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Začátek školního roku v novém
ZŠ Na Lukách
Velké překvapení čekalo na školáky a zaměstnance ZŠ Na Lukách 1. září, kdy je přivítala jejich
škola v úplně novém, barevném kabátě. V tomto
roce zde probíhají historicky nejrozsáhlejší
stavební práce. Týkají se kompletního zateplení
budovy. Vyměňují se stará okna za plastová s lep-

Masarykova ZŠ
Stavební práce probíhají i v budově Masarykovy
základní školy Polička, kde je realizována výměna
původních špaletových oken za okna typu EURO.
Bylo vyměněno 35 oken v hodnotě 1,2 mil. Kč. Dodavatelem byla firma První litomyšlská stavební
a. s., se sídlem Havlíčkova 1118, Litomyšl.

šími termoizolačními vlastnostmi, obvodový plášť
budovy se zatepluje kontaktním zateplovacím
systémem a samozřejmě nejvíce viditelné je nové
barevné řešení fasády. Dojde i k zateplení střech
a zhotovení nového střešního pláště. Akce se realizuje za finanční spoluúčasti v rámci Operačního
programu Životní prostředí pod názvem Realizace
úspor energie – Základní škola Na Lukách Polička. Zhotovitelem stavebních prací se na základě
výběrového řízení stala firma První litomyšlská
stavební a. s., se sídlem Havlíčkova 1118, Litomyšl.
Cena stavebních prací spojených se zateplením je
9,1 mil. Kč, z čehož výše dotace představuje částku
téměř 6 mil. Kč.

Zábradlí na nábřeží Svobody
K budovám Masarykovy základní školy patří
i pohled na Synský rybník, park a nábřeží. I zde
dochází k proměně starého za nové. Zábradlí na
poličském nábřeží je kompletně rekonstruováno,
mnoho prvků muselo být nahrazeno shodnou
replikou. Zábradlí je součástí městské památkové
zóny a již několik let vykazuje havarijní stav. Bylo
však velmi složité a náročné sehnat dodavatele

Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu je třeba předložit vyplněný formulář (k dispozici na úřadě), platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo pas), fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávající řidičský průkaz. Nový
řidičský průkaz bude zdarma vydán do dvaceti
dnů od podání žádosti. V případě zrychleného
řízení může být průkaz vydán za poplatek 500 Kč,
a to v lhůtě pěti pracovních dnů.
Stanislava Švandová
Odbor dopravy Polička

Blahopřání pro
Bohumila Bednáře
Dne 22. září 2011 oslavil 75. narozeniny pan
Bohumil Bednář, zastupitel města Poličky. Pan
Bednář pracuje jako zastupitel již od roku 1976, ve
své funkci je tedy 5. volební období. Jako dlouholetý předseda finančního výboru města se stále snaží

plnit svůj cíl a motto: „Finanční prostředky rozpočtu města Poličky především ve prospěch majetku využitelného širokou občanskou veřejností.“
Ke gratulantům se přidávají i zástupci vedení
města, kteří na setkání s panem Bednářem při
příležitosti oslavy životního jubilea, poděkovali za
jeho celoživotní práci pro město Poličku.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Hospůdka roku
2011

Povinná výměna
řidičských průkazů
Městský úřad Polička, odbor dopravy, registr
řidičů, vyzývá držitele řidičských průkazů k povinné výměně těchto dokladů:
• řidičský průkaz vydaný od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2002 bude občan povinen vyměnit do
konce roku 2012
• řidičský průkaz vydaný od 1. 1. 2003 do
30. 4. 2004 bude občan povinen vyměnit do
konce roku 2013
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prací, aby zábradlí bylo restaurováno do původní podoby. Pouze pár odborníků v ČR umí tuto
technologii – „pemrlované teraco“. Město Polička
doposud získalo pouze nabídky na ocelová zábradlí, tím by však celá kompozice nábřeží Svobody
ztratila své kouzlo. Vše se podařilo a zábradlí je
v současné době obnovováno po celé délce v původní podobě, a to díky firmě Kamenosochařství
Němec, které patří velký dík nejen za výbornou
profesionální práci, ale i za téměř symbolickou
cenu realizace 200 000 Kč + DPH. Tato firma
provedla i obnovu kamenného portálu na budově
Městského úřadu v Poličce – u vstupu do Galerie
Vysočina. Během podzimních měsíců, kdy bude
rekonstrukce dokončena, se nám pohled na nábřeží Svobody ukáže v celé své kráse a úplnosti.
Ve spolupráci kolegů MěÚ Polička
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Vítězem soutěže Svitavského deníku o nejoblíbenější „Hospůdku roku 2011“ se stala Restaurace
Hradu Svojanov. O vítězi rozhodli čtenáři a zároveň návštěvníci zařízení, kteří vybírali z 35 restaurací, pizzerií, barů, vináren, pivovarů nebo cukráren. Hlasování probíhalo od 7. 6. do 26. 7. 2011.
Jsme velmi rádi, že vítězem je právě restaurace
našeho hradu, přejeme panu Konečnému a jeho
kolegům další úspěchy, spokojené návštěvníky
i jedlíky a zasíláme gratulaci.
Slavnostní předání ceny pro vítěze se odehrálo
v pondělí 19. září na hradě Svojanově, v krásném,
reprezentativním prostředí nového loveckého
salónku za přítomnosti starosty města Jaroslava
Martinů a místostarostky Marie Kučerové. A jaké
je dle hlasujících nejchutnější jídlo ve vítězné
restauraci? No přece svíčková na smetaně, tak
přijďte ochutnat.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Anketa plavecký bazén
Čtěte a vyplňte prosím do 31. 10. 2011 na straně 6.
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Město Polička děkuje za světové sportovní úspěchy
Vedení města Poličky tímto děkuje a blahopřeje
úspěšným poličským sportovcům k jejich vítězství
na světových šampionátech.
Bratři Chmelovi
Petr a Michal Chmelovi jsou letošní světoví
mistři světa v hokejbalu. MS se konalo v červnu
v Bratislavě. Oba úspěšní sportovci začínali s hokejbalem v poličské juniorce. Titulem mistrů světa
si splnili své nejvyšší sportovní cíle a do budoucna
chtějí hrát hokejbal již pouze pro své potěšení a zábavu. Zároveň ale chtějí pomoci Poličce k úspěšnému zvládnutí letošní sezóny. Oba mistři světa
vyjádřili velký dík svým manželkám za podporu,
kterou jim poskytly v jejich sportovní činnosti.
Mgr. Petr Chmel působí v reprezentaci od juniorských 17 let s několikaletou pauzou v poslední
době. Kromě výhry MS v Bratislavě má za sebou
několik více či méně úspěšných finálových účastí
ještě v juniorských reprezentačních letech. Na
klubové úrovni s týmy Poličky a Hradce Králové
získal 3. místo v extralize a v právě skončené sezóně i titul v Českém poháru.
Ing. Michal Chmel působí v seniorské reprezentaci od roku 2003. Kromě vítězství na MS

v Bratislavě se může chlubit dvěma stříbrnými
vyšší španělské soutěže. Sezonu 2010-2011 strávil
medailemi z mistrovství světa 2003 ve Švýcarsku
ve francouzské ELITE LIGUE v klubu Spiders
a 2007 v Německu. V hokejbalové extralize dva- Rouen. V této soutěži skončil 2. v kanadském bokrát vyhrál v dresu Ústí nad Labem, 2. a 3. místo
dování a byl vyhlášen jako 3. nejlepší hráč Francie.
má z Hradce Králové a také 3. místo s Poličkou. Je jedním z mála českých hokejistů, kteří hrají inDalší úspěchy na klubové úrovni byla 4 vítězství -line hokej profesionálně. Pro nadcházející sezonu
v Českém poháru a 2 v Poháru mistrů evropských
se rozhodl podepsat opět smlouvu v klubu Molina
zemí (World Cupu).
sport na Kanárských ostrovech.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
Lukáš Cik
Čeští hokejisté získali podruhé v historii titul
mistrů světa v in-line hokeji organizace FIRS,
když ve finále šampionátu v italském Roccarasu
zdolali domácí Itálii o jednu branku. Členem
českého národního týmu byl také poličský rodák Lukáš Cik, který v extralize in-line hokeje
nastupuje za Eagles Olomouc. Lukáš hraje již
od r. 2005 českou in-line hokejovou extraligu.
V České republice se hraje in-line hokej zhruba
od května do července. V Evropě, např. Francii,
Itálii, Španělsku od září do dubna, proto sezonu
2008-2009 a 2009-2010 nastupoval Lukáš ve
španělské extralize za klub Molina sport Gran
Canaria, kde vyhrál kanadské bodování této nej-

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
vyhlašuje výběrové řízení na prodej nemovitostí:
- byt č. 7, vel. 1+1, v domě č.p. 808 na ulici M. Bureše v Poličce
- byt č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce
- byt č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce
- byt č. 6, vel. 1+1, v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce
Popis prodávaného majetku:
Byt č. 7, vel. 1+1, ul. M. Bureše v Poličce č.p. 808 se nachází ve 3. NP revitaliz. panelového domu. Celková podlahová
plocha bytu činí 35,49 m2, z toho kuchyň 13,95 m2, pokoj 16,05 m2, předsíň 2,60 m2, koupena + WC 2,89 m2. K bytu přísluší
sklepní prostor 2,39 m2.
Vlastnické právo k bytu přejde na budoucího kupujícího po uplynutí doby určité, která odpovídá splácení hypotečního
úvěru přijatého městem Polička za účelem financování revitalizace bytových domů, a to nejpozději v r. 2017 (převod práv
k bytu je možný).
Byt č. 14, vel. 3+1, v domě č.p. 933 na Sídlišti Hegerova v Poličce se nachází v 8. NP revitalizovaného panelového domu.
Celková podlahová plocha bytu činí 77,34 m 2, z toho chodba 12,12 m2, koupelna 2,85 m2, WC 1,03 m2, kuchyň 11,65 m2,
1. pokoj 16,40 m2, 2. pokoj 12,17 m2, 3. pokoj 18,17 m2, lodžie 2,95 m2. K bytu přísluší sklepní prostor 2,88 m2.
Byt č. 4, vel. 2+1, v domě č.p. 973 na Sídlišti Hegerova v Poličce se nachází ve 2. NP bytového domu. Celková podlahová
plocha bytu činí 63,13 m 2, z toho kuchyň 12,25 m2, předsíň 11 m2, 1. pokoj 16,97 m2, 2. pokoj 18,17 m2, koupelna + WC
4,74 m2. K bytu přísluší sklepní prostor 11,02 m 2.

Změna ohlašovacích
povinností firem
Vážení podnikatelé,
zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
prostředí a o změně některých zákonů, v platném
znění došlo v oblasti ohlašovacích povinností
k určitým změnám (např. podle zákona o ovzduší,
o vodách, o odpadech, o obalech a evidenci integrovaného registru znečištění). Tímto zákonem
bylo mimo jiné nařízeno, že od 1. 1. 2012 musí
všechny podnikatelské subjekty, které budou
splňovat zákonnou povinnost (viz. § 39 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech) podat hlášení
o produkci a nakládání s odpady za rok 2011, takto
učinit pouze elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP). Bližší informace naleznete na adrese:
www.ispop.cz. Případné dotazy můžete vznést na
linku 267 225 267 (v pracovních dnech od 9 do
12 hodin) nebo písemně přes formulář uvedený
v kontaktech na adrese www.ispop.cz.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP
Městského úřadu Polička
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Byt č. 6, vel. 1+1, v domě č.p. 941 na Sídlišti Hegerova v Poličce se nachází ve 2. NP bytového domu. Jeho celková podlahová plocha činí 36,69 m 2, z toho kuchyň 11,60 m2, předsíň 5,74 m2, pokoj 16,05 m2, koupelna 2,30 m2, WC 1,00 m2. K bytu
přísluší sklepní prostor 5,84 m2.
Výše minimální kupní ceny požadované vyhlašovatelem:
- pro byt č. 7 v domě č.p. 808:
710.400 Kč
- pro byt č. 14 v domě č.p. 933:
1.367.500 Kč
- pro byt č. 4 v domě č.p. 973:
1.295.770 Kč
- pro byt č. 6 v domě č.p. 941:
799.510 Kč
Prohlídky bytů se uskuteční po předchozí telefonické domluvě s pracovníkem majetkoprávního odboru Městského úřadu
Polička na tel. č. 461 723 812 nebo 461 726 810.
Uchazeči výběrového řízení
Uchazečem výběrového řízení může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která
ve stanoveném termínu předloží vyhlašovateli Prohlášení uchazeče výběrového řízení, jehož závazný VZOR obdrží uchazeč na
majetkoprávním odboru Městského úřadu Polička, I. poschodí, dveře č. 19.
Lhůta, místo a způsob podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. října 2011 ve 14.00 hod. Nabídku lze předat osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do
11.30 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. na podatelně MěÚ nebo písemně na adrese:
Městský úřad Polička, Palackého nám. 160, 568 02 Polička.
Nabídka bude předána v uzavřené obálce označené slovy
„NABÍDKA BYTY - NEOTVÍRAT“.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Dny Poličky ve Westerveldu 2011
Početná delegace našeho města se vydala ve
čtvrtek 8. září na dlouhou cestu autobusem do partnerského Westerveldu v Holandsku. Letošní setkání
bylo o to významnější, že jsme slavili 20. výročí
spolupráce s obcí Dwingeloo a 10. výročí spolupráce s oblastí Westerveld. Program byl tedy zejména
oficiální, plný kulturních vystoupení a setkání.
Do Westerveldu jsme přiváželi taneční a hudební
program, ale také vystoupení kouzelníka a české

tentokrát slavnostně nasvícené. A opět tu nechyběl
náš program. Soubor gymnázia zpíval s nadšením
a kolem se zastavovali holandští návštěvníci, kteří
nervózně spěchali, aby obsadili co nejlepší místo
a viděli ozdobené vozy. Ale zastavil se i zástupce rádia Drenthe s mikrofonem a část vystoupení nahrál
pro ranní vysílání. Náš kouzelník vítal děti u vchodu,
vyráběl zvířátka z balónků a poté předváděl triky,
nad kterými všichni nevěřícně kroutili hlavou a vo-

Zahájení konference – pěvecký soubor GY

Místostarostka M. Kučerová předáva dar

Vystoupení ZUŠ v nové radnici v Dieveru

Naši senioři tančí

speciality. A kdo se konkrétně programu zúčastnil?
Baletky ze ZUŠ s nádherným vystoupením Giselle,
dívčí pěvecký soubor poličského gymnázia, kuchaři
ze SOŠ a SOU Polička, tanečníci z poličského penzionu a kouzelník Aleš Krejčí s partnerkou. První setkání s našimi holandskými přáteli proběhlo v pátek
9. září v 17.00 hod., část skupiny byla rozdělena do
rodin, část byla ubytována v místním penzionu.
Sobota 10. září začala oficiálním programem
v nově otevřené budově radnice ve Vledderu. Zde
probíhala konference o vzájemných vztazích partnerských měst. Setkat jsme se zde mohli např. i s bývalým starostou Dwingeloo Hans van der Laanem.
Začátek konference patřil hudebnímu vystoupení
gymnázia, něžné taneční vystoupení zde předvedly
i baletky ZUŠ. Velký úspěch sklidilo občerstvení našich kuchařů, zejména český guláš s bramboráčky se
setkaly s velkým ohlasem. Odpoledne a večer jsme
navštívili květinové korzo ve Frederksoordu. Zde
jsme viděli neuvěřitelná aranžmá z květin, obrovské
vozy s různou tématikou, velké nadšení i nápady
účastníků. Nezbývalo nic jiného než volat slova
uznání, tleskat a fotit a fotit. Na korzo jsme se vrátili ještě večer po slavnostní večeři. Vozy jsme viděli

lali bravo. Velký úspěch měli na svých vystoupeních
naši senioři, kteří vystupovali ve dvou penzionech
a vždy s přídavkem!
Neděli 11. září jsme strávili v Dwingeloo. Zde probíhal celodenní program a opět se tančilo, zpívalo,
kouzlilo a ochutnávaly se české koláče. Překonali
jsme veškeré překážky a zvládli veškeré zmatky,
baletky nakonec zatančily na betonové podlaze
parkoviště a místo slušivých sukní tentokrát ve slušivých kalhotách (sukně byly naloženy v autobuse
a odvezeny mimo Dwingeloo), a jak byly úspěšné
a jak jim to slušelo! Zpěvačky gymnázia zazpívaly
moc krásně a ještě navíc nad plánovaný program
a jak je všichni rádi poslouchali a podupávali do rytmu! Kouzelník přidal také navíc pár kouzel, a jak se
všichni divili, kam začaroval snubní prstýnek jedné
z holandských dobrovolnic, která se kouzla zúčastnila. A naši tanečníci z penzionu zatančili nejen skvěle
a profesionálně Českou besedu, ale i country tance
a ty vzdor nepříjemnému dešti, který se spustil.
Odjet se nám nechtělo, často to tak bývá, že nejlepší
zábava je právě v okamžiku, kdy se má skončit. A zábava se rozproudila díky taneční holandské skupině,
která byla před dvěma lety v Poličce. Hudba hrála,
penzionem vířil rej tanečníku z Čech a Holandska
a všem bylo dobře. Byl ale čas se rozloučit.
A jak bude spolupráce pokračovat dál? Je jisté,
že holandská strana už nebude dostávat žádné
příspěvky na zahraniční spolupráci, v rámci úsporných opatření byly tyto finanční zdroje ze strany
samosprávy oblasti Westerveld stopnuty. Je také
jasné, že spolupráce z holandské strany je založena
na aktivitě starší generace a nemá žádné pokračovatele. Musíme tedy hledat a hledáme jiné možné
formy spolupráce a vzájemných kontaktů. Ale co
je určitě jisté, že stará přátelství a nevymazatelné
zážitky zůstanou.
Ing. N. Šauerová, zahraniční spolupráce města
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Události Městské
policie Polička
Dne 20. 8. ve večerních hodinách přijali strážníci
telefonické oznámení od operačního důstojníka PČR
Svitavy, které se týkalo napadení šestnáctiletého
muže z Poličky. Na místě hlídka MP zjistila, že oznámení se zakládá na pravdě. Dále bylo zjištěno, že
hlavním aktérem fyzického útoku byl otec mladíka,
devětatřicetiletý muž z Poličky. Strážníci k mladíkovi přivolali záchrannou službu, která jej převezla na
vyšetření do nemocnice. Hlídka MP o věci vyrozuměla PČR, která si po příjezdu na místo věc převzala
do své kompetence. Útočník byl, vzhledem ke své
opilosti, následně PČR eskortován do protialkoholní
záchytné stanice, kde mohl několik hodin přemýšlet
o svém nepochopitelném chování.
Dne 23. 8. v dopoledních hodinách došlo v ulici Hegerova ke kuriózní situaci. Z nákladního vozidla
převážející uhlí se náhle začalo sypat uhlí na vozovku a v úseku dlouhém 400 m zde skončil celý náklad.
Silnice byla v tomto úseku neprůjezdná v celém
jízdním pruhu. Strážníci na místě zajistili průjezdnost vozidel a za pomoci pracovníků veřejné služby
a dobrovolných hasičů byla po několika hodinách komunikace zprovozněna. Při této události nebyl nikdo
zraněn, ani nevznikla jiná škoda na majetku.

