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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ DEKRETŮ NA DOTACI Z ROP SEVEROVÝCHOD
V prostorách barokní radnice se konalo ve
středu 24. listopadu slavnostní setkání při příležitosti předání dekretů na dotace z ROP Severovýchod. Starosta města Jaroslav Martinů obdržel
z rukou hejtmana Pardubického kraje Radko
Martínka dekret na projekt Revitalizace hradu
Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu,
výše dotace 29,57 mil. Kč. Díky projektu dojde
k rozšíření a zatraktivnění stávajících prohlídkových tras. Revitalizuje se Dům zbrojnošů a Hradní palác, včetně nových exponátů. Vzniknou také
nové prohlídkové trasy kolem hradeb, součástí
projektu jsou i propagační aktivity.

. . . . str. 2

V poličské radnici byli přítomni i další příjemci dotací, kteří převzali dekret a představili svůj
úspěšný projekt. Paní Lucie Donátová – Rekonstrukce historické budovy na penzion - Polička,
výše dotace 8,94 mil. Kč. V památkové zóně
města Poličky se díky kompletní rekonstrukci
promění budova č. p. 91 v Šaffově ulici v malý
rodinný penzion. Samotná budova je zapsána
v seznamu kulturních památek již od roku 1964.
V prvním poschodí bude umístěn konferenční
sál, který bude sloužit nejen pro klienty penzionu, ale i pro širokou veřejnost k pořádání výstav, seminářů, besed či jubilejních oslav. Druhé
a třetí nadzemní podlaží a podkroví bude sloužit
pro ubytování 16 – 20 hostů v pokojích s vyšším
standardem. Součástí penzionu bude i stylová
restaurace a vinárna.
Třetí dekret byl předán na projekt paní Marii
Hegerové – Ubytovací hostinec Na Skalách Budislav, výše dotace 7,47 mil. Kč. Jedná se o 1. etapu
rekonstrukce ubytovacího hostince, který se nachází v atraktivní oblasti Toulovcových maštalí.
V rámci projektu se vybudují moderní pokoje
s 15 lůžky a sociálním zázemím. Dále se vytvoří
podmínky pro celoroční sportovní a relaxační
aktivity hostů.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ
Jako každým rokem, tak i letos, navštívil starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou ty, kteří vánoční svátky
netráví v kruhu rodinném.
První zastavení a setkání patřilo obyvatelům
ubytovny firmy Faulhammer s.r.o. V přátelské atmosféře představitelé města diskutovali s obyvateli
ubytovny. Vyjádření díků patří firmě Faulhammer
s.r.o., která lidem bez domova pomáhá. V závěru
návštěvy byly předány místním obyvatelům dárkové balíčky města Poličky.
Druhé zastavení a setkání patřilo dětem z Dětského domova v Poličce. Děti se už na tradiční
setkání se starostou a místostarostkou těšily. S nadšením rozbalily dárky, které jim návštěva přinesla.
Setkání bylo plné vánoční atmosféry a radosti.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH
Od 1. ledna 2011 vstupují v platnost nové obecně
závazné vyhlášky města Poličky o místních poplatcích (dále jen OZV), které schválilo zastupitelstvo na
svém zasedání dne 9. prosince 2010. Vydání OZV
vyplynulo z nového „Daňového řádu“, který nabývá účinnosti 1. 1. 2011 a ruší dříve platný „Zákon
o správě daní a poplatků“. Pro občany je důležitá
nově stanovená ohlašovací povinnost dle § 14a zák.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších novel a zrušení § 16 stejného zákona, kterým
odpadá obci možnost prominout poplatek. Občany
určitě potěší skutečnost, že veškeré sazby místních
poplatků zůstaly na stejné úrovni jako v roce 2010.
Některé sazby (např. u místního poplatku ze psů) se
udržují ve stejné výši již od roku 2003.
Pro přehlednost byla na každý místní poplatek
vydána samostatná OZV:
• č. 2/2010 o místním poplatku ze psů – bez
zásadních změn.
• č. 3/2010 o místním poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt – splatnost poplatku posunuta z původního 15. ledna a 15. července na 25. ledna a 25. července příslušného kalendářního roku.
• č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství – upustilo se od zpoplatnění
výkopových prací, umístění stavebního zařízení
(lešení), upravilo se zpoplatnění předzahrádek
u provozoven a zábor veřejného prostranství za
účelem vystaveného zboží před obchodem. Dále
se rozšířilo osvobození poplatku za užití veřejné-
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ho prostranství při akcích pořádaných zájmovými
a neziskovými organizacemi a za umístění skládek
stavebního materiálu.
• č. 5/2010 o místním poplatku z ubytovací
kapacity – splatnost poplatku posunuta z původního 15. ledna a 15. července na 25. ledna a 25. července příslušného kalendářního roku.
• č. 6/2010 o místním poplatku za povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst a částí měst – beze změn.
• č. 7/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu – beze změn.
• č. 8/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů – beze změn, tj. 492,- Kč na osobu a rok.
Začátkem měsíce ledna budou občanům doručeny do schránek složenky, v jejichž oddělitelné
příloze jsou uvedeny podrobnosti týkající se úhrady
tohoto poplatku. Připomínáme, že změny (v počtu
osob, v trvalé adrese, v nároku na osvobození
apod.) je nutné ohlásit správci poplatku do 15 dnů.
Se všemi obecně závaznými vyhláškami se můžete seznámit prostřednictvím internetových stránek
(www.policka.org) v záložce Městský úřad, nebo
jsou k nahlédnutí přímo na městském úřadě.
Městský úřad Polička, odbor finanční
a plánovací

BAZÉN OTEVŘEN I V NEDĚLI
Provoz poličského bazénu bude i v lednu každou
neděli od 14.00 do 18.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu
Do nového roku přejeme mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů.

PF 2011
Vážení spoluobčané,
dovolte nám popřát, aby radost, štěstí,
zdraví a krásné události provázely
celý váš rok 2011.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Kučerová, místostarostka
JUDr. Marie Tomanová, Ph.D.,
místostarostka

HRAD SVOJANOV V ROCE 2011
Sezóna na hradě Svojanově v roce 2011 přinese
spoustu novinek. V zimních měsících lednu a únoru bude hrad k prohlídkám z důvodu právě zahájené rekonstrukce uzavřen. V té době budou probíhat
rekonstrukční práce v interiérech hradního paláce
a domu zbrojnošů. V provozu po celou dobu bude
pouze ubytovna ve vstupní budově. V měsících
březnu – dubnu dojde k postupnému zpřístupňování již obnovených interiérových prostor hradu. Další
rekonstrukční práce po celý rok budou probíhat ve
venkovních prostorách a samotný provoz narušovat
nebudou. Naopak díky probíhající rekonstrukci návštěvníci budou moci při opakovaných návštěvách
hradu spatřit vždy něco nového.

V jarních měsících bude také otevřena v rámci
okruhu A nová expozice dokumentující historii
a stavební vývoj hradu. V této expozici budou
prezentovány, mimo jiné, nákresy jednotlivých
stavebních fází hradu, erby všech majitelů nebo
socha zakladatele hradu Přemysla Otakara II. od
V. E. Šaffa. Součástí prohlídkové trasy B bude zcela
nově obnovený prostor bývalé strážnice v severovýchodní pozdně gotické baště. Citlivou obnovou
zde vzniká sál, který bude sloužit nejenom k prohlídkám, ale také k pořádání různých slavnostních
a reprezentačních akcí, hostin, rautů apod.
Velkou změnou postupně prochází i předhradí.
Již v roce 2010 byla zahájena obnova budov bývalého poplužního dvora, renovována byla i budova
bývalé ratejny před hradem. V roce 2011 budou
stavební práce v prostorách poplužního dvora pokračovat. V jeho části vznikne také nová oddechová

ZPRÁVY HOSPODÁŘSKÉ
KOMORY
Služby hospodářské komory
KHK PK, Oblastní kancelář Svitavy, poskytuje
služby svým členům i nečlenům a je kontaktním
místem CzechPoint, vydává ověřené výpisy z OR,
ŽR, KN, RT a provádí vidimaci a legalizaci. Oblastní kancelář sídlí v multifunkčním centru Fabrika
a v rámci vzdělávání připravuje na rok 2011 cyklus
seminářů z oblasti problematiky mezinárodního
obchodu. Pro více informací sledujte www. khkpce.
cz, kde naleznete aktuální semináře a další zajímavé
informace.
Žáci jsou s exkurzemi do firem technického zaměření spokojeni
Projekt Volba povolání v Pardubickém kraji a jeho II. výzva běží opět od září 2010 a do této výzvy
se zapojilo dvakrát tolik škol oproti I. výzvě. Kromě ZŠ se do výzvy zapojily i SŠ a podle hodnocení
žáků jsou exkurze přínosem a příležitostí, která jim
může pomoci v rozhodnutí při výběru budoucího
povolání. Krajská hospodářská komora Pardubického kraje připravuje seznámení veřejnosti a zejména
ředitelů škol na své další konferenci v I. čtvrtletí
roku 2011 s dosavadními výsledky a výstupy projektu. Aktuální informace o projektu jsou zveřejněny na www.vppk.cz.

BLAHOPŘÁNÍ
PRO ZBYŇKA ŽIŽKU

zóna pro návštěvníky hradu i ubytované hosty. Její
Úspěšný poličský sportovec Zbyněk Žižka
součástí bude posezení s občerstvením, dětské
obdržel poděkování a blahopřání z rukou starosty
hřiště apod.
města Jaroslava Martinů a místostarostky Marie KuSoučástí návštěvnického provozu hradu jsou
čerové. Pětadvacetiletý kulturista slavil vynikající
rovněž tradičně pořádané doprovodné kulturní
úspěch v soutěži časopisu Svět kulturistiky, kde
akce. Program v roce 2011 bude zcela nový. Tradič- získal 1. místo v jarní soutěži a stal se i absolutním
ní akce zůstávají zachovány, budou mít však novou
vítězem v rámci podzimního veletrhu Fitness Expo
náplň. Mimo to vznikají akce nové, které na hradě
v Praze, kdy se účastnil sportovního klání na pódiu
dříve nebyly pořádány.
Veletržního paláce. Za vítězstvím se skrývá velká
V rámci Svojanovského léta 2011 se můžete
dřina a tvrdá sportovní příprava. Zbyněk Žižka
těšit na:
cvičí již 11 let. Svůj přísný trénink spojuje s namáVelikonoce na hradě ve dnech 23. – 24. dubna:
havou fyzickou prací ve své profesi. A jak vypadá
Akce přenášející návštěvníky do historie – tradiční
jídelníček úspěšného kulturisty? Velké množství
velikonoční veselice, v areálu hradu budou předvá- bílého masa, ryb a zeleniny, ve chvílích relaxace
děna historická řemesla, bude hrát dobová hudba „hřeší“ Zbyněk čokoládou a zmrzlinou. Město Poliča chybět nebudou šermíři.
ka přeje úspěšnému borci mnoho dalších skvělých
Hradní jarmark ve dnech 21. – 22. května: Tra- sportovních výsledků a děkuje za vynikající reprediční jarmark s dobovými řemesly bude zajímavý
zentaci města.
tím, že další doprovodný program návštěvníky
přenese do 19. století, tedy do doby, kdy hrad Svojanov získal svou dnešní podobu. Smyslem této akce
je přinést návštěvníkům více povědomí o období
19. století.
Prázdniny začínají – na Svojanov za kejklířem
a kouzelníkem ve dnech 2. – 3. července: Akce určená dětem a rodinám s dětmi. Formou tradičních
hradních slavností budou probíhat představení
kouzelníka, kejklíře, ukázky historických tanců
a historického šermu. Po oba dny budou probíhat
soutěže a hry s vlastivědnou tematikou pro děti.
Tato akce je naučná a jejím smyslem je, aby zejména
děti poznaly naši historii.
Divadelní pouť ve dnech 30. – 31. července: Divadelní pouť je tradiční akcí, která se každoročně
Zbyněk Žižka by rád touto cestou poděkoval
pořádá v historickém prostředí hradu Svojanova.
všem, kteří k jeho úspěchu přispěli. „Chtěl bych
V roce 2011 se bude jednat již o 21. ročník. Jejím
v první řadě poděkovat své rodině, která mně velice
smyslem je předvést co nejširší veřejnosti umělecké
pomohla v posledních nejhorších dnech diety.
aktivity rozmanitého spektra zúčastněných umělců
Dále mé poděkování patří Jirkovi Štěpánkovi za
a uměleckých souborů a přispět k zachování tradic
divadelní kultury. Po oba víkendové dny budou pro- cenné rady, které mi pomohly v přípravě a bez ktebíhat vystoupení divadelních souborů na horním rých bych to ani sám nedokázal, a také za jeho trpělivost. Sandře Štěpánkové za psychickou podporu
nádvoří hradu. Program Divadelní pouti a charakter
celé akce však bude zcela nový. Návštěvníci se opět a Jardovi Petrovi za nácviky soutěžních póz.
Poděkovat bych chtěl také svým štědrým sponpřenesou do 19. století. Účinkující divadelní soubory budou vybírány tak, aby byly stylové, aby před- zorům: Davidu Dvořákovi (firma Strefa), Robertu
stavovaly divadelní kulturu období 19. století. Nejen Quittovi (firma Grant X Trade), Radkovi Kolářovi
divadelní soubory, ale i doplňující atrakce budou (majiteli diskotéky v Sádku) a Rosťovi Doležalovi
odpovídat 19. století – různí kejklíři, pouliční uměl- (majiteli Pily Bořiny).“
Ing. N. Šauerová
ci, herci na chůdách apod. V prostorách hradního
tisková mluvčí města
areálu vznikne i stylové tržiště s ukázkami řemesel
a výtvarnými dílnami pro děti.
Třicetiletá válka na Svojanově ve dnech
20. – 21. srpna: Jednotlivá vystoupení několika skupin věnujících se tomuto období, hromadná bitva,
dobývání hradu, celodenní oživení hradu, volné potyčky. Žádné z akcí, konaných na hradě, se tomuto
období v minulosti nevěnovaly.
Slavnosti lovu ve dnech 24. – 25. září: Šerm,
trubači, sokolníci, lovčí se psy, ohnivé večerní
vystoupení. Zcela nová akce s loveckou tematikou
připomene oblíbenou tradici majitelů hradu nejen
Město Polička bude opět realizovat malou
v 19. století.
i velkou ročenku, tentokrát ještě v dřívějším
V roce 2010 si hrad Svojanov prohlédlo 42 000
termínu. Prosíme tedy všechny organizace,
návštěvníků. Do této návštěvnosti nejsou započítáni
které se chtějí prezentovat ve velké ročence
ubytovaní hosté, účastníci svateb a komerčních akcí.
o zaslání příspěvků. Své příspěvky prosím
Hrad Svojanov opět patřil nejvyhledávanějším turiszašlete nejpozději do 31. ledna 2011 na
tickým cílům Pardubického kraje, z hradů a zámků
mailovou adresu:
v kraji byl dokonce nejnavštěvovanějším. Doufejme,
nsauerova@policka.org.
že tento trend zůstane zachován i v roce 2011.
Miloš Dempír, kastelán

!

„ROČENKA 2010“

PF 2011
Redakční rada Jitřenky přeje všem čtenářům do
nového roku zdraví a úspěchy v rodinném
i profesním životě.

V rámci malé i velké ročenky bude
možná placená prezentace firem, pokud
budete mít o tuto formu propagace zájem,
kontaktujte mě přes výše uvedený e-mail,
příp. na tel. čísle 461 723 825. Cenové podmínky inzerce sdělím. Děkuji.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města
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UDÁLOSTI MĚSTSKÉ POLICIE
Dne 1. 11. v dopoledních hodinách vyjížděla
hlídka MP na oznámení vedoucí prodejny Penny
market Polička, které se týkalo krádeže zboží v jejich
prodejně. Na místě strážníci zjistili, že devětasedmdesátiletý muž z Poličky byl přistižen při krádeži zboží.
V tom mu však zabránil službu konající detektiv agentury, která provádí ostrahu prodejny. Po nezbytných
úkonech byla celá věc strážníky vyřešena na místě
v blokovém řízení. Nutno podotknout, že to nebyl
první případ, kdy byl uvedený muž přistižen při
tomto jednání.
Hned následujícího dne rovněž v dopoledních
hodinách se hlídka MP vracela do místní prodejny,
kde opět došlo ke krádeži zboží jedním ze zákazníků. Tentokrát se jednalo o jedenašedesátiletou ženu
z Poličky, která si zřejmě myslela, že jí projdou její zlé
úmysly. Opak byl ale pravdou. Žena byla detektivem
přistižena v době, kdy prošla kolem pokladny. Přivolaná hlídka MP postupovala obdobným způsobem,
jako v předešlém případě.
V odpoledních hodinách dne 2. 11. se hlídka MP
přemístila do integrované obce Lezník, kde se našel
zatoulaný německý ovčák. Dle registru psů, který je
veden při MěÚ Polička bylo strážníky vytipováno několik možností, odkud by uvedený pes mohl pocházet. Po hodině strávené v Lezníku se hlídce podařilo
zjistit majitele a jeho „miláčka“ mu předat.
Dne 10. 11. v odpoledních hodinách se strážníci
vydali do městského parku, kde byla zjištěna skupina
podnapilých osob, které se zdržovaly u sochy B. Martinů. Na místě byly osoby strážníky vyzvány, aby se
zde chovaly slušně a také, po zjištění, že zde rozbily
sklenici, aby odklidily střepy okolo lavičky. Většina
mladíků uposlechla pokynů hlídky MP, avšak jeden
z nich ji začal slovně napadat. Hlídka muže předvedla
na služebnu, kde se mladík uklidnil. Ze služebny MP
muž nakonec odcházel se složenkou na pokutu za
přestupek proti občanskému soužití a s vědomím, že
se nic takového v budoucnu nesmí opakovat.
Dne 12. 11. v dopoledních hodinách oznámil
starší muž, že od jednoho z místních nočních podniků odjíždí vozidlo se zcela zjevně podnapilým mužem
za volantem. Hlídka MP zjistila, že popisované vozidlo je zaparkované na náměstí Palackého. Po chvíli
do vozidla nastoupil podnapilý muž a odjížděl ulicí
Masarykova ke kruhovému objezdu. Zde byl zastaven
hlídkou MP. Výsledkem provedené orientační dechové zkoušky bylo zjištěno, že muž před jízdou požil
alkoholické nápoje, neboť naměřená hodnota 1,54
promile alkoholu v dechu byla toho jasným důkazem.
Následně byla o věci vyrozuměna hlídka OOP ČR Polička, která si celou věc převzala k dalšímu řešení.
Dne 19. 11. v nočních hodinách bylo na ul. Hegerova nalezeno pánské jízdní kolo staršího vzhledu.
Toto bylo hlídkou MP předáno na ztráty a nálezy
při MěÚ Polička. Fotodokumentaci kola je možné
zhlédnout na internetových stránkách města, v sekci
městská policie, nalezená kola. Majitel kola může kontaktovat MP Polička., tel. 731 441 421.
Dne 24. 11. došlo v jedné z restaurací v Poličce ke
krádeži dřevěné židle, která se nacházela v chodbě
podniku. Tato židle byla majitelem podniku nalezena
na rohu Palackého náměstí. K další krádeži židle ve
stejné restauraci došlo dne 26. 11. v nočních hodinách. Od majitele podniku a následně z městského
kamerového dohlížecího systému bylo zjištěno, že
druhou krádež má na svědomí dvaačtyřicetiletý muž
z Poličky. Tento muž však stačil židli prodat dalšímu
muži z Poličky. Z MKDS byl zjištěn i kupec, za kterým
hlídka MP zajela domů a židli od něho převzala a vrátila zpět do podniku, odkud byla odcizena.
Dne 4. 12. v nočních hodinách byl opětovně
přistižen hlídkou MP uvedený dvaačtyřicetiletý muž
z Poličky, který se snažil rovněž ze stejného podniku
odcizit historické sáňky. Sáně hlídka MP vrátila zpět
do podniku. Za uvedené jednání byla věc s mužem
řešena v blokovém řízení, neboť svým jednáním porušil ustanovení §50/1a, přestupkového zákona.
Městská policie Polička
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STAROSTA MĚSTA PŘIVÍTAL POLIČSKÉ MISTRY SVĚTA!
Obrovské úspěchy slaví naši SK8 slalomáři.
Svými výkony opět potvrdili již několik let trvající
pravidlo: „Na stupně vítězů nikoho nepustíme!“ Starosta města přivítal mezi mistry republiky a Evropy,
dokonce i mistry světa, stali se jimi bratři Jakub a Jaroslav Knettigovi. Starosta vyjádřil poličským reprezentantům obrovský obdiv a poděkování za vynikající reprezentaci města Poličky. Vyjádřil též své přání,
aby tréninky slalomářů na nově vybudované silnici
průmyslové zóny, přinášely úspěchy stejně velké
a snad i větší, jako tréninky na poličském náměstí,
které díky rekonstrukci již nejsou možné. Město
Polička blahopřeje nově zvolenému prezidentovi

