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Velmi smutný demografický vývoj
Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi malé zamyšlení nad současným demografickým vývojem v našem městě.
I rok minulý je rokem, kdy nás v našem městě
opět ubylo, a to o 50 spoluobčanů.
K 1. 1ednu 2016 nás tedy v Poličce je „pouhých“
8.723. Ve srovnání s rokem 1997, kdy počet obyvatel dosáhl svého vrcholu 9.318, se jedná o již citelný úbytek.
K podobnému vývoji dochází v mnoha dalších
obcích a městech naší země. V jednom blízkém
sousedním městě dosáhl úbytek obyvatel již 2.500
(v Pardubicích dokonce 10.000).
Hlavními důvody jsou nízká porodnost a další nemilý fenomén dnešní doby, že se velká část
našich mladých lidí po ukončení vysokých škol
nevrací zpět do svých rodných měst a zůstávají ve
velkých městech, především v Praze.
Rok 2015 bude z pohledu našeho města v počtu
zemřelých rokem velmi smutným. V tomto roce zemřelo 111 lidí, což je v meziročním srovnání druhý nejvyšší počet v historii našeho města. Nově
narozených dětí je pouze 82, a to již samo o sobě
nese velký přirozený úbytek obyvatel, mínus 29
(v 70. letech se rodilo v průměru 150 dětí a počet
zemřelých byl kolem 80 lidí). Rozdíl mezi počtem
odstěhovaných a přistěhovaných v roce 2015 činí
mínus 21 lidí.
K úbytku obyvatel dochází i za situace, kdy Polička v rámci 15 velkých měst Pardubického kraje
má nejmenší počet lidí bez práce a zároveň probíhá úspěšně výstavba nových rodinných domů.
Jsem hluboce přesvědčený, že i nadále největšími prioritami našeho města musí být podpora
vzniku nových pracovních míst a současně i usilovná podpora dostupnosti bydlení s důrazem na
mladé rodiny.
Jen tak máme reálnou šanci dostát naší historické zodpovědnosti k zastavení pokračujícího

úbytku obyvatel. Nikdo z nás si nemůže přát, aby
Polička za 20 let měla pouhých 7.500 lidí, a to
o poznání většího věkového průměru, než tomu je
v současnosti.
Věřím, že mnozí z nás již nyní vidí dopady tohoto vývoje. Úbytek dětí ve školkách, který během
2-3 let dorazí i do škol. Velký problém je v mnoha
sportovních oddílech v úbytku mládežnické základny. Projevuje se i nižší kupní silou a mnohými
dalšími důsledky, které tento trend přináší.
Zde si je nutné, milí přátelé, uvědomit, že vše
souvisí se vším.
Jsem moc rád a velice si vážím vyspělé politické
kultury v našem městě, která byla a stále je hnacím motorem všestranného rozvoje Poličky. Bude
nutné posílit důraz na využití všech dostupných
možností a i nadále podporovat práci a bydlení.
Nastal čas, kdy musíme využít příznivou situaci
na trhu práce, kdy většina místních firem hledá
další pracovníky a zrychlit přípravu výstavby nových bytových domů v oblasti Bezručova a souběžně připravit i území pro další výstavbu, a to jak rodinných domků, tak i bytů, případně dát zelenou
i jiným investorům, kteří mají odvahu v našem
městě postavit bytové domy. Osobně odhaduji, že
současná poptávka po nových bytech je na úrovni
100 a více.
Bez využití potenciálu mladých lidí nemůže
být naše snaha korunována úspěchem. Moc prosím, aby poselství dnešní doby bylo jednoznačné
a v duchu výzvy ke všem našim lidem: „Naše město stojí o každého jednoho z vás“. Stále platí, a to
více než kdykoliv předtím, že největší kapitál a bohatství jsou lidé a jejich práce.
Děkuji za přečtení a případné zamyšlení každému jednomu z vás.
S pozdravem
Jaroslav Martinů
starosta města

Zástupci města na oficiální
návštěvě Milacronu
Vedení města Poličky v čele se starostou Jaroslavem Martinů, místostarostkou Marií Kučerovou
a zástupci z řad úředníků přijali pozvání k návštěvě firmy Milacron Czeh Republic (MCR). Setkání

se uskutečnilo v prostorách firmy v pátek 22. ledna. Mezi hostiteli nechyběl i generální manažer
pan Gianluca Vella. Hosty u kulatého stolu byli
také zástupci ze školství, konkrétně Středního odborného učiliště Svitavy s ředitelem Ing. Leošem
Říhou a zástupci stavební firmy GEMO Olomouc,
která nový areál v poličské průmyslové zóně postavila.
Zástupci vedení firmy Milacron vyjádřili prostřednictvím setkání velký dík městu Poličce
a jeho úředníkům za podporu a spolupráci, díky
které mohla firma svůj provoz rozšířit a zahájit výrobu ve zcela nových moderních prostorách. Naopak starosta města poděkoval reprezentantům
firmy za odvahu v Poličce investovat, ocenil její
velký význam pro pracovní trh v Poličce a zároveň
pro místní podniky, které jsou dodavatelskými firmami Milacronu a mohou tak rozvíjet svoji výrobu.
Firma chce i nadále využívat pro (pokr. na str. 2)
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Tradiční masopustní
pozdravení
V úterý 9. února předvedly děti z MŠ na Palackého nám. jako každý rok své krásné masopustní
masky. Tentokrát to byla „zvířátka“, kdo rozveselil
chodby městského úřadu. Děti v doprovodu svých
učitelek zazpívaly a zatančily, nechyběly tradiční
koblihy. Pro děti naopak sladká odměna od starosty a místostarostky města.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Splatnost
poplatku ze psů
Upozorňujeme držitele psů, že do 31. března je
splatný místní poplatek ze psů. Poplatek se platí ze
psů starších tří měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik své poplatkové
povinnosti a to do 15 dnů od změny. Ohlašovací povinnost je dána obecně závaznou vyhláškou města
Poličky č. 2/2010, o místním poplatku ze psů.

Upozornění
nájemcům pozemků
Upozorňujeme všechny nájemce městských
pozemků, že nájemné za kalendářní rok 2015
bylo splatné do 29. 2. 2016. V případě, že jste
nájem do dnešního dne neuhradili, učiňte tak
co nejdříve převodem na účet města Poličky
č. 19-128 399 369/0800 pod příslušným variabilním symbolem uvedeným v nájemní smlouvě nebo
v hotovosti na pokladně MěÚ v přízemí budovy.
Děkujeme za spolupráci.
Odbor správy majetku MěÚ Polička

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 17. března
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka

1

Zprávy ze Svojanova

Zástupci města na
návštěvě Milacronu
(pokr. ze str. 1) spolupráci právě lokální firmy
a také zvýšit zaměstnanost v regionu. „Posuneme
vzdělanost místních lidí na mezinárodní úroveň,
pořádáme školení pro své pracovníky, včetně jazykových kurzů,“ uvedl Radim Juřička, manažer
výroby.
„Firma MCR při startu nové výrobní haly na
průmyslové zóně zaměstnávala 41 osob, v současnosti se počet zaměstnanců zvýšil na dvojnásobek
a do konce roku 2016 celkový počet pracovních
míst ještě vzroste. MCR připravuje k zprovoznění
další halu a tím tedy významně rozšíří stávající
provoz,“ upřesňuje Vlastimil Kalášek, další z manažerů firmy.
Velmi působivá byla prohlídka firmy včetně
informací o probíhající výrobě a dalších plánech
a expanzi. Pro místní obyvatele je pracovní nabídka v rámci firmy MCR velkou výzvou a možností,
město Polička velmi oceňuje, že firma působí právě zde.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Hledáme královnu
věnných měst
Jste dívkou, ženou, dámou, které je 18 let a výše?
Chcete se stát královnou? Navštivte ve dnech
11. - 12. března královehradecký Aldis, kde se
koná veletrh cestovního ruchu Infotour a cykloturistika. Hledejte červené stánky Královských
věnných měst. Zde se můžete nechat vyfoto-

grafovat v královské korunce a zařadit se tak do
soutěže o volbu královny Královských věnných
měst 2016. Vítězku budou moci hlasováním vybírat všichni, kteří navštíví webové stránky www.
vennamesta.cz. Zde se ve fotogalerii finalistky
představí. Královna vyhraje víkendový pobyt pro
dvě osoby v jednom z Královských věnných měst
dle svého výběru. Loňská vítězka slečna Michaela
Chotovinská z Prahy zvolila jako odměnu návštěvu hradu Svojanov.
Stánky Královských věnných měst lákají k návštěvě nejen krásné ženy a dívky, ale všechny,
kteří rádi cestují. Svazek nabídne společné propagační materiály, z kterých si vybere určitě každý. Navíc budou města Dvůr Králové nad Labem,
Chrudim, Hradec Králové, Jaroměř, Mělník,
Nový Bydžov, Poličku, Trutnov a Vysoké Mýto ve
stáncích zastupovat postavy v kostýmech, které
představí nejen turistická lákadla, ale i regionální produkty. Těšit se tak můžete na Krakonoše,
historické postavy hradu Svojanova, královnu
Elišku, vojáka z pevnosti Josefov, exotická zvířata, na ochutnávku vín a dalších dobrot. Že nevíte,
které město může přivést exotická zvířata či výborné víno? Odpovědi hledejte ve stáncích Královských věnných měst.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Ještě naleštit brnění a hrad může otevřít
I když je památka od poloviny prosince pro veřejnost uzavřená, neznamená to, že se za jejími hradbami nic neděje. Právě naopak. Hned po Novém roce
se pracovníci hradu pustili do generálního úklidu.
Všechny podlahy a schody okusily sílu kartáčů, kde
to šlo i úklidového stroje. Všechny koberce, závěsy,
záclony, dečky a ubrusy musí být také jako nové. Nikde nesmí zůstat ani smítko, v žádném koutě nemůže
bydlet ani sebemenší pavouček, který by si tam udělal pavučinu. Nablýskaná budou okna i skleničky.
„Kromě úklidu jsme se pustili rovněž do údržbářských prací, které nemůžeme provádět za plného
provozu hradu,“ uvedl kastelán hradu Miloš Dempír. Jedná se zejména o různé drobné opravy v interiérech památky a v hradním penzionu, například
klížení nábytku, namazání pantů u dveří, kontrola
funkčnosti všech lustrů a lamp, oprava kapajících
kohoutků, pročištění odpadů před novou sezonou,
ale i prořezávání stromů a keřů a další technické záležitosti, které návštěvníci památky vidět nemusejí.
Nezbytné jsou také nejrůznější administrativní
práce a například i inventura sbírek. Jak taková inventura na hradě vypadá? Pracovníci správy procházejí veškeré prostory památky, berou do ruky každý
meč, každý talíř z jídelních servisů, obraz, trofej či
židli, aby se podívali na inventární číslo.
V tuto dobu přípravy na novou sezonu vrcholí.
Zbývá už jen naleštit všechna brnění a okna a hrad
může své brány otevřít. První návštěvníky přivítá
o víkendu 5. a 6. března, a to od 10 do 17 hodin.
Nový provozovatel restaurace
Letošní turistickou sezonou přichází hrad s velkou
novinkou. Restaurace má nového provozovatele. Výběrové řízení vyhrál Jiří Novák z Poličky. Na velké
novinky je podle něj zatím ještě času dost. Jisté změny ale plánuje. „Byl bych rád, kdyby se zprovoznily
všechny části restaurace, aby se k různým akcím
také využívaly i jeho další prostory, jako třeba lovecký salonek, sál domu zbrojnošů, aby tu byl zkrátka každý spokojený,“ naznačuje nový provozovatel.
Možná se to někomu bude zdát málo, ale pro dobrý
rozjezd je toho dost.
Návštěvníci hradu přece jen poznají nějaké novinky hned od počátku. Jiří Novák plánuje pozměnit
nabízený sortiment, chce vyměnit dodavatele piva,
osloví dodavatele různých káv. Ti, kteří rádi zakousnou i něco sladkého, se také mohou těšit. „Máme
v plánu nabízet domácí moučníky. Hradní restaurace je specifická. Musíme počítat s tím, že naši zákazníci přijedou na hrad jednou, dvakrát do roka.
Když se k nám budou vracet, bude to úspěch. Pro
nás je tedy důležité, aby každý, kdo do restaurace
přijde, si přišel na své, aby dostal, co má rád, aby
odcházel spokojený a řekl to třeba i někde dál,“ říká
Jiří Novák. Byl by rád, aby se o hradní restauraci
mluvilo v dobrém, aby si ji lidé pamatovali v lepším
světle.
Na hradě plánují novou střechu
S novou turistickou sezonou přicházejí i správci
hradu se smělými plány. Která část památky se dočká v letošním roce vylepšení? Nad touto otázkou se
sešli přímo v prostorách historického sídla společně
se senátorem Radko Martínkem zástupci Poličky,
coby majitele objektu, a správy hradu.
Letos je na prvním místě obnova střechy empírové
vstupní budovy. „Střecha byla opravená v 70. letech
minulého století. Při opravě však byla použitá nekvalitní břidlice. Loupe se a jednotlivé šablony ve
velké míře vypadávají,“ vysvětlil kastelán hradu
Miloš Dempír. Havarijní stav střechy ohrožuje nejen
budovu samotnou, ale samozřejmě i kolem procházející návštěvníky. Proto je nezbytné krytinu vyměnit. Podle kastelána v souladu s celkovou koncepcí
obnovy této významné památky ji nahradí bobrovka,
pálená taška. S krytinou budou vyměněné poškozené krovy, tedy části nosné konstrukce střechy. „Siluetu budovy doplní rovněž komín, který byl v 70. letech zbytečně odstraněný,“ doplnil kastelán.

Na stav krytiny se přijel podívat i senátor Radko Martínek. Je členem komise pro rozdělování
finančních prostředků z programu záchrany architektonického dědictví, který ministerstvo kultury
každoročně vyhlašuje. Než ale komise rozhodne
o rozdělení peněz, má senátor ve zvyku si všechny
památky a jejich potřebnost prohlédnout. Radko
Martínek konstatoval, že střechy jsou na prvním
místě. Žádost o dotaci by tak mohla být kladně vyřízená.

Empírová budova je značně členitá. Projektant
i dodavatelé předpokládají, že nová střecha bude
téměř umělecké dílo. Navíc je to nejrozsáhlejší střecha v celém hradním areálu. Obnova bude proto
rozdělená na tři etapy. „Dvě by měly být zrealizované v letošním roce, a to východní a střední část.
Zbývající západní by se měla dokončit v roce 2017,“
doplnil Miloš Dempír. Předpokládané náklady na
rekonstrukci střechy jsou tři miliony korun, z toho
letos by se mělo proinvestovat 1,8 milionu. Kromě
ministerstva kultury se na financování opravy bude
podílet majitel památky město Polička a také samotný hrad Svojanov. Na obnovu použije výnosy tržeb
ze vstupného. „Návštěvníci tak opět uvidí, kam jejich peníze směřují,“ poznamenal kastelán.
Známý reportér se vydal na
tajemný hrad Svojanov
Znáte ten nepříjemný pocit, kdy jste přesvědčení,
že vám stojí někdo za zády, vy se otočíte a marně hledáte nějakou postavu? Slýcháte kroky a široko daleko nikdo jenom vy? Cítíte, že do vás někdo strčil, ale
nikde ani živáčka? Možná jste slyšeli třeba i příběh
o malé holčičce, která tragicky zahynula na hradě
Svojanov a její duše teď bloudí pokoji. A právě na
hrad Svojanov se za podobnými příběhy vydal známý reportér Jaroslav Mareš.
Zaujaly ho nejen tajemné pověsti, které o památce
kolují. „Jel jsem na Svojanov hlavně se zvědavostí,
protože na jednom hradě jsem už měl možnost takto setrvat a pozorovat, co se tam děje. Pak mě taky
zaujalo, jak zdejší pracovníci jsou skálopevně přesvědčení, že nepřipouštějí ani trošku pochybností,
že se tady skutečně něco prapodivného děje,“ uvedl
Jaroslav Mareš.
Oba pánové se seznámili se svojanovskými legendami i s osobními zážitky zaměstnanců hradu. Natěšení si nejprve všechny prostory prošli a nachystali si kamery, aby jim večer nic nebránilo v cestě za
dobrodružstvím. Jestli se to tak dá nazvat. Jaroslav
Mareš totiž celou noc strávil v hradě. V objektu, kde
bylo zazděno třináct nevinných dětí, několik nevěrných žen, ale také statných mužů. Odvážných reportérů už bylo na Svojanově víc. Ale je pravdou, že přes
noc v památce opředené pověstmi nikdo nevydržel.
Splnil pobyt v hradě reportérovo očekávání?
„Abych to nezakřikl, snažím se žádná očekávání
nemít, spíš být otevřený tomu, co se může odehrát.
Musím říct, že v první části noci, to vypadalo až
skoro, že se nám nepodaří něco zažít. Po třetí hodině ráno to vypadalo daleko slibněji,“ popisoval
reportér.
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Květa Korbářová
PR Hrad Svojanov

Slavné osobnosti Kraje Smetany
a Martinů - obec Telecí
Pan řídící – Ladislav
Horníček,
člověk, který po celý svůj život
miloval naši obec a pro její život
věnoval všechen svůj čas.
Narodil se 15. října 1900 v Jimramovských Pavlovicích, odkud
se však rodina záhy přestěhovala
do Telecího. V letech 1915 – 1919
vystudoval učitelský ústav v Poličce a poté působil jako zatímní
učitel postupně v Borovnici, Telecím, Borové a Pusté Rybné. Od roku 1925 byl
ustanoven definitivním učitelem v Telecím, kde
od roku 1938 působil jako řídící učitel až do roku
1953. Svoji pedagogickou činnost ukončil v roce
1957. Ne však činnost pro obec. Všechen svůj čas
věnoval škole, obci, Sokolu (jehož byl cvičitelem) a dalšímu vzdělávání. Díky jeho nezměrné
píli a lásce k historii se zachovali do dnešních
dnů „Pamětní knihy obce Telecí“, tedy kroniky.

Návštěva
u prvňáčků

Již v roce 1918 se stal kronikářem obce a tomuto
svému poslání zůstal věren po celý život. Společně s kronikami pak sepsal osm svazků „Soupisů
držitelů usedlostí v Telecím“ (tzv. Gruntovní knihy), v nichž jsou uvedeny vlastnické osudy jednotlivých usedlostí, a to od roku 1538. Ti, kdož
měli možnost se seznámit s tímto dílem, žasnou
nad tím, kolik úsilí věnoval jeho zhotovení. Není
v České republice mnoho obcí, které by se mohly
chlubit tak znamenitou kronikou.
Pan řídící Horníček zemřel 7. března 1981, ale
jeho dílo a památka na něj zůstávají v myslích
jeho žáků a občanů naší obce navždy.
Soutěžní otázka - Ve kterém roce byla otevřena
budova školy v obci Telecí? Autoři prvních dvou
správných odpovědí získají sadu knih o škole
a obci Telecí. Odpovědi zasílejte na e-mail: nsauerova@policka.org do 15. března.
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku –
Odkud pocházela maminka Josefa Václava Síly?
Jeho maminka pocházela z Kamence.