Dne 2. 9. v odpoledních hodinách, strážníci měřili
rychlost na nábřeží Svobody. Ve 13.36 hod. naměřili
řidiči motocyklu rychlost v obci 95 km/hod. Hlídka
stojící opodál následně zastavila motocykl a zjistila
totožnost řidiče. Přestupek, který muž spáchal, nebyli strážníci oprávněni vyřešit na místě v blokovém
řízení, neboť řidič motocyklu překročil rychlost
o více jak 40 km/hod. v obci. S řidičem bylo sepsáno
oznámení o přestupku, které strážníci postoupili
příslušnému správnímu orgánu k projednání. Řidič
motocyklu si zřejmě nějaký čas nezajezdí, neboť mu
ve správním řízení hrozí pokuta a zákaz činnosti.
Dne 8. 9. převzala hlídka MP nalezeného psa, který se potuloval bez přítomnosti majitele po Poličce.
Vzhledem k tomu, že se nejednalo o první případ,
kdy se tento pes majiteli zaběhl, byla po zkontaktování majitele uložena bloková pokuta s tím, že se
věc nebude opakovat a psa si řádně zajistí. Při řešení
přestupku byla zohledněna skutečnost, že pes byl
označen známkou s identifikačním číslem, podle
které se dá majitel ihned zjistit. Majitelů, kteří označí psa známkou je však málo. Pro strážníky proto
bývá většinou problém zjistit majitele v co nejkratší
době, pes bývá bohužel zpravidla převezen do psího
útulku.
Městská policie Polička

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě
D. A. S. Polička, výrobci souprav první pomoci
a autodoplňků, za bezplatné vybavení služebního
vozu MP Polička profesionální autolékárnou první
pomoci a autohasební technikou.
Městská policie Polička
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Zprávy z radnice
Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady
města Poličky konané dne 12. září 2011
RM schvaluje doplnění programu o projednání
těchto bodů:
Prodej pozemku na výstavbu RD v lokalitě
„Mánesova II“ – p. č. 5454/164 o výměře 636 m 2
v k.ú. Polička
Záměr budoucí směny pozemků v oblasti průmyslové zóny Polička
Výběr dodavatele na stavební práce na budově
ZŠ Na Lukách Polička a uzavření Smlouvy o dílo
RM schvaluje dodavatele akce „Regenerace panelového sídliště Švermova v Poličce – III. etapa,
2. část“ – společnost COLAS CZ, a.s., Praha, dle
důvodové zprávy a dle příloh.
RM schvaluje dodavatele akce „Stavební úpravy autobusového nádraží v Poličce“ společnost
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o, Vysoké Mýto, dle
důvodové zprávy a dle příloh.
RM schvaluje složení komise pro otevírání
obálek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Dekantační odstředivka pro čistírnu odpadních vod v Poličce“,
ve složení dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí oznámení o zahájení společného jednání o přepracovaném, tzn. druhém
návrhu.
Územního plánu Polička podle § 50, odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), dle důvodové
zprávy.
RM jmenuje členy komise pro otevírání obálek
s nabídkami a hodnotící komise a zároveň náhradní členy komise na akci „Zpracování lesní
hospodářské osnovy pro ZO Polička“, ve složení
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje výběr dodavatele stavebních
prací na budově Základní školy Na Lukách Polička fi rmu První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce na budově Základní školy Na Lukách
Polička s fi rmou První litomyšlská stavební a.s.,
Litomyšl, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM Poličky schválit dodatek
zřizovací listiny Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy Na Lukách Polička na rok 2011 doplněný o pořízený dlouhodobý majetek s dobou
odpisování a s ročními sazbami účetních odpisů,
dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtovou změnu č. 6/2011, dle důvodové zprávy.
RM se zabývala výší pohledávek po lhůtě splatnosti dle důvodové zprávy a doporučuje ZM tuto
zprávu vzít na vědomí. Zároveň ukládá příslušným odborům MěÚ nadále věnovat problematice
zvýšenou pozornost.
RM schvaluje odpis pohledávek z účetní evidence, dle důvodové zprávy.

Poděkování firmě
Ravensburger Karton,
s.r.o.
Město Polička děkuje za poskytnutý sponzorský
dar firmě Ravensburger Karton, s.r.o. Dar byl
předán základní škole v partnerském městě Ebesi
v Maďarsku při příležitosti jejího slavnostního
otevření po rozsáhlé rekonstrukci. Tento dárek
školáky v Ebesi potěšil a bude jim dělat radost ve
školní družině.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Připomínky k odpovědím pana starosty
a další otázky ohledně náměstí
Vše podstatné z kritiky nynějšího vzhledu náměstí již bylo napsáno:
- pítko není pítko, ale plýtvátko vodou
- v oddechové zóně lidé sedí proto, že jsou tam
lavičky, nikoliv proto, že je to tam příjemné
a pěkné
- dřevěné rošty tamtéž mohou být i zdraví nebezpečné, pokud se ukáže, že jejich materiál
není vhodný na venkovní použití, nehledě na
nepořádek pod nimi a nesnadnost úklidu
- zvonkohra je zbytečná, nevkusná a víceméně
nefunkční
- původní součásti náměstí (Mariánský sloup,
kašny, radnice) nekorespondují s novými, moderními prvky
- mobilnost hranatých květináčů je diskutabilní, stejně jako nutnost je pořizovat, kus za cca
60.000 Kč
Počítal někdo s náklady na přemisťování hranatých květináčů, když už jsou tedy mobilní?

Protipovodňová
opatření
V přednáškové místnosti Centra Bohuslava
Martinů v Poličce se ve středu 14. 9. 2011 uskutečnila prezentace projektové dokumentace pro
územní řízení na stavbu „Protipovodňová opatření
pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý
potok)“. Na jednání byla přítomna část pozvaných
majitelů pozemků dotčených stavbou, zástupci vedení města, Povodí Moravy s. p. a projekční firmy
ŠINDLAR s.r.o. z Hradce Králové.

Po úvodním slovu pana starosty se ujal slova
projektant stavby a seznámil přítomné s možností celkového řešení protipovodňové ochrany
města a s koncepcí zpracované dokumentace její
první etapy, která řeší zkapacitnění koryta Bílého
potoka a jeho přítoků v zastavěné části města tak,
aby koryta toků pojala srážkovou vodu při průtoku
odpovídajícímu dvacetileté vodě. Projektant současně zúčastněným promítnul prostorovou vizualizaci dílčích úseků řešeného území, aby si všichni
mohli představit, jak bude území v případě realizace stavby vypadat. Zjednodušená podoba celé
prezentace bude v nejbližší době zveřejněna na
webových stránkách města na adrese http://www.
policka.org/info/mestsky-urad/info-z-odboru/.
Po přednášce projektanta proběhla diskuze
zúčastněných stran, přičemž bylo podotknuto, že
pro vydání územního rozhodnutí na stavbu a pro
možnost ucházet se o dotace na stavbu je nezbytný
souhlas všech majitelů dotčených pozemků.
Projektová dokumentace protipovodňových
opatření pro Bílý potok a jeho přítoky, včetně vizualizace řešení, je pořízena díky významné finanční
podpoře Pardubického kraje.
Marie Kučerová
místostarostka

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Lze je trvale odstranit z náměstí, aniž by město
muselo vracet dotaci z důvodu nedodržení projektu?
Nebylo by možné vysadit stromky přímo do
dlažby, jako je to na druhé straně náměstí?
Proč pořád tvrdíte, že vedení města vzalo v potaz výsledky ankety o dopravě?
Neotevření výjezdu do Šaffovy ulice automobilům je v pořádku, ale většina odpovědí (80%) byla
pro ŽÁDNÉ automobily v centru města. Tedy žádná
auta na náměstí ani v přilehlých ulicích, se samozřejmou výjimkou zásobování (s omezením tonáže
a doby vjezdu), lidí nemohoucích a těch, kteří v centru bydlí a parkují uvnitř nějakého objektu.
Otevření Úzké uličky – nahlédnutím do katastru
nemovitostí lze snadno zjistit majitele přilehlých
domů a pozemků a s trochou fantazie si lze i zdůvodnit, proč si mohou vymoci dlouhodobé uzavření
uličky, která patří VŠEM občanům města a jako
taková by měla být využívána. Nebo je snad přijatelné, aby se obyvatelé jednotlivých ulic domluvili
a požadovali uzavření ulic, ve kterých bydlí?
Předem děkuji za jasné a srozumitelné odpovědi.
Václav Beneš
čajovník poličský
Vážený pane Beneši,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za Váš zájem
o vzhled a hospodárnost našeho města.
Na Vaše hodnocení několika odlišných věcí nechci reagovat opakováním argumentů, které zde
již byly několikrát napsány, jak i Vy sám správně
píšete.
Přijměte prosím širší a obecnější pohled na současné dění a hospodárnost našeho města včetně
omluvy, že nechci hodnotit různé názorové odlišnosti, např. na doplňky náměstí z dílny architekta,
které se jako celek moc povedlo. V této souvislosti
se ptám, je lepší nová podoba vydlážděného náměstí s prvky, které můžeme změnit a vylepšit nebo
původní asfaltová plocha a silnice, která opravdu
nekorespondovala s našimi historickými památkami? Osobně jsem velmi rád, že jsme tento projekt
uskutečnili a pohled na náměstí jako celek vnímám,
a ne pouze já, velmi pozitivně. Velmi si vážím i názoru pana prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, který zde
také zazněl a bylo na jeho názor částečně reagováno
v odstranění košů u morového sloupu, a to jak starých, s čímž se počítalo, tak i nových, které jsme
umístili jinam.
Chci Vás, vážený pane Beneši, ubezpečit, že hlavní prioritou města Poličky, a to na všech úsecích, je
maximální hospodárnost a efektivita. Myslím, že
není a ani nemůže být většího důkazu, než stávající
situace, kdy naše město již zrealizovalo celou řadu
technicky složitých a finančně náročných akcí a další realizuje. A to vše v situaci, kdy minimálně devět
let naše město nevzalo úvěr, naopak velmi zásadně
snížilo zadlužení ze 100 mil. na 20 mil. Jenom v současné době se pracuje nejméně na 10 významných
stavebních akcích, a to vše opět bez vypůjčených
peněz. Jako malý příklad z mnoha uvedu opravu zábradlí na nábřeží, která měla původně stát 1 – 2 miliónu Kč a naše město tuto opravu pořídí za 240 000
Kč. Myslím, že dalším velkým důkazem je stávající
podoba náměstí, která se opět oproti původnímu
odhadu 60 mil. Kč zrealizovala za polovinu této
částky, a tak bych mohl pokračovat.
Milý pane, myslím, že v dalších aspektech, jako
např. doprava ve městě, otevření Úzké uličky
neočekáváte, že znovu budu opakovat, co zde již
zaznělo.
Místo toho si Vás dovolím pozvat na osobní
setkání, kde můžeme pokračovat v diskusi nad
vylepšením našeho města. Budu rád, když toto
pozvání přijmete.
S pozdravem
Jaroslav Martinů

Otázky pro starostu - pítko, školky, městská policie...
Po prázdninové pauze se Jitřenka vrací ke
čtenářsky oblíbené rubrice. Připomínáme,
že klást dotazy vedení města (tedy nejen
J. Martinů) můžete i vy. Stačí zaslat konstruktivní, vlastním jménem podepsanou,
otázku na adresu Jitřenky.
• Končí turistická sezona. Uveďte, prosím, kolik
vody proteklo pítkem na náměstí v období od
1. 6. 2010 do 31. 8. 2011. Jaká je cena (finanční) této
vody a kdo konkrétně ji zaplatí? Dá se odhadnout,
jaké procento z celkového objemu vody bylo využito
žíznivými a jaké zbůhdarma odteklo „do kanálu“?
V období od 31. 5. 2010 do 16. 8. 2010 byla spotřeba vody pítka na náměstí 20 m3 vody za 1.278 Kč
vč. DPH. V období od 17. 8. 2010 do 14. 2. 2011 byla
spotřeba vody 23 m3 za 1.488 Kč vč. DPH. Údaje jsou
převzaty z existujících dokladů společnosti VHOS
a. s.. Doklady o dalším období nejsou prozatím
k dispozici. Úhrada probíhá z rozpočtu města Poličky. V zimním období je vodovodní přípojka uzavřena. Pro porovnání uvádím, že průměrná spotřeba
jednoho poličského obyvatele je 35 m3/rok.
• Ve zdravotnické reformě je, mimo jiné, dáno, že
RZS musí dojet k pacientovi do 20 minut. Můžete
zcela konkrétně uvést, která stanoviště RZP v tuto
chvíli „obhospodařují“ poličský region? Zdá se vám
toto množství dostačující? Pracujete na tom, aby
Kraj dodržel slib, že Polička dostane za zrušené
pohotovosti „navíc“ jedno stanoviště RZP?
Pokrytí regionu Poličky zdravotnickou záchrannou službou je v kompetenci Zdravotnické
záchranné služby Pardubického kraje (ZZS PAK,
oficiální název Územní středisko záchranné služby
Pardubického kraje, p.o.), jež je příspěvkovou organizací Pardubického kraje. V Poličce má své trvalé
stanoviště výjezdová skupina typu rychlá lékařská
pomoc (RLP) pracující ve složení lékař + záchranář
+ řidič, která je jednou z devíti skupin tohoto typu
v kraji. Jde přitom o personálně nejlépe vybavený
typ výjezdové skupiny ZZS (dalšími typy jsou rychlá
zdravotnická pomoc (RZP) a skupiny v systému
Rendez-Vous (RV)). Do poličského regionu vyjíždí v případě potřeby dle pokynů dispečinku ZZS
i skupiny ze Svitav (RLP + RZP), Litomyšle (RLP)
a Hlinska (RLP). V otázce dostatečnosti a slibu
posílení zajištění našeho regionu zdravotnickou
záchrannou službou bych zmínil dvě věci. To, že
máme zde možnost se pouze opřít o zprostředkované informace z dispečinku ZZS a vedení ZZS
PAK, které hovoří o tom, že zajištění regionu touto
službou je dostatečné a kvalitní. A potom ten fakt,
že v rozvojové koncepci ZZS PAK s dosud platným
horizontem předpokládané realizace do konce roku
2012, se našeho regionu týká to, že v Poličce, Litomyšli a Hlinsku bude zachováno po jedné výjezdové
skupině typu RLP, ve Svitavách bude současný stav
1x RLP + 1x RZP změněn na 2x RZP + 1x RV a nově
by mělo vzniknout stanoviště 1x RZP ve Skutči.
• Byly v novém školním roce uspokojeny všechny
žádosti o umístění dětí do místních mateřských
škol?
Přijímání dětí ke vzdělávání v mateřských školách
pro školní rok 2011/12 probíhalo v květnu letošního
roku. Pravidla pro přijímání dětí jsou z části stanovena právními předpisy a z části je stanovuje ředitel(-ka) školy. Podle informací ředitelek mateřských
škol bylo v květnovém termínu do mateřských škol
nově přijato 82 dětí, čímž byla po několika letech
naplněna veškerá kapacita škol. Přijato nebylo 1
dítě, které nemá trvalý pobyt v Poličce. Kromě dětí
přijatých do MŠ jsou i děti, jejichž rodiče a zákonní
zástupci by rádi dítě do mateřské školy v Poličce
přihlásili, jedná se ve většině případů o děti mladší
3 let nebo je péče o ně zajišťována i jiným způsobem
(např. rodičem na rodičovské dovolené). Protože
v průběhu školního roku některé děti docházku
nenastoupí, nebo vzdělávání ukončí, jsou nové děti
do MŠ přijímány i dodatečně.
• Je od Vás hezké, že v odpovědích na otázky
(www.policka.org) nabízíte většině dotazovatelů

osobní schůzku kdykoliv včetně víkendu, popř. pozvání na kávu, ale mohli bychom vědět konkrétní
den a hodiny v pracovním týdnu, kdy jste k dispozici buď na MěÚ nebo ve své poličské poslanecké
kanceláři?
Ve svém životě jsem dospěl k poznání, že je
základní slušností a přirozenou úctou k druhému,
odpovídat na otázky nejen písemně, ale využívat
i osobních setkání. Myslím, že každé lidské setkání
obohacuje a uzavírá příkopy, které mnohdy zbytečně mezi lidmi vznikají. Již dlouhou dobu nejsou moji
prioritou formální politické proklamace, ale vždy
se na prvním místě snažím v každém vidět člověka a teprve potom politickou ideologii. Jsem mile
překvapen, jak tento přístup funguje a co věcí nás
i přes rozdílné politické názory spojuje. Zastávám
názor, že jako starosta je mou povinností číslo jedna
lidi spojovat a ne rozeštvávat, jak to dělají média
a mnozí kolem nás. Jsem moc rád, že zkušenosti po
šestnácti měsících v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR potvrzují, že mi zbývá dost času na výkon
mé práce v našem městě. Moje životní zásada je
nikdy nikoho neodmítnout a snažit se vždy každého
vyslechnout, a pokud to situace umožňuje, vyhovět.
Myslím si, že šestnáctiměsíční poslanecké působení
potvrzuje, že stávající stav, kdy je možné domluvit
schůzku se sekretariátem kdykoliv na Městském
úřadě v Poličce nebo s mým asistentem v mé poslanecké kanceláři (Jungmannova 333, Polička) nebo
přímo se mnou, funguje a není mi znám případ, že
bych někoho odmítnul.
• Když jste cca před rokem zvažoval, že souběžně
s prací starosty budete vykonávat i funkci poslance
Parlamentu ČR, říkal jste, že se vzdáte jednoho
z platů ve prospěch veřejného zájmu. Stalo se tak
a kam konkrétně tyto peníze odešly?
Ano, tuto věc považuji za přirozenou morální
povinnost. Velkou většinu svého platu odevzdávám formou darovací smlouvy zpět do městského
rozpočtu. Myslím, že tento postup je správnější
a hlavně doložitelný než tvrzení, že se tyto peníze
odevzdávají na dobročinné a jiné aktivity. Je jisté, že
by pro mě bylo příjemné tyto peníze rozdělovat např.
na sportovní a další účely, nicméně zmíněný model
je, dle mého názoru, poctivější. Pouze nepatrnou
část rozděluji přímo. Jako starosta, ale hlavně jako
občan, který má naše město rád, považuji za normální, když se podílím na různých aktivitách v našem
městě nejen svou prací, ale též finančním přispěním.
V minulosti jsem finančně přispěl, mimo jiné, např.
částkou 100 tis. Kč na výstavbu zimního stadionu,
přičemž tyto prostředky jsem nezískal z veřejných
zdrojů. Základní povinností člověka je dávat společnosti více než dostává, myslím, že se takto chovali
naši rodiče i prarodiče.
• Městská policie zveřejnila zóny, ve kterých bude
měřit rychlost. Znamená to, že MP se téměř výhradně bude nadále věnovat dopravě a činnostem,
které mají finanční efekt? Plánujete povýšení stavu
strážníků a rozšíření provozní doby nebo je současný stav neměnný?
Městská policie zóny, ve kterých bude měřit rychlost, zveřejnila z preventivních důvodů. Učinila tak
již v roce 2008, kdy byl městem zakoupen měřič
rychlosti. V této době byl původní seznam pouze
aktualizován. Základem činnosti rozhodně nebyla,
není a nebude pouze doprava. Dalšími činnostmi
jsou a budou i nadále dohled nad dopravní situací
v centru města, osobami vykonávajícími veřejnou
službu, obecně prospěšné práce, dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, pravidel občanského soužití a veřejného pořádku. Strážníci mají
dále na starosti tržnici (výběr poplatků, dohled nad
čistotou atd.), parkovací a vjezdové automaty (výběry a drobný servis), zajišťují dohled při kulturních
a sportovních akcích na území města, takto by bylo
možné pokračovat. Z toho je zřejmé, že se městská
policie i nadále nebude věnovat pouze činnostem,
které mají finanční efekt. Celkový stav strážníků je
závislý na finanční částce, kterou zastupitelstvo při
tvorbě rozpočtu města na městskou policii vyčlení.