ČESKÉ ASOCIACE SLALOMU NA SKATEBOARDU,
kterým se stal Radim Hromádko z Poličky!
A jaké jsou úspěchy našich borců? V juniorské
kategorii poličští reprezentanti zaujímají přední místa nejen v České republice, ale i v Evropě. Poslední
obrovský úspěch slavili na halovém mistrovství
republiky SKATE SLALOM OPEN 2010 v Brně, které
se uskutečnilo ve dnech 9. 10 – 10. 10. 2010. Zde
stála na stupních vítězů dokonce pouze „Polička“.
Konkrétní úspěchy našich mladých reprezentantů - Jakub Knettig - druhé místo na Mistrovství
ČR a první místo na MS - kategorie Junior, Jaroslav
Knettig - mistr světa a mistr ČR - kategorie Junior,
Petr Matouš - třetí místo na MS a třetí místo na MČR
- kategorie Junior, Vojtěch Valena - čtvrté místo na
MS a čtvrté místo na MČR - kategorie junior, Vítek
Hromádko – čtvrté místo na MS a páté místo v kat
junior.
Renata Škrabalová mistr. ČR a osmá na MS v kat.
ženy, Zdeněk Mach vicemistr ČR a osmý z MS.
Chybí poličským slalomářům kromě medailí,
zlatých pohárů, obrovských úspěchů přece jen
něco? Chybí noví malí nadšenci do tohoto sportu!
Pokud máte zájem, se do této úžasné party zapojit, neváhejte, naši reprezentanti hledají nové malé
talenty!
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

ZÁVĚRY Z DISKUSNÍCH SETKÁVÁNÍ PLNÍME
V roce 2008 se v Oblastní charitě Polička začala
scházet skupinka lidí, kterým nebyl lhostejný osud
dlužníků a bezdomovců. Pravidelně jednou za půl
roku se zde setkávali pracovníci sociálního odboru města Poličky, starosta města, kněží – správci
farností z Poličky a okolních obcí a pracovníci
Občanské poradny a Nízkoprahového denního
centra Oblastní charity Polička. Z poslední diskuse
nad sociálními tématy vyplynulo několik námětů
pro osvětovou práci v oblasti základní finanční
gramotnosti i na modelaci hodnotových žebříčků
konzumní společnosti.
Středisko Občanská poradna Oblastní charity Polička se chopilo informativní části úkolu.
Pro předvánoční čas připravilo diskusní program
o dluhové problematice. Proběhl na farách Českobratrské církve evangelické v Telecím a katolické

EKODŮM
Nový rok začal a cyklus
„Na zelenou“ pokračuje.
19. ledna od 18.00 hodin
v Divadelním klubu jsme
pro vás připravili přednášku
Ekodům - environmentálně
šetrné technologie a ekologické stavitelství, které povede Mgr. Miroslav
Míkovec, zaměstnanec Ekocentra PALETA, ředitel
pobytového střediska ekologické výchovy Pardubického kraje v Oucmanicích.
Mluvit se bude o úsporách energií, pasivních
a nízkoenergetických domech, environmentálně
šetrných technologiích, ekologickém stavitelství
a přírodních stavebních materiálech.
Přednášku bude doprovázet multimediální
projekce. Součástí budou ukázky konkrétních realizací a na závěr prezentace stavby slaměného domu
v Oucmanicích. Místo bude i pro případné dotazy.
Srdečně zve
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

faře v Sádku. Další setkání se uskuteční ve spolupráci s městem Polička v poličské ubytovně a podle
zájmu budou pokračovat i v příštím roce.
Účelem besedy není vést přednášku proti zadlužování, ale s přítomnými na dané téma hovořit
a při té příležitosti jim objasnit řadu skutečností
z finančně-právní oblasti, které nejsou všeobecně
známé, přitom nelze vyloučit, že se s nimi ve svém
okolí čas od času setkáme. Skupinky nejsou velké,
o to však otevřenější. Obvykle se nejvíce debatuje,
jak se dostat z dluhové spirály, což je problematika
oddlužování, dále o exekucích, právech exekutorů
a možnostech obrany atp. Lidé se na zobecněných
případech z praxe dozvědí i o možných nástrahách
ukrytých ve smlouvách, o důsledcích rozhodčích
doložek atd. Uvědomí si, kdy a kde je dobré si
vyžádat radu, aby se předešlo možným těžkým
důsledkům nebo se včas začaly řešit, i jak převážně
fungují oddlužovací společnosti.
Besedami nepokrýváme velkou část naší společnosti, ale očekáváme, že informovaností hrstky
pozorných účastníků napříč obcemi Poličska se budou informace spontánně „po sousedsku“ šířit dál,
až k těm, kteří je skutečně aktuálně potřebují.
Vedle besed připravuje Občanská poradna pravidelně měsíčně poradenské články do obecních
časopisů a příští rok chce, ve spolupráci s Odborem
sociálních věcí města Poličky, do setkávání zapojit
i starosty spádových obcí.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

ZPRÁVY Z RADNICE
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města
Poličky konaného dne 9. prosince 2010
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2010.
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria
pro první 3 měsíce roku 2011 takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2010 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních
plateb a u mzdových výdajů v souladu s platnými
platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvkové
organizace, společnost T.E.S. s.r.o. (pro středisko
sportovní služby) a pro Turist servis s.r.o. na provoz
informačního centra budou čerpány ve výši uvedené
v důvodové zprávě.
b) Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí započatých v roce 2010 v souladu s uzavřenými
smlouvami, na přípravu akcí plánovaných pro rok
2011 do výše 500 tis. Kč a na výkup pozemků do
výše 100 tis. Kč.
c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí,
které jsou financovány z dotačních titulů v souladu
s harmonogramem programu, případně s finančním
plánem.
d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do
výše 500 tis. Kč.
ZM schvaluje rozpočtový výhled Města Poličky na
období 2011-2014.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
o místním poplatku ze psů.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2010
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení,
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
ZM odvolává stávající členy Finančního výboru
Zastupitelstva města Poličky.
ZM volí členy Finančního výboru Zastupitelstva
města Poličky:
Mgr. Jan Putna, Alena Jílková, Ing. Karel Uttendorfský, Petr Šimon, Otakar Klepárník, Ing. Jaroslav
Dobiáš, Pavel Brandejs, Vlastimil Kýna.
ZM odvolává stávající členy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Poličky.
ZM volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Poličky:
Oldřich Báča, RNDr. Ladislav Scheib, Aleš Doležal,
Mária Rozkošná, Vít Kastner, Zdeněk Čapek, Jan Večeřa, Jan Řádek.
ZM odvolává stávající členy Výboru pro výchovu
a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky.
ZM volí členy Výboru pro výchovu a vzdělávání
Zastupitelstva města Poličky:
Mgr. Milan Matouš, Věra Fialová, Ing. Soňa Večeřová, Ph.D., Marta Dvořáková, Mgr. Karel Neřold, Bc.
Renata Pechancová, Vladimíra Střílková, Bc. Zdeňka
Švecová.
ZM volí předsedou osadního výboru v části města
Modřec pana Pavla Soukala.
ZM schvaluje složení osadního výboru v části
města Modřec:
Zdeněk Andrlík, Radek Bidmon, Jiří Jožák, Marie
Majorová, Iveta Ptáčková, Milan Tůma.
ZM volí předsedkyní osadního výboru v části
města Lezník paní Ing. Marii Kučerovou.
ZM schvaluje složení osadního výboru v části
města Lezník:

Hana Pavlišová, Stanislav Boštík, František Doubek, František Kuběna, Libor Štancl; Jaroslav Vostrčil.
ZM volí předsedou osadního výboru v části města
Střítež pana Josefa Jaščevského.
ZM schvaluje složení osadního výboru v části
města Střítež:
Petr Doležal, Alena Červová, Zdeněk Flídr, Ivan
Šrek, Jiří Haupt, Josef Vostřel, Jana Franková.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
těmto žadatelům:
- HC Spartak Polička o. s. ve výši Kč 23.500 Kč na
činnost hokejového klubu v sezóně 2010/2011
- Sportovní klub Masokombinát Polička ve výši
5.000 Kč na sportovní činnost
- Tělovýchovná jednota Spartak Polička oddíl odbíjené ve výši 23.500 Kč na sportovní činnost a turnaj
žákyň ve Vídni
- Oblastní charita Polička ve výši 15.000 Kč na zakoupení šicích strojů pro činnost AC dílen
ZM neschvaluje poskytnutí finančních příspěvků
těmto žadatelům:
- Dětské informační centrum o. s. Brno, ve výši
46.000 Kč na kancelářské potřeby, odbornou literaturu, nájemné a telefon
- Domeček Polička, ve výši 40.000 Kč na harddisk,
CD přehrávač, nájemné, výtvarné potřeby, hudební
nástroje a hračky.
ZM schvaluje rozdělení finančních příspěvků ve
výši 235.000 Kč určených na odměny trenérům a cvičitelům za rok 2010 pro:
- Atletika o. s. Polička ve výši 14.897 Kč
- HC Spartak Polička ve výši 53.575 Kč
- Horoklub Polička ve výši 12.873 Kč
- SDH Polička ve výši 5.228 Kč
- SK8 Slalom Polička o. s. ve výši 13.688 Kč
- SK Masokombinát Polička ve výši 63.063 Kč
- SK D.A.S. Kometa Polička ve výši 16.559 Kč
- TJ Spartak Polička
- oddíl odbíjené ve výši 48.227 Kč
- oddíl stolního tenisu ve výši 6.890 Kč.
ZM schvaluje jako určeného zastupitele podle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), na
celé volební období 2010 – 2014 pana Ing. Martina
Kozáčka.
ZM schvaluje mimořádný členský příspěvek dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve
výši 140.000,- Kč z rozpočtu města na rok 2010, který
bude použit na spolufinancování projektu „Českomoravské pomezí - pět barevných světů“. Příspěvek je
zahrnut do rozpočtové změny č. 10.
ZM schvaluje Plán zasedání Zastupitelstva města
Poličky na rok 2011:
17. února, 7. dubna, 23. června, 22. září, 20. října. 8. prosince
Usnesení přijatá na 26. schůzi Rady města
Poličky konané dne 29. listopadu 2010
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č.10/2010.
RM projednala a doporučuje ZM schválit s účinností 1. listopadu 2010 navrhovanou výši měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.
RM doporučuje ZM schválit žádost SK Masokombinát Polička o prominutí odvodu a penále.
RM ukládá Odboru finančnímu a plánovacímu
MěÚ Polička prověřit dodržování vnitřního kontrolního systému Odborem lesního hospodářství MěÚ Polička ve vztahu ke správě veřejných příjmů roku 2010.
Odbor finanční a plánovací MěÚ Polička předloží RM
zprávu o výsledcích šetření do 31. ledna 2011.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2010 s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice.
RM bere na vědomí schválení projektu „Královská
věnná města známá, ale nepoznaná...“, který bude realizován v rámci Regionálního operačního programu

NUTS II Severovýchod prostřednictvím svazku obcí
Královská věnná města. Rada města bere na vědomí
předfinancování projektu ve výši 340.000 Kč se spolufinancováním ve výši 7,5% z této částky a čerpáním
v letech 2010-2012. V tomto roce je v rozpočtu města
zahrnuta částka na předfinancování projektu ve výši
Kč 110 000,-, pro roky 2011-2012 Kč 115 000,-.
RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana zastupováním
města Poličky v dobrovolném svazku obcí Svazek
obcí AZASS, s účinností od 29. 11. 2010.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku č. 096/2010 na stavbu Limberský rybník – rekonstrukce výpusti a bezpečnostního
přelivu s Rybářským sdružením Vysočina se sídlem
v Poličce, M. Bureše 812, Polička.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r.o., Husova 437, Vysoké Mýto na akci Regenerace Palackého
náměstí v Poličce – II. etapa dle důvodové zprávy
a pověřuje starostu k podpisu tohoto dodatku.
RM schvaluje stávající úroveň doporučených cen
za prodeje a pronájmy nemovitostí ve vlastnictví
Města Poličky uvedených v bodě a), b), c) a d) dle
důvodové zprávy s tím, že platnost usnesení týkajících
se prodeje a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Města Poličky bude omezena na 1 rok od data schválení
v orgánech města.
RM schvaluje Ceník úhrady za zakoupený parkovací lístek prostřednictvím parkovacích automatů a za
parkovací kartu, platný od 1. 1. 2011 dle důvodové
zprávy.
Termín: 29. 11. 2010
Zodpovídá: OD

TŘÍKRÁLOVÝ PROGRAM
KOLEDOU
My tři králové jdeme k vám…
OSMÉHO LEDNA se dozvídám.
Osmého ledna dopoledne
tříkrálová sbírka proběhne.
Tři koně, Kašpar a Melichar,
pozadu mouřenín Baltazar
a s nimi koledníků stovka
padnou občanům do oka.
Projdou v devět hodin Poličkou,
zasněženou uličkou.
Zastaví se přitom na faře,
kde jim pan farář zakáže.
Potom je na cestu požehná,
by koleda byla úspěšná.
V penzionu bude radost
koledníků sem zavítá chvost.
Pokloní se zdejším jesličkám,
do kterých zrodil se Kristus Pán.
Koledníci vás také navštíví,
o příspěvek vás poprosí.
Děkujeme za každičký dar
bude pro potřebné používán.
Účel tříkrálové sbírky 2011 v Poličce
I. Shromážděním prostředků na zakoupení devítimístného automobilu pro svoz klientů do AC dílen
a Denního stacionáře pro osoby s mentálním postižením obnovit vozový park.
II. Auto pro novou terénní službu Sanace rodiny.
Zahájena bude v roce 2011 a bude obsluhována oblast Polička a k ní spádové obce ve správním úseku
OSPOD sociálního odboru Polička.
III. Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, humanitární pomoc.
IV. Vzděláváním proti zadlužování – přednášky
o rizicích zadlužování pořádané pro občany na Poličsku.
Oblastní charita Polička
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V POLIČCE
Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv

ní knihy, popř. jiné provozní dokumentace, kterou
vlastník domu předloží odborně způsobilé osobě
při provádění kontroly.

Každý si musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“)
a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti,
jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové
cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína
provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto
nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění,
kontrole nebo revizi hledány závady. Od 1. 1. 2011
vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a nahradí
dosud používanou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, která bude zrušena. Na rozdíl od vyhlášky č. 111/1981 Sb., týká se nové nařízení vlády
celé spalinové cesty, tedy komínů a kouřovodů, ale
i spotřebičů paliv. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
zahrnuje způsob kontroly a čištění spalinové cesty
včetně stanovených lhůt na provádění této činnosti
a definuje, kdo a kdy provádí jednotlivé činnosti
a způsob zpracování písemných dokumentů. Nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž
součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru
větším než 800 mm nebo o větší stavební výšce
komína než 60 m a na spotřebič paliv o jmenovitém
výkonu větším než 1 MW.
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví; čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin
od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.
Čištění spalinové cesty se provádí čisticími
pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování
pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači
jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí
nahromaděných v neúčinné výšce komínového
průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Revize spalinové cesty
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu
nebo po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené
v důsledku ssedání podloží, porušení únosnosti
stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin,
jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve
spalinové cestě.
Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, a je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti
práce – revizním technikem komínových systémů,
nebo revizním technikem spalinových cest. O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba
písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze
č. 3 NV č. 91/2010 Sb. Revizní zpráva zpracovaná
jiným způsobem, než je uvedeno v NV č. 91/2010
Sb. (vzor revizní zprávy byl aplikován z ČSN
73 4201), nesmí být použita pro další řízení, tedy
pro kolaudaci objektu, připojení spotřebiče paliv
apod. Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí
kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze
lhůt čištění spalinové cesty uvedených v tomto
nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení
do provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění
spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu. U nepoužívaného
komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání
dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče
paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo
provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola a čištění neprovádí.

