář ze stejného
klubu.
Závod obohatila účast slovenských závodníků, dali o sobě vědět už v juniorech, když Ondrej
Duchoň, Olympik Trnava tuto kategorii vyhrál.
Závod Elite zcela suverénně ovládl Lubomír
Petruš, KC Hlinsko před Viktorem Klosem, Jiří
Team Ostrava a Jos. Tomkem, TJ Kolík Bohumín.
Domácí závodník Petr Vlček dojel na 8. místě.
Stejný závod žen vyhrála Pavlína Maráčková,
Jiří Team Ostrava, kategorii ženy masters Dana
Sokolovská, M. K. V. Sport Praha.
Kategorii masters M 30 dominoval slovenský
závodník Marek Kudláč, DEMA Racing Senica,
druhý dojel vítěz z Prahy, Pavel Gonda, KONA
Cycling Point. Dosud suverénní Jiří Chyba, Rubena Specialized, se musel již podruhé sklonit před
soupeři a obsadil 3. místo. Domácí závodníci Ondřej Semerád a František Groulík obsadili šesté,
resp. desáté místo.
V kategorii M40 si pro jasné vítězství dojel Ivo
Kovařík, Jiří Team Ostrava.
Radost všem domácím divákům určitě udělal
Miloš Mayer, SK Prima Polička, doposud vedoucí
ČP masters M50, od startu jezdil na čele a neustále zvyšoval náskok na druhého Jiřího Sedláčka,
Jiří Team Ostrava. Jeho náskok v cíli činil téměř
2:30min., na třetím místě dojel Josef Mareček, SK
Axiom Orbitt Žďár nad Sázavou.
M. Kmošek
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FOTBALOVÉ TABULKY - PODZIM 2010
MUŽI
TABULKA – muži „A“ – Krajský přebor
Rk.

Tým

Záp +

Sokol
15 12
Živanice
FK Pardubice
2.
15 11
B

1.

0

-

Skóre

Body (Prav)

3

0

42: 4

39

(18)

2

2

31: 8

35

(11)

3. Svitavy

15

7

6

2

20: 8

27

(6)

4. SK Holice

15

7

5

3

27: 20

26

(2)

15

7

4

4

23: 18

25

(1)

5.
6.
7.
8.
9.

FK Česká
Třebová,
s.r.o.
ŽSK Třemošnice
FK Agria
Choceň
SK Masokombinát
Polička A
SK Vysoké
Mýto
1. FC Žamberk
Sokol
Dobříkov

13

9

3

1

41: 15

30

(12)

3. FC Hlinsko

13

9

3

1

37: 11

30

(12)

7

2

4

23: 14

23

(2)

7

2

4

25: 19

23

(5)

13

5

4

4

24: 19

19

(1)

13

5

3

5

29: 29

18

(0)

13

4

3

6

24: 27

15

(-6)

13

5

0

8

24: 50

15

(-6)

FK Pardubice
11.
13
C
SK Maso12. kombinát
13
Polička
SKP Slovan
13. Moravská
13
Třebová

13

3

5

5

26: 15

14

(-4)

14. SK Chrudim

13

4

0

9

30: 47

12

(-9)

13

3

2

8

21: 44

11

(-10)

1.

8

2.

TJ Lanškroun,
4. fotbalový
13
oddíl
SK Vysoké
5.
13
Mýto
6. Svitavy
7.
8.
9.

15

7

3

5

21: 17

24

(0)

15

6

4

5

23: 19

22

(-2)

15

4

5

6

16: 21

17

(-4)

10.
11.
12.

Jiskra Ústí
nad Orlicí
FK Pardubice
C
AFK Horní
Jelení
AFK Chrudim
B
SK Masokombinát
Polička
SKP Slovan
Moravská
Třebová

5

2

8

22: 35

17

(-7)

15

5

2

8

20: 35

17

(-4)

13. FK Přelouč

13

2

3

16: 28

9

(-12)

15

4

4

7

18: 24

16

(-5)

13

1

2 10 11: 52

5

(-16)

12. FC Hlinsko

15

4

3

8

16: 23

15

(-9)

Jiskra Králí14. ky-Červená
Voda

13. SK Stolany

15

3

5

7

15: 23

14

(-7)

TJ Lanškroun,
14. fotbalový
15
oddíl

4

1

10 15: 27

13

(-8)

15. SK Chrudim

15

4

1

10 18: 31

13

(-11)

15

2

6

7

12

(-9)

11.