• Město Vídeň chce trestat ty, kdo na veřejném
prostranství zanechají nepořádek – tedy např.
plastovou lahev, psí výkal, cigaretový nedopalek,... poměrně vysokou pokutou. Jak jste spokojen
s čistotou poličských ulic a dalších veřejných míst?
Nešlo by vpravit do městské vyhlášky sankce proti
lidem, kteří město zaneřáďují?
S čistotou našich ulic jsem spokojen a vždy mě
velmi potěší, když často slýchávám od návštěvníků
Poličky pochvalu na celkovou čistotu a upravenost
našeho města. Je přirozené, že naším trvalým cílem
musí být nejen tuto úroveň udržet, ale i posílit. Ono
totiž vše souvisí se vším a tuto odvěkou pravdu je
zapotřebí neustále opakovat. Naším cílem musí být
výkonná a efektivní městská společnost, která tuto
činnost provádí, v našem případě je to T.E.S. s. r. o..
Myslím, že pracovníci T.E.S.u pracují dobře a obětavě, nicméně je nutné k dodržování čistoty trvale
vychovávat naše děti a vést i ostatní občany. Mně
nikdy nevadí, když jdu po ulici a vidím papír, sebrat
jej. Pokud budeme tyto základní principy posilovat,
tak naše město bude stále čisté a krásné.
• Svitavská radnice přišla se zajímavým nápadem. Dá lidem prostor, aby se vyjádřili – konkrétními návrhy - k využití městského rozpočtu pro příští
rok. Předem, ne po jeho schválení. Neplánujete
„kulatý stůl“ na toto téma?
Osobně se domnívám na základě mých zkušeností
z pěti volebních období, že se tento způsob v Poličce
uplatňuje, a to ne přímo u kulatého stolu, nýbrž přes
21 zkušených zastupitelů, mnoha desítek spoluobčanů v komisích a výborech, které znají poměry
v různých kulturních, sportovních a ostatních organizacích. Dále platí, že každý, a to kdokoliv, může
přijít na město se svoji iniciativou, což se často stává.
Jsem přesvědčen, že tvorbě rozpočtu věnujeme
zaslouženou a oprávněnou pozornost, a to za účasti
velmi široké veřejnosti a tak je to správné. Já sám
považuji rozpočet města za nejdůležitější dokument
každého roku.
• K náměstí už jen stručně: Po bulváru se stále
prohánějí cyklisté, soutěska u knihovny stále
slouží motoristům a kolařům jako vjezd a výjezd,
z osy vychýlený sloup veřejného osvětlení naproti
knihovně je stále vychýlený. Máme tuto situaci
považovat za definitivní?
Zpevněné plochy náměstí upravené žulovou dlažbou (komunikace, parkovací stání) jsou zkolaudovány a určeny pro dopravu vozidly. Provoz na náměstí
je upraven dopravním značením. Zpevněné plochy
náměstí upravené betonovou dlažbou (chodníky)
jsou zkolaudovány a určeny pro pěší (pro chodce).
Chodníky nejsou určeny pro provoz vozidel. Prostranství u knihovny je řešeno dopravním značením
a dále materiálově rozlišeno. Tento prostor není
v žádném případě určen jako vjezd či výjezd z náměstí. Stále uvažujeme u umístění vhodné pevné
překážky do této části náměstí. Vychýlený sloup
veřejného osvětlení bude v nejbližší době narovnán.
• Městská část „u rybníka“ patří k nejhezčím
poličským místům. Alespoň dokud se člověk nezamyslí nad stavem kamenného zábradlí na nábřeží,
stokou u dětského hřiště, extrementy, stavem odpadkových košů, partičkami adolescentů a projíždějícími cyklisty. Co s tím?
Tato otázka je velice aktuální a mám velkou radost, že mohu potvrdit skutečnost, které si mnozí již
všimli, že přibližně po čtyřiceti letech průběžného
chátrání zábradlí na nábřeží jsme konečně zajistili
tuto nelehkou a náročnou opravu. Konec Synského
rybníku, který nazýváte stokou, jsme před třemi lety
zásadním způsobem odbahnili a teď nezbývá než
nepřetržitě dbát na čistotu a průběžně odstraňovat
splavované nečistoty z výše položeného povodí. Stav
a počet košů se každoročně zvyšuje a vylepšuje.
To, že se v parku schází mládež, vím a je nezbytné
této lokalitě věnovat zvýšenou pozornost. Nekázeň
cyklistů vychází z lidské povahy a i tomuto nešvaru
musíme věnovat stálou pozornost.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Kalendář Vysočina
2012

Zahájeny přípravy na obnovu památek

Informační centrum nabízí nástěnný kalendář s obrázky z Vysočiny na rok 2012. Nový rok
startuje v kalendáři obrázkem zasněžené krajiny
u Koníkova. Dramatické nebe pak v březnu dodává působivost krajině v okolí Březin. Přes dubnový

jezdovický rybník u Třeště a květnovou chalupu
v Telecím se rozjasňuje na polojasno a v červenci
v krajině u Javorka se již naostro do našich očí opírá sluníčko. Z bližšího okolí Poličky jsou zde dále
krásně zachycena místa z Daňkovic a od Trpína.
Ze vzdálenějších koutů Vysočiny se můžete pokochat pohledem z Malé Wilsonky na Dalešickou
přehradu nebo představou proběhnout se v trávě
po Harusově kopci u Nového Města na Moravě.
Autorem fotografií je Jaroslav Horák. Věříme,
že kalendář opět potěší srdce milovníků Vysočiny. Kalendářů máme opět limitované množství,
proto doporučujeme neodkládat jejich nákup na
poslední chvíli.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

UZÁVĚRKA

příštího čísla Jitřenky:
20. října
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

V pondělí 19. září jsme mohli na Palackého náměstí vidět kroužit vysokozdvižnou plošinu kolem radnice a morového sloupu. V tento den byla odstartována
významná a náročná akce – příprava restaurování
morového sloupu a obnovy fasády radnice. S ohledem na finanční náročnost obou akcí a možnost
získání dotace je nutné s přípravnými pracemi začít
již v předstihu, přestože k vlastní realizaci restaurování a obnově těchto národních památek dojde až za
nějaký čas. Získání závazných stanovisek na základě
předložených posouzení, projektů i dalších „papírů“

potřebných pro schválení finančních příspěvků
v rámci Programu regenerace MPR a MPZ znamená
běh na dlouho trať. Bez finanční pomoci by se však
město do tak náročné opravy nemohlo pustit.
V pondělí byly provedeny z plošiny základní
průzkumné práce tzv. smyslovými metodami. Tzn.
vizuálně, poklepem apod., byl zjišťován stav omítek,
jejich nátěrů, štukatérských a klempířských prvků
fasády radnice a na morovém sloupu byl zmapován
rozsah a projevy destrukce kamene, architektury
a sochařské výzdoby. Prohlídky památek se zúčastnili odborníci z řad akademických sochařů, restaurátorů a památkářů. Předpokládaný termín restaurování morového sloupu a opravy pláště radnice lze
odhadnout v horizontu několika příštích let.
Ing. M. Mastná, vedoucí OÚPRŽP

Plavecký bazén, anketa informačního centra
Již druhým rokem pokračují opravy plaveckého
bazénu v Poličce. Od roku 2009 máme dokončenou
projektovou dokumentaci na zatraktivnění plaveckého bazénu, v rámci něhož by mělo do budoucna
dojít k rozšíření zázemí o tobogán, vířivku, bazének
pro kojence a batolata, brouzdaliště a parní saunu.
Řada z nás chodí někdy plavat do krytého plaveckého bazénu v Poličce nebo někam za plaváním jezdí.
Střípkem do obrázku o využívání bazénu v Poličce
a v okolí místními obyvateli mohou být vaše odpovědi na několik následujících otázek.

Vyplněný dotazník prosím vystřihněte a zaneste
do 31. 10. 2011 do informačního centra v Poličce
nebo jej můžete přímo v informačním centru v říjnu
vyplnit. V rámci zachování objektivity budeme přijímat pouze 1 anketní lístek od 1 osoby. Anketní lístky
lze kopírovat a šířit dál. Děkuji za vaše odpovědi.
Mgr. Jan Matouš,
Informační centrum Polička
V dotazníku prosím zakroužkujte odpověď, která
je vašemu chování nejbližší.

Anketa plavecký bazén 2011
1) Jak často chodíte plavat na krytý bazén v Poličce?
¨ vůbec
¨ 1 – 2x ročně
¨ cca 6x ročně
¨ cca 1x týdně nebo častěji
2) Do bazénu v Poličce chodíte nejčastěji:
¨ sami
¨ s jinou osobou

¨ v partě

3) Jak často jedete plavat/ koupat se do krytého bazénu mimo Poličku?
¨ vůbec
¨ 1 – 2x ročně
¨ cca 1x za 2 měsíce
¨ 1x týdně nebo častěji

¨ cca 1 – 2 x měsíčně

¨ s rodinou/dětmi
¨ cca 1 – 2 x měsíčně

4) Který krytý plavecký bazén v okolí jste letos využili? (zaškrtněte a napište počet návštěv)
¨ Svitavy ___krát
¨ Litomyšl ___krát
¨ Česká Třebová ___krát
¨ jiný ___krát
5) Pokud jedete plavat/vykoupat se do krytého plaveckého bazénu v okolí, jedete:
¨ sami
¨ s jinou osobou
¨ s partou přátel
¨ s rodinou/dětmi
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6) Které prvky nabídky okolních bazénů využíváte?
¨ plavecký bazén
¨ vířivku
¨ parní saunu
¨ bazén pro děti

¨ tobogán

7) Pokud s vámi jedou na bazén do okolí děti, které prvky využívají?
¨ plavecký bazén
¨ vířivku
¨ parní saunu
¨ bazén pro děti

¨ tobogán

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kalendář akcí
město Polička, říjen 2011

Kam
v Českomoravském
pomezí

Tylův dům
Pátek 7. října od 19.00 do 22.00 hodin, velký sál TD
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 8. října v 15.00 hodin, velký sál TD
Den seniorů
Zpívejte lidičky – přátelské setkání s milými písničkami a povídáním, ve kterém
se setkávají moudrost i humor. Program
tvoří průřez všemi oblíbenými žánry
mimo současné pop music. Zaznějí zde
melodie nejoblíbenějších písničkářů
– od Hašlera po současné tvůrce, nechybí
typická česká lidovka, slovácké písničky
Jižní Moravy, ale ani Jaroslav Ježek či
Suchý a Šlitr.
Vstupné pro veřejnost: 60 Kč
Čtvrtek 13. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Jaroslav Seifert: Mozart na
Bertramce
Účinkuje klavírní kvarteto Ensemble
Martinů a Otakar Brousek – recitace
Koncertní sezóna KPH 2011/2012
Vstupné: 150 Kč

Úterý 18. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Hrabě Monte Cristo
Žáci ZUŠ Bystré opět přicházejí s vlastním zpracováním muzikálu Karla Svobody a Zdeňka Borovce - muzikálu „Monte
Cristo“. Těšit se můžete nejen na pěvecké
výkony mnoha věkových kategorií, ale
také na herecké a taneční vystoupení 33
žáků a přátel školy.
Vstupné: 80 Kč
Středa 19. října v 19.30 hodin, velký sál TD
Zdravý nemocný
Moliérova hra o hypochondrovi Arganovi,
který chce výhodně provdat svoji dceru…
Divadelní soubor Vicena Ústí n. O.
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 20. října v 16.30 hodin, malý sál TD
Zasedání městského zastupitelstva
Pátek 21. října od 19.00 do 23.00 hodin, velký sál TD
Kurz tance a společenské výchovy
Neveřejná prodloužená spojená s rautem.
Sobota 22. října v 17.00 hodin, velký sál TD
Benefiční koncert Oblastní charity Polička
Jiří Stivín a Co Jazz Quartet
Pronájem Charita Polička

Pátek 14. října od 19.00 do 22.00 hodin, velký sál TD
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti

ZÁKREJSOVA POLIČKA
nesoutěžní přehlídka amatérských divadelních souborů
Vstupné na každé večerní představení
je 80 Kč (pro Zlatý kolovrat 40 Kč). Na
celou přehlídku lze zakoupit v IC Polička abonentní vstupenku v hodnotě
250 Kč.
Sobota 15. října v 17.00 hodin, velký sál TD
Voskovec & Werich: Těžká Barbora
Hra o osmi obrazech O ZMOUDŘENÍ
EIDAMSKÝCH
Hrají členové poličského ochotnického
spolku Tyl
Vstupné: 80 Kč
Neděle 16. října ve 14.00 hodin, velký sál TD
Zlatý kolovrat
Představení je inspirované Erbenovou
Kyticí. Jedná se o operetu podle předlohy
Jiřího Suchého.
Vstupné: 40 Kč
Neděle 16. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Robert Thomas: Tornádo
Hořká komedie v nastudování Ochotnického divadla Boskovice
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 17. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Žena v trysku století
Divadelní hra Zdeňka Podskalského
v úpravě a v režii Jany Hrubé.
Studentské divadlo při ZUŠ V. Nováka
Skuteč.
Středověký milostný příběh
v deseti obrazech
Divadelní hra podle povídky Marka Twaina. Studentské divadlo ZUŠ Luže.
Vstupné: 80 Kč
Úterý 18. října velký sál TD
Hrabě Monte Cristo
Školní představení ZUŠ Bystré
Vstupné:40 Kč

Neděle 23. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Marc Camoletti: Miláček Anna
Světově proslulá komedie o tom, že není
šikovné přivést si domů milence právě,
když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Hrají: Martina Hudečková, David.
Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov,
Vanda Hybnerová
Divadelní abonentní cyklus podzim 2011
Zbylé vstupenky v ceně: 180, 200, 220 Kč
Sobota 29. října od 14.00 do 18.00 hodin,
velký sál (stolová úprava) TD
Odpoledne s dechovkou
K tanci i poslechu zahraje Astra Svitavy.
Vstupné: 50 Kč
Neděle 30. října v 19.00 hodin, velký sál TD
Eric Assous: Příbuzné si
nevybíráme
Díky hereckému obsazení, brilantním
dialogům a situačním zvratům nabízí komedie nevšední divadelní zážitek. Hrají:
Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra/Jan Čenský, Lenka Skopalová/
Jana Boušková, Eva Janoušková, Simona
Postlerová/Eva Režnarová
Divadelní abonentní cyklus podzim 2011
Zbylé vstupenky v ceně: 180, 200, 220 Kč
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LITOMYŠL
1. - 31. 10. Galerie Miroslava Kubíka
Bohdan Kopecký: Zrození Fauna
Výstava ke vzpomínce na litomyšlského
rodáka a malíře B. Kopeckého.
1. - 31. 10. zámek Litomyšl
Komu straší ve věži - dobrodružná prohlídková trasa pro rodiče s dětmi
Hračky s příběhem - výstava nejen pro
děti v rámci druhé prohlídkové trasy
1. - 31. 10. Regionální muzeum v Litomyšli
Výstava: Merkur – legendární stavebnice
SVITAVY
do 13. 11. – Městské muzeum a galerie
Výstava: Pojďte si hrát s panem malířem
Janem Zrzavým
Interaktivní výstava pro děti, ale i dospělé.
12. 10. od 19.00 hod. – Alternativní klub Tyjátr
(býv. kinokavárna)
„Potřetí v Afghánistánu“
Večer pod lucernou s… vojákem a fotografem D. Hlaváčem, účastníkem několika
misí, poutavé vyprávění o Afghánistánu
18. 10. od 19.00 hod. – Ottendorferův dům
Koncert: Ivan Klánský a jeho synové
Setkání s velkým světovým umělcem a jeho třemi syny.
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
10. 10. od 19.00 hod. – dvorana muzea
Hudební komedie: Den na zkoušku
Komedie L. Olšovského s M. Absolonovou
v hl. roli.
28. 10. od 19.00 – dvorana muzea
Koncert: Josef Klíč
Violoncellový koncert autorských skladeb
J. Klíče.
1. 11. od 19.00 hod. – dvorana muzea
Koncert: Karel Plíhal
Koncert známého kytaristy, zpěváka,
skladatele a textaře.
VYSOKÉ MÝTO
22. 10. od 20.00 hod. – Městský klub
Koncert: Blue Effect
Koncert kapely v klubové scéně.
28. 10. od 13.00 hod. – Městský klub
1. Česko-slovenský bubenický festival
Největší bubenická akce roku.
Více na www.bubenickyfestival.cz
12. - 16. 10. – Regionální muzeum
1. česko-slovenská filatelistická výstava
Mezinárodní výstava poštovních známek
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí
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Městská knihovna Polička v říjnu

Kino Polička
Úterý 4. října v 18.00 hodin
Harry Potter a Relikvie smrti
– část 2
Poslední dobrodružství ságy o Harry
Potterovi.
Dobrodružný, rodinný, 130 minut, přístupný
Vstupné: 70 Kč
Úterý 11. října v 8.00 a 11.00 hodin
LIDICE
Školní představení
Český válečný, 126 minut, přístupný od
12 let
Vstupné: 40 Kč
Úterý 11. října v 18.00 hodin
AUTA 2
Hrdinové filmu se vydávají na závodní
okruhy. Celebritní závoďák Blesk McQueen se společně se svým nejlepším
přítelem,
jedinečným
odtahovým
vozem Burákem, vydává na zcela nové
dobrodružství do exotických zemí celého světa.
Animovaná komedie, 110 minut, český
dabing, přístupný.
Vstupné: 70 Kč
Středa 12. října v 8.15 a 11.00 hodin
LIDICE
Školní představení
Český válečný, 126 minut, přístupný od
12 let.
Vstupné: 40 Kč
Úterý 25. října v 19.00 hodin
Strom života
Texas, 50. léta minulého století. Hvězdně obsazený snímek je poctou životu,
přírodě a světu kolem nás, jenž se nám
odhaluje jako symfonie.
Drama, fantasy, 138 minut, titulky, do
12 let nevhodný
Vstupné: 75 Kč

Každoročně probíhá v říjnu celostátní akce nazvaná Týden knihoven, letos připadá na týden 3. - 9. října. V rámci této akce tradičně knihovna odpouští
svým čtenářům poplatky za upomínky i rezervace
a registruje nově příchozí čtenáře zdarma! Ať jste
čtenáři malí nebo velcí, rádi vás v knihovně přivítáme a nabídneme vám pomocnou ruku. Kromě půjčení knih si v říjnu budete moci zahrát dobrodružnou
knihovní hru s příběhy, posedět a popovídat si
s Františkem „Čuňasem“ Stárkem nebo Kateřinou
Tučkovou nebo si zpestřit neděli divadelním představením.
Otevírací doba knihovny:
Oddělení pro dospělé a studenty:
Pondělí
8.00 – 17.00
Úterý
zavřeno
Středa
13.30 – 17.00
Čtvrtek
8.00 – 17.00
Pátek
8.00 – 16.00
Sobota
9.00 – 11.00
Oddělení pro děti:
Pondělí
13.30 – 17.00
Středa
13.30 – 16.00
Čtvrtek
8.00 – 17.00
Středa 5. října – 19.00 hodin v čítárně
Baráky – Souostroví svobody – Fratišek „Čuňas“
Stárek
Kniha Baráky – Souostroví svobody – mapuje
zajímavý fenomén a dosud méně známou podobu
českého undergroundu – vesnická stavení, kam
jezdili lidé odmítající žít podle představ režimu
a vymykající se tehdejšímu pohledu na spořádanou
mládež. František Čuňas Stárek přijede pohovořit
nejen o vzniku této knihy, která mapuje i „baráky“
v okolí Poličky, do poličské knihovny.

Čtvrtek 6. října – 17.00 hodin v knihovně
Obchodník s příběhy – hra pro milovníky
příběhů
„Zažít. Napsat. Přečíst. Vyprávět … obchodovat
s příběhem? ”
Přijďte do knihovny strávit příjemný podzimní
podvečer a zahrát si hru pro milovníky příběhů
a knih. Příběhy se stanou výměnným artiklem
a nejvzácnějším zbožím. Fantazie vstupenkou do
světů, kde se může stát cokoli. A tvořivost otevře
cestu k příběhu. Hra na příběh, napříč formou
i časoprostorovými omezeními, trochu tajemství,
možná malé překvapení. S sebou netřeba nic než
fantazii. Věnujte sobě a příběhům dvě báječné hodiny v knihovně.
Registrace hráčů proběhne od 16.45 do 17.00 hod.
na dospělém oddělení, maximální počet hráčů je
třicet.
Pasování dětí na čtenáře – 10. října
V návaznosti na projekt Knížka pro prvňáčka
proběhne v pondělí 10. října v prostorách dětského
oddělení pasování nejmenších čtenářů. Děti si neodnesou pouze průkazku do knihovny, ale také nové
knížky na čtení ve škole a hlavně zážitek – autorské
čtení Honzy Opatřila z knížky Dobrodružství kapříka Metlíka.
Neděle 16. října od 16.00 hodin v CBM
Kejklíř – divadlo pro děti
Pro panny i mládence, děti, kmety, milence, dítka školní, předškolní i poškolní, zejména pak pro
všechny dohromady! Z části veselá pohádka ze života nabízí vše možné, zařídí i nemožné! Na příkladu
pohádky se snaží děti přivést k poznání, že ne se
vším se dá kupčit – že jsou hodnoty, které nejsou na
prodej a nejsou ke koupi.
Vstupné 40 Kč
Středa 26. října od 19.00 hodin v čítárně
Beseda s Kateřinou Tučkovou – Vyhnání
Gerty Schnirch
Kniha mladé spisovatelky Kateřiny Tučkové se
v regálech knihovny nikdy neohřála - neustále putuje od jednoho čtenáře ke druhému a oslovuje je
silným tématem: „Poválečný odsun Němců z Československa dodnes zůstává živou a stále rozporuplnou
událostí. Příběh Getry se rozpíná mezi všemi, kteří
prošli válkou. Rozpíná se mezi skutečnými historickými událostmi i mezi milníky jednotlivých lidských
osudů.“
Vstupné 30 Kč

Abonentní cyklus
Kruhu přátel hudby
Říjen 2011
Jaroslav Seifert: Mozart na Bertramce
Ensemble Martinů a Otakar Brousek
(recitace)
Listopad 2011
Matěj Žák (kytara) a Ivan Vokáč (violoncello)
Leden 2012
Adam Skoumal (klavír)
Únor 2012
Janáčkovo kvarteto
Duben 2012
Zuzana Lapčíková (cimbál, zpěv) a Josef Fečo
(kontrabas)
Květen 2012
Barbara M. Willi (čembalo) a Petr Wagner
(viola da gamba)
Vážení přátelé komorní hudby, věříme, že
nabídka, kterou jsme předložili, vám přinese
nevšední hudební zážitky a doufáme, že vás plně
uspokojí.
Stávajícím i novým členům KPH při Tylově
domě sdělujeme, že abonentní vstupenky se vyměňují od 26. září do 12. října 2011 v kanceláři
Tylova domu (ve dnech pondělí a středa 8.00
– 17.00 hodin, úterý a čtvrtek 8.00 - 15.30 hodin
– polední přestávka 11.30 - 12.00 hodin)
Cena abonentní vstupenky:
450 Kč (senioři a studenti 350 Kč)
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Kniha se pokouší v co nejširší dostupné míře zmapovat historii všedního dne českého undergroundu
od šedesátých let až do současnosti a podat svědectví o lidech, kteří pobývali na venkovských usedlostech, tzv. barácích, z nichž se často stala významná
centra „druhé kultury“.
Vstupné 30 Kč

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Každé úterý od 9.30 v čítárně knihovny
Čtení s nejmenšími – Celé Česko čte dětem
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ již třetím
rokem pořádáme v čítárně knihovny dopolední čtení
pro nejmenší děti. Maminky na mateřské dovolené
mají možnost přijít se svými ratolestmi do knihovny
a věnovat svůj čas společnému čtení nejrůznějších
pohádek a příběhů, které propojujeme i s výtvarnými aktivitami. Vzhledem k tomu, že většina
našich malých zasloužilých čtenářů nastoupila do
mateřských školek, budeme rádi, pokud nás navštíví
noví malí čtenáři v doprovodu maminek. Přijďte se
svými dětmi objevit radost z knížek, příběhů a společného čtení.
Aktivity připravujeme ve spolupráci s mateřským
centrem MaTami. Těšíme se na vás!
Doporučujeme:
27. října od 19.00 hodin – scénické čtení LiStOVáNí: Straka v říši entropie v Divadelním klubu