Kontrola spalinové cesty
Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola
spalinové cesty se provádí po celé její délce, tedy
od spalinového hrdla spotřebiče paliv až po ústí
komína. Kontroluje se zejména stavebně technický
stav spalinové cesty, průduch kouřovodu, prostor
kondenzátní jímky nebo prostor neúčinné výšky
komína a komínový průduch včetně komínové
konstrukce, požární bezpečnost spalinové cesty,
přístup ke komínu a k jeho vymetacím, čistícím
a kontrolním otvorů, ale i technický stav vývodů
spalin. O provedené kontrole spalinové cesty vydá
na závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru, který je uvedený v NV č. 91/2010
Sb., s případným uvedením závad a lhůt na jejich
odstranění.
Čištění spalinové cesty
Čištění spalinové cesty provádí opět odborně
způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Nařízení vlády
umožňuje provést čištění spalinové cesty od spotřebiče na pevné palivo o jmenovitém výkonu do 50
kW také svépomocí. Avšak alespoň jedenkrát ročně
je třeba nechat provést odborně způsobilou osobou
kontrolu takto vyčištěné spalinové cesty, odborně
způsobilá osoba současně posoudí, zda způsob
čištění komínů a kouřovodů a vybírání tuhých
znečišťujících látek zajišťuje její bezpečný provoz.
O provedeném čištění spalinové cesty vydá na
závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu.
O čištění svépomocí se provede záznam do požár-
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Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví nebo revizní technik komínů, a to za pomoci další k tomu způsobilé osoby.
Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.
Společenstvo kominíků ČR je dobrovolnou
profesní organizací sdružující podnikající fyzické
a právnické osoby v oboru kominík. Kontakt na
jejich webové stránky je www.skcr.cz.
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
Druh paliva připojeného
spotřebiče paliv
Pevné
Celo- SeČinnost
Ka- Plynroční zónní
palné né
pro- provoz
voz
Čištění spalinové
3. 10. 2. 10. 3. 10. 1. 10.
cesty
2010 2010 2010 2010
Kontrola spalinové
1. 10. 1. 10.
do 50
1. 10. 2010
cesty
2010 2010
kW
Výběr pevných
včetně
(tuhých) zne1. 10. 1. 10.
1. 10. 2010
čišťujících částí
2010 2010
a kondenzátu
Kontrola a čištění
1. 10. 1. 10.
2. 10. 2010
spalinové cesty
2010 2010
Výběr pevných
(tuhých) zne1. 10. 1. 10.
2. 10. 2010
nad 50
čišťujících částí
2010 2010
kW
a kondenzátu
nejméně
Čištění spotřebiče
2. 10. 2010 podle návodu
paliv
výrobce

Výkon
připojeného
spotřebiče paliv

Doplňující informace k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové
cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto
činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami
nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6
měsíců.
3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto
činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami
nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4
měsíců.
4. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze
spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
5. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola
a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
6. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí podle návodu výrobce, nejméně
však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že
budou prováděny jejich pravidelné kontroly
odborně způsobilou osobou.
Alena Cejpová

KINO POLIČKA

KALENDÁŘ AKCÍ
města Polička

středa
5. 1.

Leden 2010
TYLŮV DŮM
středa
5. 1.

pátek
7. 1.

velký sál TD v 19.00 hodin
HAMLET
Nejpodivnější hra W. Shakespeara, rozporuplná sama v sobě a přitom lákající
neustále každou nastupující generaci.
Hrajeme o mstě, vnitřní odvaze, o strachu ze smrti, z vlastního svědomí? Kdo
je dnes ještě opravdu vinen? Kde končí
divadlo a začíná hra o život? 12 překladů
do češtiny, stohy popsaných a potištěných
papírů spjatých s touto hrou, stovky kulis
Elsinorského zámku a tisíce vyřčených
„Být či nebýt“.
Účinkují herci Divadla Husa na provázku
Brno
Hra je uvedena v rámci Divadelního abonentního cyklu PODZIM 2010
Cena zbylých vstupenek:
150, 170, 190,- Kč

v den pořadu: 150,- Kč (pro studenty a seniory 120,- Kč)
pátek
28. 1.

velký a malý sál TD
PLES STŘEDNÍ ŠKOLY OBCHODNÍ
A SLUŽEB SČMSD POLIČKA, s.r.o.

sobota velký sál TD v 9.00 hodin
29. 1. SCHŮZE RYBÁŘŮ
pondělí velký sál TD v 19.00 hodin
31. 1. TO BYL TEDA SILVESTR!
Rodinná komedie v podání herců Divadelní společnosti HÁTA Praha.
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA ZRUŠENÉ PŘEDSTAVENÍ Z PROSINCE.
Hra je uvedena v rámci Divadelního abonentního cyklu PODZIM 2010.

velký sál TD
SPOLEČENSKÝ VEČER THT, s.r.o.
POLIČKA

TOMIO OKAMURA
V POLIČCE

neděle velký sál TD v 19.00 hodin
9. 1.
NOVOROČNÍ KONCERT MARTY
KUBIŠOVÉ
Nejnovější recitál legendární pěvecké
hvězdy MARTY KUBIŠOVÉ. Spolu s ní
vystoupí jako host večera MILAN HEIM,
doprovázet je bude hudební skupina KARLA ŠTOLBY.
Vstupné: 250,- Kč v předprodeji
300,- Kč v den koncertu

Tylův dům v Poličce přivítal 13. prosince známého
odborníka z oblasti cestovního ruchu Tomio Okamuru. Pan Okamura v cestovním ruchu již dlouho podniká, je zároveň viceprezidentem Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) i jejím tiskovým
mluvčím. Názory na cestovní ruch v naší oblasti, co
zde chybí, co turisté chtějí, to vše bylo předmětem setkání s představiteli města Poličky a představiteli měst
svitavského regionu. Místostarostka Marie Kučerová
pozvala pana Okamuru na návštěvu našeho města
a předala mu drobné dárky, včetně propagačních materiálů Centra Bohuslava Martinů v japonském jazyce.
Tomio Okamura svým zajímavým a vtipným vyprávěním diváky nezklamal, dozvědět jsme se mohli
např. o zvycích Japonců, o tom, co je jim divné na
nás, Češích, o tom, jak slaví v Japonsku vánoce, ale
i o Okamurově zajímavém životě. Povídání pana
Okamury vedlo též k zamyšlení, co bychom měli udělat, aby se u nás zahraniční turisté cítili dobře a také,
jak zlepšit propagaci naší krásné země. Mezi diváky
v poličském divadle přivítal Tomio Okamura i svého
přítele, hejtmana Pardubického kraje, Radko Martínka. Zpěvem a také povídáním doplnil pana Okamuru
známý zpěvák skupiny Kabát, Pepa Vojtek.
Ing. N. Šauerová
tisková mluvčí města

pátek
14. 1.

velký a malý sál TD
PLES SOŠ a SOU POLIČKA

středa

velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
Moliére
LAKOMEC
Klasická komedie o pěti dějstvích s principy komedie dell`arte. Hlavní postavou
kritické komedie je šedesátiletý Harpagon,
vdovec, lichvář a necitelný lakomec...
Školní představení zahrají herci z Divadla
GENUS Brno
Vstupné: 40,- Kč

19. 1.

pátek
21. 1.

velký a malý sál TD
STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA
POLIČKA

úterý
25. 1.

velký sál TD v 19.00 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL ADAMA
SKOUMALA
S Adamem Skoumalem je každá nota charakteristická, plná citu, jež v sobě skrývá
vzdech nebo úsměv, nářek nebo extázi,
zemdlenost nebo náhlý žár.
Koncert je zařazen do koncertní sezóny
Kruhu přátel hudby
Vstupné: v předprodeji: 120,- Kč (pro studenty a seniory 90,- Kč)

velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
JÁ, PADOUCH
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošnými domky s upravenými předzahrádkami žije největší zloduch pod sluncem.
Filmové představení pro školy
Animovaná komedie, USA, 95 minut, český
dabing, přístupný
Vstupné: 40,- Kč
úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
11. 1. TACHO
Černá komedie o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho životním závodu.
Režie se ujala Mirjam Landová, hudbu
složil Daniel Landa, který si zahrál ve filmu
hlavní roli.
Černá komedie, ČR, 102 minut, do 12 let
nevhodný
Vstupné: 75,- Kč
středa velký sál TD v 18.00 hodin
12. 1. HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
– část 1.
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství Harryho Pottera, které je očekávanou
událostí a bude rozděleno do dvou celovečerních filmů.
Fantasticky, VB, 146 minut, český dabing,
přístupný
Vstupné: 70,- Kč
úterý
velký sál TD v 19.00 hodin
18. 1. HLAVA – RUCE – SRDCE
Film o lásce bez lásky, o válce bez války
a magii bez kouzel. Film je zasazen do
časoprostoru Rakouska-Uherska v době
I. světové války a po ní.
Historický, ČR, 110 minut, příst. od 12 let
Vstupné: 60,- Kč
středa velký sál TD v 8.15 a 10.00 hodin
26. 1. HABERMANNŮV MLÝN
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin, poválečný odsun Němců,
při němž se spravedlivý hněv často mísil
s těmi nejnižšími pudy a spolu vytvářely
nesmazatelnou krvavou stopu.
Drama, ČR, 104 minut, příst. od 12 let
Vstupné: 40,- Kč
středa velký sál TD v 19.00 hodin
26. 1. PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
“Sen je druhý život“ - Gérard de Nerval,
jeden z velkých prokletých básníků. Film
byl ve světové premiéře uveden na letošním 67. ročníku mezinárodního festivalu
v Benátkách, kde jej provázely dlouho
trvající ovace festivalového publika.
Komedie, ČR, 105 minut, příst. od 12 let
Vstupné: 60,- Kč

STOMATOLOGICKÁ
POHOTOVOST
Oblast Litomyšl - Polička

1. 1.

MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
2. 1.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
8. - 9. 1.
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
15. - 16. 1. MUDr. Švecová Dagmar, Litomyšl,
Šmilovského 1122, 461 613 663
22. - 23. 1. MUDr. Veselíková Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
29. - 30. 1. MUDr. Zeman František, Litomyšl,
Smetanovo nám. 132, 461 613 827
5. - 6. 2.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
Ordinační doba: sobota, neděle a svátky
od 8 do 11 hodin.

6

MODRÝ SVĚT JANY
FRANKOVÉ
V měsíci lednu bude v salonku Tylova domu instalována výstava nesoucí název MODRÝ SVĚT Jany
Frankové. Jedná se o kolekci autorských fotografií
zpracovaných počítačovou technikou. Výstava bude
rozdělena do třech tématických sekcí Příroda, Romantika a Tajemství.
Jedná se o první samostatnou výstavu fotografky
Jany Frankové, rodačky z Brna, občanky města Poličky. Jana Franková je autorkou tří básnických sbírek
a spoluautorkou tří dalších knih, věnuje se literatuře,
fotografii a zajímá se o umění a esoteriku. Je kmenovou autorkou a kritičkou na internetovém literárním
webu Epika, s její poezií se setkáte v časopise Divoké
víno. Dovolujeme si vás na tuto zajímavou a esotericky působící výstavu pozvat.
Výstava bude v Tylově domě otevřena vernisáží
2. ledna 2011 od 15.00 hodin a potrvá do 31. ledna
2011.

PODĚKOVÁNÍ MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ
Vážení!
Tímto se chci s vámi podělit o radost a zároveň
poděkovat.
V Praze, v Galerii Klementinum, je otevřena výstava „Klementinum v datech a obrazech“. Galerie byla
otevřena v roce 2006 v Křižovnických chodbách. To
asi víte a není to samo o sobě předmět mé radosti.
Cituji z pátečního deníku Právo paní Naďu Kverkovou:
„V průběhu čtyřleté historie se v jejich prostorách
konalo nespočet výstav, vernisáží i hudebních akcí.
V překrásných prostorách byly prezentovány jak vzácné knihy z historických fondů Národní knihovny, tak
třeba díla našich předních malířů a fotografů.
Namátkou jmenujme velkolepou výstavu věnovanou největší středověké knize světa, jež vznikla na
českém území – Codexu gigas, expozici Čas odložil
svůj šat, mapující módu 11. – 16. stol.“
Již cítíte moji radost? Ano CODEX GIGAS. Ten,
který jsme si mohli před několika dny prohlížet v čítárně vaší knihovny. Ta radost pramení z toho, že byla
citována na prvním místě dlouhého výčtu výstav a vy
jste nám umožnili si ji prohlédnout.
Napsal ji mnich. Není rozhodující, jaké byl národnosti, ale vznikla v Čechách – U NÁS DOMA.
Díky vám za to. Držím vám palce, aby se vám
podařilo něco tak vzácného opět do Poličky přivézt.
Jsem přesvědčen, že nejsem sám, kdo vám drží
palce.
Zvyšuje to naše sebevědomí, které náš národ tolik
potřebuje. (Prosím nezaměňovat za velikášství!)
Otakar Jukl, senior

4. POLIČSKÝ KOŠT
MORAVSKÝCH VÍN
sobota 29. ledna 2011
Sokolovna Polička, od 18.00 do 23.00 hodin
Program:
• ochutnávka moravských vín od trojice vinařů
z vinařské oblasti Morava, podoblasti Slovácká, vinařských obcí Tvrdonice a Kostice
• hudební doprovod skupiny „Tři D“ (harmonika,
klávesy, zpěv – lidové písničky z Moravy a Čech)
Čtyři desítky různých vzorků více než 15 odrůd
vín.
Vstupné: 90,- Kč, v ceně vstupného: koštovací pohárek, ochutnávka 4 vzorků vína
Stolová úprava posezení, občerstvení k vínu (sýr,
uzenina, tyčinky apod.) zajištěno, možnost okoštovat
libovolný počet vzorků i zakoupení lahví odrůdových
vín.
Na vaši návštěvu se těší vinaři z Podluží
a Informační centrum Polička.
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TD V POLIČCE OTEVÍRÁ VE 2. ŠKOLNÍM POLOLETÍ TYTO
ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Cvičení rodičů s dětmi – 1,5 až 2,5 let – dopolední cv.
1. skupina
Lektorka: Hana Malíková
středa 9.00 – 10.00 hod., začátek 9. února 2011
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 2. školní pololetí
Cvičení rodičů s dětmi – 1,5 až 2,5 let – dopolední cv.
2. skupina
Lektorka: Hana Malíková
středa 10.00 – 11.00 hod., zač. 9. února 2011
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 2. školní pololetí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny na
pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují posilovací a relaxační část, která je vedena formou her.
Veselé tancování – pro děvčata i chlapce od 4 do 6 let
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
středa 15.00 – 16.00 hod., zač. 8. února 2011
cena 600,- Kč / 15 lekcí na 2. školní pololetí
Pod vedením zkušené lektorky se budou děti
v kroužku věnovat tanečním a pohybovým hrám,
které vychází z přirozeného pohybu a učí je rytmičnosti, koordinaci těla a spolupráci s ostatními dětmi.
Součástí výuky bude i nácvik na vystoupení.
Mažoretky – děvčata 8 až 10 let
Lektorka: Diana Musilová
pondělí 13.45 – 15.15 hod., zač. 7. února 2011
cena 840,- Kč / 14 lekcí na 2. školní pololetí
Při přihlašování budou mít přednost děvčata, která již chodila v minulém školním pololetí.
V rytmu „latiny“ – zumba, salsa, flamengo, latinsko-americké tance – začátečníci
pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
úterý, 16.15 – 17.15 hod., začátek 1. února 2011
cena 640,- Kč / 16 lekcí na 2. školní pololetí
V rytmu „latiny“ – zumba, salsa, flamengo, latinsko-americké tance – pokročilí I.
pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
úterý, 17.15 – 18.15 hod., začátek 1. února 2011
cena 640,- Kč / 16 lekcí na 2. školní pololetí
V rytmu „latiny“ – zumba, salsa, flamengo, latinsko-americké tance – pokročilí II.

pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Šárka Hnátová, DiS.
úterý, 18.15 – 19.15 hod., začátek 1. února 2011
cena 640,- Kč / 16 lekcí na 2. školní pololetí
V poslední době se prosazuje sólová podoba
výše uvedených tanců, proto je kroužek určen ženám
a dívkám, jejichž partneři na tanec nejsou. Cílem
bude předat ženám lásku k tanci, který se stane jejich
srdeční záležitostí. Pod vedením lektorky se budou
učit technickému provedení jednotlivých prvků, které
vedou ke stabilitě na parketu, správnému pohybu
paží, výrazu a hlavně k prožití každého pohybu. Oblečení do kroužku nebude společenské, ale pohodlné,
vzdušné, spíše sportovní. ŽENY a DÍVKY, toto je vaše
šance na taneční život!
Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky od 16
let
Lektorka: Dagmar Melšová
středa 17.30 – 18.30 hod., zač. 9. února 2011
cena 640,- Kč / 16 lekcí na 2. školní pololetí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Jógový klub
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., zač. 14. února 2011
cena 1.120,- Kč / 14 dvouhodinových lekcí na
2. školní pololetí
Kroužek je určen všem – ženám i mužům – od
16 do 99 let. Jeho obsahem je hatha jóga, průpravná
cvičení, pránajáma, relaxace, koncentrace, meditace
– ale i prvky jako je power-yoga, dynamické meditace
a další.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od 17. do
27. ledna 2011 v úředních dnech. Je nutné vyplnit přihlášku, jejíž součástí je nevratná záloha 200,- Kč, která
se platí v hotovosti. Doplatek bude hrazen převodem
na účet.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička, tel.
461 725 204, mob.: 736 75 26 29, e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední 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.