16.

FC Titanic
Srch

10: 24

TABULKA – muži „B“ – I.B třída sk B.
Rk.
1.
2.
3.
4.

Tým
Sokol
Březová nad
Svitavou
Jiskra Králíky-Červená
Voda
TJ Lanškroun
B, fotbalový
oddíl
Jiskra Ústí
nad Orlicí B
Sokol Verměřovice
FK Sokol
Sebranice

0

-

Skóre

Body (Prav)

13 11

1

1

46: 15

34

(13)

13

8

3

2

27: 16

27

(6)

13

6

5

2

17: 12

23

(2)

Rk.

Tým

1. FC Hlinsko

Záp +

0

-

Skóre

13 12

0

1

52: 11

36

(18)

FK Pardubice
2.
13 11
C

1

1

69: 12

34

(13)

3. FK Přelouč

15: 31

18

(0)

13

5

2

6

32: 34

17

(-4)

4

1

8

31: 40

13

(-5)

3

1

9

18: 31

10

(-8)

3

1

9

19: 47

10

(-8)

0

0

13

3:130

0

(-21)

13

3.

5.
6.
7.

Tým
SK Vysoké
Mýto
AFK Chrudim
B
Jiskra
Litomyšl
FK Česká
Třebová,
s.r.o.
SK Masokombinát
Polička
FK Agria
Choceň
Jiskra Ústí
nad Orlicí
FK OEZ
Letohrad
SKP Slovan
Moravská
Třebová
FK Pardubice
C
FC Junior
2007

Záp +

0

-

Skóre

Body (Prav)

13 13

0

0

76: 5

39

(21)

13 12

0

1

65: 19

36

(18)

13

9

1

3

58: 17

28

(10)

13

7

2

4

54: 36

23

(2)

13

7

2

4

37: 24

23

(5)

13

6

2

5

48: 26

20

(-1)

13

5

3

5

38: 26

18

(0)

13

5

3

5

41: 37

18

(-3)

13

5

2

6

45: 47

17

(-1)

13

5

1

7

24: 33

16

(-2)

13

3

1

9

31: 58

10

(-11)

3

8

25: 54

9

(-12)

5

31: 13

22

(4)

13

6

3

4

36: 24

21

(3)

10.

13

6

2

5

27: 31

20

(2)

11.

8. SK Chrudim

13

3

5

5

26: 25

14

(-4)

12. FC Hlinsko

13

2

9. Svitavy

13

3

4

6

23: 30

13

(-5)

13. FK Přelouč

13

1

2 10

8: 60

5

(-16)

14. SK Chrudim

13

0

0 13 15:123

0

(-21)

10.

TJ Lanškroun,
fotbalový
oddíl
SK Masokombinát
Polička
SKP Slovan
Moravská
Třebová
AFK Horní
Jelení
Jiskra Králíky-Červená
Voda

13

3

4

6

10: 23

13

(-8)

13

3

1

9

25: 58

10

(-11)

13

2

3

8

9: 50

9

(-12)

13

2

2

9

24: 52

8

(-13)

13

0

1

12 12: 78

1

(-20

21: 18

20

(2)

7. Sokol Pomezí 13

6

2

5

24: 24

20

(2)

8. Svitavy B

13

5

1

7

22: 28

16

(-5)

13

3

6

4

26: 19

15

(-6)

13

4

2

7

23: 32

14

(-4)

13

4

2

7

18: 28

14

(-7)

13

4

0

9

16: 28

12

(-9)

Rk.

Tým

Záp +

0

-

Skóre

11.
12.
13.
14.