Jazykové kurzy v Tylově domě
Anglický jazyk - začátečníci
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
Anglický jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
Anglický jazyk - středně pokročilí
Lektorka: Ing. Barbora Krištofová
Anglický jazyk – pokročilí
- se zaměřením na konverzaci
Lektorka: Mgr. Veronika Šimonová
Anglický jazyk - konverzace
Lektor: Mgr. Veronika Šimonová
Německý jazyk – začátečníci
Lektorka: Mgr. Marie Muzikářová
Německý jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Marie Muzikářová
Německý jazyk - pokročilí
Lektorka: PhDr. Zorka Plšková
Německý jazyk - konverzace
Lektorka: PhDr. Zorka Plšková
Francouzský jazyk - začátečníci
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
Francouzský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
Francouzský jazyk - pokročilí
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková
Francouzský jazyk - konverzace
Lektorka: Mgr. Lenka Hejtmánková

Italský jazyk - začátečníci
Lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
Italský jazyk - mírně pokročilí
Lektorka: PharmDr. Danuše Horáčková
Ruský jazyk - „osvěžení“ - pokročilí
Lektorka: Mgr. Romana Jelínková
Španělský jazyk - začátečníci
Lektorka: Mgr. Renata Uhlířová
Španělský jazyk – mírně pokročilí
Lektorka: Mgr. Renata Uhlířová
Španělský jazyk – pokročilí
Lektorka: Mgr. Renata Uhlířová
Španělský jazyk – konverzace
Lektorka: Mgr. Renata Uhlířová

12. výtvarný salon
Královských věnných
měst
Královská věnná města uspořádala již 12. ročník tradičního výtvarného salonu. Letošní salon
probíhá v Chrudimi, v kryptě nově otevřeného
Muzea barokních soch. Tématem letošní výstavy je baroko a město Poličku zastupuje svými
fotografiemi Ing. Jaroslav Mareš. Vernisáž výstavy proběhla 8. září a vystavená díla si můžete
v Chrudimi prohlédnout do 6. října. S touto výstavou probíhá zároveň 2. salon ZUŠ Královských
věnných měst.
Ing. N. Šauerová

Kurzy budou obsahovat 25 lekcí po 2 vyučovacích hodinách (1 vyučovací hodina = 45 min.).
Při minimálním počtu 10 účastníků je cena je
50 Kč za vyučovací hodinu.
Pokud se bude otvírat kurz s nižším počtem
účastníků, než je minimální počet, bude se cena
zvyšovat.
Tylův dům,
Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz

Galerie Kabinet Střítež zve
Nina Hedwic Mainerová a Martin
Mainer, Kalendář 11. v projektu
Veroniky Bromové, Galerie Kabinet
Střítež.
Martin a Nina Mainerovi představí svoji thajskou, každodenní, převážně ranní práci. Malovali
od východu slunce tak do deseti hodin, kdy i na
odlehlé a ještě jakoby divočině ponechané pláže
na ostrovech Ko Pangan a Ko Lhanta vtrhlo
neúprosné slunce, a šlo se na snídani. Jejich měsíční pobyt nakonec přinesl přes stovku obrázků
30 x 30 cm, pro které si nařezaná a našepsovaná
plátna vzali s sebou do batohu společně se třemi
blindrámy, barvami a štětci a na místě je podle
potřeby napínali a pomalovávali.
Prof. Martin Mainer sklízí úspěchy svého malířského vývoje posledních třiceti let. Krajinu si
na zmiňovanou dobu zakázal po jednom neúspěšném pokusu v Jeseníkách v šestnácti letech.
Až v Thajsku přemohl ostych a dal se do učení.
Nina je v krajině jako doma. Mainer vystavoval
všude možně u nás i v zahraničí, (kromě Austrálie na všech kontinentech) a v roce 2007 proběhla
jeho retrospektivní výstava v pražském Mánesu.
Poslední velkou výstavu měl ve Wanieck Galerry
v Brně tento rok v dubnu a květnu. K příležitosti
retrospektivní výstavy společně s Janem Pelánkem a Galerií Klenová vydalo vydavatelství Arborvitae jeho obsáhlou monografii. Vedl třináct
let atelier malby 2 na brněnské FaVU.
Ing. Arch. Nina Hedwic Mainerová, založila
a řídí svou vlastní uměleckou školu v Praze a to,
co se jí podařilo v krátké době uskutečnit, hovoří
především o jejím obrovském zaujetí pro realizaci vlastních plánů a o silném manažerském
talentu, Mainer tomu říká ne land art ale Man art
– man aging. Zájem o malířství i malířský talent
je jí vlastní od dětství. Oba umělce spojuje nejen
touha stát se malířem, učitelem či zdravotní
sestrou, ale také láska. V projektu Galerie Kabinet Střítež představí neobvyklý pohled na téma
vesnice – všechny obrázky vznikaly v thajských
ostrovních vesnicích. Několik jich však zachycuje
„vesnici“ čítající stejně lidí, jako má celé Česko
– jedno z posledních, ještě ne naprosto modernizovaných asijských měst – nádherný Bangkok.
Jejich krajinky jsou tedy pokus o cestovní deník

a kalendář cesty a, jak už to tak bývá, snaží se
zachytit okolí obydlí a pláží, zbytky džungle,
bungalovy, palmy, lodičky a moře. Svým souborem maleb oživují v dnešním „vysokém“ umění
poněkud zanedbávaný způsob malby přímo ve
venkovním prostoru, v plenéru, navíc v exotickém Thajsku. Věříme, že pohled na jejich obrazy
vás v podzimním počasí pozitivně naladí.
Galerie Kabinet Střítež uzavírá touto výstavou
své letošní snažení o seznámení místních obyvatel s profesionálním současným uměním, které
rozšiřuje pohled na tématiku venkova a umožňuje tak rozvoj jeho potenciálu. Slavnostní
zahájení výstavy se uskuteční 15. 10. 2011
v 17.30 hod. v prostorách Klubu občanů
Stříteže. Hudební performace jako součást vernisáže bude opět překvapením.
Galerie Kabinet Střítež, děkuje městu Polička
za podporu své letošní činnosti. Děkujeme Vinotéce U hradeb za příznivou cenu vína. Děkujeme
dobrovolníkům za pomoc při přípravě výstav.
Na setkáni s vámi se těší MgA. Veronika
Bromová ve svém dobrovolnickém uměleckém
projektu Galerie Kabinet Střítež, Střítež 42, Klub
občanů, naproti památníku padlým v I. světové
válce.
Otevřeno pondělí a čtvrtek od 17 – 19 hod.,
nebo po domluvě na mob.: 602 315 215. Stránky
galerie najdete na Facebooku.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Pochlubte se
svým talentem!
Divadelní soubor Tyl Polička uvedl v několika
posledních letech tři inscenace, které se u publika setkaly s velkým ohlasem. Jiráskova Lucerna,
Kat a blázen a Těžká Barbora trojice Voskovec +
Werich + Ježek několikrát vyprodaly Tylův dům
a přispěly k dobrému jménu ochotnického divadelnictví v našem městě i okolí.
S posledně jmenovanou hrou se poličští na jaře
představili na přehlídce Zlom vaz v České Třebové
a uvedou ji i na chystané přehlídce Zákrejsova
Polička.
V současné době začali studovat konverzační
komedii Charleyova teta a začínají stále naléhavěji pociťovat potřebu doplnění souboru mladými
schopnými lidmi, ochotnými opustit na chvíli
partu, hospodu nebo počítač a prokázat před publikem a kamarády svůj talent. Děvčata se navíc
mohou blýsknout svým půvabem a šarmem, mládenci vtipností a duchaplností.
Tak si, mladí přátelé, nechte mou nabídku projít
hlavou a přijďte mezi nás. Jsem už starý ochotnický vlk, ale můžu vás ujistit, že zážitky z prken,
která znamenají svět, získané zkušenosti a vědomosti, si po celý život chráním jako velké bohatství. Zkoušíme nyní v Tylově domě každé pondělí
a čtvrtek od 18 hodin, přístup hlavním vchodem.
Výjimečně to můžete vzít po schodech z Divadelního klubu. Těšíme se na shledanou.
L. Vrabec
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Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
SOBOTA 1. 10. SOUKROMÁ AKCE
ČTVRTEK 6. 10. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Cesta do pravěku
Československo, 93 min (1955)
Dobrodružný/Fantasy/Rodinný
Český barevný fantasticko-naučný film
o výpravě čtyř chlapců do pravěku. Jeden
z chlapců najde u jeskyně, z které vytéká
řeka, trilobita. Nemůže však pochopit, že je
to tvor, který žil před mnoha miliony lety.
Nepomáhají ani výklady z knih, ani návštěva muzeí. Nakonec se chlapci rozhodnou
vypravit se jako ve starých verneovkách do
pravěku.
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 7. 10. – od 20.00
HUDEBNÍ VEČÍREK
DEBUSTROL – již tradiční říjnové metalové pobavení www.debustrol.cz
D.O.P. – www.bandzone.cz
Vstupné: 130 Kč/100 KčS
SOBOTA 8. 10. – od 20.00
KONCERT MARTINA KOVÁŘE
Účinkují: Martin Kovář – účastník soutěže
Česko hledá superstar, Poličského rockoupání a spousty dalších pěveckých akcí,
David Deyl – mimo jiné vítěz hudebních
cen óčka v kategorii zpěvák roku, Kristýna
Daňhelová - patří mezi úspěšné účastnice
loňské pěvecké soutěže SD faktor, kde se
dostala až do finále. Dominik Mach – mimo
jiné účastník Talentmánie, Kristýna Šebíková - 2. místo v pěvecké soutěži Czechtalent 2011 a další.
Vstupné: 80 Kč
ČTVRTEK 13. 10. – od 19.00
CYKLUS BESED „NA ZELENOU“
Ekvádorem za indiány
Ekvádorem za Kichwa (kičua) Indiány.
Besedu povedou Pavel Chřestýš Blahůšek,
který dlouhá léta studuje tradiční způsoby
života přírodních národů, pořádá kurzy
a zážitkové semináře, a Dana Eberlová,
která působí jako terapeutka.
SOBOTA 15. 10. – od 19.00
HUDEBNÍ VEČÍREK
Koncert vítězů šesti ročníků hudební soutěže Poličský skřivan se speciálním hostem,
který slaví 25 let koncertování.
PITOCHA, RUFUS, RACHOT STROJŮ,
BU-FU
jako host zahraje ZNOUZECTNOST
20.00 - 20.45 - BU-FU
21.00 - 21.45 - RUFUS
22.00 - 23.00 - ZNOUZECTNOST
23.15 -.00.00 - PITOCHA
00.15 - 01.00 - RACHOT STROJŮ
Dvě kapely, které v minulých ročnících soutěž vyhrály (Poslední konflikt a Psiskapsy)
již nekoncertují.
Vstupné: 130 Kč/100 KčS
PÁTEK 21. 10. – od 20.00
JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Betty Lee
Betty Lee vystudovala zpěv na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Začínala s kytarovým
duem Happy tree friends, následovala
spolupráce s vynikajícím českým jazzovým varhaníkem Ondřejem Pivcem, ze
které vzniklo její první album I wish you
love, které zpěvačka natočila v New Yorku.
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Aktuálně vystupuje s mnoha (nejen) jazzovými skupinami a projekty a se svou pozoruhodnou autorskou formací The Beadbeat.
Její charakteristický vokální projev místy
připomíná Norah Jones.
http://www.myspace.com/alzbetabettylee
Vstupné: 130 Kč/100 KčS
SOBOTA 22. 10. – od 20.00 Já
na bráchu Tour 2011
V rámci svého podzimního tour zahrají:
Deaf1Cult0 - HC Bordel Ostrava
http://bandzone.cz/deaf991
Street Machine - HC Pardubice
http://bandzone.cz/streetmachine
CrossCheck - HC Praha
http://bandzone.cz/crosscheck
Kill The Pain - Metalcore Domažlice
http://bandzone.cz/killthepain
Chátra 76 - hardcore Jedlova, Policka
http://bandzone.cz/chatra76
Dj Bulgar - breakbeat, drumNbass, dubstep, electro Turnov, Jihlava
Vstupné: 100 Kč
ČTVRTEK 27. 10. – od 20.00
DIVADELNÍ VEČÍREK
LiStOVáNí – Straka v říši entropie
Do Poličky opět zavítají staří známí scéničtí
předčítači z projektu LiStOVáNí, kteří pravidelně představují zajímavý knižní titul ve
zhruba hodinovém divadelním představení
s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem
a koncem. Tentokrát: bajky Markéty Baňkové, které byly minulý rok oceněny Magnesií Literou.
Bajky - pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíte, proč se hroch udrží na vodní hladině
i proč někteří samci nepohrdnou samičkou
z igelitu. Jak lišky prochází krizí středního
věku a kdo všechno chce být ideálem krásy.
Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku
a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak
může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i myši mají určitý
názor na kvantovou neurčitost. Jestli máte
špatné vzpomínky na fyziku, přijďte na
LiStOVáNí touto originální knihou. A jestli
fyzika nebere i vaše děti, vezměte je klidně
také, zažijí velmi příjemné doučování!
Vstupné: 80 Kč/60 Kč
V listopadu se můžete těšit na divadlo NABOSO – Magorův sbor + Jáchym Topol:
Uvařeno
PÁTEK 28. 10. – od 21.00
JASNÁ PÁKA - 30 let
JASNÁ PÁKA
Michal Ambrož - zpěv, kytara; David Koller - bicí nástroje, zpěv; Petr Váša – zpěv;
Vladimír Zatloukal - kytara, zpěv; Marta
Minárik – baskytara; Radovan Jelínek - kytara, housle, klávesy, zpěv; Petra Studená
– zpěv; Magdalena Ambrožová – zpěv.
Skupina Jasná páka byla založena v roce
1981.
Za necelé tři roky existence odehrála přibližně padesátku koncertů. Přesto se stačila
nesmazatelně zapsat do paměti těch, kteří
měli to štěstí vidět některý z nich na vlastní
oči. (Stala se dokonce předmětem zasvěcených a uznalých hovorů lidí, kteří ji nikdy
spatřit nemohli.)
Znovuzrození
V roce 2008 se pro příležitost slavnostního
zahájení provozu pražského multikulturníInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

ho centra Meet Factory rozhodli zakládající
členové Jasné páky, Michal Ambrož a David
Koller, po dlouhých pětadvaceti létech skupinu jednorázově obnovit. Radost ze společného hraní však vyústila v reinkarnaci
kapely.
Po koncertě rockotéka.
Vstupné: předprodej 180 Kč,
na místě 240 Kč
Předprodej od začátku října v IC a DK Polička.
SOBOTA 29. 10. – od 21.00
LITTLE SURPRISE JUNGLE NIGHT
Vstupné: do 22.00 hod. 50 Kč, poté 70 Kč
V LISTOPADU SE MŮŽETE TĚŠIT NA:
klubová kina, divadlo, MIDI LIDI, ska-punk festiválek, BUTY, Bluegrass a spoustu dalších akcí.
NEDĚLE 6. 11. – od 18.00
CESTOVATELSKÁ BESEDA
„Zveme všechny na povídání s promítáním
o horách, lidech a zážitcích v Tádžikistánu aneb EXPEDICE PIK KARL MARX
(6723 m)“. Těšíme se na vás, Petr Mazal
a Iva Dolečková.“
Vstupné: 20 Kč

Ekvádorem za
indiány
Ve čtvrtek 13. října v 19 hodin
v Divadelním klubu pořádáme
přednášku Ekvádorem za Kichwa
(kičua) Indiány. Besedu povedou
Pavel Chřestýš Blahůšek, který
dlouhá léta studuje tradiční způsoby života přírodních národů, pořádá kurzy a zážitkové semináře, a Dana Eberlová, která působí jako
terapeutka. Přicestují k nám z Ústí nad Labem.
Vyprávět budou o svých cestách po Ekvádoru,
o navštívených místech - Quito, rovníku, horách,
mořích, trzích. Zaměří se na východní část Amazonie a rodinu Indiánů Kitchwa a jejich život v rodině.
Promluví o projektu Ruku Kausai, což je rodinné
centrum v pralese zaměřené na ekoturistiku a podporu tamní přírody, léčení pomocí amazonské medicíny, zachování původních tradic, řemesel a způsobu
života v maximálním souladu s přírodou. Dozvíte
se i o léčivých rostlinách této oblasti - ayahuasce,
posvátném tabáku, o léčivce Uńa de gato neboli
Vilcacoře, ze které budete moci ochutnat čaj a možná
i likér, a další rostliny.
Program bude samozřejmě doprovázet multimediální projekce plná fotek a budete si moci osahat
něco málo autentických předmětů z Ekvádoru. Prostě můžete se těšit na zajímavou přednášku.
Všechny srdečně zveme.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE...

Čas
7.00
9.30
9.00
17.00
18.00
5. 10. 9.30
17.00
19.00

1. 10.
3. 10.
4. 10.

6. 10.

7. 10.

8. 10.

10. 10.
11. 10.

12. 10.

9.00
17.00
17.00
20.00
15.00
19.00
20.00
14.00
15.00
20.00
9.30
14.30
8.00
9.00
11.00
16.00
18.00
19.00
8.15
9.30
11.00
17.00
19.00

13. 10. 9.00
17.00
18.00
19.00

14. 10.

15. 10.

16. 10.

#

17. 10.

19.00
9.30
19.00
19.00
17.00
17.30
19.00
14.00
14.00
16.00
19.00
9.30
19.00

Název akce - popis
Jeníková špacírka - výlet po stopách malíře Jana Zrzavého
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Zdravé nošení dětí (přednáška)
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2
Fit po porodu
Fitness cvičení pro ženy
Beseda - Fratišek „Čuňas“ Stárek - Baráky, ostrovy svobody
Seniorská stopa
Drobci (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Obchodník s příběhy - literární hra pro dospělé
Průběh porodu z pohledu porodní asistentky (přednáška)
Klubové kino - Cesta do pravěku, ČSSR 1955
FIMO PLNÉ BAREV - dílna pro starší žáky, studenty i dospělé
Kurz tance a společenské výchovy
Hudební večírek - Debustrol, D.O.P.
Vernisáž výstavy Marka Rejenta Zoozoom
Den seniorů - o pohodové odpoledne se postarají brněnští Kamarádi
Koncert Martina Kováře - hosté David Deyl, Kristýna Daňhelová a další
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Sebeobrana pro seniory
Lidice - �lmové představení pro školy
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Lidice - �lmové představení pro školy
Pohádkové malování s Martinou pro maminky (výtvarná dílna)
Auta 2 - před představením bude uváděn i před�lm Havajské prázdniny
�lm Solartaxi - Around the wordl with the sun
Lidice - �lmové představení pro školy
Fit po porodu
Lidice - �lmové představení pro školy
Fitness cvičení pro ženy
Jiří Černý - RO©KOVÁNÍ aneb Antidiskotéka
Den otevřených dveří
Drobci (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Bezplenková komunikační metoda (přednáška)
Jitky kytky - Barvy podzimu
Ekvádorem za Kichwa (kičua) Indiány - přednáška o cestách po Ekvádoru,
projektu Ruku Kausai atd.
Mozart na Bertramce - koncert v rámci KPH při TD
Zdravé vaření pro celou rodinu
Arteterapeutický večer pro ženy
Kurz tance a společenské výchovy
Zákrejsova Polička - Těžká Barbora - Ochotnický spolek Tyl Polička
Vernisáž výstavy Kalendář 11
Koncert Skřivanů: Pitocha, Rufus, Rachot strojů, BU-FU, host: ZNOUZECTNOST
Drakiáda
Zákrejsova Polička - Zlatý kolovrat
Kejklíř - divadlo pro děti
Zákrejsova Polička - Tornádo - Ochotnické divadlo Boskovice
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Zákrejsova Polička - Žena v trysku století - Student. div. při ZUŠ V. Nováka Skuteč

Místo konání
zájezd
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
čítárna Městské knihovny
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Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
tělocvična Gymnázim Polička
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
o.s. Náš Martinů http://www.cbmpolicka.cz/cs/nas-martinu
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Město Polička, TD
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Pontopolis
www.pontopolis.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Tylův dům
Klub občanů Stříteže
Divadelní klub
Letiště Polička
Tylův dům
CBM
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům

Ekocentrum Skřítek
Tylův dům
MaTami o.s.
MaTami o.s.
Tylův dům
Tylův dům
Galerie Kabinet Střítež
DST
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Městská knihovna + CBM
Tylův dům
MaTami o.s.
Tylův dům

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

www.ekocentrumskritek.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
602 315 215
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
Čas
18. 10. 9.00
16.00
17.00
19.00
19. 10. 9.30
13.30
17.00
17.00
19.00
20. 10. 16.30
17.00
21. 10. 19.00
20.00
22. 10. 14.00
14.00
20.00
23. 10. 19.00
24. 10. 9.30
25. 10. 9.00
16.00
19.00
19.00
26. 10. 8.45
9.30
14.00
17.00
19.00
27. 10. 9.00
9.00
14.00
17.00
20.00
28. 10. 18.00
21.00
29. 10. 14.00
21.00
30. 10. 19.00
31. 10. 9.30
3. 11. 17.00
6. 11. 18.00

Název akce - popis
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Pohádkové malování s Lenkou
Základy práce na pc a Windows pro dospělé
Zákrejsova Polička - Hrabě Monte Cristo - ZUŠ Bystré
Fit po porodu
Podzimní aranžování
Fitness cvičení pro ženy
Tea Bag Folding - dílna pro starší žáky, studenty a dospělé
Zákrejsova Polička - Zdravý nemocný - Vicena Ústí nad Orlicí
Zasedání Městského zastupitelstva
Příznivý vliv masáží a vonných olejů na zdraví dětí a kojenců (přednáška)
Kurz tance a společenské výchovy
Jazzové setkání - Betty Lee
Vernisáž výstavy „Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět“
Vernisáž výstavy „Mám ráda“
Já na bráchu tour: Deaf1Cult0, Street Machine, CrossCheck, Kill The Pain,
Chátra 76, Dj Bulgar
Miláček Anna - komedie o tom, že není šikovné přivést domů milence právě…
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Pohádkové malování s Majkou (výtvarná dílna)
�lm Shitkredit
Strom života - �lm s Bradem Pittem v hlavní roli
Výlet plný zážitků - akce o podzimních prázdninách
Fit po porodu
Hrátky s pamětí
Fitness cvičení pro ženy
Autorské čtení a beseda s Kateřinou Tučkovou - Vyhnání Gerty Schnirch
Den pro šikulky - akce o podzimních prázdninách
Horolezecká stěna
Narozeninové zpívání
Beseda o kojení
Divadelní večírek: LISTOVÁNÍ - Straka v říši entropie
Hranaté pedigové košíky - dílna pro SŠ, dospělé a pedagogy
Koncert: Jasná páka
Odpoledne s dechovkou - Astra Svitavy
Little surprise JUNGLE NIGHT
Příbuzné si nevybíráme - komedie plná brilantních dialogů a situačních zvratů
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Péče o novorozené miminko
Cestovatelská beseda: „Expedice Pik Karl Marx (6723 m)“.