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
NINTENDO WII
Čtvrteční hraní v klubu SVČ MOZAIKA - aktivní trávení volného času
s herní konzolí NINTENDO WII, která
se ovládá bezdrátovými ovladači
Termín: od 13. 1. 2011 každý čtvrtek
Čas:
16.00 – 18.00 hod
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE VYZKOUŠET,
HRA JE VHODNÁ PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ KATEGORIE
SOBOTNÍ FLORBAL A VYBÍJENÁ
- sportovní dopoledne pro všechny,
které nebaví sedět doma, ale raději si
užívají zábavu a legraci
Termín: sobota 15. 1. 2011
Čas:
od 9.00 do 12.00 hod
9.00 – 10.30 mladší děti (do 10 let)
10.30 – 12.00 starší děti (nad 10 let)
Místo:
stará tělocvična na ZŠ Masarykova
Polička
Cena:
20,- Kč, s členskou kartou 10,- Kč
Přihlášky: do 12. 1. 2011, platba předem
S sebou: dobrou náladu, sportovní oblečení,
halové boty či tenisky
Info:
Hana Maděrová, možnost přihlášení
na akci na www. mozaika-policka.cz
PEDIGOVÝ OBAL NA PAPÍROVÉ
KAPESNÍČKY
- dílna pro dospělé a studenty
Termín: sobota 15. 1. 2011
Čas:
od 14.00 přibližně do 17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130,- Kč, s členskou kartou 110,- Kč
Přihlášky: do 10. 1. 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
„NAŠE ZDRAVÍ JE PŘEDEVŠÍM
V NAŠICH RUKOU“
- přednáška o prevenci a léčbě pomocí tradiční čínské a tibetské medicíny
Termín: středa 19. 1. 2011
Čas:
od 16.00 do 17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 30,- Kč
Přihlášky: bez přihlášek, platba až na místě
Lektorka: Zdeňka Vařejková
Info:
Hana Maděrová
DRÁTKOVÁNÍ – RYBIČKA
- dílna pro děti od 12 let
- naučíte se základnímu způsobu drátkování
- odnesete si drátkovanou rybičku
a s ní i znalosti, jak si vyrobit další
i pro své kamarády
Termín:
čtvrtek 20. 1. 2011
Čas:
od 16.00 přibližně do 17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50,- Kč, s členskou kartou 40,- Kč
Přihlášky: do 18. 1. s platbou předem
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Hana Maděrová, ukázka práce
a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
HONBA NA YETTIHO
- dobrodružná hra pro odvážné děti
od 1. do 5. třídy ZŠ
- skupinová soutěž, pamětní listina

Termín:
Čas:
Sraz:
Cena:
Přihlášky:
S sebou:
Pořadatel:

sobota 22. 1. 2011
od 9.00 přibližně do 11.00 hod
8.55 v SVČ Mozaika
40,- Kč, s členskou kartou 20,- Kč
do 20.1. s platbou předem
oblečení ven, popř. malou svačinku
Hana Maděrová, možnost přihlášení na
akci na www. mozaika-policka.cz

FIMO
- současný trendový materiál na výrobu
originálních šperků či ozdob
- dílna pro SŠ a dospělé
Termín:
středa 26. 1. 2011
Čas:
od 17.30 přibližně do 19.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90,- Kč, s členskou kartou 80,- Kč
Přihlášky: do 24. 1. s platbou předem
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Hana Maděrová, ukázka práce a možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz
Lužické a Jizerské hory
- letní pětidenní turistický zájezd pro
dospělé, během něhož poznáte krásná
a zajímavá zákoutí Lužických a Jizerských hor
Termín: 7. – 11. července 2011
Ubytování: v turistické chatě v Bedřichově
Cena:
3600,- Kč, (cena je kalkulována při počtu
minimálně 32 účastníků zájezdu) v ceně
zájezdu je zahrnuta doprava, 4x ubytování, 4x polopenze, průvodcovské služby
Přihlášky: nejpozději do 25. 1. 2011
Info:
Milan Matouš, ZŠ Na Lukách, Švermova
401, 572 01 Polička, možnost přihlášení
na akci na www. mozaika-policka.cz
v sekci TÁBORY 2011

KAPELY NA ROCKOUPÁNÍ
PRŮZKUM
Během měsíce listopadu se uskutečnil průzkum
mezi poličskými studenty a občany na téma, co by
si přáli - nikoliv pod stromeček – ale za kapelu, která by hrála na Rockoupání 27. nebo 28. května 2011.
Výsledky byly vcelku zajímavé.
Nejvíce šokující bylo snad to, jak široké je spektrum oblíbených muzikantů. Hlasující si totiž přáli
celkem 231 různých kapel, DJ’s a sólistů. Po vyřazení některých vtípků typu Beatles, Bílá, Rammstein,
Prodigy a podobně, se celkovým vítězem z celkem
84 hlasů stala zcela nečekaně (alespoň pro mě)
kapela UDG. Další pořadí můžete zhlédnout v přiložené tabulce obsahující první tucet úspěšných.
Pokud má někdo zájem o úplné výsledky všech
kapel, nechť navštíví www.rockoupani.cz.
Kapela
UDG
Divokej Bill
Nightwork
Vypsaná fixa
Tři sestry
Mandrage
Kryštof
Chinaski
Harlej
Sto zvířat
Rybičky 48
Xindl X

Počet hlasů
69
50
41
40
35
28
25
23
22
16
15
15

O tom, nakolik se pořadatelům podaří výsledky
tohoto průzkumu zařadit do dramaturgie festivalu,
nerozhoduje pouze jejich přání, ale bohužel i finanční náročnost či časové zaneprázdnění jednotlivých umělců. Neplakejte tedy, prosím, pokud se
právě vaše kapela neobjeví na programu festivalu,
a vězte, že ne vždy je možno dovléci do Poličky to,
po čem duše, oko či srdce prahne.
S díky všem za vyplnění a odevzdání odpovědí
P. Erbes

MALUJEME NA HEDVÁBÍ
- stále aktuální technika výtvarné tvorby
a zároveň způsob příjemné relaxace
- malba na hedvábné šátky 90 x 90 cm
- dílna pro SŠ a dospělé
Termín:
středa 9. 2. 2011
Čas:
od 17.30 přibližně do 19.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
140,- Kč, s členskou kartou 120,- Kč
Přihlášky: do pondělí 7. 2. s platbou předem
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Info:
Hana Maděrová, ukázka práce a možnost přihlášení na akci na www. mozaika-policka.cz
13. REPREZENTAČNÍ PLES
SVČ Mozaika a ZŠ Na Lukách
Termín:
pátek 4. 2. 2011
Čas:
20.00 hodin
Místo:
kulturní sál Jordán
Vstupné: 120,- Kč – předprodej vstupenek v SVČ
Mozaika a ve školní družině ZŠ Na Lukách
Hraje:
skupina MIX

Připravujeme na únor:
Valentýnské dílny
Výstava Co umíme a neumíme
– obrázky Hany Maděrové
Sněhové hrátky pro děti
Partyzánský běh pro náctileté
Keramická dílna pro dospělé

8

INFORMACE Z KNIHOVNY
Výstava: 5. 1. 2011
– 4. 2. 2011
Sebrané umění - Podobně jako série Mladá poličská
fotografie představuje mladé
fotografy. Sebrané umění
dává prostor zajímavé regionální výtvarné tvorbě.
Středa 26. 1. CBM od 18.00 hodin
Autorské čtení - LENKA PROCHÁZKOVÁ
– Slunce v úplňku
Do poličské knihovny zavítá koncem ledna
žena s velmi zajímavým životem, dcera spisovatele
Jana Procházky, signatářka Charty 77, autorka fejetonů, povídek (Slepice v klubu), rozhlasových her
a románů (Růžová dáma, Oční kapky, Smolná kniha), Lenka Procházková. Autorské čtení proběhne
v prostorách sálku Centra Bohuslava Martinů, kde
bude v té době k vidění výstava Pavla Váchy Loučení s Janem Palachem, která koresponduje s tematikou knihy Slunce v úplňku. Přijďte si vychutnat živou literaturu v kombinaci s fotografickou tvorbou
jednoho z nejzajímavějších českých fotografů.
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!!!
Rádi bychom poděkovali všem literátům, hudebníkům a zejména návštěvníkům, kteří se podíleli na benefičním večeru pro Speciální základní
školu Punk & poesie v Poličce.
Lenka Navrátilová

REGIONÁLNÍ VÝTVARNÍCI
V KNIHOVNĚ
V průběhu ledna nově příchozího roku připravila Městská knihovna Polička ve vestibulu výstavu s názvem Sebrané umění. Stejně jako můžete
naleznout v našich regálech knižní Sebrané spisy,
můžete v knihovně obdivovat i umění výtvarné. A ne
ledajaké. Lednovou výstavou Sebrané umění realizujeme dlouhodobý záměr poličské knihovny objevovat
a podporovat nadějné a zajímavé výtvarné umělce
v regionu.
Projekt podpory regionálních výtvarníků nespočívá výhradně v uspořádání této jedné konkrétní
výstavy. Knihovna jako taková totiž není pouhou
půjčovnou knih, ale i prostorem setkávání, vzdělávání a klidným místem k odpočinku a relaxaci nad knihou, fotografií i výtvarným dílem. Na základě tohoto
předpokladu plánujeme každý nový rok zahájit výstavní činnost knihovny právě výstavou regionálních
výtvarných prací. Rádi bychom, aby lidé se zájmem
o výtvarnou činnost chápali knihovnu jako prostor
otevřený právě jim a jejich tvorbě. S potěšením přivážíme do Poličky práce výtvarníků z celé republiky,
ještě raději podpoříme lokální tvorbu.
Nabízíme nejen prostor vestibulu knihovny pro
vystavení obrazů, ale také možnost potkat další osobnosti se stejným zájmem, sdílet zkušenosti a navázat
případnou spolupráci. Ukázka tvorby a několik vystavených výtvarných prací potěší nejen návštěvníka
knihovny, ale i vystavujícího autora.
Věříme, že s chutí navštívíte novou výstavu
v knihovně, která je prvním krokem k podpoře
a zviditelnění práce mladých nadaných výtvarníků
na Poličsku. Uvítáme vaše názory a tipy v návštěvní
knize umístěné ve vestibulu, na Facebook profilu i na
webových stránkách knihovny.
Ludmila Homolová, Lenka Navrátilová
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CHRÁMOVÝ SBOR SV. JAKUBA Z POLIČKY
NA MEZINÁRODNÍM ADVENTNÍM ZPÍVÁNÍ VE VÍDNI
Každým rokem se hlavní město Rakouska stává
místem přehlídky pěveckých sborů z celého světa
u příležitosti mezinárodního adventního zpívání, které se ve slavnostním sále vídeňské radnice konalo v
roce 2010 již po pětadvacáté. Této výzvy se v září chopil chrámový sbor sv. Jakuba z Poličky, který nahrál
své ukázkové CD a čekal na vyjádření kulturní komise vídeňského magistrátu. V konkurenci mnoha sborů
z celého světa, které se každoročně uchází o možnost
vystoupení na této velkolepé akci, byl Svatojakubský
sbor vybrán koncem října.
Od této doby se sbor intenzivně připravoval, aby
během vystoupení 11. 12. 2010 přednesl obsahově
pestrý a dobře nacvičený repertoár. Stal se tak jedním z pěti pěveckých sborů z Čech, které měly letos
možnost reprezentovat českou vánoční hudbu za hranicemi České republiky a jedním z 84 sborů, které se
letošního zpívání účastnily.
Během svého vystoupení přednesl chrámový
sbor, vedený paní Květou Šafářovou, repertoár složený z českých vánočních koled i umělých vánočních
písní. Předvedené písně se náročnému rakouskému
publiku, které do posledního obsadilo všechna místa
v sále, velmi líbily, a to je ocenilo bouřlivým aplausem. Část koncertu doplnili instrumentalisté vedení
paní Kateřinou Grubhofferovou a sbor Gymnázia IN-

TEGRA z Brna vedený Stanislavem Popelkou, který
všechny doprovodil hrou na klavír. Velký dík patří
nejen jim, ale i všem zpěvákům, kteří se zodpovědně
zhostili nastudování repertoáru. Sluší se poděkovat
také městu Polička za poskytnutí příspěvku na
dopravu a řidiči autobusu firmy Zlatovánek, který
všechny pohodlně a bezpečně přivezl po náledí tam
i zpět. Sbor se již teď těší, že využije pozvání vedoucího kulturní komise vídeňského magistrátu a navštíví
Internationales Adventsingen 2011.
Marie Martinová

HODNOTICÍ VÝROČNÍ SHŮZE SVITAVSKÉHO KARDIO KLUBU
Koncem roku 2010 se uskutečnila výroční členská
schůze kardio klubu a bylo co hodnotit.
V průběhu loňského roku se uskutečnilo 12
kondičních vycházek převážně po česko-moravském
pomezí. Další činností jsou poznávací zájezdy do
vzdálených míst za krásami naší vlasti.
Během jarního zájezdu do severomoravského
kraje jsme navštívili hrad Helfštejn, město Lipník nad
Bečvou, Zbrašovskou aragonitovou jeskyni a lázně
v Teplicích nad Bečvou. Podzimní zájezd do východočeského kraje - prohlídka hradu Pecka, turistického
vrchu Zvičina, návštěva nádherné přehrady Les Království. V říjnu proběhl rekondiční pobyt v hotelu
MAS v Sezimově Ústí pořádaný Českým Červeným
křížem Hradec Králové kterého se účastnilo 26 našich
členů.
Předseda klubu, pan Jiří Chovanec, podrobně
seznámil členy klubu s přípravou relaxačního po-

bytu v roce 2011 v termálních lázních v maďarském
Kapuváru a rekondičního pobytu v Sezimově Ústí
v hotelu MAS.
Závěrem bylo poděkováno všem členům klubu,
sponzorům, dopravcům, redakcím za účinnou pomoc při zajišťování všech akcí pořádané našim klubem. V novém roce přejeme všem našim příznivcům
hodně zdraví a duševní pohody.
Rok 2011 zahájíme lednovou zimní vycházkou
v Poličce. Nenáročnou vycházku přizpůsobíme
momentálnímu počasí. Program vycházky připraví
členky výboru z Poličky paní Eva Navrátilová a Anna
Mlynářová. V sobotu 22. ledna 2011 odjezd do Poličky vlakem v 8.11 hod. Sraz v Poličce před nádražím
v 8,45hod. Zveme všechny, kteří chtějí pro své zdraví
něco udělat.
Jan Pokorný

DIVADELNÍ KLUB
POLIČKA, zadní vchod TD
www.divadelniklub.cz
SOBOTA 8. 1. – od 15.00
VII. NOVORČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI
Prezentace 15.00, start 16.00
Startovné 200,- Kč
ČTVRTEK 13. 1. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Útěk do divočiny
Dobrodružný/Drama/Životopisný
USA, 2007, 148 min
Režie: Sean Penn
Hrají: Emile Hirsch, Marcia Gay Harden,
William Hurt, Jena Malone, Brian H. Dierker, Catherine Keener, Vince Vaughn, Kristen Stewart
Málokdo z nás má takovou odvahu jako
Christopher McCandless (Emile Hirsch).
Bylo mu dvacet dva, když dostudoval vysokou školu, ale místo toho, aby zaplul do
civilizačního proudu, ukázal mu vztyčený
prostředník a z naivního snílka se proměnil
v symbol jedné generace Američanů. Každý
krok jeho cesty z města do té nejsyrovější
divočiny sledoval slavný herec Sean Penn,
který se tentokrát spokojil s rolí režiséra
a scenáristy.
Chris McCandless byl skutečným dobrodruhem, jehož život inspiroval podobně stavěného spisovatele Jona Krakauera k napsání
strhující knížky podle jeho nalezených deníkových záznamů. Předloha, která připomíná
nejlepší dobrodružné cestopisy Jacka Londona nadchla právě Seana Penna, který se
okamžitě po přečtení rozhodl koupit práva
a natočit podle ní film. „Že chci natočit film
jsem věděl hned po prvním přečtení. To téma,
jeho postavy a prostředí, ve kterém se příběh
odehrává, si přímo říkaly o to, aby se objevily
na filmovém plátně. Doufám, že se mi podaří
omotat si diváky kolem prstu stejně pevně,
jako se to podařilo Krakauerovi s lidmi, kteří
to četli,“ říká Penn.
Vstupné: 40,- Kč

PODĚKOVÁNÍ
Prostřednictvím Jitřenky děkuji za ochotu
příslušníkům Policie ČR, podprapor. Klimešové
a podprapor. Pucharovi, za pomoc při hledání
mého psa.
Dík patří také mladíkům, kterým se podařilo
„uprchlíka“ odchytit a v pořádku mi ho předat.
Děkuji ještě jednou všem.
Miroslava Novotná, Polička

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

BLAHOPŘEJEME
Dne 2. ledna se dožívá významného životního
jubilea 85 let paní Věra Štefková z Poličky. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody.
Rodiny Štefkovy
***
V informačním centru se hromadí nevyzvednuté fotografie vašich blízkých za několik let. Pokud si
je nevyzvednete do třech měsíců, budou skartovány.
Děkujeme za pochopení.