ŽÁCI:
TABULKA – starší žáci – krajský přebor
Body (Prav)

13

3

1

9

13: 29

10

(-8)

FK OEZ
1.
Letohrad

13 11

0

2

67: 9

33

(12)

14. SK Sloupnice 13

2

3

8

11: 28

9

(-9)

2. AFK Chrudim B 13 10

1

2

47: 13

31

(13)

3. SK Vys. Mýto 13

9

3

1

67: 14

30

(12)

4. FC Hlinsko

8

2

3

44: 16

26

(5)

8

0

5

33: 12

24

(3)

6

1

6

34: 29

19

(-2)

23

7

1

5

(15)

0

7

2

33

6

13

6

48: 9

13

(10)

13

2

(-3)

28

(2)

0

18

57: 14

20

13 11

28: 31

3

28: 21

Skóre Body (Prav)

7

1

5

-

0

9

2

0

6

13

AFK Chrudim
B
Jiskra
5.
Litomyšl
SK Vysoké
6.
Mýto
Jiskra Ústí
7.
nad Orlicí

6

Záp +

13

(8)

13

Tým

(0)

29

(4)

Jiskra
1.
Litomyšl

18

33: 13

22

Rk.

37: 38

2

20: 14

TABULKA – starší dorost – krajský přebor

7

2

3

DOROST:

0

9

4

SK Maso9. kombinát
Polička B
SK Vysoké
10.
Mýto B
FK Česká
11. Třebová B,
s.r.o.
FC Rychnov
12.
na Moravě
Sokol
13.
Semanín

6

13

6

6.

Body (Prav)

13

TABULKA – mladší žáci – krajský přebor

4.

13

5.

10. FK Přelouč

TABULKA – mladší dorost – krajský přebor

4.

Záp +

7.

Rk.

15

10.

Jiskra
Litomyšl
FC Junior
8.
2007
Jiskra Ústí
9.
nad Orlicí

2. SK Chrudim

13

FK Agria
5.
13
Choceň
FK Č. Třebo6.
13
vá, s.r.o.

8.
9.

DESÁTÝ ROČNÍK POHÁRU
POLIČSKÝ CANDÁT
(pokr. ze str. 20) nuje všeobecná spokojenost a že
se závod po všech stránkách vydařil.
Pokud jde o finanční náklady, tak polovinu
zmíněné částky na zarybnění vybereme za startovné, zbytek musíme sehnat dalšími aktivitami
(prodej vánočních kaprů, náš oblíbený ples atd.).
Přitom nelze zapomenout, že máme „na krku“
další náročné akce jako opravu rybníků v Pomezí a v Lačnově. Takže do konce roku se máme co
ohánět. Předpokládáme, že toto silné zarybnění
přehrady k nám v dalších dnech přitáhne řadu
přespolních rybářů, takže vyděláme na denních
povolenkách.“
Konečné výsledky:
1. Jiří Sýkora ml. Ze Svitav, 2. St. Klanica Drýšic,
3. Ladislav Macháček z Poličky. Z dalších poličských rybářů byl na 22. místě Mirek Hlásenský, na
34. místě Zdeněk Schauer atd. Největší ulovenou
rybou byla štika 82 cm. Celkem bylo uloveno
1 328 ryb, candátů že bys je na prstech jedné ruky
spočítal. Raritou závodu byla účast čtyřleté Elišky
Tiché z Litomyšlska.
Text a foto: L. Vrabec

PLAVECKÝ BAZÉN
1. středa
2. čtvrtek
3. pátek
4. sobota
5. neděle
6. pondělí
7. úterý
8. středa
9. čtvrtek
10. pátek
11. sobota
12. neděle
13. pondělí
14. úterý
15. středa
16. čtvrtek
17. pátek
18. sobota
19. neděle
20. pondělí
21. úterý
22. středa
23. čtvrtek
24. pátek
25. sobota
26. neděle
27. pondělí
28. úterý
29. středa
30. čtvrtek
31. pátek