Název akce - popis
10. 9. - 10. 11. 64. Umělecký salon v Poličce
1. 10. - 30. 10. Doteky krásy - výstava Libuše Müllerové
8. 10. - 6. 11. Marek Rejent - Zoozoom
17. 10. - 31. 12. Kdyby dřevo promlouvalo… z cyklu výstav o zapomenutých řemeslech našich předků
20. 10. - 21. 10. Den Stromů - hravě-naučný program pro MŠ a ZŠ
22. 10. - 31. 12. Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět
26. 10. - 28. 10. Dámy v sedle - podzimní přírodou - akce o podzimních prázdninách
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Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
ZŠ Na Lukách
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
jídelna DPS Penzion
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Tylův dům
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Město Polička
www.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz

Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
CBM
KINO Tylův dům
SKUTEČ
Centrum Bohuslava Martinů
společenská místnost DPS Penzion
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna
SVČ Mozaika
ZŠ Na Lukách
jídelna DPS Penzion
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub

DST
Tylův dům
MaTami o.s.
MaTami o.s.
MaTami o.s.
Pontopolis
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
MaTami o.s.
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
Městská knihovna
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
MaTami o.s.
DST
SVČ Mozaika Polička
DST
Tylův dům
DST
Tylův dům
MaTami o.s.
MaTami o.s.
DST

Místo konání
Městská galerie v barokní radnici
salónek B. M. v TD
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
JK Vraník Stašov

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Ekocentrum Skřítek
www.ekocentrumskritek.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.pontopolis.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.matami.webnode.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.knihovna.policka.org
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.matami.webnode.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.matami.webnode.cz
www.matami.webnode.cz
www.divadelniklub.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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V POLIČCE...

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava Martinů v Poličce na
říjen připravilo Městské
muzeum a galerie Polička,
Městská knihovna Polička,
Pontopolis o. s., Náš Martinů
o. s. a MaTami o. s.
VERNISÁŽ
Marek Rejent - Zoozoom
Sochařský projekt Zoozoom je další z mnoha
autorových výtvarných prací, které se tematicky
obracejí ke kraji Českomoravské vysočiny. Tentokrát
jde, jak název napovídá, o zaostření a zaměření
pozornosti převážně na zvířecí obyvatele tohoto
malebného, ale taky drsného a nepoddajného kraje,
skrývajícího mnohá překvapení a vizuální zážitky.
Na jedné straně jakési panoptikum hospodářských
zvířátek s jejich otiskem v podobě a vlastnostech lidí,
nazvané „Vesnický Pantheon“, naproti tomu svět
tvorů divokých a neochočených, skutečné odhalení
„pravdy“ o poměrech v lesích, lukách i jinde. Džungle
jménem Vysočina plná barev a zvuků. Vernisáž se
uskuteční v sobotu 8. října ve 14 hodin v Centru Bohuslava Martinů.
Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět…
- výstava, která přibližuje svět lidí s postižením
zraku, sluchu a hybnosti…
22. října - 31. prosince 2011
Jak fungují jednotlivé smysly a jak se žije lidem,
kteří mají některý z těchto smyslů poškozen nebo
o něj zcela přišli, představí ojedinělá interaktivní
výstava Jak se žije s handicapem aneb Poznat
znamená porozumět…, jejímž autorem je Dětské
muzeum v Brně a Klub Ámos z Ostravy. Seznámíte
se s běžnými denními povinnostmi a strastmi handicapovaných. Ve výstavních sálech jsou připraveny
také kompenzační a rehabilitační pomůcky ale také
několik aktivit, při kterých se můžete vžít do role postiženého. Na vlastní kůži si vyzkoušíte, jaké překážky způsobují postiženým lidem největší problémy,
a sami se přesvědčíte o tom, jak nesnadné mohou
být i věci zdánlivě jednoduché a všední. Společně
tak nahlédneme do života nevidomých, neslyšících
i vozíčkářů a pokusíme se porozumět jejich světu.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 22. října
ve 14.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.
„Mám ráda“ – výstava obrazů klientek Domu na
rozcestí ve Svitavách
22. října - 31. prosince 2011
Obrazy namalovaly klientky s mentálním postižením za letních dní v rámci pravidelných arteterapeutických setkání. Arteterapie je pro klientky s mentálním postižením velice přínosná, zejména v oblasti
jejich osobnostního růstu, v rozvoji tvořivosti a realizace. Dům na rozcestí ve Svitavách, kde ženy žijí, je
příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která
poskytuje osobám s mentálním postižením podporu
a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb
a vytváří důstojné životní podmínky klientů tak, aby
byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich
vrstevníků.
Výstava bude zahájena v sobotu 22. října
ve 14.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů.

z nejstarších materiálů, který lidé od nepaměti zpracovávali. Společně nahlédneme do časů minulých,
seznámíme se s řemesly a řemeslníky, kteří ze dřeva
vyráběli praktické, užitečné i krásné předměty. Tak
pochopíme, jaký význam mělo a má dřevo pro člověka a jeho život, a kde všude nám slouží.
Stěna pro jedno dílo v říjnu představí své fotografie Markéta Kutilová. Výběr z tvorby je k vidění od 1. do 31. října 2011. Vstup volný.
POJĎME NA MARTINŮ – Písňová
tvorba I.
- přednáška hudebního cyklu o životě a díle Bohuslava Martinů
Písně zaujímají v tvorbě Bohuslava Martinů významné místo. Skladatel napsal více než 100 písní
a písňových sbírek pro sólový nebo sborový zpěv. Počátek tvůrčí cesty reprezentují zejména příležitostné
písničky pro přátele a orientem inspirované písňové
cykly Kouzelné noci a Nipponari.
Od počátku 30. let se Martinů obrátil k české
a moravské lidové poezii, z níž pak těžil ve své vokálním díle až do konce života. Přednáška se koná ve

čtvrtek 20. října v 18.00 hod. v přednáškovém
sále Centra Bohuslava Martinů. Pořádá o. s. Náš
Martinů. Vstupné 30 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
Vánoce v proměnách času
- výstava o tom, jak lidé v minulosti slavili vánoční
svátky
19. listopadu 2011 – 8. ledna 2012
Nejradostnějšími svátky v roce jsou Vánoce.
Mnoho zvyků a obyčejů spjatých s tímto časem
však už mezi lidmi vymizelo. Oslavu Vánoc si dnes
nejvíce spojujeme s nazdobeným vánočním stromem a dárky. Výstava Vánoce v proměnách času
vám chce proto ukázat, jak vánoční svátky prožívali
lidé v dřívějších dobách, jak se na Advent připravovali, jaké drželi zvyky, jak zdobili vánoční stromek,
a jaké pochutiny si např. prostřeli na štědrovečerní
stůl. Vrátíme se proto do 19. století a nahlédneme
do skromné světnice venkovského stavení, ale i do
honosnějšího měšťanského bytu. Dobový nábytek
a dárky nám ale také představí, jak se slavily Vánoce
v 50. nebo 80. letech 20. století, a co naše babičky,
dědečkové nebo rodiče nacházeli pod vánočním
stromečkem.

Inspirace z České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
10. - 15. 10. - XVII. ročník mezinárodního jazzového festivalu
„Jazz Goes to Town“
Týden trvající mezinárodní
přehlídka jazzové hudby, každý den 1-2 koncerty,
vyvrcholí hlavním festivalovým večerem, kde se
představí čtyři soubory špičkové české, evropské
i světové úrovně. V dramaturgii je žánrově zastoupeno blues, mainstream, free jazz, funky, word
music, big bandy, sólo piano recitál.
CHEB
1. 10. - FESTIVAL Divadlo jednoho herce
19.00 hod. - studio d - Dokonale křehká cesta
k růžovým poutům (ZDCH) - Jedná se o autorské
monodrama o herci, jehož osud navždy změní angažmá v nekonečném seriálu. V 21.00 hod. - jazzrockcafé - Na ležáka - Večer stand-up komedií.
JINDŘICHŮV HRADEC
8. 10. - Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Ukončení turistické sezóny v JH spojené s tradiční cyklistickou vyjížďkou, pro účastníky akce
připraven doprovodný program a soutěže pro
nejmenší.

Kdyby dřevo promlouvalo… - drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava Martinů o krásných
stromech a užitečném dřevu…
17. října - 31. prosince 2011
Kdyby dřevo promlouvalo… je název první výstavy z tematického cyklu Zapomenutá řemesla našich
předků, který pravidelně v podzimním čase představí zajímavou a dnes už mnohdy zapomenutou
rukodělnou práci a zručnost řemeslníků. První z naučných výstav vznikla ve spolupráci s Regionálním
muzeem v Chrudimi a je věnována kráse stromů,
rozmanitosti dřeva a jeho využití. Dřevo je jeden
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

KUTNÁ HORA
2. 10. – Zámecké jezdecké slavnosti – Hubertova jízda (NZM Kačina)
Na zámku Kačina u Kutné hory se od 10 do
17 hod uskuteční tradiční Zámecké jezdecké
slavnosti. Připraveny jsou ukázky jezdeckého
umění, tržiště, ale také prohlídky aktuálních
výstav a expozic. Bohatý program je čeká i na
ty nejmenší.
LITOMYŠL
do neděle 30. října - 85 let a 85 dní s Olbramem
Zoubkem a jeho sochami
Oslavte s námi 85. narozeniny Olbrama Zoubka
s jeho sochami. Výstava je přístupná v zámeckém
sklepení, otevřeno o víkendech 10 - 16 hod Při
prohlídce doporučujeme ochutnávku vín z řady
Chateau Litomyšl
POLIČKA
8. 10. – 6. 11. - Marek Rejent – Zoozoom
Srdečně vás zveme na výstavu v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Sochařský projekt
Zoozoom se tematicky obrací ke kraji Českomoravské vysočiny, především se věnuje místní fauně.
Vernisáž se uskuteční v sobotu 8. října ve 14 hodin
v Centru Bohuslava Martinů.
TELČ
8. 10.2011 - Výlov Štěpnického rybníka
V 8.00 hod proběhne Na Baště za doprovodu
živé hudby tradiční výlov Štěpnického rybníka,
spojený s prodejem živých a smažených ryb
(pstruzi, kapři).
TŘEBOŇ
8. 10. - Třeboňské jabkobraní
Od 9.00 hod Masarykovo náměstí v Třeboni
zaplaví jablková vůně. Informační a kulturní
středisko pořádá první ročník Jabkobraní neboli
Slavnosti jablka. Bude k vidění lisování moštu,
připravena je nejen ochutnávka čerstvého moštu,
ale i rekordně dlouhý štrúdl. Bohatý program je
zajištěn po celý den.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
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Program RC MaTami
Stává se, že se setkáme s tím, že MaTami, o.s. někdo nezná. Proto padlo rozhodnutí opětovně uveřejnit několik slov o nás. Kdo jsme? Kam směřujeme?
Co vám můžeme nabídnout? Či kdy jsme tu pro vás?
Tak tedy …
1) Názvu poličského MaTami dala vzniknout tři
až nadpozemsky krásná slovíčka máma-táta-mimi.
Jsme rodinné centrum a jsme zejména maminky
na mateřské a rodičovské dovolené. Ne, že bychom
doma s ratolestmi neměly co na práci, ale dospěly
jsme k názoru, že něco z našeho vlastního potenciálu můžeme rozdat i ostatním. Sdružení bylo zaregistrováno v červnu roku 2009, od listopadu 2010
sídlíme ve vlastních prostorách v Centru Bohuslava
Martinů.
2) Vytčeným cílem je vytvořit bezbariérový
a otevřený prostor, kde by se mohli potkávat všichni,
komu jsou blízká témata mateřství a rodičovství
vůbec, mj. trávení volného času s dětmi, sociální
začlenění rodin s dětmi, rozvíjení rodičovských
kompetencí, další vzdělávání v této oblasti.
3) Naše aktivity probíhají po celý školní rok a jdou
rozdělit na pravidelné a nepravidelné - tematické.
Soupis obojího pravidelně uvádíme na vlastních
webových stránkách, na Facebooku i na stránkách
Jitřenky.
Jsme tu pro vás téměř každý den, například během
lekcí cvičení - s dětmi, pro děti i bez dětí, kroužků pro rodiče s dětmi, výtvarných a kreativních
dílniček, logopedického semináře či ukázkového
semináře o zdravém vaření. Program doplňujeme
přednáškami z různých oborů, dobročinnou činností i nárazovými akcemi vlastními i těmi konanými ve
spolupráci s ostatními místními organizacemi.
Kromě toho jsou vám na našich webových
stránkách k dispozici on-line poradny (zdravotní,
logopedická, sociální, personální, fyzioterapeutická
a zdravé výživy).
Přijďte za námi i vy. Těšíme se na vás!
Pravidelný program
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Pro maminky s dětmi
každé pondělí 9.30 – 11.30
Pravidelné fitness lekce určené pro aktivní rodiče,
kteří se chtějí udržet v kondici a strávit smysluplný
čas se svými dětmi. Cvičí se střídavě s dětmi i bez
nich, a to především formou her.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
DROBEČCI (od 0 do 1 roku, děti nechodící)
Pro maminky s miminky
každé úterý 9.00 – 12.00
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. - 2. 10.

MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 619 670
8. - 9. 10.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
15. - 16. 10. MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 61 4
22. - 23. 10. MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
28. 10.
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
29. - 30. 10. MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
5. - 6. 11.
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Fit po porodu
Pro maminky s miminky po porodu, po ukončeném šestinedělí, ale i pro ženy, které miminko
plánují.
každou středu 9.30 - 11.30
Pravidelné kondiční cvičení za účelem protažení
celého těla, posílení oslabených svalů, podpoření
laktace a zlepšení celkového držení těla.
Povede: Soňa Kováčová, DiS.
Fitness cvičení pro ženy
každou středu 17.00 - 18.00
Pravidelné fitness lekce, které zapojují rovnoměrně celý svalový aparát. Tím umožní začátečníkům i pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet
aerobní zdatnost organismu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.

spěláka. K dispozici budou šicí stroje, šicí potřeby
i bavlněné látky (ale můžete si přinést i svoji látku,
nejlépe dva různé vzory či barvy o rozměru 32 40cm (dle velikosti XS-XL)). O děti bude postaráno
v dětském koutku.
Povede: Martina Mihulková
Zdravé vaření pro celou rodinu - Jak neprovařit
celý den!
14. 10. 2011 (pátek) od 9.30 do 12.30
Tentokrát si pěkně zavaříme, na pořadí totiž
bude ukázkový jídelníček od snídaně do večeře
pro celou rodinu doplněný o nevšední rady i upozornění.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
Tvořivý večer pro ženy
Arteterapeutický večer pro ženy nejen na MD
14. 10. 2011 (pátek) od 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.
Přihlašujte se přes sms na tel: 777 619 234.
Počet míst omezen. (Přednostní právo členů pro
přihlášení končí týden před konáním akce, poté
dle pořadníku.)
Povede: Majka Mitášová (arteterapeut)

DROBCI (od 1 do 3 let, děti chodící)
Pro rodiče (prarodiče, tety, strýce…) s dětmi
každý čtvrtek 9.00 – 12.00
POZOR! 20. 10. se tato akce ruší
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Míša Vomáčková
Cyklus přednášek „Předporodní
povídání“ (pokračování v listopadu)
Průběh porodu z pohledu porodní asistentky
6. 10. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod
Přijetí do porodnice. První, druhá a třetí doba
porodní.
Přednášející: Jarka Praxová, DiS. (porodní asistentka litomyšlské porodnice)

Pohádkové malování s Lenkou
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 2- 4 let
18. 10. 2011 (úterý) od 16.00 hod.
Na téma babí léto si vyrobíme podzimní dekoraci, přijďte si vytvořit něco pěkného společně
s maminkou, babičkou, tátou, dědou nebo nějakým
jiným dospělákem.
Povede: Lenka Kunčíková

Bezplenková komunikační metoda
13. 10. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod
Čisté, suché a spokojené miminko aneb přirozená hygiena nemluvňat
Přednášející: Mgr. Michaela Vomáčková (speciální pedagog, se svou dcerkou aplikuje BKM od
narození)
Příznivý vliv masáží a vonných olejů na zdraví
dětí a kojenců
20. 10. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod
Seznámení s technikami a postupy masáží,
informace o účinnosti masáží u zdravých i nemocných dětí.
Přednášející: MUDr. Hana Vltavská
Beseda o kojení
27. 10. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod
Význam kojení, jeho správná technika a řešení
problémů, které mohou při kojení nastat.
Přednášející: Lenka Tulisová (laktační poradkyně)

Pohádkové malování s Majkou
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi od 4-7 let
25. 10. 2011 (úterý) od 16.00 hod.
Na téma babí léto si děti vyzkouší enkaustiku,
horkým barevným voskem si zkusíme namalovat
barevný podzimní obrázek, který můžete použít
třeba jako přáníčko nebo pohlednici :-).
Povede: Majka Mitášová
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
„Prosíme všechny, kdo mají přebytečné látky,
šicí potřeby, výtvarný materiál, barevné papíry
apod., ať je donesou do RC MaTami (CBM - poličské muzeum). Budou sloužit k dovybavení našeho
centra. Vše využijí děti a maminky při výtvarných aktivitách. Děkujeme.“

Péče o novorozené miminko
3. 11. 2011 (čtvrtek) v 17.00 hod
Povídání o tom, co může maminka očekávat po
narození miminka.
Přednášející: MUDr. Zuzana Reifová (lékařka na
novorozeneckém oddělení ve Svitavách)
Cena: 40 Kč (pro členy 30 Kč). Každá 3. navštívená přednáška zdarma.
Ostatní přednášky, semináře a dílny
Nošení dětí v šátku nebo v nosítku
4. 10. 2011 (úterý) v 17.00 hod
Přijďte si vyzkoušet jednoduché úvazy šátků
a poslechnout si, jaké výhody nošení dětí přináší.
Přednášející: Mgr. Michaela Vomáčková
Pohádkové malování s Martinou pro maminky
Výtvarná dílna pro maminky.
11. 10. 2011 (úterý) od 16.00 hod.
Na téma babí léto si maminky budou moci ušít
jednoduchý oboustranný klobouček na dítko i doInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Cena:
Pravidelné aktivity:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
Tvořivý večer pro ženy:
50 Kč (cena pro členy 40 Kč)
Fitness cvičení pro ženy
30 Kč
(Informace o členství získáte
od lektorek aktivit.)
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

PONTOPOLISí akce na říjen
Úterý 11. října od 19.00 hodin promítání v CBM
Solartaxi – Around the World with
the Sun Erik Schmitt, Německo,
2010, 68 min.
Svižně sestříhaná roadmovie Erika
Schmidta s energickou hudbou a pozoruhodnými obrázky z netradiční cesty solárním vozidlem ukazuje splnění jednoho
dětského snu, který by mohl zásadním
způsobem přispět k celosvětovému snížení emisí.
Jako malý kluk si Louis Palmerna kreslil
do sešitu auto na sluneční pohon. Jeho
snem bylo objet v něm celý svět. Po dvaceti letech se už jako učitel na základní
škole ve švýcarském Luzernu ke svému
snu vrátil a s pomocí několika nadšenců
ho začal realizovat. V létě roku 2007 tak
spatřil světlo světa první prototyp vozidla,
které díky solárním panelům umístěným
v přívěsu bylo schopno nepřetržitého provozu pouze na sluneční pohon. Cesta tedy
mohla začít!!!
Vstup zdarma
Středa 12. října od 19.00 hodin v CBM
RO(C)KOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM
Další ze série oblíbených Antidiskoték
J. Černého.
Tento poslechový večer bude složený
z nových i starých hudebních nahrávek

Poličští filmaři
v Českém Krumlově

různých žánrů z domova a zahraničí. Vše,
co je pro Jiřího Černého zajímavé a podstatné, by mohlo zajímat i vás.
Vstup 50 Kč

Do obchodní sítě v Českém Krumlově byl uveden
nový krátkometrážní film o tomto krásném městě,
který vznikl v poličské tvůrčí dílně kameramana
a režiséra Miroslava Roušara a scénáristy Františka Zbořila. Film má kromě české verze i anglickou,
o jejíž překlad a dabing se postaral v Británii žijící
poličský patriot Jan Edlman.