PÁTEK 14. 1. – od 20.00 HUDEBNÍ VEČÍREK
MOMENT - grunge-rock/Hostinné/Dvůr
Králové/HK.. http://bandzone.cz/moment
AREA 51 - grunge-metal/Kroměříž/Brno/
Ludslavice/Měnín
DE LITE - metalcore/Nový Jičín – Ostrava,
http://bandzone.cz/delite
THORN - progressive-grunge/Polička,
http://bandzone.cz/thorn
Vstupné: 70,- Kč
STŘEDA 19. 1. – od 18.00
Cyklus besed NA ZELENOU
Přednáška Ekodům - environmentálně šetrné
technologie a ekologické stavitelství, které
povede Mgr. Miroslav Míkovec, zaměstnanec
Ekocentra PALETA, ředitel pobytového střediska ekologické výchovy Pardubického kraje
v Oucmanicích.
více informací na str. 3
PÁTEK 21. 1. – od 21.00 UNITED REDNECKS
BW - hardcore-rap/Polička,
http://bandzone.cz/bloodywork
Cinzana Bianka - Death Core,
http://bandzone.cz/cinzanabianca
Fastbag - thrash-funk/Brno/Polička/Černilov/
Žďár nad Sázavou,
http://bandzone.cz/fastbag
Vstupné: 70,- Kč
ČTVRTEK 27. 1. – od 20.00 KLUBOVÉ KINO
Monty Pythonův smysl života
Komedie
Velká Británie, 1983, 107 min
Režie: Terry Jones, Terry Gilliam
Hrají: Graham Chapman, John Cleese,
Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Mi-

chael Palin, Carol Cleveland, Matt Frewer,
Jane Leeves, Patricia Quinn
Obsah: Snímek Monty Python: Smysl života
postrádá hlavního hrdinu, je to přece svět
viděný rybami skrz sklo akvária a v rozbitém
světě pro něj není práce. Není se s kým ztotožnit, s kým a pro co trpět. Z lidskosti zbyly
jen okamžiky, kdy smolaři jednotlivých mini
osudů stojí tváří v tvář své opuštěnosti.
Z hlavního hrdiny minulých filmů zbyla jen
tvář Briana na kříži (opuštěná maminka na
sále jen s přístrojem, který dělá pink, udivený pan Kreozot po výbuchu, synek, kterému
dle všeho umřela maminka, taťka bez práce
s osmaosmdesátým dítětem na cestě). Je to
podobné, jako když se Gogolovu Revizorovi
vyčítalo, že postrádá kladného hrdinu, a on
si v dopisu příteli smutně postěžoval, že tam
byl, jen si ho nikdo nevšiml, že jím je přece
smích. Zde jako poslední naděje lidstva.
Vstupné: 40,- Kč
PÁTEK 28. 1. – od 20.00 JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Mocca Malacco
Michal Wróblewski - saxofon a klarinet,
Štěpán Janoušek - trombón, Jiří Šimek - kytara, Dan Panchártek - baskytara, Petr Mikeš
– bicí
Mocca Malacco je kvintet hrající moderní instrumentální jazz vlastní tvorby, lichých taktů,
podmanivých harmonií, hlubokých myšlenek
a absurdních názvů...
www.moccamalacco.wz.cz
Vstupné: 120,- Kč / 80,- KčS
SOBOTA 29. 1. – od 21.00 JUNGLE NIGHT
„NEW YEAR EDGE“
Vstupné: 50,- Kč

KLUB ZDRAVÍ ZVE NA LEDNOVOU PŘEDNÁŠKU
Začnu všetečně. Pokolikáté začínáte svůj nový
rok? Jestli jako já jste u číslovky končící na „-sát“,
tak máte možná shodný pocit, že plynutí času nabírá na rychlosti a hustota událostí se také zvyšuje
do konzistence hustého sirupu. Na to přišel kdysi
koneckonců i Albert Einstein…
Rok plyne v zavedeném rytmu střídání dnů,
týdnů a měsíců, během nichž si možná stihneme
povšimnout střídání ročních období, pokud ovšem
nesplynou v cosi jednolitého typu horko a zima…
Ze zkušenosti mohu potvrdit, že to kdysi bylo
čitelnější.
Klub zdraví na letošní rok také nachystal takový
malý průlet deseti měsíci (s dvouměsíční prázdninovou pauzou) a lednové téma se přímo podbízí
svým názvem „Měníme své zvyky a stravovací
návyky“ vaší pozornosti. Tato přednáška může být
pro někoho pobídkou k nastartování změn (ne)
jen v jídelníčku, což je po kulinářsky vychytaném
hodování na konci roku vhodné, viďte. Nenajdete-li
patřičnou výmluvu, jste zváni ve středu 12. 1. 2011
od 17.30 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika.
Budeme nejen sdílet svoje vánoční zážitky a novoroční předsevzetí, ale mluvené slovo přednášky
vhodně doplníme nabídkou řady receptů včetně
ochutnávek. Aleš Kocián vás zavede ve svém okénku k zamyšlení na cestičku, která může znamenat
změnu ve vyšlapaných zvycích.
Místo obvyklých citátů a mouder tentokrát opět
průřez rokem a dokonce ve verších:
ROK V PŘÍRODĚ
LEDEN – to je sníh a mráz,
v ÚNORU to nejde snáz.

BŘEZEN u kamen se krčí,
v DUBNU voda ze střech crčí.
KVĚTEN hýří barvami a vůní,
ČERVEN teplem potrápit nás umí.
v ČERVENCI i léto v přešlapech tápe,
SRPEN do sklizňových prací rád krápe.
ZÁŘÍ do podzimu rychle spěje,
ŘÍJEN ódy na zimní čas pěje.
LISTOPAD se rád schovává za mraky,
PROSINEC trousí sníh jako rozpaky.
A tak bych chtěla na pomyslném prahu cesty
letošním rokem popřát vám všem, abyste dobře
nakročili, aby se vám dílo dařilo a pokud vše
nevyjde podle přestav, abyste neházeli nic do žita.
Vždycky je možnost, že ráno bude moudřejší večera
a že svou kaši nebudete muset jíst tak horkou, jak
se bezprostředně po uvaření zdá. Ať máte po celý
rok dost lásky pro své bližní a jste vyhledávanými
společníky, s nimiž milo pobýt.
Těšíme se na vás s Alešem druhou středu v měsíci lednu. Do té doby vám přeji, abyste byli dobrými správci svého zdraví ve všech třech dimenzích.
Hanka Ščigelová za Klub zdraví Polička

INZERUJTE V JITŘENCE
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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O HISTORII SKAUTSKÉ, ALE NEJEN O NÍ
Píše se rok 1921. Je dva a půl roku po první
světové válce a poličští skauti chystají výlet na Svojanov, který se v následujících letech stane výletem
tradičním. Skautské hnutí ve městě bylo založeno
v roce 1919.
Mám v ruce kroniku, vzniklou právě před devadesáti lety, kterou jsem získal jako odkaz mého bratrance PhDr. O. A. Kukly spolu s dalšími poklady,
dokumentující historii poličských skautů. Unikátní
kronika začíná v březnu 1921 a končí v první polovině roku 1934. Při její četbě se setkáváme se jmény
mnoha lidí, kteří se nesmazatelně zapsali do historie Poličky, pokud ji přímo netvořili. Namátkou:
ředitel obecných a měšťanských škol a zakladatel
poličského Junáka Cyril Samohrd, prof. Jaroslav
Heim, prof. Eduard Vencovský, primář Bořivoj
Uchytil, MUDr. Antonín Odvárka, básník Míla
Bureš, divadelník Karel Baiza, stavitel Rudolf Žert,
podnikatel Jiří Pražan a mnoho dalších.
Přečtěte si první zápis do kroniky:
Kronika 1. oddílu Svazu skautů Polička
19. 3. 1921
Vycházka na Svojanov
Zúčastnily se družiny: Vlků a Racků.
V sobotu odpoledne jsme se sešli u jatek a odtud jsme vyšli po litomyšlské silnici naproti bratrům z Litomyšle, které jsme srdečně uvítali. Ráno
o 11. hodině jsme vyšli zároveň s bratry litomyšl-

Tylův dům v Poličce pořádá

POKROČILÉ
TANEČNÍ
kurz bude probíhat od 4. do 25. února 2011
vždy v pátek od 19.00 do 22.00 hod. ve velkém sále
Tylova domu v Poličce
vyučuje taneční škola ELLIS Svitavy
• tento kurz je určen pro účastníky základního
Kurzu tance a společenské výchovy
• jeho obsahem bude prohloubení získaných
dovedností a rozšíření o nové taneční figury
• přihlášky se přijímají pouze v páru
• kurz obsahuje 4 lekce po 3 hodinách
Zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě
od 17. do 27. ledna 2011 v úředních dnech.
Je nutné vyplnit přihlášku a složit platbu.
Otevření kurzu 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 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.
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skými z Poličky, opatřeni jsouce potravinami na
Svojanov. Slunce nesvítilo, ale vál větřík a tak se
nám to dobře šlo. První zastávku jsme dělali v Jedlové. Odtud jsme šli přes Hamry, kde jsme podruhé
odpočívali. Po 10 minutovém odpočinku jsme se
vydali kupředu. Když se pak před námi objevil
hrad, tu všichni jsme přidali do kroku a za chvíli
jsme byli na místě.
Byly nám vykázány 2 světnice ve stud. noclehárně. V menší jsme se uvelebili my. Když jsme si urovnali všechny své věci, uvařili jsme si na hradbách
čaj. V noci jsme mnoho nespali. V 6 hod. ranní jsme
uvařili čaj a cvičili jsme denní cviky. Kolem 9. hod.
šli jsme na protější kopec, kde jsme se cvičili ve stavbě stanů. Odtud jsme šli dolů do městečka. K obědu
jsme si uvařili rýži a dušené maso. Odpoledne strávili jsme prohlídkou hradu.
Večer nanosili jsme dříví na dva táboráky, při
nichž jsme vydrželi baviti se až do 10 hod. Noc přespali jsme výborně, neboť jsme byli unaveni. Ráno
byl opět čaj a v 11 hod. loučili jsme se se Svojanovem a bratry z Litomyšle, kteří šli do Březové a odtud jeli vlakem do Litomyšle. My jsme šli na Stašov
a do Baldy. Tam jsme obědvali. Celé odpoledne jsme
se tam pěkně bavili a o 5. hod. jsme šli po limberské silnici do Poličky, kam jsme dorazili v pozdní
hodině večerní.
Popsal br. M. Turek
Litomyšlští skauti nejdříve museli ujít 18 km
do Poličky a pak dalších asi tak 15 km na hrad
Svojanov. To je tak, při rychlé chůzi a šesti kilometrech za hodinu, asi 6 hodin pochodu. Neumím
si představit, že by to dnešní účastník náležitě

nezdůraznil. Předpokládám, že na tu výpravu měli
od rodičů určitě nějakou svačinu, ale o jídle se tu
hovoří jen sporadicky. Ze zápisu je vidět, že se stále
někam chodilo – to bylo asi v té době běžné. (Poličáci ve válečné době a krátce po ní chodili pěšky
k zubaři do Bystrého.) Zajímavá je též existence
studentské noclehárny – i v současnosti obvyklých
zařízení třeba ve Švýcarsku, Německu, Rakousku
či v západní Evropě. U nás pro nezájem mladých
neexistují, zato kavárny s internetem pro mládež
ano. Díval jsem se do věčného kalendáře, jestli
náhodou nebyly Velikonoce, ale ty byly až za týden.
Takže neumím vysvětlit, jak to, že skauti mohli jít
už v sobotu, když byl tehdy šestidenní pracovní
týden. To už se asi nedozvím. V každém případě
přišli domů z výletu pozdě večer v neděli a ráno už
je čekala škola, pokud nebyli v učení u řemeslníka
či živnostníka.
Jedna věc však z líčení výletu vyplývá beze
slov. Tehdejší mladíci ani nepomysleli na nějakou
námahu či nepohodlí. Dodržování toho, čemu říkáme kázeň, pro ně bylo zřejmě samozřejmostí. Při
další četbě kroniky se ukazuje jejich samostatnost
a respekt jednoho k druhému. V kronice se setkáváme s putovními tábory po republice i stálými.
Tradiční místo poličských skautů bylo na Sykovci.
Jeden tábor popsal v kronice jeho člen Míla Bureš
zvaný Poeta a jak jinak, přidal i báseň. Kronika je
bohatě ilustrována zdařilými kresbami a obsahuje
mnoho fotografií.
Junácké hnutí má v naší republice pohnutou
historii, jež je orámována třemi znovuzrozeními.
K dalším těmto mezníkům se příležitostně vrátím.
A. Klein

PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE NA MĚSÍC LEDEN
PROGRAM CENTRA BOHU• Drobečci - tvořivé dopoledne pro maminky
20. ledna 2011 od 19.00 hod. Pořádá o. s. PontoSLAVA MARTINŮ PRO VÁS NA
s miminky, úterý 11., 18., 25. ledna od 9.00
polis.
MĚSÍC LEDEN
- 12.00 hod. Pořádá o. s. MaTami.
• Ukázkový jídelníček pro období pozdní
připravilo Městské muzeum
• Drobci tvořivé odpoledne pro rodiče (praro- zimy: nejvhodnější suroviny a příprava poa galerie Polička, Městská knihov- diče, tety, strýce…) s dětmi se koná ve čtvrtek 13., krmů - praktický seminář zdravého vaření, úterý
na Polička, Pontopolis o. s., MaTa- 20. a 27. ledna od 15.00 do 18.00 hod. Pořádá
25. ledna od 16.00 hod. Pořádá o. s. MaTami.
mi o. s. a Náš Martinů o. s.
o. s. MaTami.
• Autorské čtení spisovatelky Lenky Pro• Výtvarná dílna pro ženy, pátek 14. ledna
cházkové v rámci výstavy fotografií Loučení s JaVÝSTAVY
od 19.00 hod. Pořádá o. s. MaTami.
nem Palachem - Praha leden 1969, účast přislíbil
POSPĚŠTE K BETLÉMU, K JEŽÍŠKU MALÉ• Výtvarná dílna pro děti - tvořivá dílna pro
také autor fotografií Pavel Vácha. , středa 26. ledna
MU…
rodiče s dětmi, pondělí 17. ledna od 16.00 hod. v 18.00 hod. Pořádá Městská knihovna Polička
výstava končí 9. ledna 2011
Pořádá o. s. MaTami.
a o. s. Pontopolis.
• Pojďme na Martinů - Opery IV. - Již čtvrtá
• Rozvaž svůj jazýček! - logopedický seminář
LOUČENÍ S JANEM PALACHEM – PRAHA
přednáška o operní tvorbě Bohuslava Martinů
pro rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 4 roky, středa
LEDEN 1969 - výstava fotografií
bude tentokrát „na veselú notečku“. O skladate- 26. ledna v 16.00 hod. Pořádá o. s. MaTami.
6. ledna – 10. února 2011 - AV sál Centra Bo- lově smyslu pro humor nelze mít žádné pochybhuslava Martinů
nosti, což potvrzuje i výběr předloh pro jejich
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
Fotograf Pavel Vácha vzpomíná, jak zažil
operní zpracování. Jak mohou dopadnout muži,
OD MASOPUSTNÍHO VESELÍ K VELIKONOČa fotografoval pohřeb Jana Palacha a jak vypa- kteří se chtějí konečně usadit a vstoupit do svazku
NÍMU PONDĚLÍ aneb Jak dříve lidé prožívali
dala Praha v těch nezapomenutelných dnech. manželského, nebo kteří se pokusí oživit man- období masopustu, půstů a Velikonoc…
S výstavou je tematicky spojeno i autorské čtení
želskou nudu zcela originálním způsobem anebo
7. února - 27. dubna 2011
spisovatelky Lenky Procházkové. Účast přislíbil
kteří se vydávají za nepřítele všech žen, o tom
Ve třídě Bohuslava Martinů je pro vás připraautor fotografií Pavel Vácha. Autorské čtení se
nám podají svědectví opery Ženitba, Dvakrát
vena drobná tematická výstava, která tentokrát
koná ve středu 26. 1. 2011 v 18 hodin. Pořádá
Alexandr a Mirandolina. Přednáška se koná ve
přiblíží zvyklosti a tradice spojené s obdobím
o. s. Pontopolis ve spolupráci s městskou kni- středu 19. ledna v 18.00 hod. Pořádá o. s. Náš
přicházejícím po svátku Tří králů - masopustem,
hovnou.
Martinů.
velkou dobou postní a Velikonocemi.
• Vítězné filmy Festivalu Jeden svět 2010
Má vlast - panelová putovní výstava vesnic, kteZ OBOU STRAN OKNA
- promítání filmu Já, moje romská rodina a Wo- ré se zúčastnily soutěže Vesnice roku
Výstava z tvorby malíře Jindřicha Pevného
ody Allen a debata s pozvaným hostem ve čtvrtek
19. února - 17. dubna 2011
u příležitosti autorových 50. narozenin
15. ledna - 27. února 2011 - malé výstavní sály
Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž se koná v sobotu 15. 1. 2011
v 16.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuslava Martinů v Poličce
Pontopolis o.s. ve spolupráci s Městskou knihov- nesklidí ani to, co měli dříve. Kdo nemůže splácet
ŠATY DĚLAJ´ PRAČLOVĚKA
nou v Poličce a CBM pořádá od 6. 1. – 10. 2. 2011
dluhy, volí raději sebevraždu. Film Hlad přináší
22. ledna - 20. dubna 2011 - velký výstavní
výstavu fotografií :
detailní a šokující pohled na osudy komunit a konsál Centra Bohuslava Martinů
LOUČENÍ S JANEM PALACHEM – PRAHA
krétních lidí, kteří se na třech kontinentech ocitli
Již tradiční dotyková výstava Od doby kamenLEDEN 1969
v pasti současných mezinárodních poměrů
né do doby slovanských hradišť, která přibližuje
Fotograf Pavel Vácha vzpomíná, jak zažil a fotoHost: Markéta Kutilová – humanitární pracovhravou a zábavnou formou život našich předků
grafoval pohřeb Jana Palacha – a jak vypadala Pra- nice z Poličky, naposledy pomáhala po velkém
v období pravěku a starověku, bude v roce 2011
ha v těch nezapomenutelných dnech. S výstavou
zemětřesení na Haiti
rozšířena výstavou Šaty dělaj´ pračlověka, která
je tématicky spojeno i autorské čtení spisovatelky
vznikla v Muzeu hlavního města Prahy, jako sou- Lenky Procházkové, ve středu dne 26. 1. 2011 v 18
20. 1.2011 od 19 hodin
část projektu Díváme se rukama. Výstava je zcela
hodin. Účast přislíbil i autor fotografií Pavel Vácha.
Já, moje romská rodina a Woody Allen
přizpůsobena nevidomým a získala osvědčení
Výstavu i autorské čtení můžete navštívit v předLaura Halilovic / Italy / 2009 / 50 min.
výstavy vstřícné k lidem se zrakovým postižením. náškovém sále Centra Bohuslava Martinů.
Málokdy se začínající filmařce poštěstí natočit
Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost sáhtak kvalitní a svěží dokumentární debut, jako se
nout si na všechny vystavené exponáty – repliky
FESTIVAL JEDEN SVĚT 2011 v POLIČCE
to podařilo devatenáctileté Romce Lauře Halilovii originály staré několik tisíc let, např. kostěné
Ještě před začátkem festivalu 2011 vás zveme do
cové. S malou ruční kamerou dokumentuje historii
šídlo z mladší doby kamenné staré 7000 let nebo
Centra Bohuslava Martinů na „Promítej i Ty“.
a hlavně současnost své rodiny, která přišla do Itátkalcovské závaží z mladší doby bronzové staré
lie koncem šedesátých let z Bosny a Hercegoviny.
3000 let nebo např. bronzové spony a jehlice na
Zdarma můžete zhlédnout vítězné filmy festiva- Na rozdíl od Laury řada jejích příbuzných včetně
spínání oděvů.
lu Jeden svět 2010 a být součástí debaty s pozva- rázovité babičky stále kočuje v karavanech. Z neVernisáž se koná v sobotu 22. 1. 2011 ve
ným hostem.
návistných reakcí místních obyvatel a přístupu stát14.00 hod. ve výstavních sálech Centra Bohuních úřadů je ale zřejmé, že tomuto nomádskému
slava Martinů v Poličce.
čtvrtek 6. 1. 2011 od 19 hodin
způsobu života v Evropě, natož v Berlusconiho ItáHlad
lii, již odzvonilo. Úsměvný a filmařsky překvapivě
Těšit se můžete na pravidelné tematické předMarcus Vetter, Karin Steinberger / Germany /
invenční snímek s výbornou hudbou nabízí pohled
nášky, tvořivé dílny a kurzy - tkaní, barvení
2009 / 90 min.
na romskou komunitu z netradičního úhlu pohledu
přírodními materiály, výroba šperků, skleněných
Geneticky modifikované plodiny, technolo- - z jejího samého středu. Sama autorka pak vtipně
korálků apod.
gický pokrok, globální oteplování a poptávka po
vstupuje do děje v momentě, kdy ji rodina nutí se
První tvořivá dílna se uskuteční v sobotu
surovinách. Svět počátku 21. století se dramaticky
vdát, což ona odmítá. Jejím snem je stát se filmovou
29. 1. 2011 od 13.00 do 15.00 hod. ve výstavních
mění, a to tak, aby vyhovoval především potřebám
režisérkou. Talent k tomu rozhodně má. Jen kdyby
sálech Centra Bohuslava Martinů a bude věnována
bohatých. S touto změnou se v chudých zemích na- ještě Woody Allen odpověděl na její dopisy.
KARETKOVÁNÍ, které patří k nejstarším textil- dále zhoršuje už tak bídná životní úroveň. Zatímco
Host: Mgr. Michal Schuster – historik, v současním technikám. Jedná se o tkaní na karetkách
v USA je největším problémem společnosti obezita, né době pracuje v Romském muzeu v Brně - od(dřevěných destičkách), pomocí kterých se vy- o pár tisíc kilometrů dál na jih, na Haiti, jsou lidé
borník na historii Romů ve spolupráci s Člověkem
tvářejí dlouhé pásky používané na zdobení oděvů
tak chudí, že musí prodávat vlastní děti do otroctví
v tísni
nebo jako opasky.
a k obědu jedí koláče z bláta. Ještě dále, v Brazílii,
více naleznete na stránkách www.jedensvet.cz
STĚNA PRO JEDNO DÍLO představí v lednu
pokračují nenasytné dřevařské společnosti za při- nebo www.pontopolis.cz
fotografie Stanislava Odvářky, výběr z tvorby
hlížení zkorumpovaných politiků v kácení amazonje k vidění od 1. do 31. ledna 2011. Vstup volný. ských pralesů a přispívají tak ke klimatické změně.
V jejím důsledku dochází k častějším smrtícím obPŘEDNÁŠKY/BESEDY/DIVADLO/FILM
dobím sucha v subsaharské Africe. Masajům v Keni
• Vítězné filmy Festivalu Jeden svět 2010
tak bez dešťové vody zbývá jenom žízeň a hlado- promítání filmu Hlad a debata s pozvaným
vění. V Indii zase tisíce farmářů uvěřily krásným
hostem ve čtvrtek 6. ledna 2011 od 19.00 hod. snům o geneticky modifikované rýži a vrhli se do
Pořádá o. s. Pontopolis.
propagovaného experimentu. Jenže když nezaprší,