I letos, v den, kdy prvňáčci dostávali svá první
vysvědčení, nechybělo blahopřání a dárky od města Poličky. V tomto roce navštívila obě základní
školy místostarostka Marie Kučerová v doprovodu
zástupců odboru školství. Prvňáčci byli opět korunováni, tentokrát korunkou, která je kopií koruny
zakladatele města Poličky krále Přemysla Otakara II. Za první vysvědčení dostaly děti od města
Poličky barevné pláštěnky, které určitě přibalí do
baťůžků na svůj první školní výlet a nechyběly
oblíbené sladkosti. „Děti reagovaly velmi pěkně
a spontánně, chválily své paní učitelky, předvedly, co se ve škole za půl roku naučily hlavně
v matematice, čtení a také v angličtině,“ komentuje tradičně velmi milou a příjemnou návštěvu ve
školách místostarostka města.
Ve školním roce 2015/2016 nastoupilo do prvních tříd celkem 103 dětí. Tři první třídy otevřela
Masaryková ZŠ a dvě třídy ZŠ Na Lukách.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Neuvěřitelně aktivní důchodci schůzovali
Ve čtvrtek 4. února se členové městské organizace Českého svazu důchodců v Poličce sešli v Tylově domě na výroční členské schůzi. Na programu bylo zhodnotit činnost v minulém roce, zvolit
nový výbor a předsedu organizace. Milými hosty
byli starosta Poličky Jaroslav Martinů a místostarostka Marie Kučerová, za chrudimskou
organizaci byla přítomna paní Medunová a za
litomyšlskou pan Borek. Úvodem přítomní uctili
minutou ticha památku těch, kteří v uplynulém
období navždy opustili jejich řady.
Schůzi zahájil předseda Ivan Chudý, který rovněž přednesl zprávu o činnosti v roce 2015. Připomněl založení organizace 16. 11. 2011 a několik
prvních akcí a výletů. Od začátku organizace jich
bylo celkem 165 akcí, z toho v uplynulém roce
31. Byly to různé besedy, zájezdy, exkurze, vycházky a další akce, například i sportovní. Za pozitiva
označil systém činnosti organizace, její strukturu, pestrou nabídku programů, dodržování plánů,
hospodaření s penězi (za členské známky a dotace
z MěÚ), pravidelnost schůzek, vzájemnou důvěru
a spolehlivost. Zaměřil se i na negativa, za něž
považuje fakt, že návrhy na nové akce vycházejí
především z výboru, málokdy od členů. Organizaci akcí většinou zajišťuje výbor a několik jedinců,
které jmenoval. V závěru vystoupení všem popřál
pevné zdraví, a aby se v kolektivu důchodců denně
naplňovalo heslo „aby nebyl nikdo sám“.
V další části byly předneseny zprávy o hospodaření organizace, revizní zpráva (nebyly shle-

dány žádné závady) a o zaměření činnosti na rok
2016. Následovala diskuse. Starosta J. Martinů
vysoce ocenil aktivitu poličských důchodců a jejich činorodost. Připomněl úsilí vedení města
neustále zlepšovat podmínky pro spokojený život
občanů, mj. vytvářením pracovních příležitostí,
avšak za velký problém, který je nutno zastavit,
označil trvalý úbytek počtu obyvatel. Příčinu vidí
v tom, že velká část mladých lidí se po ukončení
studií do Poličky nevrací a hledá uplatnění jinde,
a konečně nízkou porodnost, která nekryje ani
přirozený úbytek občanů. (Pozn. autora: V tomto ohledu asi na důchodce už nelze spoléhat).
Přítomné krátce pozdravila a popřála jim další
úspěchy i místostarostka M. Kučerová. Štefan
Lastomirský připomněl, že v neděli se nemají návštěvníci města kde občerstvit (restaurace, cukrárna). Pan starosta na to reagoval sdělením, že
město s podnikateli o této problematice hovoří,
ale nemá pravomoc jim něco nařídit. Podnikatelé
svou neochotu zdůvodňují nerentabilitou nedělního prodeje.
V další části schůze byl zvolen předseda organizace, jímž se opětovně stal Ivan Chudý. Výbor
bude pracovat ve složení Chudý, Koráb, Kovář,
Krejsa, Lajžner, Pospíšilová a Vaněk. Členové
revizní komise: Lastomirský (předseda), Makovská a Rejent. Výroční schůze schválila návrh na
usnesení.
-vra-

Tylův Dům v Poličce
vás srdečně zve na tradiční jarní akci

Velikonoční inspirace
která se bude konat v neděli 20. března
od 13.00 do 17.00 hodin.
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne,
jarně se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce a možná si zakoupit i nějaký velikonoční
dárek pro své blízké nebo jen tak – sobě pro
radost.
Budete-li se chtít této akce zúčastnit jako
prodejce řemeslného zboží s velikonoční a jarní tematikou, přihlaste se na níže uvedené adrese.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
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Aby se nám v našem městě dobře žilo
Před zhruba čtyřiceti lety jsme se nastěhovali na
sídliště, které - myslím, že i dnes - patří k nejhezčím ve městě. Je zde klid, blízko do přírody a hodně zeleně. Zřejmě tomu tak ale brzo nebude.
Město je ohleduplné a plní požadavky a přání
svých obyvatel. Chtěla bych se s vámi o jedno takové splněné přání podělit.
Je to asi dva roky, kdy jsem vyslechla rozhovor
několika sousedů na téma stromů kolem domu.
Chtělo by to, je pokácet, což nebude problém, protože na úřadě pracuje známý. A psala se žádost.
Nebyla jsem sama, kdo s tím nesouhlasil. Zvláště
my, kteří zde žijeme od začátku, jsme si to neuměli
představit, protože i strom, o který se jednalo, patřil k našemu domovu. Zjistila jsem si, že není tak
jednoduché pokácet krásný zdravý strom, jakým
byla jedle, o kterou se jednalo. Napsala jsem dopis a přidala podpisy sousedů, kteří jimi vyjádřili
názor na tento problém. Kácení se nekonalo. Předesílám, že při úpravách sídliště mu zcela surově,
ale s velkou láskou k přírodě, usekali kořeny, aby
mohli zbudovat místo na popelnice.
Vzhledem k tomu, že jsem i poté byla nařčena
z toho, že kvůli stromu máme zničenou fasádu (což
není stromem, ale nekvalitními barvami), jsem to
vzdala.
Dnes přišel den D. Asi těžko popíšete své pocity,
když vidíte, jak vám před očima mizí kus vašeho
života, jen kvůli omezenosti několika lidí. A nejen
to, že strom byl krásný, naprosto zdravý, poskytoval nám i pocit soukromí, chránil před náporem
větrů, poskytoval úkryt ptákům, jejichž cvrlikáním jsem se budila rozhodně raději než řinkotem
lahví padajících do kontejneru. Všechny děti, ať
svoje nebo cizí, jsem vždycky vedla k tomu, jak se
chovat v přírodě, která je stejně živá jako my. Tak
jsme se to učili i my. Zřejmě to už neplatí. Strom
musel pryč.
Bez jakýchkoli posouzení, která jsou k takovéto
žádosti a následnému povolení nutná.
Když slyším slova o tom, jak chceme, aby se nám
spolu v našem městě dobře žilo, musím se ptát opravdu jsou vnímáni lidé, jejich přání a potřeby
při změnách v jejich nejbližším okolí? Asi sotva.
Ptal se nás někdo při úpravách našeho sídliště
na to, jestli chceme mít pod okny obývacích pokojů umístěny kontejnery? Když jsem se ptala, bylo
mi řečeno, že je to v projektu (což mimochodem
úplně pravda není). Ptám se - kdo takový projekt
zpracoval? Kdo ho schválil? Kontejnery mohly být
umístěny u protějších domů, kde nejsou okna a nikdo by nebyl, hlavně v létě, obtěžován zápachem,
mouchami a vosami. Ale projekt je projekt. Papír
je důležitější než zdravý selský rozum.
Místo toho na těch místech byla vybudována 3
místa pro auta, protože stávající parkoviště je nedostačující. Auta musí parkovat šikmo, prý podle
nařízení EU, čímž se snížil počet parkovacích míst.
Zajímavé, že z druhé strany domu to tak být nemusí.

4

A ještě jeden detail. U chodníku roste borovice,
měla se také pokácet, protože brání v zimě průjezdu pluhu, který upravuje chodník. Stačilo se podívat, nevadil strom, ale parkovací značka, která
je umístěna na chodníku, přestože v parkovišti
by vůbec nevadila. Snazší by ovšem bylo skácet
strom. Možná by nebylo od věci zamyslet se někdy
nad tím, jak podobné změny přijmou lidé, jichž se
bezprostředně dotýkají.
Město plní přání svých obyvatel - vadil jim
strom - už nebude, je pryč. Bezdůvodně, zbytečně.
Moje přání je, moci v létě větrat bez toho, abych
měla plný byt much a vos z kontejnerů pod svými
okny.
A tak se ptám - co s tím uděláte vy, kterým tolik
záleží na spokojenosti občanů?
J. Krejčí, M. Bureše
Vyjádření města k článku paní J. Krejčí
Rád bych reagoval na článek paní Krejčí, ve kterém vyjadřuje svoji nespokojenost s úpravami kolem domu, ve kterém bydlí. Nejprve bych se zmínil
o zásazích do veřejné zeleně. Rozhodnutí o kácení
stromů nikdo nečiní s lehkým srdcem a vždy se
jedná o posuzování z více hledisek. Požadavek na
pokácení douglasky tisolisté u bytového domu na
sídlišti M. Bureše byl opakovaně vznášen obyvateli tototo domu a paní Krejčí se před několika měsíci vyjádřila ve svém telefonátu na příslušný odbor
našeho úřadu, že je s pokácením stromu smířena.

Douglaska, která v dospělosti může dorůstat do
výšky šedesáti i více metrů, byla kýmsi v minulosti vysazena poněkud neuváženě ve vzdálenosti
cca 2,5 od domu, a již nyní docházelo k poškozování fasády větvemi a jejich ořezáváním byl postupně
znehodnocován habitus stromu. Perspektivně zde
bylo i možné riziko poškození stavby kořenovým
systémem stromu. Vzhledem k umístění stromu
na hraně svahu, úpravám terénu v okolí stromu
(přesekání kořenů není nijak doloženo) a podzemním sítím uloženým mezi kořeny jsou i důvodné
obavy o ohrožení protějšího domu a bezpečnosti
osob v důsledku snížené statické stability stromu.
V tomto případě mám za to, že bezpečnost občanů
a ochranu jejich majetku je třeba brát vážně, a je
lépe přistoupit k adekvátní náhradě stromu.
Otázka parkování a umístění kontejnerů na odpad byla řešena projektem regenerace panelového
sídliště M. Bureše, který vycházel z ankety provedené mezi obyvateli sídliště. Způsob parkování je
odvozen ze šířky přilehlé komunikace, tak by vyhověl příslušným normám. Stání pro kontejnery
bylo zhotoveno na základové desce původního přístřešku pro popelnice pouze s mírným rozšířením.
Rád bych vyjádřil ochotu města jednat o úpravách umístění kontejnerů podle případných požadavků samosprávy bytového domu podložených
většinovým názorem jeho obyvatel.
Jaroslav Martinů,
starosta

Z rady města Poličky
Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady
města Poličky konané dne 25. ledna 2016
RM schvaluje připomínku k návrhu Změny č. 2
Územního plánu Polička s požadavkem na vypuštění úpravy výškového regulativu pro realizaci
bytových domů ve vymezené zastavitelné ploše
Z166 při zachování stávající výškové regulace dle
platného právního stavu Územního plánu Polička.
RM bere na vědomí návrh Územní studie Polička - lokalita Jih I. dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, na akce „Zhotovení
PD cyklistické stezky Polička – Modřec“ a „Zhotovení PD cyklistické stezky Polička – Bořiny“, dle
důvodové zprávy
RM schvaluje výběrové řízení na dodavatele
elektrické energie a zemního plynu na rok 2017
prostřednictvím komoditní burzy dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro výroční zprávy Semiramis, o. s., Nymburk a Laxus, o. s.,
Mladá Boleslav, dle důvodové zprávy.
RM souhlasí se zahraniční služební cestou
Ing. Naděždy Šauerové na veletrh cestovního ruchu Freizeit Messe Nürberg v termínu
25.–28. 2. 2016 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo - zpracování Plánu odpadového hospodářství původce
s firmou ISES, s. r. o., Praha 6.
RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění
a provozování kontejnerů se společností TextilEco, a. s., Praha 5 – Stodůlky, za účelem sběru
a svozu starého šatstva, bot, hraček a textilu, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Vestavba kanceláří MěÚ Polička, Nádražní
304“ firmě E-STAF, s. r. o., Praha 9, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Vestavba kanceláří MěÚ Polička, Nádražní 304“
s firmou E-STAF, s. r. o., Praha 9, dle důvodové
zprávy.
RM
schvaluje
vyloučení
uchazečů
LAJDORF, s. r. o., Praha 4,; ŠVANDA PRIMA, s. r. o., Polička; AVI-MONT, s. r. o., Ústí nad
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Orlicí, ze zadávacího řízení na akci „Vestavba kanceláří MěÚ Polička, Nádražní 304“, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy č. 829/2016
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2016 na akci „Chodník u silnice I/34, ul. Starohradská v Poličce“, se Státním fondem dopravní
infrastruktury, Praha 9, dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na
budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2016.
RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách zřizovaných městem Polička pro školní
rok 2016/2017 ve dnech 17.–18. 5. 2016, dále podle
možností uvolněné kapacity dle důvodové zprávy.
RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička v červenci
a srpnu 2016 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje materiálové řešení stavebních
úprav parkoviště na ul. Družstevní v Poličce dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v roce 2016 za pronájem nebytových prostor ve
vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční
míru inflace za rok 2015, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 3. 1. 2007 mezi
městem Polička jako pronajímatelem a PEKÁRNOU BOROVÁ, s. r. o., Borová 103, jako nájemcem,
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku p. č. 2951 dle GP označené jako p. p. č. 2951/2
o výměře 11 m2 v k.ú. Polička od Měšťanského
pivovaru v Poličce, a. s., Polička. Kupní cena činí
200 Kč/m2, náklady spojené s převodem uhradí
kupující.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarostky.

Kalendář akcí

Tylův dům

březen 2016

Čtvrtek 3. března v 16.30 hod. malý sál
Zasedání Městského zastupitelstva

Kino Polička

Úterý 8. března v 19.00 hod.
Caveman
Caveman je nejen obhajobou jeskynního
muže, ale především i obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!
Vstupné: 300, 330, 360 Kč
Středa 9. března
Život je jen náhoda
Hrají, zpívají a tančí obyvatelé domovů pro
osoby s mentálním postižením.

Středa 2. března v 19.00 hod.
Decibely lásky
Hudební/rodinný, ČR, 85 min, přístupný,
vstupné 120 Kč. Hudebně taneční, rodinný,
romantický příběh tří dvojic zcela rozdílného
věku, s důrazem na hudbu Michala Davida.
Neděle 6. března v 18.00 hod.
Řachanda
Pohádka, ČR, 104 min, přístupný, vstupné
120 Kč. Pohádka vypráví příběh o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se
neživí vždy úplně poctivě.
Pondělí 7. března v 19.00 hod.
Bohové Egypta 3D
3D dobrodružný, USA, 127 min, dabing,
vstupné 150 Kč. Starověký Egypt čeká epický
souboj titánů. Bitva o trůn začíná…
Středa 9. března v 19.00 hod.
Saulův syn
Drama, Maďarsko, 107 minut, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 90 Kč. Snímek se
odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Připomíná až „umělecký horor“ a poprvé
v dějinách kinematografie ukazuje Osvětim
jako chaotickou a přitom bezchybnou továrnu na smrt, jejíž chod musí udržovat sami
vězni.
Neděle 13. března v 19.00 hod.
Ave, Caesar!
Komedie, USA, 106 min, titulky, přístupný,
vstupné 110 Kč. Josh Brolin, Scarlett Johansson, Ralph Fiennes, George Clooney… v nové
americké komedii.
Pondělí 14. března v 19.00 hod.
Polednice
Horor, ČR, 90 min, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč. Aňa Geislerová a herecká dáma
Daniela Kolářová v poloze, v jaké jsme ji ještě

neviděli, se setkávají v hlavních rolích původního českého hororu. Přestože titul filmu
odkazuje ke slavné básni, inspirace pro filmový příběh zasazený do současnosti je velmi
volná.
Středa 16. března v 19.00 hod.
Rudý kapitán
Krimi, ČR/SK, 115 min, přístupný od 15 let,
vstupné 120 Kč. Mysleli jste si, že se dá něco
takového utajit? Příběh se odehrává v horkém létě roku 1992, půl roku před rozdělením
Československa. Nový český krimi thriller
s Oldřichem Kaiserem v titulní roli.
Pondělí 21. března v 18.00 hod.
Zootropolis: Město zvířat 3D
3D animovaný, USA, 109 min, dabing, přístupný, vstupné 120 Kč. Moderní metropole
zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné.
Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa.
Středa 23. března v 19.00 hod.
Dvojníci
Komedie, ČR, 103 min, přístupný, vstupné
120 Kč. Honza Rambousek (Ondřej Sokol) je
docela sympatický podvodník, šikovný zloděj
a nenapravitelný sukničkář. Jenže právě teď
mu teče do bot… Komedie plná překvapivých
a vtipných situací, nečekaných zvratů a zapeklitých konfliktů.
Úterý 29. března v 19.00 hod.
Batman vs. Superman: Úsvit
spravedlnosti 3D
3D akční/sci-fi, USA, 151 min, dabing, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč. Poprvé se na
stříbrném plátně setkají Batman a Superman.
V roli Batmana uvidíme Bena Afflecka a roli
Supermana ztvárnil Henry Cavill.
Více informací o jednotlivých akcích na
www.tyluvdum.cz

Dny slovenské kultury v Tylově domě
Sobota 23. dubna
Peter Lipa & Band
Peter Lipa patří bezesporu k nejvýznamnějším
osobnostem česko-slovenské jazzové scény. Jeho
vystoupení bude důstojným vyvrcholením letošního ročníku Polička Jazz 2016.

Malá pozvánka na blížící se 4. ročník dubnových
Dnů slovenské kultury v Poličce
Sobota 2. dubna
Duo Jamaha
Pro milovníky tradičních lidovek je připraveno
vystoupení nejúspěšnější kapely a hvězdy TV Šlágr
– slovenského Dua Jamaha.
Pondělí 4. dubna
Eva Nová (kino)
Slovenský film je příběhem kdysi známé herečky Evy (Emília Vášáryová). Eva, která se vrací
z protialkoholního léčení, by udělala cokoliv, aby
znovu získala přízeň člověka, kterého v životě ranila nejvíce – svého syna.
Čtvrtek 21. dubna
Komponovaný pořad s ochutnávkou
slovenských pokrmů
Menu, které si pro vás připravili žáci SŠ a SOU
Polička je sestaveno z oblasti Malé Fatry a Terchovska. Těšit se můžete například na Posúch se
zelím, úhrabky, bobalky,… Hudební kulisu nabídne kapela Elán Kontraband s písničkami Mariky
Gombitové.

Pondělí 25. dubna
Vojtěch (kino)
Slovenská městská komedie, které dominuje
příběh „ztraceného“ čtyřicátníka. Vojtěch prožívá krizi středního věku. Přijde mu, že je na tomto
světě nepotřebný v každém ohledu. Přišel o ženu,
o práci, s rodinou se nestýká…

Čtvrtek 10. března ve 14.00 hod.
Společenské odpoledne k MDŽ
Pořádá Svaz důchodců ČR v Poličce.
Pátek 11. března v 19.00 hod.
Žalman & Spol. – 70 Jar Tour
Koncert k životnímu jubileu Pavla Lohonky
Žalmana.
Vstupné: 150, 180, 210 Kč
Úterý 15. března v 19.00 hod.
Jiří Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý
domov
Diashow známého cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby.
Vstupné: 150 Kč
Čtvrtek 17. března v 19.00 hod.
Vláďa Hron – One man show
Hudebně zábavná show českého entertainera, která divákům představí vtipné imitace
nejvýznamnějších představitelů různých hudebních žánrů a stylů v konfrontaci s českou
pop scénou.
Vstupné: 200, 230, 260 Kč
Neděle 20. března 13.00-17.00 hod.
Velikonoční inspirace
Jarně se nalaďte, načerpejte inspiraci na Velikonoce a možná si zakoupíte i nějaký velikonoční dárek.
Pondělí 21. března v 8.15 a 10.00 hod.
Zahrada
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí. Pohádka Divadla Krapet podle předlohy Jiřího
Trnky je určena pro děti z MŠ a I. stupňů ZŠ.
Vstupné (i pro veřejnost): 50 Kč
Úterý 22. března v 19.00 hod.
Moravské klavírní trio
Koncert je uváděn v rámci koncertní sezóny
KPH 2015/2016.
Vstupné 110 Kč (20 Kč studenti, žáci)
Středa 30. března v 17.00 hod.
Koncert učitelů ZUŠ B. Martinů Polička
Tradiční Koncert učitelů Základní umělecké
školy Bohuslava Martinů Polička.
Vstupné: 30/60 Kč

Úterý 26. dubna
Tančírna
Divadlo Radka Brzobohatého přijede do Poličky se světově proslulou divadelní hrou. Tančírna
vznikla téměř před 30 lety v pařížské divadelní
společnosti Le Théatre du Campagnol. Dle námětu divadelního představení Jeana-Clauda Penchenata a Théátre du Campagnol „Le Bal“ jej napsala
herečka, moderátorka, manželka Radoslava Brzobohatého a divadelní manažerka slovenského původu Hana Gregorová.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program Centra Bohuslava Martinů

Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
Borová
11. 3. – „Maškarní merenda“
v místní sokolovně od 20.00 hod.
Hraje hudební skupina Řemen.
12. 3. – „Dětský maškarní karneval“ v místní
sokolovně od 14.00 hod.
Bystré
5. 3. – Integrační turnaj ve stolním tenise
„O zámecký pohár“
Domov na zámku Bystré pořádá tradiční
turnaj ve stolním tenise. Start v 9.30 hod. pro
mladší a starší žáky – startovné 30 Kč. Start ve
13.00 hod. pro muže a ženy – startovné 50 Kč.
Turnaj pouze pro neregistrované!
7. 3. – „Tichá srdce“
Beseda s Alenou Ježkovou, autorkou knih „Tichá srdce aneb kláštery a jejich lidé“ a „Tichá
srdce aneb příběhy míst a lidí“, jež bude věnovaná přiblížení historie a současnosti českých
klášterů a církevních řádů, které v nich působily či stále působí. Beseda se koná od 17.00 hod.
v Komunitním sále MFD. Vstupné 20 Kč.
20. 3. – Jarní trhy
Od 9.00 hod. na zahradě za Hasičskou zbrojnicí. Těšit se můžete na výrobky s jarní a velikonoční tématikou. V případě nepříznivého počasí
se bude akce konat v budově bývalé knihovny.
Dolní Újezd
19. 3. – Josefovská estráda
Od 19. hod v sokolovně. V programu vystoupí
divadelní soubor Jožina Janouška. Po ukončení
estrády pokračuje taneční zábava, hraje skupina
Mix.
Litomyšl
12. 3. od 19.30 hod., Smetanův dům, Litomyšl
Benefiční dobový ples
K tanci zahrají orchestr Bigband ze ZUŠ Litomyšl a kapela Ref lex. Bohatý program nabízí předtančení, půlnoční překvapení, bohatou
tombolu, kde první cenou bude opět motocykl.
17.–20. 3., Zámek Litomyšl
Květina, ozdoba plesů a slavností – slavnostní otevření zámku květinovou výstavou
23. 3. od 19.00 hod., Zámecká jízdárna,
Litomyšl
Expediční kamera – festival outdoorových
filmů
Oldřiš
20. 3. od 13.00 do 18.00 hod. – Předvelikonoční posezení a výstava v Orlovně v Oldřiši.
Ukázky řemesel, cimbálovka, posezení u koláčků a kávy, soutěž o nejlepší mazanec.
Pomezí
5. 3. – dětský karneval v KD Pomezí, začátek
v 13.00 hodin
Sebranice
5. 3. – Kurz zpracování lnu – dozvíte se o pěstování, sklízení, sami si upředete niť na přeslenu
či kolovrátku. Pořádá SAN, 9-14 hodin, Sebranice Světnice č. p. 8
20. 3. – od 13.30 hod. Pouť po kaplích ve Vysokém Lese. Začátek u Killerovy kaple, zastávky kaple sv. Anny, Demelova, Schlesingerova.
Okruh 6 km. Pořádá SAN, slovem provází P. Vojtěch Glogar.
12. 3. – Turnaj v Člověče, nezlob se – od
13.30 hod. v kulturním domě
Telecí
5. 3. – 18 hodin Divadelní představení Tři veteráni – ochotníci PRUT Korouhev
12. 3. – 13.30 hod. – Dětský karneval
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Výstavy:
Příběhy Romů
6. 2. – 10. 4.
Výstava Příběhy Romů vzešla ze spolupráce s Pontopolis
z. s. a Muzeem romské kultury, s. p. o. v Brně, jejichž
společným posláním je přinášet osvětu, porozumění a pochopení odlišných kultur a pomoci tak
ke vzájemné toleranci. Tomu by chtěla přispět rovněž připravovaná výstava, která bude ve výstavních sálech Centra B. Martinů k vidění do 10. 4.
Výstava je rozdělena do tří tematicky provázaných celků. Romské dějiny a kulturu od svých počátků po současnost prezentuje panelová výstava
Příběh Romů, která je putovní verzí stejnojmenné stálé expozice Muzea romské kultury, s. p. o.
v Brně. Druhá část výstavy nás přenese do současnosti. Fotografie Petra Kadlece, Jana Langera
a Oto Bundy nám zprostředkují současnou situaci Romů ve vyloučených lokalitách v Čechách a na
Slovensku. Třetí část je výběrem portrétů z fotografické výstavy Roma Rising – Romské obrození, která představuje české občany – Romy,
jimž se podařilo prosadit v majoritní společnosti. Autorem portrétů je americký fotograf Chad
Evans Wyatt.
Putovní verze stálé expozice Příběh Romů
ve svém úvodu přibližuje pravlast Romů – Indii
a dále nastiňuje historický příchod Romů do Evropy. Obeznamuje s historickým procesem usazování Romů na našem území a pojednává o osudech
Romů za druhé světové války a zaměřuje se rovněž na poválečné dějiny Romů v Československu
do roku 1989.
Na pozadí těchto historických událostí jsou
představeny doklady hmotné i nehmotné kultury, tradic a způsobu života Romů v minulosti a to
prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek Muzea romské kultury, s. p. o. Pozornost je
věnována tradičním řemeslům a profesím, ve kterých se Romové uplatňovali, a která byla předávána z generace na generaci. Jedná se především
o tzv. kovozpracující řemesla (kovářství, kotlářství, zvonařství), výrobu ze dřeva, proutí, slámy či
hlíny. Způsob odívání a zdobení byl specifickým
projevem způsobu života a kultury Romů, a proto
má na výstavě nezastupitelné místo. Pro nomádský způsob života byl typický kočovný vůz, který
sloužil k přepravě, bydlení i uložení všeho potřebného, je proto také dominantou celé instalace.
Druhá část výstavy je věnovaná třem autorům,
kteří ve svých fotografiích zachycují příběhy a osudy Romů v Čechách a na Slovensku. Zavedou nás
do míst, o kterých téměř nikdo nechce vědět a která jsou symbolem sociálního vyloučení, bídy a života bez perspektivy. Současně ale přiblíží hudební projekty spolku MIRET a Idy Kelarové, která se
lidem v romských osadách věnuje a podporuje je
humanitárně i umělecky.
Poslední část výstavy přináší výběr portrétních fotografií vzniklých v rámci projektu Roma
Rising – Romské obrození. Jedná se o umělecké portréty Romů, kteří svým vzděláním, prací,
profesionalitou, posláním a životním stylem odporují silně zakořeněným stereotypům a otevírají
tím cestu k porozumění a k úspěšnému začlenění
romské menšiny do společnosti. Autorem portrétů
je americký fotograf Chad Evans Wyatt.
Velikonoce a kraslice
Jak název sám napovídá, výstava ve třídě
B. Martinů je letos věnována kraslicím. Vystavena
jsou malovaná a jinak zdobená vajíčka historická
i současná.
20. února – 10. dubna
Jeden z nejstarších a nejdůležitějších symbolů
Velikonoc a jara vůbec představíme v nejrůznějších podobách. Návštěvníci se dozvědí, jaké místo
v jídelníčku našich předků měla vejce, jak se uklá-
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dala, případně prodávala, kdo se staral o slepice.
Seznámí se s tím, jaká moc se připisovala vejcím
plným a jaká prázdným – vejdunkům, jaká malovaným. Kraslice jsou malým uměleckým dílem,
ale zdobit je mohou jak děti a šikovná děvčata, tak
zkušené malířky. Zdobení vajec má určité zákonitosti; svůj význam mají použité motivy a ornamenty, barvy, barviva i techniky. A když je vše
hotovo, slouží kraslice jako dárek k jídlu i dárek
z lásky. Na výstavě také připomeneme, že vejce –
symbol života se používalo v mnoha prosperitních zvycích a obyčejích a nakonec i v dětských
hrách.
AKCE:
Pojďme na Martinů - Sonátová díla pro
housle a klavír I.
Další hudební přednáška
v rámci dlouhodobého cyklu
pořadů „Pojďme na Martinů“
bude věnována sonátovým dílům pro housle a klavír. První
díl představí „číslované“ sonáty,
tj. Sonátu č. 1 (1929), č. 2 (1931)
a č. 3 (1944), a Sonátu pro dvoje
housle a klavír (1932). Výběr skladeb výjimečně
neodpovídá chronologii jejich vzniku, ale přizpůsobuje se konání živých koncertů plánovaných pro
letošní rok.
Pořádá Spolek Náš Martinů. Koná se ve
čtvrtek 24. března od 19.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Vstupné:
50 Kč.
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Připravujeme na měsíc duben:
Turistické prohlídky Poličky - Procházka
starým městem
Polička si od založení do dnešní doby dochovala
půdorys náměstí i síť ulic. Staré město obepínají
v úplnosti středověké hradby. Město Polička
zažilo svůj zlatý věk v 18. století. Poněvadž šlo
o královské město, nenajdeme zde zámek, ale symbolem správy a moci byla radnice. Poličská radnice bývá řazena mezi tři nejvýznamnější barokní
radnice u nás – po bok Chebu a Českých Budějovic.
Tomu ostatně odpovídá i to, že je zařazena na
prestižní soupis národních kulturních památek.
V této „extralize památek“ je v Pardubickém kraji
celkem 11 objektů – z toho Polička má dva - radnici
s morovým sloupem a kostel s rodnou světničkou
Bohuslava Martinů. Další pozoruhodností města
je velký soubor vyřezávaných vrat. Procházka
umožní prohlédnout si nejvýznamnější památky
města.
Turistické prohlídky Poličky - Procházka
za moderní architekturou
Polička má pozoruhodný soubor moderní architektury, který vznikl v období 1. republiky.
Rozsáhlá výstavba zahájila další zlatý věk města,
kde důležitou úlohu hrála velkorysost i rozhled
představitelů města. Hlavní myšlenkou bylo
vytvoření druhého poličského panoramatu. Silueta staré Poličky s hradbami, radnicí a kostelem
sv. Jakuba - jak ji známe při pohledu od Masarykovy školy - měla dostat na druhé straně
rybníku - tedy při pohledu z valů - svůj moderní
protějšek. Ve středu měly stát nové školy a po
bocích sestava obecních činžovních domů propojených nízkými zděnými dřevníky. V české
meziválečné architektuře nemá takové řešení
obdobu. Další poličskou zajímavostí je působení
zdejšího architekta Bohuslava Šmída, jehož vlastní vila je vynikající ukázkou funkcionalismu. Procházka umožní seznámit se s řadou zajímavých
památek.

Program RC MaTami
Na březen jsme pro vás připravili dvě dílny pro tvořivé ruce.
Přijďte si vyrobit velikonoční
věnce a dekorace nebo ušít látkový míč pro nejmenší. Každé úterý si nově můžete přijít se svými dětmi zazpívat dětské písničky
v angličtině. V neposlední řadě si vás dovolujeme
pozvat na tradiční Bazárek, který se uskuteční
v prostorách Jordánu. Přejeme všem veselé Velikonoce.
Pravidelný program
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit – Drobínků, Drobečků, Drobků a Klubíku pro rodiče
s dětmi
úterý 9.00–12.00 hod.
středa 15.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 9.00–12.00 hod.
pátek 9.00–12.00 hod. (pouze děti do 1 roku)
Při každé aktivitě budou v centru dvě lektorky,
z nichž jedna povede program a druhá bude mít
na starost dvě hlídané děti. Kontakt pro objednání
služby a více informací 724 921 384. Cena 45 Kč/
dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo RC MaTami
Potřebujete pohlídat vaše dítě mimo provozní
hodiny Hlídáčku? Rozhodli jsme se rozšířit naši
nabídku. O ratolest se postaráme ve vaší domácnosti v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod. Kontakt pro objednání
služby a více informací 724 921 384.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši externí
zaměstnanci – studentky VOŠ pedagogické
• Hlídáček
každé pondělí 8.00–12.00 hod.
každou středu 8.00–12.00 hod.
Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hodina
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Drobečci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé úterý 9.00–12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou
každé úterý 15.00 – 17.00 hod., řízená aktivita

•
•
•

•
•

potrvá od 15.30 do 16.00 hod. Aktivita není
věkově omezená, vhodná obzvlášť pro nejmenší. Jedná se o hudebně pohybovou aktivitu, při
které si děti formou písniček osvojí anglická
slovíčka.
Povede: Lenka Sauerová
Klubík pro rodiče s dětmi
každou středu 15.00–18.00 hod.
Kondiční a posilovací lekce s Danou
každou středu od 18.00 do 19.00 hod. v zrcadlovém salónku Gymnázia Polička
Drobci s Lídou
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi
od 2 do 3 let) s Lídou
každý čtvrtek 9.00–12.00 hod.
Drobínci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00–12.00 hod.
Kondiční a posilovací lekce s Danou
každý pátek a neděli od 18.00 do 19.00 hod.
v RC MaTami.
Cvičení, na kterém budete používat různé cvičební pomůcky, jako jsou overbally, fitbally,
židle, ručníky, lahve s vodou nebo tyče.
Můžete s sebou vzít i své děti, pokud nemáte
hlídání!

Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
Tvořivé odpoledne – Velikonoční věnce
7. 3. (pondělí) od 15.00 do 18.00 hod.
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace. Přihlašujte se na e-mail prihlasse.matami@seznam.cz
Kapacita omezená, cena 80 Kč.
Povede: Lída Macků a Lenka Kunčíková
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
14. 3. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
Masáže pro maminky (v rámci Drobínků)
11. 3. (pátek) od 9.00 do 11.00 hod.
Masáže provádí žáci 3. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník
k nahlédnutí v RC MaTami.
Poradna a klub pro těhotné
10. a 24. 3. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hod
Zvány jsou všechny těhotné i netěhotné ženy,
jejich partneři, kamarádky, kamarádi a rodinní příslušníci.
Povede: Mgr. Lucie Přikrylová

Poznáváme města České
inspirace – Třeboň
V letošním roce pokračujeme se zájezdy v rámci
akce „Poznáváme města České inspirace“. Tentokrát vás zveme na jarní výlet do lázeňského města
Třeboň. Zájezd nabídne prohlídku nejzajímavějších
míst města, zdarma získáte propagační materiály
města a některé vstupy. Zájezd se uskuteční v sobotu
14. května.
Cena zájezdu je 385 Kč/osoba a obsahuje dopravu
autobusem, místního průvodce při prohlídce města, materiály o Třeboni. Město Třeboň jako dárek
„Poličákům“ poskytne zdarma vstupy do nově otevřeného Domu Štěpánka Netolického, na radniční
věž, do Domu přírody a krajiny. Účastníci se sami
rozhodnou, zda budou chtít navštívit další placené
památky (zámek, Schwarzenberská hrobka). Zájemci se mohou hlásit v IC Polička - tel. 461 724 326
či na tel. 468 001 710, popř. na e-mailu nsauerova@
policka.org.
Česká inspirace, sdružení, do kterého patří nejkrásnější města ČR, pracuje již 21 let. Města se sdružila v roce 1995 díky nadšení bývalých starostů, kte-

ré spojovalo přátelství, pozitivní vztah k cestovnímu
ruchu a kulturní nabídce měst. Poličským zakladatelem byl starosta RNDr. Jakub Skalník. Během
let se pár členských měst změnilo, ale Polička, jako
jeden ze zakládajících členů, to této skupiny měst,
stále patří. Dalšími členy jsou – Litomyšl, Telč, Cheb,
Jindřichův Hradec, Hradec Králové, Třeboň a Kutná
Hora. Kutná Hora bylo město, které jsme vybrali pro
1. zájezd v sérii „Poznáváme města České inspirace“
v loňském roce a zájezd se setkal s velkým úspěchem.
I letos zájezd organizuje město Polička ve spolupráci s provozovatelem informačního centra CK
Kotour.
A prozradit můžeme již nyní, že v adventní čas bychom rádi navštívili město Jindřichův Hradec, které
je pro předvánoční výlet jako stvořené. Nacházejí se
zde totiž Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově
knize rekordů.
Ing. N. Šauerová,
členka výkonného výboru České inspirace

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

Šijeme si pro radost – dílna pro maminky
21. 3. (pondělí) od 15.00 do 18.00 hod
Přijďte si s námi ušít látkový balónek pro nejmenší. Balónky budeme šít v ruce.
Látky budou k dispozici, případně si doneste
kousky svých oblíbených látek. Minimálně
20 x 80 cm. Přihlašujte se na e-mail prihlasse.
matami@seznam.cz
Povede: Martina Mihulková
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej 16. 3. (středa 9.00 – 17.00 h) a 17. 3. (čtvrtek 9.00 – 16.00 h). Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského oblečení a obuvi
na období jaro/léto, oblečení pro těhotné a hraček.
Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese bazarek.matami@email.cz. Přihlašování na Bazárek
bude ukončeno 10. 3. Příjem věcí: 14. 3. (pondělí)
9.00 – 17.00 h (Jordán). Výdej věcí 18. 3. (pátek)
9.00 – 16.00 h (Jordán).
Kurs efektivního rodičovství
Pod vedením lektorky Moniky Čuhelové se dozvíte více o zdravé komunikaci mezi rodiči a dětmi,
jak u dětí povzbuzovat a rozvíjet sebedůvěru. Součástí jsou tréninkové aktivity, které jsou souborem
praktických dovedností a znalostí, jež mají rozvíjet rodičovské schopnosti a dovednosti, posilovat
rodinné vazby a podporovat pozitivní vztah mezi
rodiči a dětmi.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová
Kdy: 5x středa odpoledne duben/květen.
Cena: 500 Kč pro jednotlivce, 800 pro páry.
Možnost hlídání dětí v době konání kurzu zdarma.
Letní příměstský tábor
27.–31. 7. a 10.–14. 8.
Pro děti na 1. stupni ZŠ
Kapacita: 12 dětí
V ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední
svačina, pitný režim, cestovné (při poznávacích
aktivitách) a výtvarné potřeby. Zázemí tábora je
situováno do prostor MaTami, centra pro rodinu
(CBM), kam rodiče děti každý den přivedou a zároveň si je vyzvednou. Sraz bude vždy v 8.00 h, konec tábora v 16.00 h. Připraveny jsou všestranné
aktivity zážitkové, tvořivé i sportovní. Vše pod vedením zkušených vedoucích. Bližší informace získáte na matami@email.cz či osobně v RC MaTami
v době konání aktivit.
Cena tábora: 1.300 Kč (členové 1.200 Kč) za
1 týden. (Nevratnou zálohu ve výši 50% je nutno
zaplatit do konce května).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení,
Hrátky s angličtinou: 
40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti 35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení

50 Kč (pro členy 45 Kč)
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě.
• Hlídání dětí mimo RC MaTami

90 Kč/hodina za 1 dítě
• Poradna a klub pro těhotné
50 Kč.
• Odborné poradny
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách www. matami.
webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum
pro rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město Polička, CBM
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Cheb
26. 3. – Hod beránka
13. ročník akce pro rodiny s dětmi, Chebský hrad.
Hradec Králové
11.–12. 3. – Veletrh cestovního ruchu Infotour
a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis. Svoji nabídku představí tradičně cestovní kanceláře, turistické oblasti,
hotely, lázně apod., tipy k uskutečnění výletů, dovolené, víkendových pobytů. Součástí jsou také naučně
populární přednášky a besedy s cestovateli.
Jindřichův Hradec
26. 3. – Velikonoční veselice
Oslava příchodu jara, místo konání. Muzeum Jindřichohradecka, minoritský klášter.
Kutná Hora
20. 3. – Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Tradiční společné pozorování putování paprsku
zapadajícího slunce presbytářem nejstarší katedrální stavby střední Evropy. Spojené s hudebním zážitkem – od 17 hodin.
Litomyšl
8., 15., 22. a 29. 3. – Tančírna na návrší
Zámecký pivovar – 19.00-22.00 hod.
Neformální veřejná tančírna v památce UNESCO.
Obleky, bílé rukavičky a lodičky můžete klidně nechat doma. Můžete si zde vyměňovat zkušenosti,
pilovat taneční styl nebo se jen tak pobavit s přáteli.
Skvělá atmosféra a občerstvení na baru.
Polička
Do 10. 4. – Příběhy Romů – výstava
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – panelová
výstava je putovní verzí stejnojmenné expozice Muzea romské kultury v Brně, která prezentuje romské
dějiny a kulturu od svých počátků po současnost.
Telč
2. – 31. 3. – Lidové divadlo v Telči, vstupní síň
radnice
Výstava věnovaná nedožitým 90. narozeninám
telčského divadelníka a zpěváka Jaroslava Kouby. Na vernisáži výstavy 2. 3. v 16.00 hod. vystoupí
v programu PS Smetana Telč a telčští divadelníci.
Třeboň
13. 3. – Vernisáž výstavy Františka Vančury,
třeboňského malíře
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo náměstí – vernisáž výstavy Františka Vančury, třeboňského malíře, který letos slaví životní jubileum a jehož
obrazy prošly zajímavým vývojem: od realismu až
k abstrakci. Výstava potrvá do dubna, součástí budou i výtvarné workshopy pro děti.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Pátek 4. 3. ve 20.00 hod.
Alkehol – Nonstop tour + host Tak jo
s Vláďou Šafránkem
Vstupné 250 Kč/200 KčS
Sobota 5. 3. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Mika-Parker-Parker Trio (USA/Polsko)
Szymon Mika (Pl) – kytara, Mike Parker
(USA) – kontrabas, Frank Parker (USA) –
bicí
Fenomenální americká rytmika Parker & Parker nachystala další triové turné,
tentokráte s talentovaným polským kytaristou Szymonem Mikou. Bubeník Frank
Parker se v roce 1997 připojil k Chicago Jazz
Ensemble a bubnoval též v Patricia Barber
Group. V roce 1999 se připojil ke kvartetu
Kurta Ellinga, s nímž hrál a nahrával pět let
(nominace na Grammy za album “Man In
the Air”). Během své další kariéry hrál s desítkami dalších vynikajících hudebníků.
Vstupné 70 Kč/130 KčS
Čtvrtek 10. 3. v 17.00 hod.
Jarní koncert ZUŠ aneb zpívá a hraje celá
rodina
Akce pořádaná Základní uměleckou školou
Bohuslava Martinů Polička na uvítání jara.
Účinkují žáci ZUŠ a jejich rodinní příslušníci.
Vstupné 60 Kč/30 KčS
Pátek 11. 3. v 18.00 hod.
SkARTovačka II
Vernisáž výstavy studentů ateliéru Jiřího
Surůvky a Petra Lysáčka, SPŠKS Hořice,
FAVu Brno obrazy, performance, videoart,
kapely, djs.
Sobota 12. 3. ve 20.30 hod.
Staré pušky v Poličce!
Stare pušky – punkrock, Upside down cz –
punkrock, Kúrovec – punk
Vstupné 100 Kč
Úterý 15. 3. ve 20.30 hod.
LiStOVáNí – Stopařův průvodce Galaxií
(Douglas Adams)
V březnu váš čeká dokonalá kombinace anglické literatury, žánru sci-fi a notná dáv-

ka anglického humoru. LiStOVáNí uvádí
legendární první část „pětidílné stopařské
trilogie“. Přijďte a dozvíte se odpověď na
zásadní otázku života, vesmíru a vůbec!
Účinkují Lukáš Hejlík, Pavel Oubram
a Věra Hollá (alt. Gustav Hašek). Předprodej vstupenek v knihovně.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
MOMENTUM 2016
Čtvrtek 17. 3.
Pátek 18. 3.
Sobota 19. 3.
Více informací v samostatném článku.
Čtvrtek 24. 3. v 18.00 hod.
Expediční kamera 2016
Večer plný špičkových filmů o dobrodružství, divoké přírodě, poznávání nového,
o extrémních zážitcích i sportech.
Vstupné 70 Kč/50 KčS
Pátek 25. 3. ve 20.00 hod.
Queensland – Divadlo Tří
Máte rádi detektivky Agathy Christie…?
Oni ne. Proto mají vlastní zápletku zapletenou víc než knír Hercula Poirota. Autorská
celovečerní detektivka plná konverzačního
humoru.
Vstupné 120 Kč/70 KčS
Středa 30. 3. v 19.00 hod.
Jonášovo diashow – Madagaskar
Jonášova diashow pro malé i velké. Tentokráte se bude na plátně jevit podivuhodný
ostrov Madagaskar, unikátní svojí zvířenou, květenou i svébytnými domorodci.
Vstupné 40 Kč
Čtvrtek 31. 3. v 17.30 hod.
Přednáška Evy Motyčkové
Jak změnit svůj život maličkostmi, kam až
sahá naše moc, čakry 0 – 12, programy rodin a rodů, nápovědy vesmíru, řízená léčivá
meditace.
Možnost zakoupení knihy Zeptejte se obrázků, Energetického Tarotu, Andělských
karet, kyvadel, andílků, obrázků. Tel.
775 151 156.
Vstupné 80 Kč