Úterý 25. října od 19.00 hodin promítání v CBM
Shitcredit - Martin Řezníček,
Česká republika, 2010, 31 min.
„Chtějí po mně 300 000 za jeden podpis
a za to, že jsem si od nich žádný peníze nevzala,“ zpovídá se v dokumentu Šitkredit
žena, kterou, stejně jako mnoho dalších,
zlákala možnost snadné a rychlé půjčky.
I když si žena celou transakci rozmyslela
a od smlouvy odstoupila, nevýhodné podmínky umožnily úvěrové firmě obstavit
její dům. Martin Řezníček ve snímku
Šitkredit divákům a divačkám přibližuje
neetické praktiky těchto firem a jejich
dopady na osudy konkrétních dlužníků,
většinou lidí s nízkými příjmy. V prostředí špatně regulovaného trhu s půjčkami
může i jediná zpožděná platba znamenat
pro úvěrovou firmu dlouholetý pravidelný
příjem – navzdory tomu, že jejich dlužníci
nemají žádný majetek.
Vstup zdarma
Více na www.pontopolis.cz
Podporují nás: MŠMT, město Polička, Centrum
Bohuslava Martinů

Malý velký koncert
Pár malých plakátků umístěných na poslední
chvíli zval na neobvyklou akci spolku Náš Martinů.
Přesto byl sál B. Martinů zcela plný.
Poličku navštívila Hana Böhm Robotková, žijící
od roku 2003 v Lucembursku, a sama projevila
zájem uspořádat malý koncert s výkladem o jednom
díle Bohuslava Martinů.

Jistě stojí zato, abyste se seznámili s jejím životopisem. Pochází z Bystřice nad Pernštejnem. Její
muzikantský talent ji přivedl ke studiu klavírní hry
na brněnské konzervatoři a Janáčkově akademii
muzických umění. Kromě toho na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity studovala francouzštinu
a hudební vědy. Někomu by to stačilo, ale Robotková
odešla studovat klavír a komorní hru do Paříže, na
École normale de Musique a na Schola cantorum.
Stačí? Ne. Navštěvovala Sorbonnu a absolvovala ji
diplomovou prací o jednom díle Bohuslava Martinů
Ariadné a jeho libretu k tomuto dílu od Georgese
Neveuxe.
Dostávám se k náplni koncertu s ukázkami tohoto
díla doprovázenými slovním výkladem. Málo se ví
o zvláštním, řekl bych nijak zdůrazňovaném, přátelství mezi oběma partnery. Zatímco o Martinů je
známo, že byl kromě své skladatelské geniality také
velmi společenským, otevřeným a vtipným člověkem, o Georgu Neveuxovi platí pravý opak. Přestože
jeho literární život byl bohatý a jeho díla ceněna, od-

mítal tvrdošíjně publicitu a nikdy nesouhlasil, aby
o něm byla napsána biografie.
Je zásluhou Robotkové, že dokázala přimět dceru
spisovatele, aby jí o svém otci řekla nejen životopisné
údaje, ale i to, co věděla o písemných stycích svého
otce s Martinů. K osobnímu setkání obou autorů
však nikdy nedošlo.
Martinů zaujalo dílo Georgese Neveuxe o Ariadné
a Théseovi. Tato historie je obecně známá, ale spisovatel se zaměřil na duševní stav Ariadny, opuštěné na
ostrově Naxos mythologickým hrdinou. Po zármutku a bolesti nad Théseovou zradou však Ariadné zažívá pocit volnosti a vlastního sebeuvědomění. Právě
to zaujalo Martinů a to je jádrem operního příběhu,
který nám v klavírních ukázkách Robotková virtuózně předvedla. Upozornila na některé motivy, které
se v díle objevují, transponované do různých tónin
i rytmů a vedoucí k pochopení obdobných proměn
v duši Ariadny.
Večer měl vynikající atmosféru a v dopise panu
Jaroslavu Novotnému, protagonistovi večerů Náš
Martinů, paní Robotková píše mimo jiné:
„…Moc se mi v Poličce u vás líbilo, bude to jedna
z nejkrásnějších koncertních vzpomínek. Tento
víkend náhodou zrovna přijede do Lucemburska
můj bývalý profesor z Brněnské konzervatoře
Milan Bialas a budu mu o vás vyprávět. Je
předsedou Společnosti skladatelů a hudebních
interpretů, takže má mnoho hudebních kontaktů.
Určitě bude znát nějaké nadšené muzikanty, kteří
by za vámi rádi přijeli.
Moc prosím pozdravujte všechny nadšené Martinůovce. Děkuju a přeju mnoho zdaru.
Hana Böhm Robotková.“
Co k tomu dodat.
A. Klein, foto P. Mohelník

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

Kardiaci v říjnu
Svaz postižených civilizačními chorobami
Kardio klub Svitavy pořádá pro příznivce kondičních vycházek zajímavý výlet PO STOPÁCH
OSKARA SCHINDLERA, který byl svitavským
rodákem a zachráncem 1 200 židovských občanů.
Pěší vycházka z Mor. Chrastové do Rozhraní. Délka trasy 6 km. Sraz účastníků v sobotu
15. října 2011, odjezd vlakem do stanice Mor.
Chrastová v 8.10 hod.
Účastníci z Poličky odjezd z vlakového nádraží v 7.30 hod.
Neseďte doma, pojďte s námi za poznáním do
přírody. Na všechny se těší kardio klub.
Jan Pokorný

Divadla v Divadelním
klubu
Pro sezónu 2011/2012 jsme připravili pravidelné divadelní čtvrtky.
Začínáme 27. října oblíbeným projektem Listování, tentokrát knihou Straka v říši entropie.
11. 11. nás poctí návštěvou divadlo Naboso, které
uvede hru J. Topola Uvařeno a koláž Magorův
sbor. Vánoční měsíc zahájíme 1. 12. s hudebně-divadelním uskupením Jelení loje (hra Back to
Bullerbyn a koncert), mezi svátky se pravděpodobně odehraje některé z představení z repertoáru kočovné společnosti POPRASKD.
Začátky ve 20.00 hod., občerstvení zajištěno.
Srdečně vás zveme.
Lukáš Zrůst

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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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

FIMO PLNÉ BAREV
- výtvarná dílna pro žáky od 3. třídy
ZŠ, studenty, dospělé a pedagogy
- vyrobíte si náušnice, přívěšek či
cokoli jiného ve vašich oblíbených
barvách
Termín: pátek 7. 10.
Čas:
15.00 – 17.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč, 80 Kč s členskou kartou
Lektorka: MUDr. Hana Vltavská
Přihláška: do středy 5. 10.
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 752 624
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
JITKY KYTKY - barvy podzimu
- dílna pro studenty a dospělé
- aranžování domovního znamení
v barvách podzimu
Termín: čtvrtek 13. 10.
Čas:
18.00 hod
Cena:
180 Kč, (v ceně je veškerý materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Přihlášky: do 10. 10.
Lektor:
Jitka Vápeníková
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
PAPÍROVÍ DRACI
- dílnička pro rodiče s dětmi a starší
děti
- vyrobíte a namalujete si vlastního
draka, se kterým si můžete zalítat
třeba na naší Drakiádě nebo jen tak
doma pro radost
Termín: bude upřesněno na www. mozaika-policka.cz
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
140 Kč, 130 Kč s členskou kartou
S sebou: pracovní tričko
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 752 624
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
DRAKIÁDA
- akce pro širokou veřejnost
- přijďte si s námi zalétat se svým
dráčkem na velký dračí slet
- losování ze všech návštěvníků
- 1. cena – let letadlem nad Poličkou
(ihned po akci)
- děti s vlastnoručně vyrobenými
draky získají drobné dárky
- DOPROVODNÝ PROGRAM
Termín: neděle 16. 10.
Čas:
14.00 – 16.00
prezence od 14.00 – 15.00
Místo:
Letiště Polička
Cena:
20 Kč/drak - akce je finančně podpořena Pardubickým krajem
Přihláška: bez přihlášek
S sebou: draka, teplé oblečení, dobrou náladu
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 752 624
Akce se za velmi nepříznivého počasí nekoná – aktuální info těsně před
akcí na www.mozaika-policka.cz
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Základy práce na PC a Windows
pro dospělé
Termín:
úterý od 18. 10. – leden 2012/10 lekcí
Čas:
17.00 -18.30 hod
Místo:
ZŠ Na Lukách, učebna PC
Cena:
bude upřesněna podle počtu přihlášených účastníků / cca 1000 Kč
Přihlášky: do 15. 10. s platbou - počet účastníků je
omezen
Lektor:
Pavla Šenková
Info:
Jitka Vápeníková, 461 725 352,
736 752 624
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
TEA BAG FOLDING
- dílnička pro žáky II. stupně ZŠ, studenty a dospělé
- skládání a následné lepení čajových
sáčků do fantastických obrazců. Vznikají tak krásná abstraktní díla. Tato
technika patří do jednoduchých forem
starého japonského umění origami
Termín: středa 19. 10.
Čas:
17.00 – 19.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
40 Kč, 30 Kč s členskou kartou
Lektor:
Hana Havlíčková
Přihláška: do pondělí 17. 10.
S sebou: můžete si přinést vlastní papírové čajové sáčky
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 752 624
Ukázka a možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz

PODZIMNÍ PRÁZDNINY- akce pro děti
ve dnech školního volna
DÁMY V SEDLE - PODZIMNÍ PŘÍRODOU
- tradiční akce pro členy zájmového
kroužku JK VRANÍK
Termín: 26.10 – 28. 10.
Čas:
odjezd středa 9.00 hod – příjezd pátek
18.00 hod
Místo:
JK VRANÍK STAŠOV
Cena:
600 Kč (v ceně je zahrnuto ubytování
a stravování)
Vedoucí: Irena Chroustovská
Přihláška: do 21. 10.
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605 431 034
Možnost přihlášení na akci na www.
mozaika-policka.cz
VÝLET PLNÝ ZÁŽITKŮ
- pro děti 2. – 5. tříd
- celodenní výlet vlakem do interaktivní
expozice kamenictví a obuvnictví ve
Skutči s návštěvou kamenolomu
Termín: středa 26. 10.
Čas:
8.45 hod sraz na vlakovém nádraží, příjezd v 15.15 hod
Cena:
70 Kč (cena zahrnuje vstupné a cestovné)
Přihlášky: do pátku 21. 10., s přihláškou obdržíte
písemné bližší informace
Info:
Richard Brabec tel: 461 723 703,
723 160 786
Možnost přihlášení na akci na www.
mozaika-policka.cz

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

DEN PRO ŠIKULKY
- dílna pro děti od 3. třídy
- ušijeme si skřítka, který vám
bude hlídat pokojíček - šití v ruce
i na šicím stroji.
Termín: čtvrtek 27. 10.
Čas:
9.00 hod – 15.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč (v ceně je oběd a pití po celý
den)
S sebou: svačinku a popřípadě nějakou dobrůtku
Vedoucí: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 21. 10.
Info:
Zdeňka Švecová, tel: 461 725 352,
736 752 624
Možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz
HOROLEZECKÁ STĚNA
- pro děti z 1. – 5. tř. ZŠ
- aktivní a zábavné dopoledne plné
pohybu. Lezení po horolezecké stěně a různé míčové hry jako kopaná
pro kluky a vybíjená pro holčičky,
aj.
Termín: čtvrtek 27. 10.
Čas:
9.00 – 12.00 hod
Místo:
hala ZŠ Na Lukách
Sraz:
9.00 hod před vchodem do haly
Cena:
30 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Přihláška: do pátku 21. 10.
S sebou: sportovní oblečení, láhev s pitím,
svačinka
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 752 624
Možnost přihlášení na akci na
www. mozaika-policka.cz
HRANATÉ PEDIGOVÉ KOŠÍKY
- dílnička pro SŠ, dospělé a pedagogy (kurz je akreditován)
Termín: pátek 28. 10.
Čas:
9.00-15.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
280 Kč, 250 Kč s členskou kartou
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 25. 10.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Ukázka a možnost přihlášení na
akci na www. mozaika-policka.cz
Připravujeme na měsíc listopad:
Lampionky pro malé broučky – dílnička pro
rodiče s dětmi.
Svatomartinský večer s broučky 11. 11. – akce
pro širokou veřejnost.
Čertíci a čertice – dílnička pro rodiče s dětmi.
Výtvarná dílna pro dospělé.
Od 3. 10. začínají v SVČ Mozaika zájmové
kroužky.
V zájmových kroužcích jsou ještě volná místa
a také se v nabídce objevily novinky jako dětská
jóga a keramika pro malé děti.
Přihlásit do zájmového kroužku se můžete
ze svého domova nebo se zastavte u nás v Mozaice.

Zprávy z Pardubického kraje
4. září nastoupil do práce, po více jak půlroční
pracovní neschopnosti, hejtman Radko Martínek,
který se podrobil náročné transplantaci ledvin.
Přes menší komplikace v průběhu rekonvalescence se zákrok zdařil a hejtman může vykonávat
svoje povinnosti v plném rozsahu, což současná
složitá ekonomická situace vyžaduje. Pravdou je,
že i v průběhu pracovní neschopnosti v určitém
omezeném rozsahu hejtman spolupracoval s vedením kraje a snažil se udržet si přehled o krajských
záležitostech.
Po prázdninách začaly plně pracovat jednotlivé
výbory, 7. září se sešel finanční výbor a řešil finanční záležitosti kraje v roce 2011, velmi zajímavé
bylo sledovat čerpání rozpočtu za první pololetí,
které skončilo, i přes nelehkou ekonomickou situaci, kladným výsledkem i díky přijatým razantním
úsporným krokům. Jedinou méně potěšitelnou
skutečností je menší procento čerpání investičních
prostředků, což je ovlivněno například komplikovaným zadáváním veřejných zakázek, pozdním
vydáním potřebných rozhodnutí či provozními
okolnostmi jako v případě škol. Zajímavé bylo
seznámení s přípravou rozpočtu kraje na rok 2012,
kde kraj se snaží vycházet z daleko střízlivějších
odhadů než například ministerstvo financí. Probrány byly výsledky hospodaření příspěvkových
organizací kraje, majetkové záležitosti a výsledky
kontrol.
Na 15. září bylo svoláno řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje s náročným programem
čítajícím 23 bodů. Mezi ty zajímavé jistě patřil bod
záležitosti ve zdravotnictví, neboť i nadále pokračovalo zadlužování všech pěti krajských nemocnic,
a aby nebyla ohrožena doslova jejich existence, tak
kraj poskytl těmto nemocnicím dalších více jak
100 mil. korun, které jednak jsou kryty z kladného
hospodářského výsledku (přebytku) roku 2010
a jednak dalšími 3 % úspor na všech odborech kra-

je. Téměř polovina byla poskytnuta Pardubické nemocnici a zbývající prostředky byly rozděleny mezi
další 4 nemocnice kraje. Krom toho byla Pardubické nemocnici poskytnuta další půjčka z rezervního
fondu kraje pro mimořádné události ve výši 50 mil.
korun. Nad tímto bodem se rozvinula místy velmi
vypjatá diskuze, protože nikomu nemůže být lhostejný další osud zdravotní péče v našem regionu
a po téměř dvou hodinách byl záměr další pomoci
schválen velkou většinou. Ovšem rada kraje na
svém jednání 8. 9. postavila před ředitele těchto
nemocnic jasné úkoly s konkrétními termíny, aby
nedocházelo k dalším ekonomickým ztrátám.
V majetkových záležitostech byl také schválen
záměr prodat objekt bývalého učiliště v Bořinách
jedinému zájemci za velmi sympatickou cenu současnému uživateli tohoto objektu. Dalším zajímavým bodem byla dopravní obslužnost a integrovaný dopravní systém, který v regionální železniční
dopravě je již dokončen a nyní po neúspěšném
prvním kroku bude pokračovat u autobusové
dopravy. Naši oblast bude osobně sledovat a jednání se zúčastňovat hejtman Radko Martínek. Jen
připomenu, že součástí není dálková autobusová
doprava, na kterou nemá kraj žádný vliv. Tento integrovaný dopravní systém by po počátečních problémech měl být pro obyvatele tohoto kraje velkým
přínosem, jedna jízdenka by platila v železniční,
autobusové i městské dopravě a spoje by měly na
sebe navazovat i na hranicích kraje. Doprava by
se měla zrychlit, cestujícímu přiblížit a stát se skutečnou konkurencí individuální dopravě osobními
vozidly. V žádném případě nejde o redukci spojů,
naopak zefektivněním veřejné dopravy bude možno rozšířit počet spojů včetně víkendů. Jaká bude
konečná podoba, bude také záležet na starostech
jednotlivých dotčených obcí.
Mgr. J. Kacálek,
krajský zastupitel

Klub zdraví zve na říjnové setkání
Podzim je přinejmenším pro fotografy nádherný
čas, plný barev, ale i prodlužujících se stínů. Ať už
fotografujete nebo nikoliv, je potřeba dokončovat
práce na zahradě, kolem domu, pohrabat listí, připravit dříví a to vše dřív, než se protrhnou peřiny
se sněhem a dojde na každoroční otázku: Co jsi
dělal v létě?
Je příjemné, že i v čase podzimních plískanic
vás můžeme pozvat k pravidelnému setkání Klubu
zdraví v Poličce. Jak pravděpodobně víte, scházíme se každou druhou středu v měsíci ve středisku
volného času Mozaika. Ať už nám počasí přeje
nebo naopak nepřeje, naše setkání nám pravidelně
vlévají kousek přátelské atmosféry do žil.
To říjnové bude ve znamení návštěvy. Pozvání
přijal Mgr. Libor Votoček, lektor Maranatha Lifestyle. Ke své přednášce s názvem „Trojnásobné
zdraví – aneb jak spolu souvisí fyzické, duševní
a morální zdraví“ uvádí její autor následující:
„Mnozí lidé usilují o zdravé tělo, jiní se soustředí naopak na svoji mysl a city, další kladou
maximální důraz na mravnost a čistý charakter.

Poděkování
Ráda bych touto cestou poděkovala oddělení
LDN A, B, panu primáři M. Provazníkovi, lékařkám, lékařům, kolektivu zdravotních sestřiček,
sanitářů a uklízeček za obětavou práci při mém
17 měsíčním pobytu.
Děkuji vám
Věra Staubová

O kom z nich bychom prohlásili, že žije zdravě?
Nejspíš podle toho, jaká oblast je nám zrovna
nejbližší, ale to zřejmě nemůže být měřítko správnosti. Možná namítnete, že jsou důležité všechny
tři a že bychom měli usilovat o vyváženost a celkovou harmonii.
A já říkám: Ano, to je nepochybně moudrá
myšlenka, nicméně vyvstává zde další, mnohem
závažnější otázka: „Spočívá zdravý životní styl
v neustálém zvyšování tělesného, duševního
a morálního výkonu? Nebo jde v životě ještě o něco
jiného? Pokud ano, co to je?“
Tyto a mnohé další otázky budou předmětem
této přednášky. Pokud vás zajímá holistický
(celkový) pohled na zdraví a zdravý životní styl,
pokud sami sebe vnímáte jako dostihového koně,
na kterého jsou kladeny stále větší nároky, pokud
usilujete o harmonii charakteru, mysli, citů a těla
a nedaří se vám to, a pokud hledáte opravdovou
naději do budoucnosti, potom si tuto přednášku
určitě nenechte ujít. Jste srdečně zváni. Pozvěte
své přátele … i nepřátele.
Nikdo nemůže zpochybnit, že moc nad svými
kroky i činy máme každý sám. Slovy klasika Démokrita z Abdér v Thrákii: „Lidé žádají v modlitbách od bohů zdraví, ale že sami v sobě mají nad
ním moc, nevědí“. Autor devatenáctého biblického
žalmu k tomu dodává myšlenku: „Chci mluvit
a též tiše přemýšlet, abys byl se mnou spokojen,
můj Pane, má pevná skálo, naděje mé spásy“. Každý jsme tedy pánem svých myšlenek, činů i slov.
Říjnové setkání Klubu zdraví se uskuteční v horní místnosti Mozaiky dne 12. 10. od 17.30 hod. Za
všechny pořadatele, ale i pravidelné návštěvníky,
mám vyřídit stručný vzkaz:
Těšíme se na vás.
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Vzpomínáme
Dne 25. září 2011 uplyne
6 let, o nás navždy opustila
naše milovaná babička. Kdo
jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
Vnuk Milan s rodinou
Dcery Miluše, Jana a syn
Josef s rodinami.
Dne 30. září uplyne 15
roků ode dne, kdy nás navždy
opustil ve svých 70 letech pan
Miroslav Lipenský, vedoucí
prodejny potravin. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina Lipenských
Dne 4. října uplyne 20 let
od tragického úmrtí Josefa
Štefla. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manželka s dětmi a jejich
rodinami.
Dne 24. 10. 2011 tomu budou již dva roky, kdy navždy
dotlouklo v náruči svých
blízkých srdíčko naší drahé
a milované manželky a maminky-paní Miloslavy Sokolové. Kdo jste ji znali, věnujte
jí s námi tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
manžel, děti Jaroslav,
Hana a Alena s rodinami.