AKCE PONTOPOLIS O.S.
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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 (první
setkání v novém roce 11. 1.)
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 (první
setkání v novém roce 13. 1.)
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
Výtvarná dílna pro ženy
• 14. 1. 2011 (pátek) v 19.00
Přijďte uvolnit své pocity potlačované každodenními povinnostmi a stereotypem, můžeme společně hledat cestu seberealizace. Využijeme různé
výtvarné techniky a společně zažijeme zajímavý
večer. Přihlásit se můžete osobně v CBM, na email
matami@email.cz, nebo na tel: 777 619 234 (stačí
sms)
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
Výtvarná dílna pro děti
Pro rodiče s dětmi od 3 do 7 let
• 17. 1. 2011 (pondělí) v 16.00
Tvořivá dílna pro rodiče s dětmi. Děti berou výtvarnou činnost jako způsob objevování okolního
světa a zároveň jako zajímavou a podnětnou hru.
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)
Ukázkový jídelníček pro období pozdní zimy:
nejvhodnější suroviny a příprava pokrmů
• 25. 1. (úterý) v 16.00
Nechte se pozvat na praktický seminář zdravého
vaření, kde připravíme a ochutnáme zdravý pokrm, který nás nezatíží a zároveň dodá potřebné
živiny. Na semináři bude využito nejen kreativity
rodičů, ale i dětí. Společně si dopřejeme gastronomický zážitek.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Rozvaž svůj jazýček!
Logopedický seminář pro rodiče s dětmi ve věku
2,5 – 4 roky
• 26. 1. 2011 (středa) v 16.00
Zdá se vám, že vaše dítě téměř nemluví? Má malou
slovní zásobu a netvoří věty? Nevíte, kdy je potřeba navštívit logopeda? Přijďte se poradit, rozcvičit
mluvidla, nacvičit správné dýchání a získat zásobu
motivačních cvičení pro rozvoj řeči.
Seminář povede: Mgr. Hana Dalíková, logoped

ZÁPIS ZŠ MASARYKOVA
Milí budoucí prvňáčkové, srdečně vás a vaše
rodiče zveme ke slavnostnímu zápisu do l. třídy
na Masarykově ZŠ Polička.
Zápis se uskuteční v pátek 21. ledna 2011
od 13. – 17. hodin.
Setkáte se se známými postavičkami z pohádek. Čekají na vás veselé písničky, loutkové
divadélko, pohádky. Vyzkoušíte si, co všechno
umí „kouzelná“ tabule. Prohlédnete si pavilon,
kde se prvňáčci a druháčci nejen učí, ale i tráví
svůj volný čas ve družince. K zábavě a odpočinku využívají školní zahradu s altánkem, prolézačkami a houpačkami. Zapojují se do zájmových
kroužků - angličtina pro 1. až 3. ročník, anglická
konverzace pro 4. a 5. ročník, logopedické chvilky a pohybové hry.
Co nabízíme dále? Moderně vybavenou počítačovou učebnu, moderní sportovní halu, interaktivní výuku, matematickou třídu s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných předmětů,
volitelné předměty – anglický, německý a francouzský jazyk, přírodovědná a chemická prakti-

Navštivte naše webové stránky www.zsmasarykova.unet.cz. Těší se na vás paní učitelky.

ZÁPIS ZŠ NA LUKÁCH
Základní škola Na Lukách Polička oznamuje:
zápis do 1. třídy se bude konat v pátek 21. ledna
2011 od 14 – 17 hodin.
K zápisu jdou děti narozené v roce 2005.
Základní škola Na Lukách má pro nové prvňáčky připraven vzdělávací program doplněný
o povinnou výuku anglického jazyka. Rodiče již
nemusí za výuku anglického jazyka v první i druhé třídě (doposud forma kroužku) platit.
Noví prvňáčci budou k výuce využívat interaktivní tabuli s interaktivními učebnicemi. Práce
s těmito učebními pomůckami je pro děti velmi
příjemná. Vše lze názorně vysvětlit a ukázat.
Vlastní výuka je zajímavější. Interaktivní tabule
se stává obrovským pomocníkem a nedílnou
součástí moderní výuky. Rodiče a současní žáci
první a druhé třídy jsou, podle ohlasů, s takto
vedenou výukou velice spokojeni.
Prvním ročníkem žáci vstoupí na 1. stupeň základní školy. Kromě běžné výuky budou mít více
hodin tělesné výchovy, zajištěnu povinnou výuku
anglického jazyka od první třídy a od páté třídy
výuku informatiky na moderních počítačích, vybavených posledními softwarovými novinkami.
Keramický, výtvarný, horolezecký, stolně tenisový a další kroužky, které pořádá naše škola,
jsou doplněny odpoledními aktivitami Mozaiky
(DDM). Žáci zde mohou chodit na fotbal, florbal,
počítače.

Cena: 30,- Kč. Místo: CBM (poličské muzeum)
Těšíme se na vás! :)
Více na našich webových stránkách
www. matami.webnode.cz
Podporují nás:
město Polička, Pardubický kraj

Zazpívat a popřát krásné vánoční svátky
přišly v pondělí 20. prosince děti z Mateřské
školy Polička, Hegerova. Za milé vánoční
pozdravení vedení města Poličky velmi
děkuje.
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ka, seminář z matematiky a výpočetní techniky,
pohybové aktivity. Trávení volného času ve školním klubu, při aerobicu a pohybových hrách.

V prostorách naší sportovní haly vyučuje od
1. 9. 2010 taneční obory ZUŠ B. Martinů. Součástí
školy je výborná školní jídelna a pro odpolední
pobyt žáků zařízená školní družina.
Při zápisu vás rádi školou provedeme.
Organizační informace
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě,
které dosáhne v době od září 2010 do srpna 2011
šesti let, a dítě které mělo odklad, k plnění povinné
školní docházky.
K zápisu je nutno s sebou přinést rodný list dítěte a vyplněný dotazník, který obdržíte v mateřské
škole. U dětí, které MŠ nenavštěvují, bude požadovaný dotazník možno vyplnit u zápisu.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo
žádost o odklad bude k dispozici u zápisu.
Vyhláškou města Poličky jsou určeny školské
obvody pro zápis žáka do základní školy. V případě,
že jsou kapacity škol volné (současný stav), zákonný zástupce vybírá školu dle vlastního uvážení.
Na zápis vás srdečně zve Mgr. Jana Bicanová,
třídní učitelka a Mgr. Eduard Střílek, ředitel školy.

VE SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE OD ZÁŘÍ DO VÁNOC
… a tak už se zase blíží pololetí, a my „na kraji
města“ se začínáme ohlížet, co všechno, samozřejmě kromě získávání vědomostí, se v naší školičce
událo.
Hned od září jsme se zapojili již třetím rokem
do celorepublikové soutěže Recyklohraní (sběr baterií, el. spotřebičů, plnění různých úkolů). Podle
celoročního projektu environmentální výchovy na
téma „Jak se žilo, jedlo a pracovalo dříve“, jsme zajeli do Hlinska – Betlému, kde jsme viděli i vyzkoušeli řadu činností, které se vztahují k životu našich
předků. Rozběhla se i činnost školní družiny, kde si
děti opravdu užívají každé odpoledne(soutěže, hry,
plavání, dílničky s rodiči…). V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme uspořádali přednášku
na téma kyberšikany a exkurzi na OOPČR v Poličce. Žáci všech tříd si postupně zopakovali dopravní
značky i jízdu na kole na dopravním hřišti. Děti
ze speciální třídy si udělaly příjemný turistický
výlet do Oldříše, vyzkoušely si také svoji šikovnost,
hbitost a znalosti při soutěži „Šikulka“ a v terapeutické dílně v Bystrém si úspěšně vyzkoušely pletení
z pedigu. V říjnu jsme se přihlásili do výtvarné
soutěže „Zdravá a nezdravá příroda“, kterou pořádal Pardubický kraj. Dopadli jsme velmi úspěšně.
Z 800 prací ze základních škol z celého kraje se
šest našich žáků umístilo v první desítce. Další akcí
k získání informací ze života našich předků byla
návštěva muzea na téma „Jak žili naši dědové a ba-

bičky…“, mimochodem – perfektní. V DPS Penzion
jsme si již pravidelně zahráli zábavné stolní hry se
seniory. Nejstarší žáci se zase podrobně seznámili
s „Ďáblovou biblí“. Skvělá hodinka v knihovně
s Lenkou Navrátilovou. A když už jsem u knihovny,
její benefiční večer „Poezie a punk“ nasypal trochu
penízků našemu Sdružení pro mentálně postižené.
Díky Adame Mašku.
V prosinci přišel Mikuláš i čert a už nás čekala
vánoční besídka – dárky, stromeček, koledy, pohádka – díky Divadelnímu klubu na velkém plátně,
a vánoční cukroví pro všechny od SOŠ a SOU Polička (moc děkujeme).
Myslím, že řada věcí se mi sem nevešla, ale aspoň trochu jsem chtěla ukázat, že se učíme, bavíme,
hrajeme si - prostě jako v každé jiné škole.
P.S. Do nového roku všem přejeme hlavně zdraví, protože, i když se to nezdá, tak je to v životě to
nejdůležitější. Za všechny ze „školy na kraji města“
Mirka Zrůstová

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím k pronájmu byt 2+1 v rodinném domku od ledna 2011. Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Prodám byt 3 + kk, vlastní plyn. topení,
plastová okna, zahrádka + garáž. 890 000,- Tel.:
720 246 486.
•
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.

Z ČINNOSTI DPS PENZION

Listopad byl v DPS Penzion měsícem setkávání
a přípravy na vánoční svátky. Vše začalo setkáním
s přírodou. Mezi seniory zavítala paní Ing. Eva JaZápis žáků do 1. ročníku
nečková z Ekocentra Skřítek Polička. Senioři měli
Speciální základní školy v Poličce se koná
možnost prohlédnout si různé větvičky, plody a listy
26. 1. 2011 od 13.00 do 15.00 hod.
dřevin, dozvěděli se, proč slavíme den stromů a jak se
slavilo v Poličce. Na závěr došlo na promítání filmu
– Muž, který sázel stromy.
Druhé setkání proběhlo při Svatomartinském
posezení v Borovnici. Na příjemné odpoledne plné
dobrého jídla, pití, muziky a povídání senioři ještě
dlouho vzpomínali. Setkání s žáky speciální školy
mělo soutěžní charakter. Již tradičně se hrálo „Člověče
• matematika
nezlob se“. Bojovalo se ze všech sil a hráčům se dařilo
• přírodní vědy
nezlobit se, i když dostat figurky do domečku dalo
• finanční gramotnost
tentokrát hodně práce.
• inkluzivní vzdělávání
K pěveckému setkání došlo při narozeninovém
Využili jsme možnosti zapojení speciálního
zpívání, kde se také cinkalo zvonečky, abychom
pedagoga do procesu vzdělávání žáků, a tak od
přivítali adventní čas, který nás čekal. Senioři byli
1. listopadu 2010 pracuje na základě finančního za- i na výstavě v městské knihovně, kde si prohlédli své
jištění peněz EU na naší škole Mgr. Jana Bidmanová, vystavené práce. Na vánoční výzdobu penzionu přidlouholetá pracovnice Pedagogicko-psychologické
pravily šikovné ručičky ozdoby, které můžete spatřit
poradny ve Svitavách. Její práce ve škole bude zamě- ve vestibulu penzionu nebo na ozdobeném vánočním
řena do několika oblastí.
stromečku v jídelně.
V oblasti konzultační činnosti se projekt zaměřuje na poradenskou činnost pedagogům, rodičům
i žákům. Pro stávající žáky školy zajišťuje speciální
pedagogickou diagnostiku žáků, kteří mají potíže
s učením, včetně následné terapie (např. problémy
se čtením, v písemném projevu). Pro budoucí žáky
školy zajišťuje zjištění školní zralosti a připravenosti
na výuku čtení a psaní s možností okamžité spolupráce.
Konzultační hodiny jsou po telefonické domluvě
každé úterý a středu od 8.30 do 13.00 hod. V těchto
dnech je Mgr. Bidmanová k dispozici nejenom žákům a pedagogům Masarykovy školy, ale konzultaci
ráda poskytne i rodičům dětí, které mají ve škole
vzdělávací či výchovné problémy.

MASARYKOVA ZŠ NABÍZÍ ODBORNOU POMOC
Masarykova základní škola se zapojila do projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM, jehož cílem je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řešení spočívá ve využívání tzv. Šablon
klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle
svých potřeb sestaví projektovou žádost, na jejímž
základě získají dotaci. V každé oblasti lze podpořit
individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích
materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků,
speciálních pedagogů a školních psychologů.
Učitelé naší školy připravují šablony v těchto
oblastech:
• čtenářská a informační gramotnost
• cizí jazyky
• využívání ICT
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ŘEDITELÉ GYMNÁZIÍ
SE SHODLI
Ředitelé gymnázií v Pardubickém kraji jednomyslně přijali návrh na zavedení přijímacích zkoušek pro uchazeče o čtyřleté studium na tomto typu
škol. Zájemci o studium na víceletých gymnáziích
by měli vykonávat test studijních předpokladů. Stejně jako u přijímacího řízení ke studiu na čtyřletých
gymnáziích by měly být testy připraveny certifikovanou firmou.
Ředitelé gymnázií též vyjádřili podporu návrhu
stanovení minimálního počtu 22 žáků ve třídách
prvních ročníků osmiletého a čtyřletého studia.
V případě, že dojde k nedodržení tohoto limitu
ve dvou po sobě následujících školních rocích,
bude v následujícím školním roce utlumena kapacita vzdělávacího oboru na nulu pro první ročník
studia.
„Cílem navržených změn je stabilizace sítě gymnázií v Pardubickém kraji. Jsme si vědomi významu
tohoto typu škol pro mikroregiony, pro jejich rozvoj
i ekonomickou sílu,“ zdůraznil hejtman Radko Martínek, který se jednání osobně zúčastnil.

POZVÁNKA DPS PENZION
5. 1. Hrátky s pamětí – 14.00 hod. společenská
místnost
10. 1. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost
12. 1. Cestovatelské odpoledne – Paříž, Eiffelova věž a zámky na Loiře. Tentokrát budeme promítat fotografie paní Ing. Slávky Kleinové doplněné
komentářem a muzikou. Začínáme ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
19. 1. Voda pro život – přednáška Ing. Janečkové z Ekocentra Skřítek v Poličce. ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
27. 1. Narozeninové zpívání – i v novém roce
budeme pokračovat s tímto oblíbeným pořadem.
Ve 14.00 hod v jídelně Penzionu se opět setkáte
s pěveckým souborem Poupata, panem Hladíkem
a s vašimi oblíbenými písněmi.