Momentum 2016
Čtvrtek 17. března (90 Kč; 50 Kč studenti)
• 19.00 hod. – Vanilková džungle (Divadlo
Kampa) monodrama
Pátek 18. března (120 Kč; 70 Kč studenti)
• 19.00 hod. – DvaJa (HAMU), tanec
• 19.30 hod. – Gothaj City. Knock knock… out!
(DAMU), scénické čtení
• 20.00 hod. – Bankrabosošet (JAMU), performance
• 20.30 hod. – Tělo v prostoru, prostor pro akci
(Gymnázium Polička), prezentace workshopu

• 21.00 hod. – Procházka: Pohyb dává prostoru
objevit se (MKK), performance
• 22.00 hod. – Star vrz (DAMU), scénické čtení
• 22.30 hod. – Best quality vacum vol. 1, loutkový film
• 22.45 hod. – Unified Estonia (Theatre NO99),
dokument
Sobota 19. března (120 Kč; 70 Kč studenti)
• 19.00 hod. – Gilgameš (Dřina a papír), autorské představení
• 20.30 hod. – Město má duše (Divadelní soubor v Procesu), autorské představení
• 21.30 hod. – Furiant (FAMU), krátký film
• 22.00 hod. – Projekce filmu: Večírek (a kol.),
performance, video art, koncert
Doprovodný program oba dny:
• Fate and remote control, interaktivní hra na
živo
Pernamentka na všechny tři dny: 250 Kč; 150 Kč
studenti
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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

Jarní keramika – děti
– tvořivá dílnička pro děti od
1. třídy
Termín: čtvrtek 3., 17., 24. 3.
Čas:
15.45 – 17.15 hod.
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 1. 3.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

Velikonoční prázdniny
Velikonoce u koní
– prázdninový pobyt u koní
Termín: 24. – 25. 3.
Čas:
11.00 – odjezd autobusem do Stašova
17.20 – příjezd do Poličky
Cena:
400 Kč
Místo:
JK Vraník Stašov
Přihlášky: 20. 3.
Info:
Irena Chroustovská

Jarní keramika – dospělí
– keramická dílna pro studenty
a dospělé
Termín: čtvrtek 10., 17., 31. 3.
Čas:
17.30 – 19.30 hod.
Cena:
180 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 8. 3.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

A je to

Enkaustika – malování voskem
– pronájem
– tvořivá dílna pro dospělé a studenty
Termín: středa 16. 3.
Čas:
17.30 – 19.30 hod.
Cena:
150 Kč (v ceně materiál, 1 euroklip
a pasparta na obrázek 13 x 18 cm)
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 14. 3.
Lektor:
Hanka Vltavská
Info:
Hanka Vltavská, 731 475 560

Velikonoční prázdninový den
– dopoledne si zacvičíme, zařádíme
a protáhneme na trampolínách
– odpoledne tvořivá dílna
– prázdninový den pro děti od 1. třídy
Termín: 24. 3.
Čas:
9.00 – 15.00 hod.
Cena:
200 Kč (v ceně oběd, pitný režim, svačina, materiál)
S sebou: sportovní oblečení, sportovní obuv,
pití a dobrou náladu
Místo:
SVČ Mozaika, hala Na Lukách (sraz
ráno v Mozaice)
Přihlášky: 18. 3.
Info:
Blanka Faltýnková, Dáša Procházková,
461 725 352, 736 761 281

– kutilská dílna pro kluky od 1. třídy –
práce se dřevem
Termín: čtvrtek 24. 3. prázdniny
Čas:
9.00 – 11.00 hodin
Cena:
30 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 15. 3.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352,
736 761 281

Velikonoční zajda
– tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
– vyrobíme si zajíčka ze sena a naaranžujeme do mísy s vajíčky
Termín: čtvrtek 17. 3. – zajíček ze sena
pátek 25. 3. – aranžování do mísy
Čas:
17. 3. – od 14.00 hod.
25. 3. – od 14.00 hod.
Cena:
200 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 14. 3.
Lektor:
Květa Konárová, Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Jarní aranže
– tvořivá dílna pro studenty
a dospělé
– vyrobíme si jarní věnec a aranže
v květníku
Termín: středa 23. 3.
Čas:
16.00 hod
Cena:
350 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 14. 3.
Info:
Alena Hejduková 461 725 352,
736 761 281

Velikonoční věneček
– akce pro děti od 1. třídy
Termín: pátek 25. 3.
Čas:
9.00 – 11.00 hodin
Cena:
55 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 15. 3.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352,
736 761 281
Hmyzí hotel
– dílnička se dřevem pro děti od
1. třídy, vycházka do přírody sběr přírodnin. Domečky pro hmyz jsou v zahradě nejen zdobné, ale též praktické.
Přilákají k vám hmyz, který se postará
o opylování, pomůže ale i v boji se
škůdci. Vše ekologicky.
Termín: 5., 12., 19. 4.
Čas:
15.00 – 16.30 hod.
Cena:
100 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 25. 3.

Info:

Chroustovská Irena, 461 725 352,
736 761 281

Čarodějnická dílna
– keramická dílnička pro děti od
1. třídy
Termín: 7., 21., 28. 4.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 5. 4.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Kurz malby
Pro dospělé a studenty. Probuzení a rozvoj tvořivosti. Poznávání
kreativních technik kresby, malby
a kombinovaných technik. S sebou
akrylové barvy, suché pastely
a pastelky.
Termín: úterý od 16. 2. do 26. 4.
Čas:
17.00 – 20.00 hod.
Cena:
1500 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Dáša Němcová
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Kurz reflexní terapie
Jak si pomoci při drobných
zdravotních problémech. Použití
reflexní terapie ovlivňuje celé tělo.
V 10 lekcích se můžete naučit, jak
využít tento systém.
Termín: středa od 9. 3. – deset lekcí
Čas:
18.00 – 20.00 hod.
Cena:
2000 Kč
Místo:
Masáže Paprsek
Lektor:
D. Ostatková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Tradiční čínská medicína – pronájem
Seznámení s pojmy co je to cchi,
jing jang, pentagram
– akce je bez přihlášek
Termín: 21. 3.
Čas:
18.00 – 20.00 hod.
Cena:
50 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Dagmar Ostatková
Výukové programy pro školy
Prevence pohlavních chorob
– preventivní program pro školy
Termín: 22. 3.
Čas:
9.00 a 11.00 hodin
Místo:
základní školy
Lektor:
Sylva Šmídová

Hledáme vedoucí těchto zájmových kroužků
Bojová umění, Freestyle koloběžky, Kin – Ball, Snowboarding, Žonglování, Break dance, Capoeira, Funky, Roztleskávačky, Břišní tance pro děti
a dospělé, Street dance, Beatbox, Modelování z Lega, Deskové a karetní
hry, Strategické hry Nintendo Wll, Mažoretky, Zumba, Fitbox, vedoucí ZK
Nerf arena.

Pokud jste příznivcem nové moderní volnočasové aktivity a chcete se
v ní realizovat, přijďte mezi nás! Rádi uhradíme potřebný kurz. Info: Faltýnková Blanka tel: 461 725 352, 736 761 281

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

Jeden svět 2016: hledání domova

Čtvrtek 10. 3. – Čítárna
knihovny v 18.00 hod.
Krajina pěstních klínů –
Přednáška Ivany Fridrichové
Sýkorové
V první březnové přednášce
se vydáme do krajiny, která je poseta kamennými
nástroji – především pěstními klíny, které jsou
svědky slavného osidlování Čech před statisíci lety.
Úterý 15. 3. – Divadelní klub ve 20.30 hod.
LiStOVáNí – Stopařův průvodce Galaxií (Douglas Adams)
V březnu váš čeká dokonalá kombinace anglické
literatury, žánru sci-fi a notná dávka anglického
humoru. LiStOVáNí totiž uvádí legendární první
čast „pětidílné stopařské trilogie“. Přijďte a dozvíte se odpověď na zásadní otázku života, vesmíru
a vůbec! Účinkují Lukáš Hejlík, Pavel Oubram
a Věra Hollá (alt. Gustav Hašek). Předprodej vstupenek v knihovně.
Středa 16. 3. a 23. 3. – Čítárna knihovny
v 17.00 hod.
Kurzy tvůrčího psaní – Příběhy kolem nás
Techniky tvůrčího psaní, storytelling, relaxační
a jiné aktivity v dvoudílném kurzu tvůrčího psaní. Kurz je určen pro dospělé, zapálené psavce, ale
i pro ty, kteří chtějí rozvíjet svou představivost
a fantazii (nejen) v psaní. Dílnou provede Alena
Vorlíčková, spisovatelka, copywriterka a lektorka kurzů tvůrčího psaní. Přihlášení do kurzu je
možné telefonicky, e-mailem či osobně v knihovně.
Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 24. 3. – Čítárna knihovny v 18.00 hod.
Jak se žilo v paleolitu II. – Přednáška Ivany Fridrichové Sýkorové
Pravidelné setkání nad nejstaršími lidskými
dějinami bude tentokrát o počátcích lidského pohřbívání. Jak se nakládalo se zemřelými a jaký význam tomu přikládali naši předci? To a mnohem
více v další přednášce Ivany Fridrichové Sýkorové.
Středa 30. 3. – Divadelní klub v 19.00 hod.
Jonášova Diashow – Madagaskar
Jonášova diashow pro malé i velké. Tentokráte
se bude na plátně jevit podivuhodný ostrov Madagaskar, unikátní svojí zvířenou, květenou i svébytnými domorodci. Vstupné 40 Kč.
Čteme rádi – výstava žáků 4. C Masarykovy ZŠ
Výstava vypráví příběh projektu Čteme rádi, do
kterého byli zapojeni žáci loňské 3. C a učitelé Masarykovy základní školy. Výstava knih, keramických záložek a fotografií je k vidění od 3. února do
31. března v prvním patře knihovny.
Březnová výstava – Všední i nevšední dny historické Poličky
V březnové výstavě představíme historické fotografie všedních i nevšedních dní Poličky. Fotografie, shromážděné v rámci projektu Memoria Polička, budou k vidění ve vestibulu knihovny.
Březnový tematický koutek – Cesta na sever
Jaká je historie a kultura severských zemí?
Odpovědi hledejte v březnovém knižním koutku.
Chybět nebudou ani oblíbené severské krimi příběhy.
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Česká společnost žije již řadu měsíců tématem
migrace. Úroveň veřejné debaty o uprchlících
motivovala 18. ročník festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět k tomu, aby
zaměřil pozornost nejen na lidi přicházející do
Evropy, ale především na nás samotné, kteří svůj
domov a tím svoji jistotu máme. V Poličce festival proběhne ve dnech 1. - 8. dubna.
Tématika domova se prolíná celým programem
a prozkoumáme ji z mnoha úhlů pohledu. To ale
nebude jediným tématem. Dokumenty otevřou
otázku odklonu od demokracie a nárůstu nacionalismu ve státech střední Evropy, připomeneme
si krvavý rozpad Jugoslávie i 30. výročí černobylské havárie. Diváci se stejně jako v předcházejících letech můžou těšit na debaty se zajímavými
hosty.
Součástí programu bude také výstava #LETMYPEOPLEGO v Divadelním klubu, která představuje osudy ukrajinských politických vězňů
držených v Rusku.
Od 4. do 8. dubna proběhne oblíbený Jeden
svět pro školy. Učitelé se mohou na festival hlásit
u Elišky Doubkové na tel. 721 470 471.
Více informací najdete na www.jedensvet.cz/
policka. Festival pořádá ve spolupráci s Člověkem v tísni spolek Pontopolis.
Program festivalu Jeden svět v Poličce
Nemusíš s láskou, stačí s citem
Pátek 1. 4. od 18.30 hod. Divadelní klub
Je sexualita lidí s mentálním hendikepem
v dnešní společnosti stále tabu? Partnerství, sexualita, ale také otázka rodičovství jsou ústředním tématem diskusí čtyř hlavních aktérů. Je
lepší přijít ve čtyřiceti o panictví s prostitutkou,
nebo si počkat na pravou lásku? Jaké to je porodit zdravé dítě, a nesmět se o něj starat? Nebo jak
se jako žena vyrovnat s tím, že mě v mládí přiměli k podvázání vaječníků? Po filmu následuje
debata se Zuzanou Zahradníkovou (Rozkoš bez
rizika z. s.) a dalšími hosty.
Sonita
Pátek 1. 4. od 21.00 hod., Írán, Německo,
Švýcarsko, Divadelní klub
Sonita se chce stát slavnou raperkou. Zdá se
ale, že Sonitu stejně jako asi 15 milionů dalších
nezletilých dívek po celém světě čeká domluvená
svatba. Rodiče láká 9000 dolarů, které by za dceru mohli dostat, jenže Sonita si chce svůj osud
zvolit sama. Když se zeptá režisérky, zda si ji nechce koupit, když je stejně na prodej, její příběh
nabere zcela nečekaný směr.
Bábušky z Černobylu
Sobota 2. 4. od 18.00 hod., USA, Ukrajina,
Divadelní klub
Po černobylské katastrofě se bezprostřední okolí jaderného reaktoru stalo zemí nikoho.
Uprostřed této zakázané zóny přesto existuje život. V dřevěných chatrčích tu přebývají bábušky,
ženy, které se po nucené evakuaci vrátily ilegálně
zpět do svých domovů. Vrátily se na místo, kde se
narodily a kde také chtějí zemřít. Navzdory kontaminaci zde obdělávají svá políčka, sbírají lesní
plody a suší byliny na své neduhy.
Model pana starosty
Sobota 2. 4. od 19.30 hod., Nizozemí,
Divadelní klub
Maďarský ultranacionalista a starosta obce
Érpatak shrnuje svůj způsob řízení vesnice do
tří slov: řád, kontrola a disciplína – povinné veřejné práce, ceremonie připomínající maďarskou
nacistickou minulost nebo národovecká výchova ve školce. Ti, kteří se snaží pomáhat obětem
starostových svévolných nařízení, se sami záhy
stávají nežádoucími osobami. Bizarní drama
ukazuje reálný zánik liberální demokracie přímo
v centru Evropy. Jde jenom o příběh jedné malé

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

vesnice? Na film naváže debata s politologem
a novinářem Lubošem Palatou.
Bábušky z Černobylu + debata
Středa 6. 4. od 14.00 hod., DPS “Penzion” Polička, Družstevní 970
Syrská Love Story
Středa 6. 4. od 19.00 hod., Velká Británie,
Centrum Pontopolis, Riegrova 52
Aktivisté Raghda a Ámer se poznali ve vězení.
Skrze díru ve zdi. Zamilovali se do sebe, vzali se
a narodili se jim tři synové. V průběhu natáčení
se Raghda dostává opět do vězení. Když Raghdu
propustí, jde do vězení sám dokumentarista. Rodina je v bezprostředním ohrožení, takže Ámer
nakonec přesvědčí váhající Raghdu, aby Sýrii
opustili. Sny se rozplývají, láska se mění ve vztek
a zoufalství. A manželství se zdá stejně křehké
jako situace v Sýrii.
Nebezpečný svět Rajka Dolečka
Čtvrtek 7. 4. od 19.00 hod., Divadelní klub
Proslulý lékařský expert na boj s obezitou
Rajko Doleček, má ještě druhou veřejnou tvář.
V 90. letech se stal hlasitým obhájcem „srbského pohledu“ na války v Bosně a Kosovu. Podle
tohoto českého přítele generála Ratka Mladiće,
odsouzeného zločince, se genocida v Srebrenici
nestala, tu si vymysleli muslimové a Západ. Režisérka zná pravdu, díky svým bosenským kořenům. Co přinese střet zcela odlišných pohledů na
krvavé dějiny nedávných let? Po filmu následuje
debata s Andrejem Čokorilem, původem ze Sarajeva, a dalšími hosty.
Cowspiracy
Čtvrtek 7. dubna od 21.00 hod., USA,
Divadelní klub
Mladý environmentalista Kip Andersen pátrá
po možnostech, jak zastavit zkázu planety. Zjistí, že šetřit vodou ve sprše, omezit jízdu autem
ani třídit odpad nebude nic platné, pokud lidstvo
zůstane závislé na živočišné zemědělské výrobě.
Kupodivu tento problém bagatelizují nejen vlády,
ale i významné ekologické organizace.
Centrum Pontopolis (Riegrova 52)
Život Romů
7. březen, přednáška
O současné situaci Romů žijících ve vyloučených lokalitách a o významu programů sociální
integrace beseduje sociální a terénní pracovnice Kateřina Dobrozemská z olomoucké pobočky Programů sociální integrace, Člověk v tísni
o. p. s.
Jóga
neděle od 18.00 do 19.00 hod.
lektorka: Jana Divoká
Čeština pro děti cizinců
pondělí od 14.30 do 16.00 hod.,
pátek od 14.30 do 16.00 hod.
zdarma
Ve spolupráci se SUZ Pardubice
Romské tance a zpěv
pro děti do 15let
lektor: Oto Bunda
pondělí od 17.00 hod.
úterý od 16.30 hod.
English club
úterý od 19.00 hod.
věkově neomezeno
vstupné 30 Kč
Prostory centra je možné si pronajmout za účelem přednášky, školení, narozenin aj.
Více informací na tel: 731 462 824.
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2. 3.
3. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.

8. 3.
9. 3.
10. 3.

11. 3.

12. 3.
13. 3.
14. 3.

15. 3.
16. 3.

17. 3.

18. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.

#

22. 3.
23. 3.