Blahopřejeme
Žijme tak, aby ani jeden z nás nepocítil, že
žije sám…
Dne 28. října oslaví náš dědeček František
Jandl krásných 85 let a my bychom mu chtěli
touto cestou popřát: „Milý dědečku, vše nejlepší
k narozeninám Ti ze srdce přejí Tvá vnoučata!“
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Mezinárodního den seniorů, týden sociálních služeb v Poličce
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička pro vás připravil tento program:

•
•
•
•

Středa 5. října
Seniorská stopa – 4. ročník
Trasa č. 1 – kaplička pod Jelínkem odchod od
Penzionu ve 12.00 hod.
Trasa č. 2 – Naučný park v Poličce odchod od
Penzionu ve 13.30 hod.
Trasa č. 3 – Odchod od Domova důchodců ve
14.00 hod.
Trasa č. 4 – Balda na kolech – putování pro
živou vodu. Odjezd od Penzionu ve 12.00
hod. Zájemci o výlet na kolech se nahlásí na
recepci DPS Penzion tel. 461 753 111.

Všechny skupiny se sejdou v parku u sochy
B. Martinů ve 14.30 hod., kde účastníkům pochodu zazpívají studenti z poličského gymnázia.
Následovat bude posezení v DPS Penzion, kde si
zazpíváme s pěveckým souborem Poupata. Nebude chybět drobné občerstvení.

Středa 12. října – Den otevřených
dveří
• 9.00 - 10.00 hod. - Cvičení pro seniory na
židlích. Přijďte se podívat, jak senioři každý
den procvičují své tělo. Můžete si cviky také
vyzkoušet.
• 10.00 hod. – Seznámení s pečovatelskou službou

Navštivte nás, rádi vám poskytneme informace, které vás zajímají.
10.30 – 12.00 hod. - Video ze života v DPS
„Penzion“, společenská místnost
14.00 hod. – v jídelně DPS Penzion vystoupí
senioři se svým kulturním programem.
16.00 hod. - Seznámení s pečovatelskou službou - stejné jako v 10.00 hod.

Zajímáte se o naše služby?
Chcete blíže poznat prostředí Domova s pečovatelskou službou „Penzion“?

Výuka - počítače pro seniory v DPS

Od 6. 10. 2011 začínáme volné pokračování kurzu výuky základních prací na počítačích v Domě
s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička.
Kurz je určen zejména pro seniory a je zaměřen
na běžné a jednoduché využití počítačů v každodenní praxi. Jde o to, aby se senioři seznámili
Pondělí 10. října
s počítačem a naučili se zvládnout základní obsluSebeobrana pro seniory
hu. Například, jak vhodně najít různé informace
14.30 hod. tělocvična Gymnázia Polička.
prostřednictvím internetu, jak si založit svou
Získáte rady:
e-mailovou schránku a spoustu dalších užitečných
• Jak předcházet nebezpečným situacím
informací, které se hodí pro běžný život. Rozhod• Jak se zachovat v případě nebezpečí
ně není důvod mít z toho strach, mohou přijít i ti,
• Sebeobrana pro seniory – ukázky, nácvik
• Uslyšíte, uvidíte, v případě zájmu i vyzkouší- co ještě na počítači nic nedělali a mají zájem se
s ním naučit pracovat.
te.
Zájemci o výuku na počítačích se mohou
informovat, případně přihlásit, ihned po vyjití
Připraveno ve spolupráci s Městskou policií
v Poličce, policií ČR Svitavy a oddílem Moder- „Jitřenky“. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od
6. 10. 2011 do 15. 12. 2011, vždy po jedné hodině
ního sportovního karate v Poličce.
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Potřebujete zprostředkovat naše služby svým
blízkým?

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
550 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se
bude brát zřetel na pořadí přihlášek.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo telefonicky.
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Vernisáž - Kalendář 11

Nina Hedwic Mainerová, Martin Mainer
15. 10. 2011, v 17.30 hod.
v prostorách Klubu občanů Stříteže

Placená inzerce

Co nového v Poličce?
V pondělí dne 3. října otevírá v Poličce specializovanou
elektroprodejnu společnost TAUER ELEKTRO a. s.
Zeptali jsme se pana Ivana Tauera, předsedy představenstva a. s., na několik otázek, které budou čtenáře
pravděpodobně nejvíc zajímat.
Jaké jsou základní informace o vaší společnosti?
Společnost vznikla transformací v roce 1999. V té
době jsme postupně budovali velkoobchod se spotřebiči a vlastnili pouze jednu maloobchodní prodejnu ve
Svitavách. Později jsme začali zastupovat některé významné evropské značky na českém trhu a stali jsme se
jejich výhradními dovozci a distributory jak v ČR, tak i na
Slovensku. Kromě svitavské centrály a logistického skladu
pro zásobování moravských krajů, provozujeme pobočky
v Praze a Bratislavě. Našimi zákazníky jsou elektroprodejny i sítě supermarketů v ČR a SR. V neposlední řadě jsme
během několika posledních let začali budovat i vlastní síť
maloobchodních prodejen. Dnes jich provozujeme celkem 12. V tomto měsíci otvíráme dvě nové prodejny, jednu na Americké třídě v Plzni a jednu právě zde v Poličce.

Nová elektro prodejna na ulici P. Jilemnického 567 v POLIČCE
(vedle BauMarket BÁČA)

Je pravda co říká váš slogan, že máte „Nejlepší ceny ve městě“?
Díky našim příznivým vstupním cenám, ať již z důvodu zmiňovaného dovozu přímo z výrobních závodů, tak i velkoobchodního prodeje, jsme schopni poskytnout našim zákazníkům velmi nízké ceny. V akčních cenách jsme na úrovni velkých
obchodních řetězců a internetových prodejců a mnohdy i níže. V běžném sortimentu jsme schopni garantovat zákazníkům
nejnižší ceny v ČR v rámci retailových prodejen.
Takže tento slogan je pravdivý. Je jasné, že to nemusí platit u 100 % zboží. Ve všech městech, kde máme prodejny, jsme
cenově velmi nízko a to poličští zákazníci brzy zjistí sami. Zákazníci mají možnost velice dobrého srovnání z akčních letáků,
které od nás i od konkurence dostávají každý měsíc do poštovních schránek. Navíc jsou naši prodavači proškoleni tak, aby
se snažili vyjít zákazníkům vždycky vstříc, i co se cen týče. Ceny ale mají samozřejmě jisté hranice, neboť vysoká úroveň poskytovaných služeb také něco stojí.
Pro zajímavost, když jsem začal v r. 1991 podnikat, byl můj první slogan „Vaše spokojenost – náš cíl!“ V tu dobu přesně
vystihoval to, co zákazník nejvíce preferoval. Cena tehdy nebyla zcela prioritní. Později jsme používali slogan „S námi vždy
ušetříte“… Obě naše předešlá tvrzení platí i dnes. Přesto mám pocit, že nízká cena je dnes to hlavní co zákazník vyžaduje.
To je zajímavé. Jaká je tedy filozofie dnešního prodejce elektra?
Pro nás je velmi jednoduchá. My očekáváme od zákazníka zpětnou vazbu. To se nám právě ve městech, kde máme naše
prodejny, daří získat a na základě těchto informací se přizpůsobujeme potřebám zákazníků. Věříme, že zákazník, který od nás
odejde spokojen, se k nám zase vrátí. Jak jsem již uvedl, základem jsou kvalitní služby a servis. To, že zboží zdarma dovezeme,
zapojíme, odzkoušíme a odvezeme starý spotřebič, je standard. Dalšími důležitými faktory jsou ochota prodavačů a jejich
odborné znalosti.
A proč jste se rozhodl otevřít prodejnu právě v našem městě?
Již dlouho jsem si s touto myšlenkou pohrával. Vaše město je totiž i moje město. Narodil se zde můj otec, já i můj syn. Bydleli
zde moji prarodiče, bydlí zde moje sestra i další příbuzní. Polička je krásné malebné město a zůstává ve mně nesmazatelně
zapsáno. Mám ho velice rád.
Musel jsem však vše zvážit hlavně z obchodního hlediska. Důvodem bylo to, že zákazníci z Poličky a okolí jezdí nakupovat
do svitavské prodejny a do oblasti Poličska rozvážíme zboží dvakrát týdně. V Poličce a okolí vychází náš akční leták a potenciální zákazníky oslovujeme i při každoročním velkém výprodeji velkoobchodního skladu ve Svitavách. Takže si myslím, že
nás zákazníci z Poličky již znají. Nyní tedy půjdeme zákazníkům z tohoto regionu naproti. Ti stávají i ti budoucí již za námi
do Svitav nemusí od října dojíždět. Otevřením poličské prodejny naopak oslovíme naší nabídkou větší okolí hlavně směrem
k Hlinsku, Ždáru a na sever od Poličky.
Co byste chtěl tedy vzkázat našim čtenářům?
Jestli tedy mohu, chtěl bych poděkovat všem stávajícím zákazníkům za jejich přízeň a do budoucna popřát jim i těm, kteří
si nás teprve vyzkouší, hodně spokojenosti s našimi výrobky a službami a zároveň všem bez výjimky popřát v dnešní hektické
době pohodu a pevné zdraví.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Pozvánka Charita

Z činnosti DPS
Penzion Polička
Senioři se velmi těšili na zářijový výlet do Bystrého. První zastávka byla v novém Domově pro
seniory. Po krátké procházce po zahradě následovala prohlídka prostor, které ještě voněly novotou.
Domovem návštěvníky provázela paní Leinweberová a při krátkém posezení ve společenské místnosti
podala informace o tomto zařízení a také odpovídala
na dotazy seniorů. Druhá zastávka byla v Domově na
zámku. Nejdříve vedly kroky výletníků na nádvoří
zámku, kde byla před pár dny pod lípou umístěna
nová pískovcová socha sv. Anežky České. Paní Hegrová seniory seznámila s historií tohoto díla. Následovala prohlídka terapeutických dílen a návštěva
kavárny. V dílnách se senioři dozvěděli, jak se vyrábí
mýdla, svíčky, prohlédli si výrobky z keramiky. Zpáteční cesta sluncem zalitou krajinou byla příjemnou
tečkou za výletem, který se opravdu vydařil. V DPS
Penzion senioři také zpívali s panem Hladíkem
a Poupaty, pomocí rytmických nástrojů si společně
zahráli a také dokončovali své práce, které si můžete
do 8. října prohlédnout na výstavě s názvem Na stárnutí není čas. Výstava je umístěna v Tylově divadle.
Čekají tam na vás batikované obrazy, keramika,
pletené a háčkované výrobky, koláže…

Jiří Stivín a Co Jazz
Quartet
Oblastní charita Polička vás
srdečně zve na benefiční koncert Jiřího Stivína a Co Jazz
Quartetu, který se koná v sobotu
dne 22. října 2011 od 17.00 hodin ve velkém sále
Tylova domu v Poličce. Záštitu nad touto akcí
převzal Ing. Roman Línek, náměstek hejtmana
Pardubického kraje, mediálními partnery jsou
rádio Proglas a TV Noe.
Vstupenky budou k zakoupení v předprodeji
v Informačním centru v Poličce za cenu 100 Kč
nebo na místě těsně před koncertem za cenu
150 Kč.
Podzimní benefiční koncerty Charity navazují
na několikaletá vystoupení poloamatérských
interpretů v rámci cyklu Tichounce při svíčkách
v kostele sv. Michaela. Postupně se výběr vystupujících profesionalizoval. Po Schole Gregorianě
Pragensis a Ivě Bittové se letos představí výborný
instrumentalista a jazzmen Jiří Stivín se svými
jazzovými kolegy, kytaristou Jaroslavem Šindlerem, baskytaristou Zdeňkem Tichotou a bubeníkem Michalem Hejnou.

Řádková inzerce
Prodám byt 4+1 v OV v Poličce v blízkosti
náměstí. Nadstandardní výměra 145 m2, 1. poschodí, zděný, nově postavený v r. 1991. Parkování
na vlastním nádvoří. Tel: 776 552 345.
•
Prodám chalupu s uzavřeným dvorem
v Pomezí. Cena 620 tis. Tel: 732 917 901.
•
Malebná
rekonstruovaná
usedlost
k rekreaci i trvalému bydleni, 4 km od Poličky, pozemek 1549 m2, zastavěno 380 m2. Cena
2,5 mil. Kč. Další info tel. 602 383 124.
•
Prodám Octavia Combi, 81 kW, r. v. 99,
stříbrná, 210 tis. km, nové brzdy, servisováno.
Zimní a letní pneu, tažné zařízení, plná výbava.
85 tis. Kč – dohoda. Tel. 739 932 290.
•
Nabízím přivýdělek. Zázemí české firmy zabývající se ekologickou drogerií. Práce na PC. Tel.
603 263 332, stačí zaslat SMS s e-mailem, zašlu
informace.
•
Metoda MUDr. Jonáše. Chronické potíže,
časté nemoci, alergie, imunita, psychika.
Nalezení a vyřešení skrytých infekč. ložisek
a chem. zátěží v těle. Tel. 603 205 380. Masarykova
188, Polička. Ve dnech 5. a 6. 10. a 2. a 3. 11. k jednomu dospělému 1-2 děti zdarma.
•
Nabízím
klempířské,
pokrývačské
a zámečnické práce. Klempířství Jiří Zahálka, Zákrejsova 540, Polička, tel.: 720 269 148,
strechyzahalka@seznam.cz.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249, 464 620 162
po 19. hodině.
•
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří Bartoň,
tel.: 604 958 194. Chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
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Výtěžek koncertu je určen na doplnění prostředků získaných z tříkrálových sbírek 2010, 2011
a 2012 na zakoupení nového svozového vozidla pro
klienty AC dílen a Denního stacionáře. Vůz bude
devítimístný s úpravou umožňující cestování
vozíčkářů. Je nezbytný pro zabezpečení dopravy
klientů hůře pohyblivých či těch, kteří jsou ze
vzdálenějších částí Poličska.
Sex pro život? – Život pro sex?
Na toto téma bude v pátek 14. října 2011 od
19.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů hovořit
ředitel Psychiatrické léčebny v Praze - Bohnicích,
sexuolog, psychiatr a psychoterapeut MUDr. Martin Hollý.
Přednášku na věčné téma postojů k sexualitě
pořádá Oblastní charita Polička. M. Hollý se při
ní bude zamýšlet, a také s posluchači diskutovat
například o tom, zda má sexualita v lidském životě
pouze prokreační funkci, zda je správné považovat
početí za nežádoucí účinek sexu, zda patří k sexualitě kondom anebo vůbec, jestli je diskuse o těchto tématech ideologická nebo racionální?
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. vybírala projekty
MAS vypsala výzvu k předkládání žádostí o do- 11,1 mil. Kč. Na rok 2011 byla alokována částka ve
tace na realizaci projektů v rámci Strategického
výši 7,9 mil. Kč.
plánu Leader 11. 7. 2011.
Z 18 žádostí o dotaci výběrová komise vybrala
Od 25. 7. do 15. 8. 2011 mohli žadatelé předklá- a doporučila k financování z PRV (Program rozvodat svoje projekty v rámci 5 Fichí (opatření – pozn. je venkova – pozn. redakce) 14 žádostí. Toto doporedakce). Svoje projekty mohli předkládat země- ručení bylo schváleno 15. 9. 2011 na jednání valné
dělci, drobní podnikatelé, podnikatelé v cestov- hromady MAS. Tímto budou podpořeny projekty,
ním ruchu, obce a neziskové organizace působící
jejichž celkový finanční objem činí 12,9 mil. Kč.
na území Mikroregionu Poličsko.
14 schválených žádostí MAS bude zaregistrováBylo odevzdáno 18 žádostí o dotaci. Žádost po- no na RO SZIF v druhé polovině měsíce října. Prodali: 3 zemědělci, 10 obcí, 2 neziskové organizace, jekty budou realizovány během let 2012 a 2013.
1 podnikatelka v cestovním ruchu, 2 drobní podV Poličce byl podpořen projekt města Poličky
nikatelé. Žadatelé žádali o celkovou částku dotace „Obnova části chodníků na ul. Nádražní v Poličce“.

V současné době probíhá prostřednictvím MAS
realizace projektu „Našim nejmenším“, v rámci
něhož pořizuje Mateřské centrum MATAMI vybavení vnitřních prostor centra.
Během tohoto měsíce bude ukončena realizace
projektu Obnova místních chodníků v ul. Husova
a Čsl. armády – II. etapa, která byla rovněž financována prostřednictvím MAS.
Jiřina Leinweberová, manažerka MAS

Pozvánka DPS Penzion
5. 10. Seniorská stopa – podrobný program
v upoutávce na straně 18
10. 10. Sebeobrana pro seniory – podrobný
program v upoutávce na straně 18
12. 10. Den otevřených dveří – podrobný program v upoutávce na straně 18
19. 10. Podzimní aranžování. Pokud si chcete
svůj byt zkrášlit výrobkem ze suchých přírodnin,
přijďte ve 13.30 hod. do jídelny v DPS Penzion,
přineste si květináč, košíček nebo jinou vhodnou
nádobu a můžete si vlastnoručně vytvořit dílo,
které určitě potěší vás i vaše přátele.
26. 10. Hrátky s pamětí ve 14.00 hod. ve společenské místnosti. Čeká na vás koncentrační cvičení, skládání slov, vět a obrázků z knoflíků.
27. 10. Narozeninové zpívání 14.00 hod. jídelna
DPS Penzion.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Harmonogram kurzů plavecké školy

Lobánek se vydařil
27. srpna se konal VII. ročník turnaje ve volejbale neregistrovaných hráčů. Šest družstev hrálo
systémem každý s každým na dva hrané sety.
Turnaj byl velice vyrovnaný a některá družstva
mile i nemile překvapila svojí aktuální sportovní
formou.
Obhájce titulu, Prontoflex z Hlinska, se do posledního míče obával o své vítězství, nakonec první
místo obhájil. Poličáky zachránila na druhém místě
Zběř. Třetí překvapivě Sebranka.
Další pořadí: Višňováci (Pardubice), My (Polička)
a Kinder gang (žáci a žákyně místního Spartaku).
Nejnej Lobancem se stal padesátník Míra
z Višňováků a Marcelka nejnej hráčka z družstva
Sebranky.
Ženy v akci
Kdy? 4. září. Kde? Semanín. Co? Volejbalová
přehlídka ženských družstev.
Turnaje se zúčastnilo 7 družstev: Semanín, Tatenice, poličská Sebranka, Dolní Újezd, Písečná,
Lanškroun a Polička.

Ve dvou výkonnostních skupinách poličské ženy
uhrály aktivní skóre 284:175, především Sebranka
má na zisku bodů rozhodující podíl. Za 35 stupňového vedra si poličské ženy připomněly nedávná
mistrovská utkání jak v krajském, tak okresním
přeboru. Družstva byla hratelná, ale tréninkové
výpadky byly znát.
Příjemné bylo setkání se soupeřkami z minulých
let, turnaj se vlastně organizoval samovolně, pan
učitel se staral o naše žaludky a dodržování pitného
režimu v místní hospůdce.
Příjemná atmosféra umocnila očekávání. A závěrečná česnečka doplnila vypocené kalorie.
har
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Plavecká škola vás v říjnu zve k návštěvě těchto
kurzů:
Pondělí:
15.00 - 16.00 hod. AQUAGRAVIDIBIC
Zdena Šemberová
16.00 - 17.00 hod. přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
16.00 - 17.00 hod. Delfínek 6-8 let,
Zdena Šemberová
17.00 - 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci
Zdena Šemberová
17.00 - 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
Úterý:
15.00-15.30 h. veřejnost pro děti
od 1,5-3 let – vodníčci velký b.
Zita Nešťáková
15.30 - 16.30 hod. plavání hrou - kapříci
Zita Nešťáková
16.30 – 18.00 hod. pl. oddíl Žďár nad Sázavou
2 dráhy + 2 dráhy veřejnost
19.00 – 20.00 hod. Aquaerobic
Gabriela Svobodová

16.30 – 17.30 hod. Delfínek 5-6 let.
Martina Jiráňová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka
Zděněk Jandík
17.30 – 19.00 hod. pl. odd. Žďár nad Sázavou
2 dr., veřejnost 2 dráhy
plavčík
19.00 – 20.00 hod. kondiční plavání
veřejnost
plavčík
Pátek:
16.00 – 17.30 hod. plavecký oddíl Žďár nad
Sázavou 4 dráhy
18.30 – 20.00 hod. plavecký oddíl Žďár nad
Sázavou 1 dráha
18.30 – 20.00 hod. kondiční plavání
3 dráhy
plavčík
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 1,5 roku,
Vodníčci 1,5 – 3 roky, Želvičky 3 – 5 let, Kapříci 4
– 7 let, Delfínci 5 – 8 let, Plavecký oddíl ORKA.