VÝUKA - POČÍTAČE PRO
SENIORY V DPS-PENZION
Od 10. 2. 2011 začínáme opět tradiční další
volné pokračování kurzu výuky základních prací
na počítačích v Domě s pečovatelskou službou
„Penzion“ Polička.
Kurz je určen pouze pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché možnosti využití počítačů
v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili a něco naučili kolem počítačů a dovedli zvládnout jejich základní obsluhu. Naučí se například
jak vhodně najít různé informace prostřednictvím
internetu, jak si založit svou emailovou schránku
a spoustu dalších užitečných informací, které se
hodí pro jejich běžný život. Rozhodně není třeba
mít z toho strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítačích nic nedělali a mají zájem se s ním seznámit.
Zájemci o výuku se mohou informovat, případně přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude
probíhat každý čtvrtek od 10. 2. 2011 do 14. 4.
2011, vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do 14.00
hod., na přednášce jsou vždy dva zájemci, které
vede jeden vyučující. Kurz obsahuje 10 výukových
hodin a stojí celkem 500,-Kč/os. Počet uchazečů
je omezený, proto se bude brát zřetel na pořadí
přihlášek. Po telefonu, nebo i osobně vám sdělíme
před zahájením kurzu, na základě vašich přihlášek,
zda jste byli do kurzu zařazeni a na jakou konkrétní hodinu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná nebo
Pavel Brandejs osobně nebo po telefonu číslo
461 753 111, 126.
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POLIČŠTÍ KICK BOXEŘI V SOFII ZLATÍ!
Po červnovém zisku titulů vicemistrů světa
v Řecku se opět stali kick boxeři Petr Gregor a Karolína Kašparová velmi úspěšnými reprezentanty města
Poličky. Na mistrovství Evropy v bulharské Sofii ve
dnech 8. – 13. 12. 2010 vystoupali nejvýš, až ke zlatým medailím!
Úspěšný trenér a stále aktivní bojovník Petr
Gregor získal zlato a titul mistra Evropy za precizní
ukázku bojových technik.
Stříbro a titul vicemistra Evropy vybojoval v nejcennější disciplíně Full Countactu (boj v plném kontaktu – údery a kopy v maximálním nasazení). V této
nejtvrdší disciplíně Petr porazil kvalitní borce a postupně se probojoval až do prestižního finále, které
proběhlo na závěrečném galavečeru bojovníků. Zde
narazil na italského reprezentanta, který byl o něco
rychlejší, a to rozhodlo.
I tak je zisk stříbrné medaile obrovským úspěchem. Petr nenechal nic náhodě, na tento šampionát
se připravoval s maximálním nasazením, trénoval 2x
denně, samozřejmostí byl ranní běh, odpoledne 5x
týdně ve fitcentru na plaveckém bazénu, kde posiloval, boxoval do pytle, piloval kopy a údery do lap,
cvičil tělesnou pružnost, včetně náročných rozštěpů,
hodně času také věnoval jízdě na rotopedu. Připravoval se také v tělocvičně základní školy Na Lukách,
to vše ještě doplňoval plaváním v bazénu a relaxací
v sauně. Během dlouhé přípravy shodil z 85 kg na
74 kg, dostal se do skvělé formy.
Karolína Kašparová nezaváhala na celém šampionátu ani vteřinu! Stala se trojnásobnou juniorskou mistryní Evropy, na co sáhla, to proměnila ve zlato! I ona
startovala v prestižním Full Contactu, v Sofii porazila
v plném boji postupně závodnice ze čtyř zemí, ve finále si skvěle poradila s reprezentantkou Francie.
Petr Gregor je zkušeným bojovníkem s dvacetiletou praxí a úspěšným trenérem, který vychoval

celou řadu skvělých bojovníků, reprezentantů ČR
v kick boxu. Karolína Kašparová je velkým talentem a nadějí poličského kick boxu do budoucích let.
Svým vystoupením v Řecku a v bulharské metropoli
se oba bojovníci zařadili mezi velké sportovce našeho
regionu.
A plány do budoucna? Kája i Petr mají před sebou
velkou výzvu, o motivaci nemají rozhodně nouzi.
Oba mají totiž nominaci na mistrovství světa, které
se bude konat v červenci 2011 v USA. Šampionát by
se měl s největší pravděpodobností konat ve státě
Florida.
Vrcholový amatérský sport se nedá provozovat
bez sponzorské pomoci. Poděkování všem, kteří Petrovi a Karolíně pomohli na cestě za velkými úspěchy,
uvedeme v příštím vydání Jitřenky.

MRAŽENÝ MIKULÁŠKÝ OKOUN
V sobotu 4. prosince 2010 uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička ve svém areálu
Pod Kopcem poslední závod ze svého letošního
sportovního kalendáře, a to II. ročník poháru
Mikulášský okoun. Není pochyb, že jde o výjimečnou, kuriózní akci, která patrně nemá obdobu
v republice ani ve světě. I v tomto případě se potvrdilo, že patron rybářů, svatý Petr, má Poličku
rád – přestože paní Zima rezolutně ukázala, že se
teď chopila žezla, bylo v sobotu (jako při všech
předchozích letošních závodech) krásné počasí;
tentokrát sice mrazivé, ale se sluníčkem.

byla bezpečná, tím spíš, že ještě minulou sobotu
nebyla hladina zamrzlá. Vše se ale k dobrému
obrátilo a je možné chytat v dírkách po celé přehradě. Mám z toho radost, protože za celou historii našeho sdružení jsme nemuseli žádný závod
odvolat. Těší mě i účast závodníků – na 40 neodolalo naší nabídce. Včetně rodinných příslušníků
a příchozích je tady kolem 70 lidí.
Abychom zajistili zajímavý průběh, vysadili
jsme ke stávající obsádce další ryby – 60 štik, 150
pstruhů duhových, 200 sivenů a pochopitelně
1 000 okounů. Dosud uběhla hodina od zahájení

Konečné
výsledky:
Největšího
okouna
(29,5 cm) ulovil František Zinel, druhé místo obsadil Mirek Mauer (23,5 cm), třetí Mirek Hlásenský
(23 cm). Všichni obdrželi poháry, věcné ceny
a zabíjačkovou výslužku. Tou byli odměněni i závodníci na 4. a 5. místě. Dlužno dodat, že největší
vysazení okouni, kolem 35 cm, nástrahám lovců
odolali. A ještě, že těsně po skončení závodu byla
po sluníčku veta.
Text a foto: L. Vrabec

HLEDAJÍ SE
Tímto se obyvatelů města Poličky dovoluji dotázat, zda-li nemají povědomí a nebo informace
o rodině Nedělových (Benignus, Norbert a dále
pak manželé Ladislav a Albína Nedělovi), která ve
městě Poličce žila a působila pravděpodobně v rozmezí let 1880 - 1945.
Benignus Neděle, bydliště DP 20, povoláním
obuvník, obecní zastupitel v Poličce 1887.
Norbert Neděle, bydliště DP 124, povoláním obchodník, obecní zastupitel v Poličce 1897, 1901.
Ladislav Neděle, bydliště ?, povoláním kantor,
pravděpodobně někdy v období let 1887 - 1945.
Případné informace, prosím, zdarma, zašlete na
e-mail: generacni@email.cz.
Děkuji.
RN

Už asi deset dní před závodem panovaly rozpaky, jestli závod uskutečnit nebo zrušit. Přehrada byla zamrzlá, takže ze břehu se chytat nedalo,
a led byl slabý, nepochůzný. Pak se ale vše obrátilo k lepšímu, neboť po několika silných mrazech
kolem -20° C led zesílil natolik, že se mohlo chytat
v „dírkách“. Rybářům se občas posměšně říká „tiší
blázni“, ale lásku ke svému sportu jich prokázalo,
i za těchto podmínek, kolem čtyřiceti.
Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů nám
k tomu řekl: „Jako zázrakem dnes svítí sluníčko
a zdá se, že to vydrží celý den. Celý týden jsme
se báli, jestli led zesílí natolik, aby chůze po něm

závodu a úlovky jsou četné (štiky, pstruzi, siveni),
ale zatím nebyl uloven jediný okoun. Teď stojíme
před dilemem – jestli se nechytne žádný, budeme
muset závod opakovat, třeba na Silvestra. Vždyť
krásám zimního rybolovu je těžké odolat.“
Když se závod chýlil ke konci, nebylo pořád
jisté, bude-li možné vyhlásit vítěze. Našla se však
parta „průzkumníků“, kteří si vyvrtali dírky těsně u přítoku a tam okouny objevili (asi se tam
uchýlili před štikami, pro které jsou znamenitou
pochoutkou). Ulovili jich kolem deseti. Takže
bylo možno letošní závody definitivně ukončit
a vyhlásit vítěze.
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JEDNÁNÍ KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
Sliby nových zastupitelů a volba dvou členů
Rady Pardubického kraje
Na dnešním jednání Zastupitelstva Pardubického
kraje složili slib tři noví krajští zastupitelé. David Šafář
a Pavel Šotola jsou náhradníky za Miloslava Macelu
a Petra Šilara, kteří byli do zastupitelstva zvoleni za
Koalici pro Pardubický kraj. Miloslav Macela ukončil
své členství v krajské radě i zastupitelstvu z důvodu
odchodu na ministerstvo sociálních věcí, Petr Šilar
uspěl v podzimních volbách do Senátu. Slib složil
i Petr Tupec z ODS, který nahradil Martina Krejzu.
Sám Krejza doplnil zastupitelstvo teprve v září po rezignaci bývalého hejtmana Ivo Tomana, k 1. prosinci
se však svého mandátu vzdal také.
Současně bylo nutné doplnit dvě místa v radě
uvolněná Miloslavem Macelou a Petrem Šilarem.
Z hlasování 42 zastupitelů vyšli vítězně bývalý senátor
a starosta Svitav Jiří Brýdl (38 hlasů) a současný místostarosta Hlinska a čerstvý krajský zastupitel Pavel
Šotola (40 hlasů).
Krajští radní schválili rozpočet Pardubického kraje na rok 2011
Schválený rozpočet počítá s celkovými příjmy ve
výši 3 036 780,22 tis. Kč a na straně výdajů s částkou
2 898 326,93 tis. Kč.

MISTROVSTVÍ MSKA-CZ 2010
V posledním listopadovém víkendu, dne
27. a 28. 11. 2010, se v Praze konal 14. ročník Mezinárodní ho mistrovství ČR v moderním sportovním
karate. Na tuto nejdůležitější akci letošní roku si
přijeli porovnat své síly v bojích a formách (sestavy technik) nejen bojovníci a bojovnice z ČR, ale
také ze Slovinska. Závodilo se celkem na čtyřech
tatami.
V sobotu proběhla soutěž ve formách, sparingu
(zjednodušená forma boje pro nižší pasy) a část
sportovního boje. V neděli potom probíhala druhá část sportovního boje a finálová kola nižších
kategorií. V neděli od deseti hodin mohli kromě
koučů podpořit bojovníky také diváci, pro které
byly vloženy vysvětlující komentáře k jednotlivým
utkáním. V neděli též proběhla pro diváky exhibice
všech forem od nejnižší po nejvyšší.
Na konci turnaje předal koordinátor MSKA-CZ,
mistr Miroslav Zezulka, V. DAN ocenění nejlepším
bojovníkům v podobě diplomů, pohárů a medailí.
Proběhlo zde také vyhlášení TOP 10 za rok 2010
(deset nejlepších závodníků ve formách, bojích
a absolutní kategorii), vyhlášení nejúspěšnějších
oddílů a předání licencí novým trenérům.

Členové poličského oddílu si odsud přivezli tato
cenná umístění:
Šárka Kučerová 2. místo
forma Quarta
Nikola Tobiášová 3. místo
boje ženy
Milan Lorenc
3. místo
forma Quinta
Milan Lorenc
4. místo
boje muži
Šárka Kučerová

1. místo
TOP-TEN
Šárka Kučerová 1. místo
TOP-TEN
Jaroslav Roušar 3. místo
TOP-TEN
Šárka Kučerová 7. místo
TOP-TEN
Nikola Tobiášová 10. místo
TOP-TEN
oddíl Polička

– boje ženy
– absolutní
– boje muži
– formy
– formy

3. místo
TOP – TEN – oddíly

Vstup Pardubického kraje do společnosti
OREDO, s. r. o.
Krajští zastupitelé posvětili vstup kraje do společnosti OREDO, která pro kraj dosud externě zpracovávala plán integrované veřejné dopravy. Společnost
OREDO založil před osmi lety Královéhradecký kraj,
který nyní souhlasí s tím, aby se Pardubický kraj stal
jeho společníkem. Poté, co Pardubický kraj navýší
o 200 tisíc korun základní jmění společnosti, bude mít
stejná rozhodovací práva a podmínky jako zakládající
kraj. „Dojde k integraci obou sousedních krajů, což je
dobře,“ kvitoval náměstek hejtmana Jan Tichý zodpovědný za dopravu, investice a dopravní obslužnost
společný postup.

MAKAK OPĚT ZAHLÉDNUT
Poměrně kuriózní situaci zažila dvojice policistů.
25. listopadu dopoledne, poté, co vyřešili dopravní
nehodu a vraceli se zpět na základnu, na silnici mezi
Baldou a Stašovem zahlédli cosi neobvyklého.
Po silnici se procházel již starý známý - uprchlý
opičák makak. Zřejmě policejní uniforma v něm budí
respekt a tak si od pohledné policistky, která mu
bohužel nemohla nabídnout žádný pamlsek, držel
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dostatečný odstup. Příjemný hlas policistky jej pravděpodobně natolik zaujal, že se zvědavec z lesa vrátil.
Když si ale vzpomněl, že k jídlu nic nedostane, hlídce
zmizel z očí.
První fotografii pořídili policisté poblíž Pomezí.
Druhá fotografie od našeho čtenáře pochází od
krmelce u Korouhve. Podle neověřených zpráv byl
makak viděn i v okolí Širokého Dolu.

ZPRÁVY ODDÍLU LEDNÍHO HOKEJE
V úvodu článku chceme touto cestou za výbor
ledního hokeje popřát nejen našim příznivcům,
ale i všem občanům města Poličky vše nejlepší
v novém roce.
Spartak v neděli 21. 11. 2010 pokračoval ve
vítězné sérii utkání a oplatil Lanškrounu domácí
prohru z prvního kola.
LANŠKROUN – POLIČKA 3:6 (1:2, 2:3, 0:1)
Branky: V. Vápeník 2, Boháček 2, D. Vápeník,
Veselý
Naši kluci nezačali dobře. Po faulech hráli stále
oslabeni. Při poslední početní dvojité nevýhodě dostáváme v 5. min. gól (1:0). S malými přestávkami
vylučování pokračuje až do 9. min., kdy se Boháček vracel z trestné lavice. Přesná kolmá přihrávka
na jeho hokejku znamenala únik a vyrovnání na
1:1. Vyrovnávací gól byl živou vodou pro poličské
hráče, kteří stále častěji doráželi na soupeřovu
branku.
Ve 12. min. hrajeme přesilovku 5 na 4. V tento
moment zaúřadovala samostatná jednotka Spartaku
v podobě „HC Vápeníkovi D+V“. Dušan v rohu kluziště vybojoval puk a nádhernou přihrávkou našel
Vráťu, který zvyšoval na 1:2 do úplného odkrytí
branky. Náš tlak stále pokračuje, o minutu později
M. Mach z obranné třetiny přihrává na nikým nekrytého V. Vápeníka na útočné modré. Jeho střela
však míří nad soupeřovu branku.
Druhou třetinu začínáme opět špatně. Ve 3. min.
je vyrovnáno (2:2). O minutu později ale V. Vápeník vrací Poličce vedení (2:3). V 8. a v 10. min.
znovu úřadují Vápeníkovi. Nejdříve Vráťa vybojoval
puk ve třetině soupeře, jeho přihrávku na 100%
zužitkoval Boháček, který zvýšil na 2:4. Dvě minuty na to Dušan přihrává Krajíčkovi, ale golman
Lanškrouna je tentokrát na svém místě. Z velké
snahy přichází chyba ve 13. min a snížení stavu
na 3:4. Ale o minutu později domácí bek chybuje,
krásně maže D. Vápeníkovi ten využívá jeho chybu
a střelou mezi kruhy zvyšuje na 3:5. Po střelení
5. gólu se hraje velice rychlý hokej, kdy se útoky
přelévají z jedné strany na druhou až do závěru
třetiny.
Závěrečná dvacetiminutovka začíná opět naším oslabením 3 na 5, které přežíváme bez úhony.
Hraje se stále kvalitní hokej a šance jsou na obou
stranách. Nejdříve Češka neproměnil své sólo
a v 6. min. naopak šance soupeře končí na tyči.
Poslední hřebíček do pomyslné rakve Lanškrouna
zatnul v 15. min. O. Veselý. Jeho střela do horního
růžku znamenala konec nadějím soupeře. Této

TURISTÉ
TURISTÉ
ZVOU
ZVOU

brance předcházela učebnicová kombinace mezi
Švejdou a V. Vápeníkem. Stav 3:6 vydržel až do
závěrečné sirény, kdy si Spartak připsal cenné
vítězství. Trenér M. Grubhoffer nemohl jinak, než
chválit celý tým. Vyzdvihl však výborný výkon
našeho brankáře Peschouta. V závěru pak znovu
musíme za hráče poděkovat věrným fanouškům.
Do Lanškrouna jich přijelo povzbudit naše hráče
asi stovka.
V pátek 26. 11. 2010 hostil dorost Spartaku Polička favorita soutěže a loňského vítěze, HC Chrudim. Velice dobře bruslící soupeř šel do vedení 0:
1, ale naši kluci svou bojovností dokázali vyrovnat
a ujali se vedení 3:1. Chrudim do konce základní
hrací doby stihla vyrovnat. V prodloužení se nic
nestalo a v nájezdech byli úspěšnější naši kluci,
kteří tak zaslouženě strhli vítězství na svoji stranu.
O den později, v sobotu, opět na domácím hřišti
přivítali svého soupeře ze Skutče. Byla znát únava
z předešlého utkání, ale i tak poličský dorost opět
zaslouženě zvítězil v poměru 5:3.
Ve středu 2. 12. 2010 sehrálo „A“ mužstvo odvetu se Semechnicí. Tentokrát Spartak nepřipustil
žádnou komplikaci s tímto týmem a zaslouženě
zvítězil.
POLIČKA – SEMECHNICE 7:3 (1:1, 5:2, 1:0)
Branky: Kubát 2, Boháček, Vašátko, Vápeník V.,
Hejtmánek, Jindra
Polička začala velikým náporem a soupeře
pouštěla před svoji branku jen ojediněle. I přesto dokázali hráči Semechnice využít jedno malé
zaváhání naší obrany a v 9. min. se ujali vedení
0:1. Tlak Spartaku i nadále pokračuje a ve 13. min.
Kubát vyrovnává. Nerozhodný výsledek vydržel až
do závěru první dvacetiminutovky.
Druhá třetina byla přestřelkou, padlo 7 branek.
V 6. min. přechází Kubát přes dva hráče, servíruje
puk Boháčkovi a je to 2:1. Vzápětí Robin Schauer
likviduje sólový nájezd soupeře.
Pravidlo nedáš, dostaneš, vyšlo na 100%. Z protiútoku zvyšuje Vašátko (as. Kubát) na 3:1. Vše se
odehrává ještě stále v 6. min. Čas 9.19 Boháček
z rohu kluziště přihrává V. Vápeníkovi, který
zvyšuje na 4:1. Ještě v téže minutě Hejtmánek (as.
Švejda, Boháček) upravuje již na 5:1. V 11. min.
soupeř snižuje na 5:2. Odpověď Spartaku přichází
o minutu později. Jindra střílí 6 branku za as. Veselého. Poslední slovo má ale Semechnice, která
střílí 3. a svou poslední branku tohoto utkání. Za
stavu 6:3 nastoupila obě mužstva do třetí třetiny.
Kluci byl při chuti, ale střelecky se prosadil už jen
Kubát (as. Vašátko), který stanovil konečné skóre
7:3. V samotném závěru utkání se již moc pohledný
hokej nehrál, zato osobních soubojů přibývalo. Nejlepším hráčem utkání byl tentokrát vyhodnocen za
Spartak Krajíček.
V neděli 5. 12. 2010 Spartak přivezl vítězství
z Třebechovic, kde se hrálo utkání s Česticemi.