Čas
13.30
19.00
15.00
20.00
20.00
18.00
14.00
15.00
19.00
19.00
14.00
19.00
16.00
17.00
17.30
18.00
10.00
18.00
19.00
20.30
19.00
14.00
16.00
19.00
19.00
20.30
9.00
13.30
17.00
19.00
8.00
9.00
14.00
19.00
8.00
17.30
8.00
13.00
8.15
10.00
14.00
15.00
18.00
19.00
14.00
16.00
17.00
19.00

Název akce – popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Keramická dílna
DPS Penzion – pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Decibely lásky – hudebně rodinný film s písničkami Michala Davida
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Jarní keramika – keramická dílna pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Alkehol – Nonstop tour + host Tak jo s Vláďou Šafránkem
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Jazzové setkání
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Řachanda – zbrusu nová česká pohádka
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Společenské hry
DPS Penzion – společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Dílna – Velikonoční věnce
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Bohové Egypta – souboj titánů ve 3D projekci
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Caveman – one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Šikovné ručičky
DPS Penzion – pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Saulův syn – film z prostředí koncentračního tábora Osvětimi
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Poradna a klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Jarní koncert – aneb hraje a zpívá celá rodina
Divadelní klub
ZUŠ B. M. Polička, Divadelní klub
www.zusbmpolicka.cz
Jarní keramika – keramická dílna pro studenty a dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Krajina pěstních klínů – Přednáška Ivany Fridrichové Sýkorové
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Masáže pro maminky
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
SkARTovačka II
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Žalman & spol. – 70 Jar Tour
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Staré pušky v Poličce !
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Ave, Caesar! – Ticho, prosím! Unášíme….
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Trénování paměti
DPS Penzion – Jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Logopedická poradna
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Polednice – český horor s Aňou Geislerovou
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Jiří Kolbaba – Ostrov Bali, můj druhý domov – diashow
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
LiStOVáNí – Stopařův průvodce Galaxií /Douglas Adams/
Divadelní klub
Knihovna
www.knihovna.policka.org
Bazárek
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Šikovné ručičky
DPS Penzion – pracovní místnost
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Příběhy kolem nás – Kurz tvůrčího psaní I.
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Rudý kapitán – mysleli jste si, že se dá něco takového utajit?
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MOMENTUM
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Bazárek
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Velikonoční zajda – tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Vláďa Hron – zábavná show krále českých hudebních imitátorů
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MOMENTUM
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Enkaustika – malování voskem, tvořivá dílna pro dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MOMENTUM
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Velikonoční inspirace
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Zahrada – divadelní pohádka podle předlohy Jiřího Trnky
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Zahrada – pohádka v podání herců Divadla Krapet Praha
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Společenské hry
DPS Penzion – společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Dílna – Šijeme si pro radost			
Zootropolis: Město zvířat – 3D animovaná pohádk
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Moravské klavírní trio – koncert klasické hudby
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Kavárnička s knihou
DPS Penzion – společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Jarní aranže – dílna pro studenty a dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Příběhy kolem nás – Kurz tvůrčího psaní II.
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Dvojníci – Ondra Sokol v titulní dvojroli
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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25. 3.
26. 3.
29. 3.
30. 3.

31. 3.
2. 4.
3. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.

Čas
9.00
9.00
16.00
18.00
18.00
19.00
9.00
20.00
16.00
19.00
14.00
17.00
19.00
14.00
17.30
19.00
18.00
19.00
15.00
19.00
16.00

3. 2. – 31. 3.
6. 2. – 10. 4.
20. 2. – 10. 4.
24. 3. – 25. 3.

Název akce – popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
A je to – kutilská dílna pro kluky od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Velikonoční prázdninový den – pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Poradna a klub pro těhotné			
Expediční kamera 2016 – filmový festival outdoorových filmů
Divadelní klub Polička
Políčko, z.s.
Jak se žilo v paleolitu II. – Přednáška Ivany Fridrichové – Sýkorové/
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Náš Martinů: Sonátová díla pro housle a klavír I.
Centrum Bohuslava Martinů
Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
Velikonoční věmeček – akce pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Queensland – Divadlo Tří
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Vernisáž výstavy Šárky Hrouzkové
Galerie Kabinet Chaos Střítež
Galerie Kabinet Chaos Střítež
www.planeta-chaos.cz
Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti – 3D projekce
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Zahrady
DPS Penzion – Jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Koncert učitelů – tradiční koncert učitelů ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
Tylův dům, velký sál
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
Jonášova Diashow – Madagaskar
Divadelní klub
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Narozeninové zpívání
DPS Penzion – Jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Přednáška Evy Motyčkové
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
Duo Jamaha – koncert
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Kung Fu Panda 3 – 3D animovaná pohádka
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Eva Nová – slovenský film s Emíliou Vašáryovou
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Hmyzí hotel – dílna pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Teorie tygra – Jiří Bartoška v novém české filmu
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Čarodějnická dílna – keramická dílna pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

Název akce – popis
Výstava žáků 4. C Masarykovy ZŠ
Výstava: Příběhy Romů
Výstava: Velikonoce a kraslice
Velikonoce u koní – prázdninový pobyt pro dívky od 1. třídy

Místo konání
Městská knihovna Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
JK Vraník Stašov

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

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

#

24. 3.

Přednášky v knihovně
Krajina pěstních klínů
Ačkoliv je Českomoravská vrchovina nejhezčím
koutem na světě, existují v Čechách i jiná místa,
která stojí zato navštívit. Jedním z takových míst
je i západní část Českého středohoří, tedy krajina
mezi Mostem a Louny, které vévodí nepřehlédnutelné zbytky třetihorních sopek. Podivně zadumaná krajina patřila k oblíbeným již v dávné
minulosti. Otázkou zůstává, zda naši dávní předci
vyhledávali tato místa ze stejných důvodů jako my.
Možná, že ano. Krajina mezi kopci je totiž do současnosti poseta kamennými nástroji – především
pěstními klíny, které jsou svědky slavného osidlování Čech před statisíci lety.
Pokud budete mít někdy čas, vezměte si batoh na
záda a projděte se po stopách lidí, kteří tuto krajinu
obývali v minulosti.
Protože však v Čechách máme poněkud neblahý
zvyk podceňování a zapomínání, bude před vycházkou nutné navštívit čítárnu Městské knihovny
v Poličce, a to nejlépe 10. března v 18.00 hod. V tento čtvrtek se totiž v knihovně dozvíte, co všechno je
v oné krajině možné spatřit, čeho si můžete všimnout a co si vychutnat. A věřte, je toho nebývale
mnoho.
V této překvapivě dochované krajině se totiž
zachovala paměť. Paměť na lovce a sběrače, kteří pravidelně navštěvovali břehy velké řeky, pili
vodu z četných minerálních pramenů, vyráběli
kamenné nástroje z křemenců, lovili zvířata putující k napajedlům, stavěli příbytky chránící je
před nepohodou, barvili svá těla pastou z porcelanitů, nebo jenom stoupali na vrcholky kopců, ze
kterých je krásně vidět do daleka, a taky je z nich
blíž k nebi…
To všechno se v té krajině dochovalo, ale na místě
samém se o tom nic nedozvíte, to si musíte zjistit
předem a jinde. Tak jestli budete mít čas, přijďte,
budeme se na vás těšit v knihovně.

Jak se žilo v paleolitu II.
Jeden z mých kamarádů, význačný odborník na
nejstarší lidské dějiny, pan prof. Petr Charvát, se
jednou nechal slyšet, že v našich dějinách byla období, kdy se jen žilo, a nebyl čas myslet na věci poslední
a jindy zase naopak se jenom umíralo. Samozřejmě
je to nádherná nadsázka, která spíše narážela na
poměrně častý problém zkoumání dějin člověka, na
dobu v našich dějinách, kdy se ještě nepsalo a všechno co po člověku zůstalo má jaksi hmotnou podobu,
zdánlivě prostou ducha. Na druhou stranu je nutné
přiznat, že po některých našich předcích opravdu
zbyla toliko sídliště a po jiných zase naopak jenom
hroby. A po některých vůbec nic…
To však neznamená, že nemůžeme objevit a někdy možná i pochopit myšlenkový svět dávných lidí,
jimž byla schopnost uvědomit si „poslední věci“
dána do vínku. Za všechno se ovšem platí, v tomto
případě strachem z neznáma.
Protože strach má velké oči, lidská obrana proti němu na sebe bere roztodivné podoby. Jednou
z nich je i způsob nakládání se zemřelými, snaha
nás pozůstalých po usnadnění jejich cesty jinam,
chcete-li na onen svět, tedy soubor chování a rituálů, které jsou vlastní jenom nám lidem, a které bychom si, pokud bychom nebyli schopni přemýšlet,
mohli odpustit. Ale nečiníme tak už posledního půl
milionu let. Možná i déle, ale to se neví jistě.
Přestože naše pravidelné setkávání nad nejstaršími lidskými dějinami bude mít tentokrát
poněkud pochmurnější atmosféru, doufám, že si
uděláte čas na přednášku o počátcích lidského pohřbívání, která se bude konat v tradičním pomyslném kruhu kolem ohniště, které bude plát neplát ve
čtvrtek 24. března od 18.00 hod. v čítárně Městské
knihovny v Poličce. Se škrtátkem v jedné a hubkou
v druhé ruce se na vás bude těšit i přednášející
I. Fridrichová Sýkorová.
Ivana Fridrichová Sýkorová

Galerie Kabinet Chaos
První výstavou v Galerii Kabinet Chaos v roce
2016 bude naše Šárka Hrouzková, významná umělkyně nejen našeho regionu, představí v březnu své
práce na papíře s názvem Otisky. Umělkyně ve svém
jubilejním (minulém) roce obsadila prostor Městské
galerie v Litomyšli svou retrospektivou a v Regionálním muzeu v Litomyšli se představila společně
s tvorbou svých žáků, kterých je z doby její pedagogické činnosti celý pytel. Mnozí z nich se stali také
významnými a uznávanými umělci v řadě oborů od
architektury, sochy po malbu, design, či restaurátorství. Šárka řídí společně se svým týmem Studio Dolní Újezd, které se stalo pojmem v našem kraji a řada
rodičů, kteří chtějí své děti podporovat v kreativním
rozvoji jí je do Újezdu přiváží a odváží šťastné. Šárka
je také stálou návštěvnicí naší malé vesnické galerie

a rodinnou přítelkyní, takže naše radost z její budoucí výstavy je mnohonásobná. Řada z poličských občanů jistě alespoň slyšela o legendárních výstavách
jejích svěřenců v Újezdské sokolovně.
Šárka je absolventkou Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci v oborech výtvarná teorie
a výchova a bohemistika. Šárka Hrouzková je členkou Pardubické unie výtvarných umělců a od roku
2013 také členkou KK 3 Klubu konkretistů. Ve své
současné tvorbě se pohybuje na polích nezobrazivého umění, její tvorba osciluje mezi lyrickou abstrakcí
a tzv. konkrétním uměním, dále pracuje s materiálovými asamblážemi a instalacemi často s použitím
především kovových reliktů. Její tvorba čerpá svá
východiska z krajiny, východních filosofií, mayské
kultury, českého baroka, především Santiniho díla,
a hlavně z hlubokého lidství a empatie ke všemu živému i neživému. Inspirativními osobnostmi jí byli
a jsou Karel Malich, Václav Boštík, Adriena Šimotová nebo Stanislav Kolíbal. Z jejích obrazů vyzařují
hluboké energie a zářivé oslňující světlo. V Chaosu
představí procesuální práce v čase, kdy působením
kovových předmětů na papír dociluje zvláštních
křehkých a ryzích kreseb a otisků, které budou
v kontrastu s její monumentálněji a drsněji pojatou
prací sochařskou.
Vernisáž výstavy se koná 26. 3. od 16 hod.
Na setkání se těší Veronika Šrek Bromová a Šárka
Hrouzková, společně pokřtíme dokumentační bulletin 2015 a kalendář na rok 2016, který návštěvníci
obdrží zdarma.
Za budoucí částečnou podporu, doufám, děkujeme
městu Poličce, Pardubickému kraji a MKČR. Otevřeno v neděli 13-18 hod. nebo po domluvě. www.planeta-chaos.cz, verbrom@gmail.com, 602 315 215. Pořádá Spolek Planeta Chaos.

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

Březnová ZUŠka
Vážení a milí čtenáři, příznivci
Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
Dovolte mi shrnout dění v ZUŠ
za uplynulý měsíc a pozvat vás
prostřednictvím Jitřenky na
akce pořádané naší školou.
27. 1. v naší škole proběhla školní kola soutěží
žáků ZUŠ MŠMT v komorní hře s převahou smyčců
a 28. 1. se uskutečnilo školní kolo ve hře na akordeon a ve hře na keyboard. Žáci, kteří postoupili do
okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na akordeon, které se konalo 16. 2. v Litomyšli, se umístili následovně: v 0. kategorii se na prvním místě s postupem do
krajského kola umístil Tomáš Novotný, na 2. místě
Kateřina Paclíková. Z 1. kategorie se do krajského
kola probojovala Marta Vopařilová, 2. místo získal
Jan Vraspír a 3. místa obsadili Štěpán Klusoň a Jiří
Trnka. Ve 2. kategorii zazářila krásným druhým
místem Kateřina Grubhofferová a na 3. příčce se
umístila Eliška Mlynářová. Ve 4. kategorii do krajského kola postupuje Kateřina Tůmová a 2. místo
získala Martina Macháčková. Gratulujeme všem
účastníkům za úspěšnou reprezentaci školy a děkujeme paní učitelce Jitce Nackové za její pedagogické vedení. Postupujícím do krajských kol přejeme
mnoho štěstí a úspěchů mezi konkurencí.
Okresní kolo v komorní hře s převahou smyčců
a krajské kolo ve hře na akordeon proběhnou v nejbližší době. O výsledcích vás budeme průběžně informovat v dalších číslech Jitřenky.
11. února se v Divadelním klubu prezentovali žáci
literárně-dramatického oboru ZUŠ s představením
Hercule Poirot zasahuje. Všem žákům náleží velký
obdiv za jejich výkony, vzhledem k náročnosti celého představení a především pak Jaromíru Bubnovi
za ztvárnění postavy hlavního hrdiny - detektiva
Hercula Poirota. Děkujeme paní učitelce Veronice
Hrčkové za pedagogické a dramaturgické vedení.
18. 2. připravili žáci tanečního oboru pod vedením paní učitelky Venduly Pelzové a pana učitele
Petra Palase představení na motivy H. CH. Andersena - Sněhová královna - pro žáky základních
a mateřských škol v Tylově domě.
V polovině února naši školu navštívila Česká
školní inspekce, kontrola proběhla v pořádku
a doufejme za pozitivní a kladné následné vyjádření její kontrolní činnosti zde v ZUŠ.
Dovolte mi, milí čtenáři, pozvat vás na nejbližší
akce ZUŠ. 10. března od 17 hodin se můžete těšit na
tradiční akci ZUŠ na počest přivítání jara – Jarní
koncert - s podtitulem Zpívá a hraje celá rodina,
které se zúčastní rodinní příslušníci našich žáčků,
kteří spolu vystoupí na jevišti Divadelního klubu.
Večerem vás provede p. učitelka Kateřina Grubhofferová. 30. března můžete podpořit svou účastí
naše pedagogy, kteří pro vás a svoje žáky, připravili
tradiční Koncert učitelů. Proběhne ve velkém sále
Tylova domu od 17 hodin. Více o plánovaných akcích naleznete na www.zusbmpolicka.cz.
Těšíme se na vaši účast na našich akcích a koncertech a přejeme vám krásný vstup do jarních dnů.
Mgr. Petra Zemanová
www.zusbmpolicka.cz
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Exkurze na Městském úřadě v Poličce

Poličské
rockoupání 2016
Divadelní spolek Tyl za podpory města Poličky
pořádá ve dnech 27. a 28. 5. již 19. ročník festivalu
Poličské rockoupání. Během pátku a soboty se na
dvou hudebních scénách vystřídají tito interpreti:
Pátek 27. 5.
Velká scéna
Pepe scéna
Screaming
D.O.P.
Debustrol
Ghost of You
Záviš
Sylvie Krobová
Pajoche
Tichonov
Walda Gang
SPS
Krucipüsk
Electricman
ACDC revival
Adrian T.Bell
DJ Floex
Sobota 28. 5.
Velká scéna
Pepe scéna
Bu-Bu		
Šachy – divadelní představení
Timudej
Primary resistence
Fleret
Dalekko
Dechitaky
Artificial life
Poletíme
Vellocet roll
Skyline
Konfront
Wohnout
The complications
Prago Union
Cruadalach
Cirkus problem
Schodiště
Změna programu vyhrazena.
Další informace naleznete postupem času na
www.rockoupani.cz, Facebooku a v dalších číslech
Jitřenky.
(Nabízíme možnost otevřít si během festivalu stánek s jídlem! Pro více informací pište na
lzrust@seznam.cz)
Za DST a RCK Lulu

Vánoční blázen
- omluva
Vážení čtenáři,
v minulém čísle Jitřenky jste si mohli přečíst
článek Vánoční blázen. Jeho autorka Ing. Jana
Klimešová ho zaslala již do lednového čísla. Jeho
vydání se však posunulo až do února z důvodu
hledání autorské shody. Bohužel, vinou redakce
článek vyšel v podobě, která nebyla v souladu se
záměrem autorky. Za to se paní Ing. Janě Klimešové omlouváme.
Ing. Ivo Janeček, šéfredaktor

19. ledna se naše třída, 2. ročník oboru Veřejnosprávní činnost, zúčastnila poučné exkurze na Městském úřadě v Poličce. Naším průvodcem byl pan
tajemník tohoto úřadu, JUDr. Bohuslav Břeň, MPA.
Po stručném seznámení se základními pojmy, budovou Městského úřadu, informacích jak městský
úřad a vlastně i celý náš stát funguje, jsme se přesunuli na odbor Stavebního úřadu. Na tomto úseku
jsme zjistili mnoho informací, které nás nejen zajímaly, ale v budoucnu se budou i hodit. Poté jsme navštívili ostatní odbory úřadu a seznámili se s jejich
agendou.
Nejvíce času jsme strávili na úseku souvisejícím
s prováděním státní správy, to je hlavní obsah našeho studia. Podívali jsme se na úsek matriky, kde
jsme se setkali s paní matrikářkou a panem matrikářem, kteří nám velice zajímavým a zábavným
způsobem vysvětlili, co je náplní jejich práce. Paní
matrikářka nám ukázala knihu narození, úmrtí
a manželství a také knihu jmen. Všechny knihy jsme
si s nadšením prohlíželi. Pan matrikář nám poté
prakticky předvedl práci se systémem Czech POINT,
kde jsme mohli vidět, jak se tvoří výpis z trestního
rejstříku. Po rozloučení jsme navštívili úsek občanských průkazů. Na tomto místě jsme byli seznámeni
s prostory, kde se tvoří občanské průkazy a cestovní
pasy a s procesem jejich vzniku. I na tomto místě
jsme zjistili mnoho nových věci, protože jsme vše
mohli vidět ze strany úředníka. Dále jsme navštívili
podatelnu, ve které jsme strávili asi nejméně času.
Poučili nás o činnosti tohoto úseku a poté jsme měli

V únoru se za mnou do Nizozemí s poctivým poličským chlebem vydala na návštěvu výprava z Poličky ve složení Magda, Markéta a Ondra. Naše nově
vzniklá turistická skupinka měla v plánu navštívit
během tří dnů tři významná města: Den Haag, Amsterdam, Rotterdam a nasát místní atmosféru.
Vzhledem k tomu, že jsem chtěla z mého současného domova ukázat jen to nejlepší, tak jsme to pojali tradičně a každý den jsme začali velkou snídaní
s pravým holandským opečeným toustem, máslem
a čokoládovými vločkami, kterými se celý toust
posype. V ČR se podobnými vločkami zdobí dorty
a cukrovinky, tady snídaňová menu. K nelibosti několika členů výpravy jsme tousty zapíjeli holandskou
horkou čokoládou, která se nazývá „Chocomel“ a seženete ji úplně všude, od restaurací, obchodů až po
automaty ve školách. Nehledě na věku každý správný

oblast Litomyšl - Polička

12. - 13. 3.
19. - 20. 3.
25. 3.
26. - 27. 3.
28. 3.

2. - 3. 4.

MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MDDr. Stavělová Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Pokud by čtenáři rádi věděli o návštěvě více očima
studentů, podívejte se na www.souobchpolicka.cz,
oddíl Akce.
Touto cestou děkuji pracovníkům Městského úřadu v Poličce za vstřícnost a ochotu věnovat se i při své
náročné práci vzdělávání studentů a vedení města za
přístup ke spolupráci s naší školou.
Mgr. Milena Klimešová, ředitelka školy

Jak Erasmákovi přijela návštěva

Stomatologická
pohotovost
5. - 6. 3.

příležitost nahlédnout do archivu. V archivu jsme
si mohli zblízka prohlédnout dokumenty, seznámit
se se směrnicí „Spisový a skartační řád“ (ten určuje
způsoby třídění dokumentů a zákonné lhůty pro jejich ukládání). Návštěva archivu pro nás byla velice
zajímavá a přínosná, protože běžně nemáme na toto
místo přístup.
Nakonec jsme se odebrali zpět do kanceláře pana
tajemníka, kde jsme s ním měli dlouhé sezení. Vyprávěl nám o náplni své práce, zodpovídal dotazy
a také nám dával užitečné rady k našemu studiu
v oboru veřejné správy, ve které má mnoho zkušeností.
Celá exkurze byla velice příjemná, naučná a zábavná. Všichni úředníci a lidé, se kterými jsme se
setkali, měli profesionální přístup a byli moc milí.
Zodpověděli nám každý dotaz a vše nám podávali
srozumitelnou a hlavně zajímavou formou. Dopoledne strávené na tomto úřadě se mi opravdu moc líbilo a ráda bych absolvovala další exkurzi tohoto typu.
Veronika Soukalová, žákyně 2. ročníku oboru
Veřejnosprávní činnost

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

Holanďan „Chocomel“ miluje. A pokud by vám místní horká čokoláda náhodou nechutnala, raději to
neříkejte nahlas. Jak je o Holanďanech obecně známo, jsou velice upřímní a v živé diskuzi vám vysvětlí,
proč oni si to nemyslí.
Náš program zněl jasně: poznat za tři dny to, co se
za tři dny poznat dá. Na našem společném seznamu,
co musíme navštívit, bylo mimo jiné: vidět jak bydlí královská rodina, navštívit Mezinárodní soudní
dvůr, kde se rozhodují ty nejzávažnější spory mezi
státy, ochutnat co nejvíc místních sýrů a plavit se po
kanálech. Počasí nám úplně nepřálo a předvedla se
pořádná zima, a přestože vůbec nepršelo, což je zde
neobvyklé, tak původně plánovaná plavba po městském kanálu byla jednohlasně zrušena.
Každý měl pak další osobní cíle. Pro Ondru to bylo
koupání v moři na pláži v Haagu, které ovšem brzy
odvál mrazivý vítr. Zůstali jsme pouze u obdivování
místních surfařů a děvčata tajně doufala, že se oteplí
a sportovci neopreny sundají. Magda chtěla nakoupit
ty nejlepší sýry, které jsou zde k dostání. Sýrových
obchůdků je všude kolem plno, takže takový úkol byl
lehce splnitelný. Lahodným sýrům nakonec podlehla celá skupinka. Ochutnáváním a porovnáváním
kozích sýrů s kravskými jsme strávili více času, než
jsme původně plánovali. Větrné mlýny tady čekaly
na Markétu. Dodnes funkčních mlýnů je podstatně
méně, a tak Markétě dělaly radost i mlýny, které
se netočily a i ty, které krátce zahlédla na obzoru
z jedoucího vlaku. Můj osobní speciální cíl se týkal
poznávání nových kaváren. Chtěla jsem porovnat
kavárenskou úroveň v různých městech. Na první
pohled by se mohlo zdát, že holandská města jsou víceméně stejná a nezáleží, jestli se bavíme o hlavním
městě, nebo menším městě jako je Groningen. Opak
je ale pravdou. Zajímavých a sympatických kaváren
je v každém městě tolik, že si člověk ani nemůže vybrat a zdá se, že se nedá šlápnout vedle. V tradiční
holandské kavárně Reynders, ve které se toho moc
nezměnilo už od roku 1896 a která nám spíš připomínala bar Andílek, než útulnou kavárnu, jsme poznali, že i v tmavých a často zakouřených prostorech
se dá cítit velmi příjemně.
Bára

Zprávy z Charity
Otevřené dveře
pomáhají už deset let
Před 4 lety slavila Oblastní charita Polička své 20. výročí. Letos
má kulaté narozeniny jedno z jejích středisek – Otevřené dveře,
které už deset let pomáhají lidem s osobní zkušeností s duševní chorobou. Jako každé jubileum je
i toto důvodem k zamyšlení, poohlédnutí se zpět
i výhledem vpřed.
K založení Otevřených dveří se rozhodla poličská Charita poté, co se na ni s žádostí o pomoc opakovaně obraceli lidé s duševními potížemi. Charita (ani žádná jiná služba v širokém okolí) takovou
službu neposkytovala. Protože Charitě nebyl osud
těchto lidí lhostejný, vstoupila s připraveným projektem do dosud neprobádaných vod evropských
fondů. „Experiment“ dostal zelenou na první dva
roky fungování.
V začátcích nikdo nedokázal odhadnout, jaká
bude skutečná poptávka po službě a jak se s tímto
typem služby popere sama Charita. Ukázalo se ale,
že Otevřené dveře jsou životaschopné a potřebné.
Po deseti letech, i přes nejrůznější nelehké změny
a peripetie, nejen že fungují, ale také se rozšiřují
a rozvíjí.
Otevřené dveře otevřely své dveře prvním klientům v září 2006. V počátcích zaměstnávala služba
několik pracovníků, jejichž společný úvazek byl
dohromady cca 1,0. Dnes službu zajišťují 3 sociální pracovníci s plnými úvazky a další správní
zaměstnanci. Nabídka služby původně zahrnovala „pouze“ volnočasové klubové aktivity dvakrát
týdně v odpoledních hodinách. Bylo to lepší než
nic, ale brzy se ukázalo, že tato podoba pomoci
duševně nemocným nestačí, protože jejich potíže
nesouvisí pouze s nadbytkem volného času a nedostatkem kontaktů s lidmi. Spektrum nabízených
služeb se změnilo v roce 2008, kdy do hry vstoupila terénní forma služby a individuální podpora
klientů. Klub a skupinové aktivity fungují dodnes.
Pilíř služby však představuje pomoc v rozličných
oblastech života, jako jsou práce, bydlení, finance,
mezilidské vztahy, vzdělání, zdraví a volný čas.

„Základem léčby duševní choroby je psychiatrická péče. Psychosociální podpora, kterou Otevřené
dveře poskytují, má ale při léčbě své nezastupitelné místo. Do života každého člověka může nepříznivě zasáhnout řada věcí. Duševní nemoc je jednou z nich a zotavení trvá různě dlouho. Otevřené
dveře jsou připraveny podat nemocnému pomocnou ruku, aby se zorientoval a rozhodl, jak dál.
U příležitosti desátého výročí služby se tak v průběhu roku dozvíte bližší informace o naší službě
a jejích aktivitách i problematice duševních nemocí. Na podzim v Poličce opět připravujeme několik
akcí v rámci Týdnů pro duševní zdraví“, přibližuje
letošní plány Štěpán Plecháček, vedoucí střediska.
Jana Dobrovolná
Fimfárum poptává
Máte doma použité, přitom pěkné a zatím funkční věci, o kterých už víte, že je nebudete používat?
Můžete je schovat na „horší časy“, vyhodit anebo
je „poslat dál“ a darovat je do obchodu Fimfárum.
Pomůžete tím poličské Charitě i lidem, kterým
věci z druhé ruky mohou být ještě užitečné. S nadcházejícím jarem Fimfárum poptává:
• dětská kola a koloběžky
• tříkolky a odrážedla
• dětské kočárky
• hračky na písek
• jarní ošacení: bundy, sáčka…
• pánskou obuv
• a další…
Děkujeme vám a na Velikonoce vás zveme do
Fimfára na nákup krásných, ručně vyráběných
jarních dekorací od klientů Oblastní charity Polička i z jiných služeb.
Jak jsme na tom s veřejnou sbírkou?
Sbírkové konto Oblastní charity Polička určené na Dům pro Charitu má k 15. 2. 2016 na
svém účtu 179 123 Kč. Sbírka pokračuje na čísle:
366 304 329/0800. Všem, kdo jste přispěli, děkujeme. Chcete-li vědět více, podívejte se na www.policka.charita.cz, nebo zavolejte na tel. 734 435 458.
Štěpánka Dvořáková

Klub zdraví zve na březnovou přednášku
Čas od času každý z nás potřebuje něčím oživit,
inspirovat. Latinské slovo „inspiro“ zdomácnělo ve
většině světových jazyků a tak ho často používáme
i v běžné mluvě. Toto slovo je spojením předložky a slovesa, „in“ znamená „v“ a „spiro“ je „dýchat“.
V přeneseném významu, kdykoli inspirujeme nebo
jsme inspirováni, jde o vdechnutí nového života, oživení toho, co je zvadlé, skomírající. Inspirací se rozhoří nové plamínky nadšení. Inspirace je cosi jako
legální prostředek k povzbuzení. A inspirací může
být cokoli, pohled do krajiny inspiruje umělce i člověka technicky založeného k vyjádření toho, co jejich

Pozvánka na
americký tábor
Evangelický sbor v Poličce pořádá ve dnech 18. 22. července 12. příměstský „Tábor s Američany“.
Ze spřátelené církve v USA přicestuje tým dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin povedou
v angličtině program pro děti. Pomáhat jim budou
spolupracovníci z Poličky. Kapacita tábora je 100
dětí ve věku 7 až 16 let. Přihlášky je možno vyzvednout a odevzdat v informačním centru na náměstí.
Srdečně zveme.
Jiří Tengler, farář

pohled zachytil a co poté přetvoří jim nejbližším
způsobem, například do akvarelu nebo návrhu smělé mostní konstrukce nad údolím. Inspirují nás druzí
lidé, kteří vybojovali něco, co není snadno dostupné
a čím nám jdou příkladem. Inspiruje nás krása, vůně,
chuť, inspirace využívá všechny smysly a schopnosti,
jimiž člověk disponuje a vede ho dál, někdy až za běžně vymezené hranice…
9. března vás přijede z Prahy inspirovat známý
zakladatel a propagátor Klubů zdraví Roman Uhrin
přednáškou „77 inspirací pro zdravý život“, což
byste si neměli nechat ujít, neboť Roman vás určitě
nadchne svým nakažlivým přístupem. Kdo jiný by
vám taky poskytl během jedné přednášky celých
77 podnětů, o nichž i poté budete muset přemýšlet.
Začátek je v 18.00 hodin na obvyklém místě v horní
místnosti SVČ Mozaika, ochutnávka i receptář jsou
milou pozorností poskytnutou dobrovolníky týmu
našeho Klubu zdraví.
A na odlehčení několik veselých i moudrých citátů na dané téma: „Genialita je 1% inspirace a 99 %
potu.“ (T. A. Edison) „Inspirace je stav, v němž duše
živěji vnímá dojmy, chápe a třídí představy, a tedy
je i lépe objasňuje. Je stejně nutná v geometrii jako
v poezii.“ (A. S. Puškin)
Přeji vám, abyste ve svém životě každý den pilně
vdechovali to, co vás bude každým nádechem oživovat a způsobí, že budete mít radostná srdce a veselou
mysl, což, když si ještě umyjete ruce, je skoro úplná
definice zdraví.
Za tým Klubu zdraví Hanka Ščigelová
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Aby nebyl
nikdo sám
Vážení důchodci, členové MOSDCR v Poličce.
Tak jsme si na výroční schůzi dne 4. února zvolili
naše nové vedení, schválili jsme nový tematický
plán a vytvořili jsme si vše potřebné pro pokračování naší spanilé jízdy, organizace, která se nemusí stydět za svoji práci a za akce, které připravuje
pro své členy. Na dalších sletech vlaštovek budeme
pravidelně další akce vymýšlet a upřesňovat.
Chtěl bych touto cestou pozvat všechny naše
členky i s doprovodem mužů na tradiční oslavu MDŽ, která se uskuteční dne 10. 3. od 14 hod.
v malém sálu TD. Dále vás zvu na tradiční pondělní kondiční vycházku na přehrady. V březnu to
bude 7. a 21. 3 v 9 hod. od samoobsluhy na Berlíně.
Dále připravujeme zájezd do Velkých Losin – nový
termální park (12. a 13. 4.) a zájezd na předvelikonoční Veselý kopec. Zájemci hlaste se u svých
vlaštovek, nebo na tel. 604 817 745. Do té doby se
mějte pohádkově.
Za výbor MOSDCR
Ivan Chudý

Aktivní kardiaci
Kardiaci v březnu
Poslední zimní měsíc zveme naše příznivce na
kondiční vycházky.
5. března – Do obce Hřebeč na vyhlídku nad tunelem a historický hraniční kámen Čech a Moravy.
Pěší 5 km vycházka do obce Koclířov, kde bude zajištěna prohlídka kláštera Českomoravské Fatimě.
Zde bude možnost zakoupení oběda a domácích
cukrářských výrobků.
Odjezd z poličského vlak. nádraží v 9.30 hod.,
v 10.00 hod. autobusem do obce Hřebeč.
19. března – Sněženky ve Vysokém Lese a tři
zrekonstruované kapličky. Killerova, Demelova
a Schlesingerova s léčivou vodou. Délka pěší vycházka 6,5 km. Odjezd z vlakového nádraží z Poličky busem v 10.30 hod. do Vys. Lesa.
24. března – se ve Fabrice uskuteční členská
schůze, začátek ve 14.00 hod. Zde budou k prodeji
členské známky pro rok 2016.
Na naše vycházky zveme i nečleny naší ZO, kteří pro své zdraví chtějí něco udělat.
J. Pokorný
Kardiaci v únoru
V sobotu 13. 2. jsme se vydali na Valentýnskou procházku. Odjeli jsme vlakem do Sádku
a absolvovali nenáročnou vycházku do Poličky.
Po výborném obědě a skvělé obsluze v restauraci u Mrštíků jsme si velice pozorně vyslechli přednášku RNDr. Růženky Tomanové.
Téma bylo velice aktuální pro nás seniory - léky,
bylinky, strava, cvičení, pohyb i babské rady.
Přednáška byla jako všechny předchozí přednášky na vysoké úrovni a hlavně pro seniory-kardiaky přínosná.
Věříme, že nebyla poslední, a všichni se těšíme
na další. Účast na této vycházce byla vysoká - 70,
ale byli mezi námi i nečlenové, což nás potěšilo,
neboť na naše vycházky zveme všechny příznivce.
Za Kardio Svitavy
H. M.
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Zprávy z Masarykovy školy

Velký pátek
svátkem
Parlament ČR vloni zákonem zařadil Velký pátek
mezi dny pracovního klidu. V křesťanské tradici se
v ten den připomíná Ježíšova smrt a zejména v evangelické církvi má tento svátek zvláštní význam. Po
více než 60 let jsme jej v naší zemi nemohli slavit dopoledními bohoslužbami – shromáždění se konala
až vpodvečer, když lidé přišli z práce. Letos se vracíme k dřívějším (i evropským) zvyklostem a slavnostní velkopáteční bohoslužba v evangelickém kostele
začne v 8.30 hod. Všichni jsou srdečně zváni.
Jiří Tengler, farář

Dne 19. 1. se konalo okresní
kolo matematické olympiády pro
5. ročník ZŠ a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročník gymnázií. Naši
školu úspěšně reprezentovali
tito žáci: za 5. ročník Aneta Soukalová a Zuzana Macháčková, obě se staly úspěšnými řešitelkami okresního kola MO. V 9. ročníku
výborně reprezentovali naši školu Daniel Vomáčka (1. místo a postup do krajského kola MO) a Jan
Kastner (4. místo – ÚŘ). Oba jsou žáky 9. A.
Žáci druhého stupně zakončili poslední školní
den pololetí sportovně–vědomostním trojbojem,
do kterého se zapojily celé třídy. První disciplínou
se stal výběh osmdesáti schodů naší školy. Na tuto
disciplínu děti rády trénují o přestávkách v průběhu celého roku, ovšem k velké nevoli učitelů vykonávajících dozor na chodbách. Další zdolanou metou trojboje byl šplh, kterého se stejně jako výběhu
schodů zúčastnil vždy jeden zástupce třídy z řad
chlapců a jeden z řad děvčat. Za poslední disciplínou tohoto trojboje se skrýval češtinářský úkol,
který otestoval slovní zásobu našich žáků. Nakonec už nezbývalo nic jiného než korunovat vítěze
jednotlivých ročníků a děti se mohly rozběhnout
do svých domovů, aby se pochlubily pololetním
vysvědčením. V brzké době si tento moderní trojboj vyzkouší i žáci prvního stupně.
V polovině je též soutěž o Sportovce roku. V čele
pořadí jsou: Spálenka, Dospíšil, Prokopec, Vomáčka, Srnská, Bartoňová, Tutková, Sedláková.
V týdnu od 11. ledna se žáci 7. tříd zúčastnili
povinného lyžařského výcviku, který proběhl na
poličské sjezdovce. Po absolvování tohoto kurzu
nebyl mezi zúčastněnými jediný nelyžař, i když
na začátku kurzu bylo těch, kteří nestáli nikdy
na lyžích více než polovina. V termínu od 7. do
12. 2. pak odjel výběr žáků 7. a 8. tříd na lyžařský
výcvik do Rokytnice v Orlických horách. I při ne-

dostatku sněhu si žáci tento kurz užili, a to v Říčkách i v místní tělocvičně základní školy.
V okresním kole olympiády v českém jazyce se
Markéta Tocháčková z 9. A umístila uprostřed
startovního pole. Soutěžilo 38 žáků a žákyň.
V olympiádě anglického jazyka bral v okrese Marek Dittrich 9. a 3. místo.

Žáci I. i II. stupně se pilně připravují na recitační soutěž Dětská scéna, jejíž oblastní kolo proběhne 3. 3. v CBM v Poličce.
Na škole uspořádala PPP Ústí nad Orlicí program pro deváťáky Romeo, Julie a tma o partnerství a dospívání a pro druháky program Tajuplný
ostrov.
V rámci mezipředmětových vztahů D, OV
a Č. J. proběhla též beseda Antisemitismus a holocaust.
Zaměstnanci školy měli možnost besedovat o šikaně a extremismu a vyzkoušet si praktické chvaty
sebeobrany.
Zveme vás také na výstavku do městské knihovny, kde je k vidění do konce března projekt žáků
4. C Čteme rádi.
Mgr. Ludmila Haraštová

Projektový den EVVO ve škole
i na náměstí
Ve čtvrtek 28. 1. proběhl ve Speciální škole
v Poličce další projektový den týkající se odpadů,
třídění a recyklace. Mladší děti se věnovaly aktivitám ve škole, kde pracovaly s pracovními listy,
internetem atd. Nejvíce času však věnovaly tvorbě výrobků z různých odpadů, které se dají znovu
využít. S chutí a trpělivostí tvořily roboty, strašidla, sportovce… z PET lahví vyrobily krmítka,
která hned naplnily směsí pro ptáky a rozvěsily
po naší školní zahradě.
Žáci druhého stupně vyrazili s dotazníkem
o třídění a recyklaci mezi poličské občany na náměstí. Sami o tom napsali:
„ Rozdělili jsme se do pěti skupin po třech. V každé skupině byl jeden tazatel, jeden zapisovatel
a jeden kontrolor. Pokládali jsme postupně 7
otázek. Zapisovatel zapisoval správné i špatné

odpovědi. Někteří lidé naši žádost o vyplnění dotazníku odmítli, někteří nám naopak ochotně odpovídali. Celkem jsme oslovili 43 občanů. Z toho
bylo 13 mužů a 30 žen. Správných odpovědí bylo
v průměru 70 %. Největší problém byl s otázkou

č. 6, která zněla, co je to recyklační poplatek. Pro
nás všechny to bylo hodně zajímavé dopoledne.
Většina měla zpočátku velkou trému při oslovování lidí, ale pak jsme si to užívali. Po základních výpočtech správných i špatných odpovědí
jsme si ve škole s chutí vyprávěli zážitky z našeho výzkumu, které byly zajímavé, některé byly
i úsměvné. U některých lidí nás překvapila negativní reakce, aniž bychom stihli říci, o co nám
jde. Většina však byla příjemná a ochotná. Ještě
jednou proto děkujeme všem, kteří nám věnovali
chvilku svého času.“
Žáci 7. – 9. r. a Mirka Zrůstová
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Aktivity poličského Pionýra v roce 2016
Již řadu let podporuje Pionýr Polička účast
místních dětských kapel na soutěži s názvem Dětská Porta. I letos se v posledním lednovém víkendu do Prahy vydalo seskupení zvané Many Eggs,
aby se zúčastnilo hudebního klání. Porota je sice
mezi nejlepší nevybrala, ale ostudu poličským muzikantům neudělali.
V roce 2015 oslavil vodácký oddíl VOP neuvěřitelných 25 let svojí existence. Letos je čeká až neuvěřitelná plejáda řek, které plánují sjet buď o víkendech, nebo během velkých prázdnin. Na jaře
Labe, Úpu a Divokou Orlici, v létě chystají výpravu
na řeky Slovinska - Sávu, Bohinjku, Soču a Koritnicu. Týdenní vodácké putování i s malými dětmi
se letos uskuteční na řece Ohři a poslední letošní
výprava povede k Vavřineckému potoku. Konec
roku již tradičně oddíl ukončí na vodáckých slavnostech na Damašku.
Další forma činnosti je zaměřena na přípravu
dětí na soutěž v poskytování první pomoci, kterou
organizuje Červený Kříž. Oddíl se tradičně účastní
okresního kola a už nyní se jeho členové připravují
na to letošní ve Svitavách.
Pokud vše proběhne hladce, bude moci poličská
veřejnost v letošním roce zaregistrovat znovuotevření oddílu Filmáč, určeného zájemcům o práci
s kamerou, střihem a filmovým herectvím.