Středa:
12.30 – 13.00 hod. plavání kojenců
a batolat malý bazén – pulečci
Jitka Kmošková
13.00 – 13.30 hod. plavání kojenců
a batolat malý bazén – pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. plavání kojenců
a batolat malý bazén mal. b. – medúzky
Jitka Kmošková
14.00 - 14.30 hod. plavání kojenců
a batol. malý bazén – medúzky
Jolana Kozlová
14.30 – 15.00 hod. plavání kojenců
a batolat malý b. – medúzky
Jolana Kozlová
15.00 – 15.30 hod. plavání kojenců
a batolat malý b. – medúzky
Jolana Kozlová
15.30 - 16.15 hod. rodiče s dětmi
od 3 let – želvičky - velký b.
Martina Jiráňová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je l rok od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky. Těšíme se na každého.
Využijte rodinné pasy při návštěvě jednotlivých
vstupů na bazén, saunu, plavání kojenců a zimní
stadion.
Informace podá vedoucí plaveckého bazénu Jitka Kmošková, tel. 461 725 631, 461 722 284, mobil
737 867 342.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem.
Důležité upozornění: aquaerobic, cvičení a plavání pro těhotné a kondiční plavání je dle HARMONOGRAMU PRO VEŘEJNOST ŘÍJEN 2011.
FOCENÍ POD VODOU PRO RODIČE S DĚTMI absolvující kurzy plavání se koná ve středu
12. 10. 2011 od 11.30 hod.
Rodiče, příbuzní a známí mohou ve výjimečných případech v době trvání kurzů na bazén
pouze ve sportovním oblečení, z hygienických důvodů se musí osprchovat! Musí mít ZAPLACENÉ
VSTUPNÉ dle platného ceníku.

Tenis

Fotbalová přípravka

27. 8. turnaj mladších žáků v Kutné Hoře. Na
zkušenou za jinými soupeři vyjel Zdenda Jílek
a odehrál zatím svůj nejlepší turnaj v kariéře. Ve
dvouhře se probojoval až do finále a skončil tak na
2. místě a čtyřhru se mu podařilo se spoluhráčem
z Nymburka Vojtou Držkou vyhrát.
27. 8. turnaj starších žákyň v Pardubicích.
Skoro stejného úspěchu jako Zdenda dosáhla
i jeho sestra Lucka. Ve dvouhře obsadila 3. místo
a čtyřhru se spoluhráčkou Sárou Pospíšilovou
z Pardubic vyhrála.
3. 9. turnaj staršího žactva v Poličce. Na domácích kurtech v konkurenci 21 kluků a 15 děvčat
se pokoušeli o výhry Štěpán Švanda, Filip Slaný,
Radim Hnát, Adam Jelínek, Zdenda Jílek, Martin
Tutko, Lucka Jílková a Eliška Hrubá. Pouze Štěpán a Lucka byli úspěšní. Štěpán vyhrál jednou ve
dvouhře a Lucka, pro kterou to byl poslední turnaj
za starší, opět zabojovala a obsadila 2. místo ve
dvouhře i ve čtyřhře.
10. 9. turnaj mladších žáků v Uničově. Z našich
borců hrál pouze Adam Jelínek a ve dvouhře obsadil 3. místo.
10. 9. se konalo v Pardubicích semifinálové kolo
východočeské oblasti soutěže družstev v minitenisu. O postup do finále snažily, mezi dva týmy
Pardubic a jeden tým z Vysokého Mýta, probo-

jovat také naše hráčky Kačka Kotvová, Eliška
Nunvářová, Esterka Navrátilová, Šárka Uhlířová
a Simča Válková. Bohužel jedna remíza a dvě
prohry na postup nestačily. I tak si naše hráčky
zaslouží uznání za snahu a výkony jakými se po
celou sezónu prezentovaly.
13. 9. se zúčastnili D. Vápeník a V. Vltavský
turnaje čtyřher YTONG CUP v Prostějově za účasti 32 dvojic ze Slovenska a Čech. Tento turnaj se
jim podařilo vyhrát, když ve finále porazili loňské
vítěze ze Slovenska, dvojici R. Stolárik - I. Lupták,
6:4 a odvezli si spoustu krásných cen. Hráči děkují
za zařízení účasti firmě Švanda Prima Polička
17. 9. turnaj mladších žáků v Praze na Cibulce.
Do známého prostředí se vydal Adam Jelínek
a jednou vyhrál ve dvouhře.
17. 9. turnaj mladších žákyň v Hlinsku. Zúčastnila se Bára Quittová a také zaznamenala jednu
výhru ve dvouhře.
17. 9. turnaj dorostu v Poličce. Na posledním turnaji letošní sezóny jsme přivítali velké
množství hráčů a hráček, celkem 39. Po jednom
vítězství ve dvouhře zaznamenali Lucka Jílková
a Michal Kadidlo, pro kterého to byla rozlučka
s dorosteneckou kategorií. Hráli ještě Radek Vytlačil a Pavel Bidmon.
-zj-

Atletika - úspěšné završení sezóny
mladších žáků
Po čtyřech vítězných kolech v základní skupině
Krajského přeboru družstev následovalo poslední
vystoupení družstva ve finále KPD Pardubicka
v neděli 18. září ve Svitavách.
Po vyřazení družstev Litomyšle a Chocně je zde
čekali soupeři ze skupiny z Moravské Třebová
a Ústí n. O. (ti se nakonec omluvili), ze sportovních škol ŠAK Pardubice a Atletiky Chrudim
a ekonomicky nejsilnějšího oddílu v kraji – Hvěz-

Zprávy oddílu
ledního hokeje
Hned v úvodu se chceme čtenářům omluvit za
naši chybu, a spíše neúplnou informaci, uvedenou
v minulém čísle Jitřenky, která se týkala počtu
účastníků v krajské soutěži mužů.
Ještě jednou. Jak je již známo, pro ročník 2012
došlo ke sloučení krajského přeboru s II. krajskou
ligou. Počet účastníků je 11 a jsou to: 1. Litomyšl,
2. Mor. Třebová, 3. Světlá n. Sázavou, 4. Chrudim,
5. Hlinsko, 6. Choceň, 7. Polička, 8. Č. Třebová,
9. Lanškroun, 10. Skuteč, 11. ZH Pardubice.
Úvodní kolo je naplánováno na neděli 9. 10.,
kdy Spartak odjíždí do Chrudimi. Doma se
poprvé představí 12. 10. s Lanškrounem (dále
16. 10. utkání v Litomyšli a 19. 10. doma s Mor.
Třebovou).
Ostatní mužstva našeho oddílu startují takto:
Junioři 7. 10. doma s Chrudimí, dorost
7. 10. v Litomyšli, žáci 1. 10. v Pardubicích, přípravka ročník 2002 16. 10. turnaj Hlinsku a znovu
přípravka ročník 2003 15. 10. turnaj v Litomyšli.
Na závěr chceme připomenout, že oddíl LH jako
každý rok připravuje „ŠKOLU BRUSLENÍ“, která
je určena pro nejmenší děti (chlapce i děvčata).
Více informací naleznete na internetových stránkách našeho oddílu www.hcpolicka.com nebo
přímo u trenérů p. Grubhoffera tel. 737 611 474
a p. Erbese tel. 723 119 672.
Výbor oddílu LH

dy Pardubice. Ti navíc skládají družstvo už na
úrovni mladšího žactva nejen z odchovanců, ale
i ze skupiny z Náchoda, či doplňují závodníky ze
sportovky z Nového Města. A tak i my jsme sáhli
již předem po krajáncích z Pomezí, Korouhve,
Sádku, Širokého Dolu a z Horního či Dolního
předměstí. Čili vsadili jsme tradičně na kluky
ochotné bojovat nejen za sebe, ale i za kamarády.
A tento duch rozhodl o celkovém vystoupení ve
finále. Každý z patnácti startujících byl ochotný
jít i disciplinu, které mu zcela nevyhovovala. Když
k tomu přičteme zkušené metodické vedení Marty
Schauerové a Standy Nožky přímo na hřišti, čekalo nás příjemné zakončení nedělního dne. Mladší
žáci Atletiky Polička získávají v přeboru Pardubicka pro rok 2011 stříbrné medaile! I když ne tak
docela, tradičně jich ze svazu bylo málo, a tak pro
zbývající je zajistí spolu s diplomy mateřský oddíl.
Složení stříbrného družstva: Ondřej Andlík, David Bárta, Matěj Brokl, Adam Edlman, Karel Flídr,
Jaroslav Holec, Jiří Machek, Jan Mužík, Ladislav
Mužík, Miloš Pazdera, Matěj Sion, Ladislav Sláma,
Jan Tomšů, Pavel Trnka, Dominik Valíček.
Miloslav Červ
Občanské sdružení Atletika Polička

Nohejbal
O víkendu 10. září se uskutečnil druhý ročník
nohejbalového turnaje MODŘECKÁ SMEČ, který
se konal na dětském táboře Jitřenka. Turnaje se
zúčastnilo 8 týmů, které byly rozděleny do dvou
skupin. Pro hráče i diváky bylo po celý den trvání
akce připraveno bohaté občerstvení.
Počasí nohejbalu přálo a po vypjatých soubojích
ve skupinách i v play-off jsme znali vítěze. Pro
nejlepší čtyři týmy byly připraveny hodnotné ceny
a pro vítěze putovní pohár.
Jménem pořadatelů turnaje bychom rádi
poděkovali všem zúčastněným týmům a také
sponzorům: majitelé tábora Jitřenka, ITEVO
(Brno), D. A. S. Polička, Ing. Chroust, Ing. Říha
st., Ing. Říha ml., Radek „Vopičák“ Bulva.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Starší přípravka zahájila sezonu přátelským
turnajem 28. 8. v Poličce, který pořádal domácí
oddíl. Naši borci vstoupili do turnaje hodně vlažně a ospale a o poločase jsme prohrávali v prvním
zápase 3:0, ale po přestávce dokázali našim
fanouškům a rodičům, že fotbal přes prázdniny
nezapomněli hrát a zvítězili 4:3, pak už turnaj
probíhal v obrovském nasazení a po zásluze jsme
nepoznali hořkost porážky a obsadili konečné
první místo.
VÝSLEDKY:
Polička - Vrchovina
4:3
Branky: Hynek 2x, Mužíková 2x
Polička - Litomyšl
7:5
Branky: Hynek 2x, Mužíková 5x
Polička - Chotěboř
4:0
Branky: Hynek 2x, Mužíková, Vu Thanh Dat
FINÁLE
Polička-Litomyšl
Branky: Hynek 2x, Mužíková 2x

4:0

SESTAVA POLIČKY:
Lajžner, Valouch, Tůma, Sotona, Hynek, Mužíková, Dospíšil, Slezák, Vu Thanh Dat
TRENÉŘI:
Karlík Jan, Lajžner Roman, Kozel Michal
Starší přípravka odstartovala sezonu
Na první turnaj v sezoně jsme jeli 10. září do
Litomyšle. První zápas začal již tradičně ospalým
dojmem a bez potřebné bojovnosti a nasazení. Pak
si naši hráči uvědomili, že se musí začít trochu jinak a hned to potvrdili výborným výkonem. V posledním zápase pokračovali v bojovném tempu,
ale soupeř byl o krůček šťastnější.
VÝSLEDKY:
Polička - Jablonné n. O.
Branky: Mužíková, Hynek
Polička - M. Třebová
Branky: Hynek 4x, Mužíková 2x
Polička - Litomyšl
Branka: Valouch

2:4
6:2
1:2

SESTAVA POLIČKY:
Mach, Valouch, Sotona, Demel, Hynek, Vu
Thanh Dat, Mužíková, Slezák, Dospíšil, Pejchar
Trenéři: Karlík Jan, Kozel Michal

Turisté v říjnu
Sobota 8. října – Slováckými
vinohrady. Autobusový zájezd
do oblasti Mutěnic na oblíbený
pochod přes vinohrady. Zájezd
plně obsazen. Vedoucí akce: Jiří
Andrle
Sobota 15. října – Pivnice. Letošní 41. ročník
tradiční vycházky do pískovcového kaňonu
u Zderazi. Délka trasy asi 27 km. Sraz na nádraží
ČD v Poličce v 7.20 hod, odjezd vlakem v 7.21 hod
na společnou jízdenku do Borové. Vedoucí akce:
Vlad. Uhlíř
Pátek 28. října – Podzimní vycházka spadaným
listím. Podzimní vycházka barevnou podzimní
přírodou do okolí Poličky v délce 18 km. Sraz na
nádraží ČD, odjezd vlakem v 9.04 hod. Vedoucí
akce: Josef Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.
policka. cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Medaile pro mamku
Ve dnech 10. – 11. září proběhlo za krásného
počasí v Písku jubilejní 10. Mistrovství České republiky v atletice do 22 let. Tohoto mistrovství jsme
se zúčastnili se stále ještě patnáctiletou Terezkou
Vytlačilovou, se kterou jsme se dohodli na dvou startech na 100 m překážek a v hodu oštěpem, byť přísná
nominační kritéria splnila ještě v mnoha dalších

disciplínách, ale chtěla si pouze dvěma starty toto
mistrovství „užít“ proti až o sedm let starším soupeřkám a čerstvým účastnicím mistrovství Evropy,
světové univerziády či mistrovství světa.
V původních sportovních záměrech pro tento rok
byl tento start brán jen pro získávání zkušeností
v silné konkurenci s plánovanou účastí ve finálové
osmičce. Bohužel, v posledních dnech přípravy se
objevily u mamky Terezky zdravotní problémy, tak
jsme svůj původní záměr přehodnotili a rozhodli
se pokusit zaútočit v hodu oštěpem na medaili pro
mamku. Tomu po letní pauze odpovídalo zintenzivnění přípravy v posledních dvou týdnech.
V sobotu si Terezka v prvním rozběhu zaběhla již
„ženské“ překážky, které jsou o 8 cm vyšší než pro
její věkovou kategorii a v novém osobním rekordu
15,74 s jí patřilo konečné 13. místo. Čekali jsme čas
lepší o cca 0,15 s, ale s protivětrem na starší zoxidované dráze to nikomu „neběželo“, proto nakonec
spokojenost. Vždyť kde je možno v Poličce a na čem
trénovat 100 m překážek?

AVL Polička
XIII. ročník Amatérské volejbalové ligy Polička bude zahájen
20. října úvodními zápasy. Do
letošního ročníku je přihlášeno
sedm družstev.
Více informací a celý rozpis naleznete na www.policka.cz/avl.
Za OV AVL Polička J. K. Dvořák

Bruslení zahajuje
Od 3. Října 2011 zahájen provoz zimního stadionu. Ceník:
Veřené bruslení sobota - neděle:
Děti
15 Kč
Dospělí
30 Kč
Školy:
1 hodina 10 Kč/osoba
Hodinové vstupné:
1.400 Kč
Mimo pondělí - pátek:
7 - 14 hod.: 1.100 Kč
Pondělí – neděle:
po 22 hod.: 1.100 Kč
Sobota – neděle:
7 - 8 hod.: 1.100 Kč
Ceny jsou včetně 10% DPH.
Grubhoffer Miloš, vedoucí
zimního stadionu, Polička

V neděli po řádném rozcvičení začalo soutěž
v hodu oštěpem 16 atletek ve věku do 22 let se
čtveřicí favoritek z roku 2010 - stříbrnou Irenou
Šedivou, novou juniorskou mistryní a rekordmankou a svěřenkyní Rudy Černého, který „udělal“ Báru
Špotákovou, trojnásobnou mistryní této věkové
kategorie, Nikolou Ogrodníkovou, stříbrnou juniorskou medailistkou Petrou Andrejskovou a letošní držitelkou stříbrné medaile z ME do 22 let a bronzové
ze světové univerziády za víceboj, Katkou Cachovou.
Terezka, krom nevydařeného druhého pokusu, si
trvale udržovala čtvrtou pozici a před posledními
pokusy jsme udělali poslední taktickou poradu, aby
pak následoval od nejmladší účastnice k překvapení
mnohých bronzový hod 45,61 m, o kterém jsem ani
na sekundu nepochyboval, že přijde právě v posledním pokusu. S radostí jsem se ujal role posla dobrých
zpráv, abych mamce sdělil: „Ivo, Terezka je bronzová a tato medaile patří tobě!“. Tím také Terezka
završila svoji letošní sbírku medailí z individuálních
mistrovství republiky na pět. Jen malé ohlédnutí:
Před dvěma roky ve stejné době byla Terezka mezi
žákyněmi na MR v Olomouci v hodu oštěpem zcela
beznadějně poslední a tehdejší o rok starší mistrně
republiky nyní nepostoupila ani do finále!
Již ve dnech 13. – 14. srpna si Terezka otestovala
po měsíčním odpočinku bez přípravy „jen“ tréninkově poprvé ženský sedmiboj při Velké ceně Pacova
a přes vlažné nasazení snadno zvítězila a získala
krásný pohár. Poprvé si zde vyšší překážky s dvěma
brknutími vyzkoušela, aby je o měsíc později na MR
již velmi dobře běžela.
Závěrem chci poděkovat vedení a vyučujícím
poličského gymnázia, kde i k mému překvapení
projevili maximální pochopení pro přípravu a reprezentační povinnosti „své“ žákyně a mé svěřenkyně. Nemalou zásluhu na úspěších má a jistě velké
poděkování si zaslouží i moje manželka Táňa, která
si mne doma již často plete s náhodným návštěvníkem.
- J. Kacálek -

Rekonstrukce
bazénu
Kolem plaveckého bazénu je od 15. září stále
rušno. Ze dne na den zde vyrostlo lešení tak
rychle, jako houby po dešti. Ze dvou stran se již
zatepluje. Nad opraveným schodištěm, které má
bezpečnou dlažbu, se tyčí nová střecha. Aby se
nikomu nelenilo, rozjely se práce na výměně oken.
Všem nám jde o to, aby zateplení bazénu a výměna
oken proběhla co nejrychleji. Pomalu si zvykáme
na náhradní vstup do bazénu přes terasu, která se
bude rušit, následně na balkon. Vypadá to tak trochu jako hra na šipkovanou. Dopoledne si mohou
návštěvníci prohlédnout probíhající plaveckou
výuku z balkonu. Výstup po schodech jim určitě
za to stojí.
Od 17. října bude bazén uzavřen (provoz sauny a fitcentra nepřerušen) na přibližně 3 týdny.
O zahájení provozu budeme čtenáře informovat
v listopadové Jitřence.

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

14.00-20.00
ZAVŘENO
6.00-7.30
15.00-16.00 dvě dráhy
18.00-20.00
6.00-7.30
14.00-15.00
16.30-18.00 dvě dráhy
18.00-19.00
19.00-20.00 aquaerobic
6.00-7.30
17.30-19.00 dvě dráhy
19.00-20.00 kon. plavání
6.00-7.30
14.00-20.00
6.00-7.30
10.00-16.00
17.30-19.00
19.00-20.00 kon. plavání
14.00-20.00
ZAVŘENO
6.00-7.30
12.00-13.30
15.00-16.00 dvě dráhy
18.00-20.00
6.00-7.30
14.00-15.00
16.30-18.00 dvě dráhy
18.00-19.00
19.00-20.00 aquaerobic
6.00-7.30
17.30-19.00 2 dráhy
19.00-20.00 kon. plavání
6.00-7.30
14.00-20.00
6.00-7.30
12.00-16.00
17.30-19.00
19.00-20.00 kon. plavání
14.00-20.00
ZAVŘENO

Od 17. 10. 2011 z důvodu rekonstrukce ZAVŘENO
PROVOZ SAUNY A FITCENTRA NEPŘERUŠEN
DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVODNICTVÍ č. 135/2004
do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami
a děti do věku jednoho roku!!! Děti ve věku 1 až
3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo
jednorázových plenkách do vody s přiléhavou
gumičkou kolem nohou! DĚTI DO 10 LET VĚKU
MAJÍ VSTUP POVOLEN POUZE S PLNOLETOU
OSOBOU!
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. Návštěvníci FITCENTRA na plaveckém
bazénu hradí vstupné na plavání dle platného
CENÍKU.
Plavání kojenců a batolat doma ve vaně od třetího měsíce věku dítěte probíhá dle domluvy s instruktorkou č. tel.: 737 867 342.
PROVOZ SAUNY :
muži:
středa a pátek od 16.30 do 19.30 hod.
ženy:
čtvrtek od 16.30 do 19.30 hod.
a sobota od 15.00 do 17.00 hod.
společná: sobota 17.30 do 20.00 hod.
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA
PLAVECKÉM BAZÉNU:
Po, St, Pá: 10-12 h. a 14-20 h.
Čt, Pá: 14-20 h.
So: 14-17 h.
dle rozpisu uvedeného ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ
U INSTRUKTORA.
Aktuální změny o provozu plaveckého bazénu
jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckém
bazénem.
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