Pátek 14. ledna – Výroční členská schůze odboru, která se koná v hostinci „U Mrštíků“. Začátek
v 18.00 hod. Na tuto schůzi zveme i nové zájemce
ČESTICE – POLIČKA 3:8 (0:2, 3:1, 0:5)
o členství v našem odboru KČT Polička.
Branky: Boháček 2, Šedý 2, Vápeník D. 2, JinSobota – neděle 29- 30. ledna – Přejezd Žďár- dra, Vašátko
ských vrchů. 34. ročník dvoudenní lyžařské akce
Nástup se Poličce vydařil, ale v 8. min. na nás
s ubytováním v oblasti Sněžného. V případě ne- bylo nařízeno trestné střílení, které R. Schauer
příznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. v naší brance zlikvidoval. Ve 12. min. Jindra vyTrasy od 15 do 40 km. Přihlášky nutné předem do
bojoval puk, přihrál V. Vápeníkovi, jeho střela pod
15. ledna. Vedoucí akce: Jiří Andrle
„víko“ znamenala vedení 0:1. O minutu později je to
Sobota 5. února – Přes střechu Evropy – memo- již 0:3, když střelu Boháčka doklepl Šedý.
riál Jar. Hamerníka. 40. ročník lyžařského přejezdu
Začátek druhé třetiny se nám vůbec nepovedl.
přes evropské rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz na
V čase 2.19 soupeř střílí již svou třetí branku a otáčí
nádraží ČD v Poličce v 8.50 hod, odjezd vlakem do
skóre. Důležitý moment přišel v 15. min. Znovu
Borové v 9.04 hod. V případě nepříznivých sněho- v akci Boháček a Šedý. Situace jak přes kopírák
vých podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce:
Boháček střílí, Šedý doklepává a je vyrovnáno.
Josef Brokl
V posledním dějství tohoto utkání zahajuje
Bližší údaje o našich akcích najdete v infor- střelou v 6. min. Boháček brankostroj Spartaku,
mační skříňce KČT na budově hostince „U Mrští- který se zastavil v 19. min., kdy D. Vápeník střílí
ků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
8. a poslední branku. Trenér M. Grubhoffer chválil
www.policka.cz/kct
celé mužstvo, hlavně za důraz před soupeřovou
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
brankou, ze kterého jsme vytěžili několik branek.

Svůj den měl Boháček, který byl snad u všeho,
u čeho být mohl.
V neděli 12. 12. 2010 hostil Spartak svého soupeře ze Skutče. O vítězství rozhodl ve 2. třetině.
POLIČKA – SKUTEČ 9:3 (2:1, 5:1, 2:1)
Branky: Hejtmánek 2, Boháček 2, Kubát 2, Jindra, Vašátko, V. Vápeník
V prvních 30 vteřinách úvodní části hry to vypadalo, že domácí tým nezaznamenal, že se již hraje.
K budíčku zavelel ve 3. minutě Jindra svým gólem.
Soupeř po chvilce vyrovnal. Hejtmánek však v čase
14.57 vrátil Poličce vedení. Od tohoto momentu již
Spartak začal soupeře přehrávat.
V 9. vteřině druhé třetiny Skuteč vyrovnává na
2:2, ale ještě v téže minutě po 14 vteřinách naší
přesilovky, doklepává Vašátko střelu Kubáta (3:2).
Dále jen stručně. Čas 4.51 na 4:2 zvyšuje V. Vápeník po asistenci Boháčka. V 11. min. je to již 5:2,
když D. Vápeník servíruje puk na modrou a Kubát
prostřeluje vše, co stojí v cestě. Čas 17.53 Kubát obkroužil celou útočnou třetinu a na závěr svého sóla
v poklidu zvýšil na 6:2. Ve 20. min. se po závozu
v naší třetině dostává k puku V. Vápeník, přihrává
na červenou Boháčkovi, který zvyšuje na 7:2.
Třetí třetina mnoho vzruchu nepřinesla. Nejdříve soupeř snížil na 7:3, ale poslední slovo měli
domácí. Nejdříve Hejtmánek (as. Boháček) přidal
osmou trefu a ve 20. min. na konečných 9:3 upravil
Boháček po pěkné akci a následné přihrávce Kubáta. V tomto utkání se blýskli junioři Jindra a Hejtmánek, z nichž posledně jmenovaný byl vyhodnocen
jako nejlepší hráč Spartaku. Sponzorem tohoto
utkání byla firma J+D MARKETING s. r. o. Do finále divácké soutěže o barevný televizor postoupil pan
J. Boháč st. z Poličky.
Na zimní stadion do Poličky zavítal bývalý reprezentant ČR Martin Hosták.
Martin Hosták je určen hokejovým svazem
jako konzultant tréninkových jednotek mládeže
pro Pardubický a Královéhradecký kraj. Nejdříve
zhlédl přípravu mladších žáků a následně se přímo
na ledě účastnil dalšího tréninku, a to přípravky.
V další části své návštěvy konzultoval svoje poznatky s trenéry mládežnických družstev Spartaku.
Junioři: Polička – Skuteč
Dorost: M. Třebová – Polička
Polička – Hlinsko
Polička – Chrudim
Chrudim – Polička
Polička – Skuteč
Světlá n/Sáz. – Poička
Chotěboř – Polička
Polička – M. Třebová

1:7
3:2
3:5
4:3 SN
16:0
5:3
9:1
10:4
2:6

St. žáci: Polička – Chotěboř
Ml. žáci: Polička – Chotěboř
Chrudim – Polička
Chrudim – Polička
Polička – Světlá n/Sáz.
Litomyšl – Polička
Hlinsko – Polička
Hlinsko – Polička
Polička – Skuteč
Polička – Ledeč n/Sáz.
Polička – Skuteč

8:3
3:8
4:5
5:5
10:1
4:4
0:8
9:3
7:0
9:4
6:0

3. tř. Lvíčata Chotěboř – Lišáci Polička
Lišáci Polička – Draci Pardubice
Tygříci Polička – Rejnoci Pardubice
Mustangové Hlinsko – Lišáci Polička
Lišáci Polička – Orlíci Chrudim
Tygříci Polička – Jestřábi Chrudim

6:7
16:12
16:5
12:6
5:6
7:5

Hlavní sponzorem divácké soutěže o barevný
televizor je firma Kelvin Elektro
Výbor oddílu LH
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AVL POLIČKA
V uplynulém měsíci byly odehrány následující
zápasy s výsledky:
25. 11. Bystré - Jaruni
Pajdáci - Jaruni
9. 12. K6 - Česká soda
K6 - Jaruni
ASPV - Jaruni

1:1
0:2
2:0 (k)
2:0
1:1

Rozpis zápasů na další měsíc
6. 1. K6 - ASPV, K6 - Bystré, ASPV - Bystré
13. 1. Pajdáci - THT, Česká soda - Jaruni
27. 1. ASPV - Pajdáci, Bystré - Pajdáci,
Bystré - THT
3. 2. Pajdáci - Česká soda, THT - Česká soda,
THT - Jaruni
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
V novém roce přejeme všem hodně zdraví, štěstí
a profesních i sportovních úspěchů.
Těšíme se na shledání na sportovních akcích,
které pro vás připravujeme.
J. K. Dvořák, TJ Spartak - ASPV
www.policka.cz/avl

AŽ KLOKANI Z BOHEMKY ZASTAVILI
MINIPŘÍPRAVKU POLIČKY
V sobotu 11. 12. 2010 zavítala naše minipřípravka na mikulášský pohár do Svratky a nevedla si vůbec špatně. Základní skupinou naši kluci
prošli docela bez problémů a až v semifinále nás
zastavili Pražští Bohemians 1905, pozdější vítěz
turnaje. Zápas o 3. místo naši borci už zvládli
na výbornou a zaslouží si pochvalu za výborný
a bojovný výkon, kterým se prezentovali na tomto turnaji.
VÝSLEDKY POLIČKY:
Polička-AFK Chrudim
Branka: Doležal Filip
Polička-Svratka B
Branky: Doležal Filip, Valouch Jan,
Mitáš Jakub 2x
Polička-Hamry n/Sázavou

1:0
4:0
0-0

SEMIFINÁLE
Polička-Bohemians Praha 1905
Branka: Valouch Jan

1-2

O 3. MÍSTO
Polička-Svratka A
Branky: Valouch Jan, Tůma Jiří

2:0

SESTAVA POLIČKY
Lajžner Marek, Tůma Jiří, Slezák Jakub, Zahoran Pavel, Bednář Vojtěch, Doležal Filip, Valouch
Jan, Mitáš Jakub, Mach Adam TRENÉŘI: Lajžner
Roman, Karlík Jan
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TENIS
27. 11. Poslední listopadová sobota patřila turnaji v mixu. Za velice skromné účasti šesti párů
proběhl velmi vyrovnaný turnaj. Přivítali jsme v Poličce dva nové páry, které se po úvodních rozkoukávacích zápasech pěkně rozjely a předvedly svoji
kvalitu, kterou pár Havlíček – Bělohlávková proměnil v pohárové umístění. Velikou smůlu měl domácí
pár Kadidlo – Pazlarová ml, kteří po úvodních dvou
výhrách nad páry, které nakonec obsadily první
dvě místa, neudržel nastavené tempo a po dalších
prohrách skončil na pátém místě.
Konečné pořadí pěkného turnaje:
1. Kubát Martin – Pazlarová Alena st.
2. Havlíček Tomáš – Bělohlávková Alena
3. Jílkovi Zdeněk a Andrea
4. Blažkovi Pavel a Alena
5. Kadidlo Lukáš – Pazlarová Alena ml.
6. Dočekal Jaroslav – Šedivá Veronika
První víkend v prosinci začala nová sezona 2011.
Až do dubna budou probíhat turnaje jednotlivců
po celé republice. Věříme, že naši hráči nebudou
zahálet a budou se některých z nich účastnit. Hned
první víkend jsme měli v akci čtyři hráče.
4. 12. turnaj v minitenisu a babytenisu v Poličce. Minitenistů bylo deset a naše děti nehrály.
Babytenistů bylo patnáct a Daneček Nguyen
obsadil 5. místo a Adélka Bartoňová skončila 10.
4. 12. turnaj mladších žáků v Pardubicích. Hrálo 21 chlapců a mezi nimi Adam Jelínek a Zdenda
Jílek. Oba své zápasy ve dvouhře prohráli, ale vše
si vynahradili ve čtyřhře, kde po vyřazení nejvýše
nasazené dvojice ve druhém kole, dokráčeli až do
finále, ve kterém bohužel těsně prohráli a obsadili
tak krásné 2. místo. Na úvod solidní výsledek.
11. 12. turnaj mladšího žactva v Poličce. Mezi
dvaceti děvčaty jsme zastoupení neměli, ale mezi
šestnácti chlapci ano. Radim Hnát na svém prvním
turnaji nezklamal a předvedl velice solidní výkon
jak ve dvouhře, kde mu los přidělil Zdendu Jílka,
tak i ve čtyřhře, kterou hrál s Lubošem Bártou. Ten
měl z našich nejtěžší los, protože hned v prvním
kole narazil na druhého nasazeného hráče, ale bojoval a také předvedl kvalitní výkon. Další z našich
hráčů, Adam Jelínek, konečně ukázal, co v něm
opravdu je a po velice zodpovědném výkonu se
mu podařilo jednou vyhrát ve dvouhře. Nejlépe
z domácích skončil Zdenda Jílek, který ve dvouhře
obsadil 3. místo. To nejlepší, ale stále ještě mělo
přijít a to byla čtyřhra v podání Adama se Zdendou,
kteří, namlsaní z pardubického turnaje, vlétli do

zápasů jako uragán a po hladké výhře nad Radimem a Lubošem v prvním kole je ve druhém kole
čekala opět nejvýše nasazená dvojice, která ovšem
na naše bojovníky po vyrovnaném průběhu nestačila a tak se kluci po týdnu probojovali do druhého
finále, které bylo na programu v neděli. Toto finále
bylo také velice vyrovnané a našim patřil první set
v poměru 6:4. Ve druhém setu začali lépe soupeři
a ujali se vedení 2:0, 3:1 a 5:3 , ale kluci dokázali
velkou touhu vyhrát svůj první turnaj zrovna doma
a po dramatické koncovce, kdy se bojovalo o každý
bod, se jim to podařilo a druhý set nakonec vyhráli
7:5. A tím jim patří zaslouženě 1. místo. Veliká gratulace k výsledku a také za předvedenou bojovnost
a nasazení.

Stejné nebo podobné úspěchy přejeme i ostatním hráčům, kteří se zapojí do dalších turnajů.
Tenisový oddíl děkuje všem svým příznivcům
a sponzorům za přízeň v uplynulém roce a těší se
na další spolupráci v roce 2011.
Přejeme všem lidem pevné zdraví v novém roce
a sportujte, co to jde. V našem městě k tomu máte
spoustu příležitostí.
Výbor a členové TO

ÚSPĚCH POLIČSKÉHO
SPIDERMANA

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

zavřeno
14.00 - 18.00 h.
12.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondičkní plavání
6.00 - 7.30 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h. 2 dráhy,
12.00 - 13.30 h., 14.30 - 16.00 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 13.30 h.,
17.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h. 2 dráhy,
12.00 - 13.30 h., 14.30 - 16.00 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 13.30 h.,
17.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 20.00 h.
14.00 - 20.00 h.
14.00 - 18.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h. 2 dráhy,
12.00 - 13.30 h., 14.30 - 16.00 h.,
18.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 13.30 h.,
17.00 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. Aquaerobic
6.00 - 7.30 h.,
17.30 - 19.00 h.,
19.00 - 20.00 h. kondiční plavání
6.00 - 7.30 h.,
10.00 - 12.00 h.,
14.00 - 20.00 h.
6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 20.00 h.

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

29. sobota 14.00 - 20.00 h.
30. neděle 14.00 - 18.00 h.
31. pondělí 6.00 - 7.30 h.,
12.00 - 13.30 h.,
18.00 - 20.00 h.

10.00 - 12.00 h. 2 dráhy,
14.30 - 16.00 h.,

Aktuální informace a změny o provozu plaveckého bazénu jsou zveřejněny na internetových
stránkách: Město Polička, T.E.S. Polička a na vývěsní tabuli před plaveckým bazénem.
Teplota vody v poličském bazénu je po celý
provozní den 27o C.
UPOZORNĚNÍ:
Při překročení zaplaceného času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného ceníku.

V neděli 12. prosince 2010 se uskutečnilo
v lezeckém centru Mammut v Praze Holešovicích
mistrovství ČR ve sportovním lezení na rychlost
v kategorii mužů a juniorů.
V kategorii juniorů (18 a 19 let) se stal republikovým šampiónem ještě ani ne sedmnáctiletý
závodník Michal Štěpánek z HK Polička. Tento
mladý a nadějný rychlolezec se neztratil ani
v kategorii mužů, kde obsadil 3. místo. K dalšímu titulu mistra ČR v lezení na rychlost mládeže
v kategorii A (do 17 let) ze 17. listopadu ze Svitav
tak přidal další úspěchy a zařadil se mezi kandidáty v anketě o Nejúspěšnějšího sportovce regionu Svitavska za rok 2010.
Ing. Jaroslav Štěpánek

PROVOZ SAUNY
St, Pá: muži 16.30-20.00 h.,
Čt: maminky s dětmi od půl roku věku dítěte od
16.00-16.30 h., ženy 16.30-19.30 h.
So: ženy 15.00-17.00 h., společná 17.30-20.00 h.
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 provádějí 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.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA PLAVECKÉM BAZÉNU: dle rozpisu uvedeném ve vývěsní
tabuli před plaveckým bazénem. VSTUPNÉ DO
FITCENTRA SE HRADÍ U INSTRUKTORA.
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.

TJ PLAVECKÝ ODDÍL ORKA
POLIČKA, O. S.
Plavci z oddílu Orka Polička se v roce 2010
zúčastnili pěti krajských plaveckých soutěží
v jarním i podzimních termínu. Na třech jarních Krajských přeborech žactva v kategoriích
9 let a mladší, 10-11 letých a 12 letého žactva
a starších plavali za oddíl Helena Severová, Jan
Halva, Zdena Schauerová a Eliška Flídrová. Helena Severová vyplavala ve své kategorii 9 letých
ve Svitavách první místo 50 m prsa, jedno páté
100 m prsa a dvě osmá za 100 m a 50 m volný
způsob. Eliška Flídrová na krajských závodech 12
letých a starší v Trutnově vybojovala třetí místa
na 100 m a 200 m prsa a tři disciplíny ve druhé
desítce (100 m polohový závod, 50 m a 10 m volný
způsob).
Na své první závody jel do Chrudimi na Krajskou soutěž žactva 10-11 letých Jan Halva. Dvě
disciplíny 50 m prsa a 100 m prsa zaplaval v druhé desítce a 20 m volný způsob a 100 m volný
způsob ve třetí desítce.
Na podzimních Krajských přeborech žactva
12tiletého žactva a starších v České Třebové děvčata také zabodovala. Zdena Schauerová uspěla
na 200 m prsa a obsadila druhé místo, na 100 m
prsa obsadila třetí místo a v disciplínách 100 m
polohový závod a 100 m volný způsob se umístila
na osmé pozici, 50 m volný způsob na jedenáctém
místě. Eliška Flídrová doplavala pro druhé místo
na 200 m prsa, čtvrté místo 100 m prsa a 50 m
a 100 m volný způsob a 100 m polohový závod ve
druhé desítce.
Helena Severová si doplavala na podzimní
Krajské soutěži žactva 9 let a mladší v Hořicích
pro dvě pátá místa 50 m a 100 m prsa, 50 m
a 100 m volný způsob ve druhé desítce.
Sportu zdar
Plavci a trenér
Plavecké oddílu
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