Zdravotně
sociální komise

V letošním létě nás čekají celkem tři letní tábory – kromě již zmíněného vodáckého na řece Ohři,
se jedná především o hlavní letní tábor na Damašku, pořádaný již tradičně v prvních čtrnácti dnech
prázdnin. Posledním letním táborem bude setkání
mládeže prakticky z celého světa pořádané organizací IFM-SEI nedaleko německého Norimberku.
K tomu, aby mohly být naplněny aktivity pro děti
v jejich volném čase, je třeba vytvořit podmínky.
Hned začátkem roku bylo vyměněno topení v klubovně. Stará akumulační kamna, která již nehřála,
byla nahrazena elektrokotlem. Obnášelo to hodně
práce a hodně financí. Další náročné činnosti jsou
zapotřebí na táborové základně, hlavně plánovaná
přestavba krbu. Ročně se na tábořišti vystřídají
stovky dětí. Jen přes prázdniny tam proběhne pět
táborů. Aby vše odpovídalo současným hygienickým požadavkům není nic jednoduchého…
Děkujeme všem studentům, rodičům a známým,
kteří jsou ochotni přiložit ruku nebo hlavu k dílu,
děkujeme také městu Polička a Pardubickému kraji. Pionýr je dnes druhou největší dětskou organizací v Čechách a od ministerstva školství obdržel
čestný titul jako nestátní nezisková organizace
uznaná pro práci s dětmi a mládeží.
Dana Erbesová,
oddílová vedoucí

Automotoklub
Polička

Předvánočního jednání zdravotně sociální komise se zúčastnil ředitel Domova na zámku Bystré
pan Mgr. Ivo Musil a vedoucí služby „chráněné bydlení“ paní Jana Serafínová.
Představili komisi služby, které zařízení nabízí,
a kroky při transformaci zařízení. Předpokládá se
vznik pobytové služby pro 12 osob se zdravotním
postižením v Poličce a rozšíření terénní služby
„chráněné bydlení“ v Poličce. V současné době už
zde 2 klienti bydlí a využívají služeb Domova na
zámku Bystré.
Posláním služby „chráněné bydlení“ je realizace
samostatného bydlení s podporou za účelem sociální integrace lidí s mírným mentálním postižením
do běžné společnosti. Podpora spočívá především
v dlouhodobém upevňování a rozvíjení osobních
a společenských návyků a pracovních dovedností.
-ZSK-

Máme zlatá šedesátá našeho filmu, ale máme také
zlatá sedmdesátá československého motokrosu.
Měli jsme tehdy mistry světa, kdybych chtěl vyjmenovat úplně všechny, bylo by to na dlouhé psaní.
Z těch, co v Poličce Pod kopcem startovali, jmenuji
Antonína Baborovského, Jaroslava Faltu a Mirka
Halma. Ti totiž přijedou 11. března besedovat do
Jordánu. A budou mít o čem hovořit. Jedna historka k dobrému: ve švýcarském Wohlenu se stal Falta
půlhodinovým mistrem světa ve dvěstěpadesátkách,
ale o titul mistra světa jej obrali – vlastní krajané.
Stal se jím pak Genadij Mojsejev. Jaroslav Falta nám
poví, proč tomu tak bylo.
Na Poličku nikdy nezapomene Mirek Halm, který
si při své premiérové jízdě v závodech na ledě s ohřebíkovanou motorkou „ustlal“ tak, že se to neobešlo
bez chirurgického šití.
Přijďte a ptejte se.
A. K.

Z činnosti
DPS Penzion
Problematika finanční gramotnosti, podomní
prodejci, nevýhodně uzavřené smlouvy či předváděcí akce a takzvaní šmejdi. Proti těmto neduhům
chce pomocí seminářů bojovat Pardubický kraj.
Seminář lektorují zaměstnanci obecně prospěšné

společnosti MOST PRO. Jeden z těchto seminářů
se také uskutečnil v DPS „Penzion“. Senioři se dozvěděli, kdo všechno může zazvonit u jejich dveří,
jak odstoupit od uzavřené smlouvy a jaké triky
obchodníci používají. Pro lepší zapamatování probíraného problému, lektorky některé situace předvedly pomocí scénky a sklidily velký úspěch. Všichni si mohli odnést brožurky, Pardubický kraj proti
dluhům, které obsahují praktické rady i kontakty
na Občanské poradny, které poskytují bezplatně
pomoc občanům. V Poličce provozuje Občanskou
poradnu Oblastní charita Polička ve Vrchlického
ulici 185. Na maškarním bále bylo veselo. K poslechu i tanci hrál pan Hladík, Otepka a zpívala paní
Andrlíková. Tančilo se, zpívalo a také nechyběla
tombola. Možná jste slyšeli to veselí až v ulicích
města. Protože v zimních měsících je méně příležitostí na procházky venku, tak se senioři začali
častěji scházet u svých oblíbených her – Člověče
nezlob se, Prší a žolíky. Šikovné ručičky si vyrobily papírové přání „Můj rok 2016“. Pomocí obrázků
z časopisů vytvořili obraz, který teď visí v jejich
domovech, a uvidíme, zda se jejich přání vyplní.
Za okny sice zlobí zima, ale v keramické dílně již
začala příprava na jaro a Velikonoce.

Pozvánka DPS
Penzion
2. 3. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
7. 3. Společenské hry – 14.00 hod. společenská
místnost.
9. 3. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost.
14. 3. Trénování paměti – akce se koná v rámci Národního týdne trénování paměti. Přednáší
PhDr. Dana Klevetová. Začínáme ve 14.00 hod.
v jídelně.
16. 3. Šikovné ručičky – 13.30 hod. pracovní
místnost.
21. 3. Společenské hry – 14.00 hod. společenská
místnost.
23. 3. Kavárnička s knihou – pohádky –
14.00 hod. společenská místnost.
30. 3. Zahrady – nastal čas, kdy příroda kolem
nás začíná být veselejší. Začínají kvést květiny,
stromy a tak jedna barva střídá druhou a vůně
nezůstávají pozadu. Vydejte se s námi tedy na procházku po krásných světových zahradách, které již
mnoho let přináší návštěvníkům radost a potěšení.
Nezapomeneme ani na zahrady na plátnech světových malířů. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
31. 3. Narozeninové zpívání – 14.00 hod. jídelna.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Spokojené bilancování rybářů
K hodnocení své práce v roce 2015 a ke stanovení letošních cílů se členové Rybářského sdružení
Vysočina Polička sešli 30. ledna v Tylově domě na
výroční schůzi. Bylo to bilancování veskrze radostné, protože se jim podařilo opět splnit a v mnoha
ohledech překročit všechny stanovené úkoly.
Aby občané lépe pochopili úlohu, kterou RS
Vysočina ve městě hraje, měli by vědět, že je se
svými zhruba 2 000 členy jednou z největších ob-

sdružení je nyní 8 milionů korun, na začátku to
bylo pouhých 100 000 Kč).
„To, že nežijeme na dluh, považuji za zásadní podmínku naší další existence a prosperity,“
řekl J. Martinů mimo jiné. Je to důsledek poctivé,
obětavé práce mnoha členů, kteří ji vykonávají ve
svém volnu, často na úkor rodiny. Jde například
o dopravu ryb a jejich krmení, ošetřování rybníků a výlovy, organizaci závodů pro dospělé i děti
a zpracování výsledků, pořádání plesů a zabezpečení kuchyně, bezplatný výkon funkcí, prodej
povolenek a vánočních kaprů. Nejčastěji zazněla
jména František Kopiště, Zdeněk Milota, Josef
Švanda, Láďa a Jirka Bidmonovi, František Bláha, Vlastík Melezínek, Pepa Konopásek, Alois Mrňák, Petr Bačovský, Michal Hatala, Jirka Kapras
a mnohá další…
Nebude od věci připomenout, že sdružení za
25 let své existence vybudovalo, obnovilo, koupilo
nebo pronajalo 15 rybníků (např. Lačnov, Stašov,

čanských organizací. Díky jejích aktivitám a velmi kvalitnímu celoročnímu zarybňování revírů
vědí o její existenci nejen všichni tuzemští rybáři,
ale i hosté ze zahraničí, kteří do Poličky rádi přijíždějí a účastní se akcí zařazených ve sportovním
kalendáři (každoročně jich je téměř dvacet). Očekává se, že loni rybáři ulovili a ponechali si přes
700 q ryb. Byli mezi nimi kapitální osmikiloví
kapři a štiky.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů ve své
zprávě konstatoval, že rok 2015 lze hodnotit jako
velmi úspěšný. Pokud jde o zarybňování, bylo do
revírů vysazeno 90 000 ryb o váze 810 q (což je
o 105 q víc než v roce 2014). Z toho bylo 26 000
kaprů (570 q), 50 000 pstruhů a sivenů (205 q),
dále pak okouni a štiky. Celkem stálo zarybnění
6 milionů korun. Tržba za povolenky činila téměř
4 miliony korun, zbývající finanční prostředky
byly získány vlastními aktivitami (roční rozpočet

Úterní běhání
po vlečce
Rádi bychom pozvali všechny přátele a vyznavače kondičního, rekreačního i výkonnostního běhu na „Úterní běhání po vlečce“. Start je
na bývalé vlečce u mlýna a běží se k obalovně
u Modřece a zpět – celkem 5 km. Startujeme vždy
v 18.00 hod. v termínech 22. března, 12. dubna, 10. května, 14. června, 12. července, 9. srpna,
13. září a 4. října, kdy proběhne vyhlášení celkových vítězů. Přijďte si zaběhat, pobavit se, udělat
něco pro své zdraví. Veškeré informace najdete na
stránkách www.f-bikeklub.cz. Těšíme se na vás.
-jf-
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Rohozná, Peklíčko, Přehrady č. 1, 2 a 0). Za celou
tu dobu muselo pouze dvakrát požádat o půjčky,
které do koruny splatilo. Na konci minulého roku
mělo na kontě po zaplacení všech pohledávek zůstatek téměř půl milionu korun.
Je evidentní, že rozsah činnosti Rybářského
sdružení Vysočina Polička je obrovský, členové
vlastně jdou z práce do práce. Důležité je, že všechny akce dokáží zabezpečit brigádnicky, bez placení
stálé pracovní síly. V tomto ohledu může být sdružení vzorem pro mnohé jiné marnotratné instituce,
včetně státních. Proto jeho hlavní zásadou je poděkovat za každé dobré slovo, za morální podporu,
za účast na závodech a na plese, za slušné a poctivé jednání a za dodržování stanovených pravidel.
Jeho největším bohatstvím je práce a aktivita členů. Hlavní témata pro tento rok – zarybnění revírů
na úrovni 800 q, nenadělat dluhy a udržet dobré
mezilidské, kamarádské vztahy.
Text a foto: L. Vrabec

Andrlíková a Malinská bodují
Lenka Andrlíková a Helena Malinská (na fotografii s hokejistou, mnohaletým cvičencem fitcentra a 43. borcem veslařského žebříčku Pavlem
Mlynářem) patří k příkladným cvičenkám, které
svým přístupem k fitness vnáší mezi návštěvníky
fitcentra pozitivní energii.

v podobě zlepšení v TOP 10 a to není snadná záležitost. Cvičenky a cvičenci, kteří mají po dlouhých
a náročných přípravách za sebou několik neúspěšných pokusů, by mohli vyprávět. Lence se podařilo
vylepšit osobák z 97 na 116 opakování a uskutečnit
krok ze 7. na 6. místo.
Lenka Andrlíková se zlepšila v hodnocení výkonu z vynikající výkonnost na super vynikající
výkonnost. Prvních šest žen má právo figurovat
v rámci vzájemné konfrontace i v mužské tabulce.
Pro Lenku je to poměrně významná skutečnost,
v současnosti jí 116 opakování staví na 146. místo
v tabulce mužů. V konkurenci 280 veslařů, tedy
Lenka Andrlíková porazila 134 mužů!
Gratuluji a přeji oběma cvičenkám další sportovní úspěchy.
Jiří Štěpánek
kondiční trenér

Tyto dvě ženy dokázaly po veslařské přípravě
10. února opět navýšit své osobní rekordy. Helena
Malinská předvedla se 40 kg závažím na kladce
nárůst počtu opakování z 32 na 61, což jí zajistilo
výrazný posun z 57. na 22. místo v žebříčku veslařek.
Její kamarádka a tréninková partnerka Lenka
Andrlíková z Kamence měla před sebou těžký úkol
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Vzpomínáme
Dne 7. 3 uplyne rok od
úmrtí paní Vlastimily Beranové z Poličky. Prosíme,
abyste vy, kdo jste ji znali, zavzpomínali s námi.
Děkujeme.

Dne 13. 3. uplynou čtyři
roky, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk
Přiklopil. Díky za to, čím jsi
nám v životě byl, za každý
den, jenž jsi pro nás žil.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou společně s námi.
Manželka Irena a dcera
Kateřina s rodinou
Odešel jsi, jak si osud
přál, v našich srdcích
a vzpomínkach
však zůstáváš dál.
Prázdno je v domě, smutno
je ve něm, chybíš nám všude
a všem.
Dne 14. 3. si připomeneme
první smutné výročí, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a bratr. pan Jaroslav Buben.
S láskou vzpomíná
manželka, synové, vnuk
a sourozenci.
Dne 26. 3. to bude již rok
od tragické havárie, při které
zahynul náš milovaný tatínek a dědeček, pan Miroslav
Halamka. S bolestí v srdci a v myšlenkách je stále
s námi. Kdo jste ho znali,
věnujte mu, prosím, tichou
vzpomínku.
Dcera Marcela s rodinou
a syn Miroslav s rodinou.
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Fotbalová
přípravka

Tenis

Halový fotbalový turnaj
přípravek v Poličce
Ve dnech 30. a 31. 1. se uskutečnily další z turnajů fotbalových nadějí. I přes počáteční problémy s obsazením hal (páteční a sobotní přesuny
z haly do haly a zpět) tyto turnaje navštívilo velké
množství diváků. Organizačně se tedy turnaje
povedlo zvládnout a za to patří velký dík všem rodičům, kteří na těchto turnajích pomohli. Doufáme, že turnaje se líbily i hráčům a trenérům, kteří
se jich zúčastnili.
Samotné turnaje měli velmi slušné obsazení
a tak bylo k vidění množství skvělých zápasů.
Tyto zápasy skvěle odpískal benjamínek mezi
rozhodčími Aleš Mach.
Velký dík také patří všem sponzorům, kteří přispěli nějakým dílem k hladkému průběhu turnaje
a pro mužstva věnovali drobné ceny, abychom
mohli ocenit zúčastněná mužstva za jejich fotbalový um.
Tímto děkujeme: Elektro ZAPA, Pekárna Borová, SK Polička, město Polička, ZŠ Na Lukách,
Gymnázium Polička, Hana Tabák Tisk, Trafika U Kubátů, Tomáš Karlík - Geodézie Polička,
František Satrapa, Bohumír Bárta, Pavel Jelínek,
Fanclub Sparta Polička, Rabbit, a. s. Trhový Štěpánov.
Všem patří velký dík a těšíme se na další spolupráci při podobných akcích.
Mladší žáci zvítězili na turnaji
v Lanškrouně 14. 2.
Pořadí: 1. Polička, 2. Ústí nad Orlicí, 3. Lanškroun, 4. Libchavy
Výsledky:
Polička - Ústí nad Orlicí 4:0
Polička - Lanškroun
3:1
Polička - Libchavy
2:0
Sestava: Spálenka Petr, Spálenka Adam - Bauer
David, Doležal Filip, Horníček David, Karlík
Martin, Krejčí Štěpán, Mitáš Jakub, Myška Filip,
Pham Petr, Valouch Jan, Zahradníček Michal

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
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 chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám zahrádku na Višňovce. Tel:
732 555 485.
•
Od května přijímám brigádníka nebo
OSVČ, možno i zaměstnance. Na práce zednické, opravy a natírání střech. Práce na střechách.
Tel: 731 506 249.
•
Thuje Smaragd, nejlepší na živý plot. Cena
od 29 Kč tel. 608 320 427.
•
Váš městský komunikační
portal policka.tvemesto.cz
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23. 1. babytenisový turnaj v Hlinsku. Verča Uhlířová zaznamenala dvě výhry a obsadila 13. místo.
23. 1. východočeský oblastní přebor starších
žákyň v Poličce. Této akce se nezúčastnila žádná
naše hráčka. V akci jsme viděli ovšem elitu naší
oblasti a předvedená hra byla na vysoké úrovni.
30. 1. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové.
Simča Válková získala ve dvouhře 3. místo,
Kačka Kotvová zaznamenala jednu výhru a společně ovládly čtyřhru a právem jim patří 1. místo.
30. 1. minitenisový turnaj v Hlinsku. Z našich
nejmenších bojovníků se turnaje zúčastnily Baruška Slavíková - 8. místo, Verunka Sršňová –
14. místo a Valerka Zobačová – 16. místo.
30. 1. se konal v poličské nafukovací hale tenisový turnaj veteránů ve čtyřhře. Turnaj byl součástí tenisové série Malyopen. Na třech kurtech
se utkalo rekordních 18 párů mužů rozdělených
do 3 skupin po 6. Ve skupinách se hrálo každý
s každým na 1 set do 5 gamů a dva nejlepší z každé
skupiny postoupili do čtvrtfinále, kde k nim byly
přilosovány dva nejlepší páry na třetích místech.
Již ve skupinách se ukázalo, že minimálně 10 párů
je na vysoké herní úrovni a odehrávaly se zde velké bitvy. Nejlepší tenis se hrál v play off turnaje,
kde všichni postoupivší předvedli nejlepší výkony.
Turnaje se zúčastnilo i 5 párů z Poličky. Nejdále
postoupil pár ve složení Teplý Ivo - Sedláček Milan,
který našel své přemožitele až ve finále, přestože
vedl již 5:3, ale nedokázal stav dotáhnout k vítěznému konci. Vítězi se tedy stal pár ve složení Holomek Josef – Famfulík Mirek. Při vysokém počtu
účastníků probíhal turnaj od 9.00 do 20.00 hod.
Všichni účastníci si pochvalovali příjemně prožitý
den. Nejlepší na všem bylo, že se nikdo nezranil.
Přeci jen věk se nedá zastavit.
Konečné pořadí domácích maratónského
turnaje:
2. Teplý Ivo – Sedláček Milan
5. - 8. Dvořák Jiří – Slaný Bohouš a Neumaister
Michal – Cik Jarmil
10. - 12. Kotva Libor – Geryšer Petr
13. - 15. Svoboda Fanda – Mička Radek
16. - 18. Navrátil Pavel – Kohút Petr a Hrubý
Zdeněk – Scheib Láďa
30. 1. turnaj mladších žáků v Ústí nad Orlicí. Na
svůj první turnaj v této kategorii vyrazil Důša Zahradníček. Bohužel po těžkém losu si na svoji první výhru musí počkat do dalšího turnaje.
5. 2. proběhlo v sokolovně vyhlášení ankety
Sportovec města Poličky. I v letošním roce jsme
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měli mezi oceněnými zastoupení. V kategorii jednotlivců se umístily Kačka Kotvová, Simča Válková a Lucka Jílková a v kategorii kolektivů zabodovalo naše družstvo Mladšího žactva.