6.00-8.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plav.
6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
OTEVŘENO od 14.00-18.00 h.
6.00-7.30 h.,
12.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h., 2 dr. 17.00-18.00 h.,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. *AQUAEROBIC
6.00-8.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plav.
6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
OTEVŘENO od 14.00-18.00 h.
6.00-7.30 h.,
10.00-12.00h. 2 dr.,
12.00-13.30 h.,
14.30-16.00 h.,
18.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
18.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. *AQUAEROBIC
6.00-8.00 h.,
17.30-19.00 h.,
19.00-20.00 h. kond. plav.
6.00-7.30 h.,
14.00-20.00 h.
6.00-7.30 h.,
12.00-20.00 h.
14.00-20.00 h.
OTEVŘENO od
14.00-18.00 h.
6.00-7.30 h.,
10.00-12.00h.2 dr.,
12.00-13.30 h.,
14.30-20.00h.
6.00-7.30 h.,
14.00-19.00 h.,
19.00-20.00 h. *AQUAEROBIC
6.00-20.00 h.,
10.00-16.00 h.
ZAVŘENO
14.00-20.00 h.
OTEVŘENO od 14.00-18.00 h.
8.00-20.00 h.
8.00-20.00 h.
8.00-20.00 h.
8.00-20.00 h.
10.00-16.00 h.
*změna

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.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem.

PLAVÁNÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ
MAMINKY
AQUAGYMNASTIKA pro těhotné ženy se vyznačuje:
1. snižováním nežádoucích tukových rezerv
2. masážním efektem při působení vody na
povrch těla
3. fyzickým a psychickým uvolněním od každodenního stresu
4. přípravou na klidný průběh porodu

UPOZORNĚNÍ:
Při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.
PROVOZ SAUNY
Středa 22. 12., 29. 12.: muži 16.30-19.30h.,
čtvrtek: 23. 12., 30. 12.: maminky s dětmi od půl
roku věku dítěte: od 16.00 – 16.30 h.,*
čtvrtek: 23. 12, 30.12.:ženy 16.30-19.30 h.,
pátek: 24. 12., 31. 12.: ZAVŘENO
sobota: 25. 12.: ženy 15.00-17.00 h., společná
17.30-20.00 h.
*změny
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.
Vyberte si vhodný dárek pro své blízké a jako tip
vám doporučujeme permanentku od nás.

RADIM HROMÁDKO
VE VEDENÍ ČASS
5. 11. 2010 proběhla v Havlíčkově Brodě valná
hromada ČASS (ČESKÁ ASOCIACE SLALOMU NA
SKATEBOARDU). Jejím předsedou se stal Radim
Hromádko z Poličky, který funkci přebírá po Petru
Janouškovi z Prahy. Máme radost, protože Radim
se skateboardu věnuje už od 80. let, a to hlavně
jako organizátor závodů v Poličce, Hradci Králové
(1. ME - tehdy ještě v ČSSR) a Brně. V roli startéra
a i speakera jste ho mohli ocenit i vy na závodech
nejen v Poličce, ale i po celé republice. Jeho zvolení za předsedu ČASS je logickým vyústěním jeho
dlouholeté činnosti.
Radime - good luck!
-pk-

Radim Hramádko a Petr Janoušek

PODZIMNÍ VÝSLEDKY KARATE
POLIČKA
Shotokan Cup, 9. 10. 2010, Kostelec nad Orlicí
Nikola Tobiášová
1. místo
Kumite seniorky -61kg
Nikola Tobiášová
2. místo Kumite seniorky OPEN
Nikola Tobiášová
3. místo Kumite seniorky TEAM
Milan Lorenc
3. místo Kumite senioři -84kg
Milan Lorenc
3. místo Kumite senioři TEAM
Podzimní turnaj, 23. - 24. 10. 2010, Praha
Šárka Kučerová
1. místo
Kategorie boje žen 6-3kyu
Milan Lorenc
1. místo
Kategorie boje mužů absolutní
Šárka Kučerová
2. místo Forma Quarta
Nikola Tobiášová
3. místo Kategorie boje žen absolutní
Silesia Cup, 30.10.2010, Odry
Nikola Tobiášová
1. místo
Kumite seniorky -61kg
Šárka Kučerová
2. místo Kumite juniorky -59 kg
Milan Lorenc
2. místo Kumite senioři -84kg
Nikola Tobiášová
3. místo Kumite seniorky OPEN

Jitřenka - měsíčník, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail:
jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, B. Havranová. Stálí spolupracovníci: J. Najbert, L. Čiháková. Registrováno MK ČR
pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: urad@policka-mesto.cz. Do čísla budou zařazeny příspěvky došlé do uzávěrky,
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