6. 2. babytenisový turnaj v Letohradu. Verča
Uhlířová jen těsně nepostoupila do bojů o titul,
a tak si spravila náladu alespoň vítězstvím v pavouku útěchy.
13. 2. východočeský přebor babytenistů ve Vysokém Mýtě. Samík Šafář obsadil 9. místo a Adam
Novák 10. místo.
13. 2. východočeský přebor babytenistek ve Svitavách. Verča Uhlířová se konečně dočkala umístění na stupních vítězů a získala 3. místo. Statečně
bojovala také Žanda Navrátilová, která obsadila
9. místo.
13. 2. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Poličce. Pro náš oddíl to byl první turnaj této
vyšší kategorie. Obsazení bylo na vysoké úrovni.
První nasazené hráčce patří 35. místo v ČR.
Těchto turnajů se účastní kvalitní hráčky z celé
republiky. Přijely k nám hráčky z Prahy, Trutnova, Znojma, Břeclavi, Prostějova, Brna atd. Mezi
32 hráčkami jsme měli možnost také vidět v akci
děti známých tváří z televizní obrazovky. Turnaje
se osobně zúčastnila Miss ČR 1997 Terezie Dobrovolná a známý výživový specialista z pořadu „Jste
to, co jíte“ Petr Havlíček.
S jeho dcerou neúspěšně poměřila své schopnosti naše Karolína Vendolská.
Los svedl dohromady Šárku Uhlířovou a Kačku
Kotvovou. Kačka zvítězila, ale Šárka kladla zejména v prvním setu tuhý odpor. Kačka také zvládla se
spoluhráčkou z Prahy jedno kolo ve čtyřhře.
-zj-

Zprávy oddílu ledního hokeje
Ne 10. 1. Ledeč n. Sáz. – Polička
6:5 SN (2:3, 2:2, 1:0 – 1:0)
Branky: Bednář 2, Jindra, Pazourek, Hejtmánek J.
Spartak jako papírový favorit tohoto utkání
vedl již 4:2 a za tohoto stavu spálil několik tutovek.
Domácí celek se zvedl hlavně ve třetí třetině, kdy
dokázal vyrovnat. Prodloužení změnu nepřineslo
a v samostatných nájezdech byli šťastnější domácí.
Čt 14. 1. Polička – Choceň 2:5 (1:4, 2:1, 0:0)
Spartak si opět nechal utéci začátek a ve 14 min.
prohrával již 0:4. S takovýmto soupeřem se čtyřgólové manko dohání jen velice těžce. Po důrazné
domluvě trenéra M. Grubhoffera sice došlo ke zlepšení výkonu, ale na vítězství to již nebylo.
Ne 17. 1. Chotěboř – Polička
5:4 PP (2:1, 1:1, 1:2 – 1:0)
Branky: Zobač, Bednář, Musil, Hejtmánek J.
K utkání odjíždělo mužstvo jen se třinácti hráči
a z toho bylo pět juniorů. Dva z nich, Vostřel a Poul
si v áčku odbyli premiéru. I v takto slepené sestavě
se Spartak soupeře nezalekl, hráči dodrželi stanovené taktické pokyny a odměnou jim za to byl zisk
bodu. Po průběhu duelu zasloužený.
Čt. 21. 1. Polička - Hlinsko
6:9 (3:5, 2:1, 1:3)
Branky: Hejtmánek J. 2, Musil, Gregar, Vostřel,
Krajíček
Spartak měl opět katastrofální začátek a ve
13. min. prohrával již 0:5. Během necelých dvou
minut, však vstřelil tři branky a v další třetině snížil
na 4:5. Za tohoto stavu Krajíček neproměnil trestné
střílení a po následné buly inkasovali šestou branku. V další části utkání si již soupeř své vítězství
pohlídal.
Toto utkání bylo poslední v nástavbové části.
Spartak skončil na 9. místě a sehraje dva zápasy
s Ledčí n. Sáz. (10. místo) o umístění pro následnou
další část (Pohár Vladimíra Martince).
Ne 24. 1. Ledeč n. Sáz. –
Polička 1:6 (0:1,0:2,1:3)
Branky: Gregar
Zřejmě nejhorší a ostudný výkon předvedl Spartak v této sezoně. K tomuto utkání není mnoho
co dodat. Snad jen to, že se trenér M. Grubhoffer
omlouvá všem věrným divákům za předvedenou
hru svých svěřenců.

Turisté zvou

využití přesilovky pět na tři stáhl na rozdíl jedné
branky. V nástupu do třetí třetiny dvěma zásahy
otočil na 5:4. Spartak se, ale znovu nevzdal, a otočil
stav na 5:6. Jenže úderná první pětka Chocně dvěma brankami zařídil těsné vítězství domácích.
Čt. 11. 2. Polička – Choceň 6:5 (3:2,1:1,2:2)
Branky: Bednář 2, Pazourek, Gregar, Švejda, Lidmila
Hosté měli k dispozici všeho všudy dvě pětky, ale
začali výborně a po necelé minutě vedli. Spartak ale
brzy vyrovnal a na konci první třetiny vedl 3:2. Po
polovině utkání zvyšoval Švejda na 4:2, ale pak
přišly potíže. Když hosté ve třetí třetině vyrovnali
a dokonce šli do vedení 4:5 vypadalo to, že se bude
opakovat scénář utkání z Chocně. Jenže junior Lidmila vyrovnal a v 55. minutě Bednář dokonal obrat
a tento stav již setrval až do konce utkání. Stav série
byl vyrovnán a třetí rozhodující utkání bude sehráno 14. 2. v Chocni.
Junioři:
Pelhřimov – Polička
Polička – Lanškroun
Polička – Chotěboř
Žďár n. Sáz. – Polička
Choceň – Polička
Dorost:
Litomyšl – Polička
Polička – M. Třebová
Choceň – Polička
Polička – Pelhřimov
Polička – Velké Meziříčí
St. žáci:
Litomyšl – Polička
Polička – Č. Třebová
Polička – Hlinsko
Polička – Skuteč5:5
Přípravka 2008:
Choceň – Polička
Skuteč – Polička6:37
M. Třebová – Polička
Pardubice – Polička
Lanškroun – Polička
Hlinsko – Polička
Polička- Pardubice
Polička – Skuteč15:5

4:5
3:1
6:3
11:1
3:4
6:0
1:5
6:3
4:2
2:5
4:4
8:4
10:1
6:11
22:3
15:2
15:2
6:12
6:17
Výbor oddílu LH

Ne. 7. 2. Choceň – Polička
7:6 (0:2, 3:2,4:2)
Branky: Bednář 2, Peňáz, Boháček, Cik, Švejda
Ač bylo našich hráčů pouze dvanáct odvedli dobrý výkon. Dle slov trenéra M. Grubhoffera si kluci
dali říct, hráli zodpovědně, dodržovali určené pokyny, lépe bruslili a hlavně častěji stříleli. Po první
třetině vedli 0:2 a ve druhé již 1:4, ale soupeř po
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Sobota 12. března - Jarní přírodou
Na první letošní pochod 40. ročník turistického pochodu
„Jarní přírodou“ nás zvou turisté
z Jaroměřic. Připravili pro nás
trasy 10, 17, 25 a 35 km. Do Jaroměric pojedeme osobními auty. Dohodneme se na
schůzce 10. března.
Sobota 19. března - Zahájení jarní turistické sezony Pardubického kraje. Na tuto akci se vypravíme
autobusem do Chrudimi. KČT Chrudim byl pro letošní rok pověřen OV KČT pořádáním jarního setkání turistů Pardubického kraje. Akci zajišťuje Josef
Brokl.
Středa 23. března - Za bledulemi k Nyklovickému potoku. První letošní jarní vycházka povede
k Nyklovickému potoku u Trpína k prvním jarním
květům - bledulím. Linkovým autobusem do Trpína
s odjezdem z autobusového nádraží v 9.33 hod., zastávka Polička most 9.35 hod. Pěší trasa asi 10 km.
Návrat linkovým autobusem z Bystrého. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Pondělí 28. března - Velikonoční vycházka. Jako
každé velikonoční pondělí se vydáme do přírody. Letos půjdeme do údolí sněženek a kolem nových kaplí
ve Vysokém lese. Bližší informace najdete ve vývěsní skříňce a na web stránkách. Vycházku připravila
Zdena Mihulková.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Přes střechu
Evropy
V roce 1971 se zrodila myšlenka uspořádat na
lyžích přejezd přes tzv. střechu Evropy. Sněhu bývalo dost a tak se z toho, tehdy ještě pod hlavičkou
TJ Sokol Borová, stala tradice, kterou pan Hamerník velmi podporoval a organizoval. Tradiční trasy
vedly z Čachnova po linii evropského rozvodí do
Borové. Pan Hamerník byl aktivní a sportovně založený člověk do pozdního věku. A tak, když v roce
2006 odešel z tohoto světa, se pořádání akce ujal
Klub českých turistů z Poličky. Mnoho členů klubu
se pravidelně přejezdu zúčastňovalo, osobně pana
Hamerníka znalo. Proto je na jeho počest přejezd
pořádán jako memoriál Jaroslava Hamerníka.
Jeho dcery, paní Makovská a paní Mužíková, jsou
velmi rády, že jeho myšlenka a jméno nezapadly.
Vedou evidenci o počtech účastníků, kupují pro
účastníky sladké odměny, vypisují diplomy.
Letos, 6. 2. , to byl již 45. ročník. Vlak do Borové
byl naplněn k prasknutí. Na nádraží, ve zmíněné
obci, tolik lidí zaznamenají jen málokdy. Kroky
účastníků mířily nejdříve do místní pekárny. Zde
se dozvěděli něco z historie pekárny, že chléb se
zde peče tradičním způsobem i to, jaký je sortiment pekařských výrobků. Bonusem byl výborný
koláček pro každého. Pak většina účastníků pokračovala v cestě kolem borovského kostelíka na
Dědek a na Lucký vrch. Barevný had neměl konce. Z Luckého vrchu už každý volil jinou variantu
návratu do Borové, někteří šli pěšky až do Poličky.
Zaregistrovalo se rekordních 201 účastníků. Nejvíce z Poličky 78, dále z Borové 33, Svitav 33, Chrasti
u Chrudimi 24 a v menších počtech z širokého okolí, dokonce jeden až z Adamova. Nejstarší účastníci
byli z Pardubic, borovský rodák Jiří Andrlík 90 let,
Jaroslava Andrlíková 86 let a z Poličky Věra Beranová 85 let. Je hezké, že tradiční akce lákají stále
hodně turistů a že mezi nimi jsou i mladí lidé a děti.
Za KČT Polička
Vilma Červená
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Naši sk8ový
sportovci roku

Co nového na poličské „horostěně“?

Jako každý rok byli i letos vyhlášeni sportovci
roku pro svitavský okres. Sk8 Slalom Polička znovu nechyběl. K naší radosti se dostali do výběru
sportovců okresu rovnou dva naši nejrychlejší závodníci. Galavečer se nesl jako vždy v duchu sportovních výkonů a v Poličce i se skvělým publikem,
na které jsme zvyklí i z námi pořádaných závodů.
Úvodem řekl pár slov starosta města Jaroslav
Martinů. Následovalo jednotlivé vyhlašování kategorií prokládané kulturními vložkami. My jsme
však čekali na dva skejťáky a to v kategorii jednotlivci žáci a jednotlivci dospělí.
V první zmiňované kategorii se umístil na druhém místě Petr Martinů, který za sezónu 2015
dosáhl ve světových tabulkách na pozici nejvyšší.
Mimochodem jeho mladší bratr Lukáš Martinů
skončil za bratrem ve světovém žebříčku pouze
ob jednu příčku a to na třetím místě. Petr od letošní sezóny již bude jezdit za dorost a konečně
se dočká těžších tratí, na které se vysloveně třese.
Další sledovaná kategorie byla jednotlivci dospělí, kde na šestém místě skončil Jaroslav Knettig. Jarda také skončil na skvělém devatenáctém
místě ve světovém žebříčku a to v konkurenci
bezmála stodvaceti nejlepších jezdců planety.
Oběma oceněným gratulujeme a navíc jsme je
přímo v místě vyhlášení podpořili pořádnými
ovacemi. Jako sportovní zajímavost byl na vyhlašování ukázán žlutý trikot Leopolda Königa.
-jt-

ZŠ Na Lukách
OPEN

a průběh dané cesty, tak se 20 cest zakreslovalo.
Závodní cesty jsme přidělovali jednotlivým věkovým kategoriím a dále zaznamenávali do soutěžní
administrativy. Stříhaly se a lepily samolepky na
medaile, rozdělovaly se ceny pro vítěze, připra-

vovaly se žoky a žíněnky, zábrany a lavičky, stoly
a židličky, prostě vše, co je potřeba pro klid na soutěžním poli. Na jištění dětí se podíleli Petr Klíma,
Jan Chvála, Míla Červ a Standa Nožka s hostujícími z Jevíčka a Velkých Opatovic. Celkem závodilo
44 dětí z toho 23 dívek. Každé dítě lezlo dvakrát
rychlocestu, kde se započítával lepší výsledný čas
a 2-3 x cestu na obtížnost. Odjištěno bylo přes 180
lezeckých pokusů dětí na umělých horolezeckých
cestách. Výsledky a fotky si je možno prohlédnout
na nástěnce HK Polička, která visí na rohu „elektra“ u kruhového objezdu nebo na stránkách ZŠ Na
Lukách.
- stn -

Krajské přebory atletů Pardubicka v hale

Čtvrtého, předposledního, závodu ve skoku vysokém se v hale ZŠ Na Lukách v pátek 5. února
zúčastnil standardní počet soutěžících. Konkrétně 13 dívek a 21 chlapců. Nováčci tentokrát byli
čtyři. Kvalitním nováčkem byl držitel historického absolutního rekordu soutěže David Beneš. Ten
po dlouhé „odpočinkové“ pauze a krátké přípravě
stačil nejstarší kategorii vyhrát se 175 cm, i když
jen na pokusy před Honzou Tomšů. V soutěži dívek opět prvenství obhájila Kristýna Šafářová a po
čase opět překonala bez treter 150 centimetrovou
hranici.
Tak jako v závodech předešlých zaujal svými výkony Servác Boháč. Skokem vysokým 155 cm opravil či vytvořil všechny sledované rekordy čtrnáctiletých žáků a v relativním výkonu mu již chyběly
pouhé 4 cm na přeskočení. Pouze loni byl o cenťáček lepší. Zápisy ve statistice změnili dále dva
Svitavští závodníci. Apolena Přikrylová ve dvou
součtových kriteriích a Daniel Zoicas jednou. Oba
jsou dvanáctiletí, Apolena má bilanci 3 x120 cm
v absolutním výkonu a Dan opětným překonáním
130 cm vylepšil zápis v součtu relativních výkonů
hned o osm centimetrů.
V soutěži o titul „Nejšikovnější výškař“ (podmínka tři starty) je již evidováno devět dívek
a chlapci se rovněž rozrostli na šestnáct klasifikovaných.
Kromě jmenovaných vyhráli své kategorie ještě
Z. Macháčková, P. Boháč, L. Vyhnálková, M. Budig,
P. Zidulková a J. Macháček.
Poslední závod se koná opět první pátek v měsíci březnu, tedy čtvrtého, a jak mezi dívkami, tak
mezi chlapci můžou být souboje o druhého a třetího „nejšikovnějšího“ velmi zajímavé.
Po ukončení závodu proběhne závěrečné vyhlášení nejlepších a nejšikovnějších a každý absolvent
alespoň jednoho závodu dostane pamětní list.
Zvou: Standa Nožka,
Marta Schauerová
a Miloslav Červ
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Po oblastním kole ve sportovním lezení dětí
na rychlost a obtížnost se 5. 2. uskutečnilo i kolo
okresní. Pro tuto akci bylo potřeba vytvořit na
umělé horolezecké stěně nové, nenalezené cesty tak, aby lezci a lezkyně měli stejné podmínky
a lezli dané cesty poprvé až na pátečních závodech.
Tato skutečnost a to, že jsme do nových chytů
vložili přes deset tisíc je výhodou i pro veřejnost.
Mimo jiné je tím každoročně zajištěna obměna
cest „horostěny“. Pro návštěvníky je potom využívání tohoto sportovního zařízení při ZŠ Na Lukách v zimních měsících o poznání atraktivnější.
Zasloužil se o to především Petr Hartmann, který
drtivou většinu cest přestavěl a využil svou zkušenost a um z výprav, tréninků a závodů. Dále
nám pomohl Petr Klíma, Jan Chvála, Michal Kuda
a Franta Krampota. Pokud si uvědomíme, že je na
stěně momentálně přes 20 cest a každé se musíte
okolo 3 hodin věnovat, tak to stojí za poděkování.
Děkujeme však i zástupkyním SVČ Mozaika, Janě
Vítkové za přípravu diplomů a Blance Faltýnkové
za organizaci při samotných závodech, sponzorům,
Horoklubu, městu Polička, Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Na Lukách a samozřejmě místní
základní škole. Jsme rádi za veškerou zodpovědnou výpomoc, práci rozhodčích a zapisovatelů. Šlo
o N. a N. Kábelovy, E. Krumplovou, A. Dubskou,
A. Černou, E. Popelkovou, D. Teplicovou, L. Vomočilovou, J. Hauptovou, F. Boštíka, D. Čáslavského. V rámci příprav bylo třeba uskutečnit i předzávodní minisoustředění, při kterém jsme ještě
ladili stav horostěny kvůli lezitelnosti cest pro ty
nejmenší z 1. stupně základních škol. Protože rozhodčí hodnotí závodníky podle očíslovaných chytů
zakreslených do specielní mapy znázorňující profil

KP se tradičně uskutečnily v neděli 31. ledna
v Jablonecké hale. Poličská atletika byla zastoupena skromně- pěti závodníky. Náročný celodenní
program s odjezdem o půl šesté a návratem po dvacáté hodině silně prověřil vztah k tomuto sportu.
Výkonnostně patřili všichni zúčastnění do krajské špičky. Nejúspěšnější byla ml. žákyně Lucka
Vyhnálková. V obou skokanských disciplínách vybojovala medaile. Ve výšce výkonem 143 cm byla
třetí a v dálce 426 cm stačilo tentokrát na stříbro.
Po půlroční zdravotní pauze se opět v sektorech
a na dráze objevila ještě o rok mladší Eliška Červená. A jako jediná z ročníku 2004 se dostala do
finále sprintu, kde jí na šestém místě časem 9,18
od medaile dělilo 12 setin. V dálce měla trošičku
smůlu neb v době finále probíhaly základní skoky a tak jen jediný centimetr chyběl k postupu
mezi nejlepší. Výkon 386 cm tak stačil na devátou
příčku. Třetí dívkou byla Adéla Bartoňová, která
závodila v silně odlišných disciplínách. V běhu
na 800 m taktickým výkonem v celém závodu
proběhla cílem šestá a poté ve vrhačské soutěži
vybojovala o stupínek lepší umístění. Oba výkony – 2:57,66 min. a 7,45 sec. byly samozřejmě
osobními rekordy. Mladší žáky zastupoval pouze
Honza Jelínek. Na rozcvičení si střihnul šedesátku a pak již závodil ve svých silnějších sportech.
V běhu na 800 m se dravým sprintem stihnul
odpoutat od konce startovního pole a skončil na
lichotivém sedmém místě. V soutěži dálkařů si
vedl poté jako zkušený skokan, dvakrát si vylepšil „osobák“, třikrát překonal čtyřmetrovou hranici a ve finále mu patřilo místo šesté. Jako pátý se
uvedl diskař Michal Tulis. Na rozvičení si rovněž
zkusil šedesátimetrový sprint, osobní rekord ještě
nestačil na umístění mezi nejlepšími, ale hned po
doběhu si vylepšil vrh čtyřkilovou koulí o metr na
9,01 a skončil na pátém místě. Odpoledne naběhané tréninkové kilometry využil na třísetmetrové
trati, kde vyhrál rozběh, samozřejmě OR, umístě-
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ní na sedmém místě a čas 45,86. K medaili chyběla
jedna sekunda a dvacet setin. Členkou malé výpravy byla ještě juniorka Kristýna Šafářová, startující
již v dresu Vysokého Mýta. Ve všech třech startech
získala medailové umístění a s výkony ve výšce
(153 cm) a v trojskoku (OR 10,86) byla v této fázi
přípravy velmi spokojená.
Pro mladší žactvo byly KP zároveň druhým kolem Zimní ligy družstev.
Miloslav Červ

Fotbal - rozlosování, jaro 2016

ŽÁCI

DOROST „B“

DOROST „A“

MUŽI „B“

MUŽI „A“

Den Datum Kolo

Domácí

Hosté

Ne

13. 3.

16

14:30

Čas

SK Polička

Spartak Slatiňany

Ne

20. 3.

17

15:00

SKP Slovan Moravská Třebová

SK Polička

So

26. 3.

18

15:00

SK Polička

SK Holice

So

2. 4.

19

16:30

FK Česká Třebová

SK Polička

Ne

10. 4.

20

16:30

SK Polička

MFK Chrudim „B“

So

16. 4.

21

17:00

ŽSK Třemošnice

SK Polička

Ne

24. 4.

22

17:00

SK Polička

FK Agria Choceň

Ne

1. 5.

23

17:00

TJ Lanškroun

SK Polička

So

7. 5.

24

17:00

SK Polička

Sokol Moravany

Ne

15. 5.

25

17:00

TJ Svitavy

SK Polička

Ne

22. 5.

26

17:00

SK Polička

FK Pardubice „B“

Ne

29. 5.

27

17:00

SK Polička

1.FC Žamberk

Odjezd hřiště
č. 1
13:00
č. 1
14:30
č. 1
14:15
č. 1
č. 1
15:30
č. 1

5. 6.

28

10:15

FK Letohrad „B“

SK Polička

Ne

12. 6.

29

17:00

SK Polička

FK Přelouč

Ne

19. 6.

30

17:00

FC Hlinsko

SK Polička

15:15

Ne

27. 3.

14

15:00

TJ Sokol Řetová

SK Polička B

13:30

Ne

3. 4.

15

16:30

SK Polička B

TJ Svitavy B

So

9. 4.

16

16:30

TJ Sokol Dlouhá Loučka

SK Polička B

7:45
č. 1

č. 1
15:00

Ne

17. 4.

17

17:00

SK Polička B

FC Jiskra 2008

So

23. 4.

18

17:00

TJ Semanín

SK Polička B

So

30. 4.

19

17:00

SK Polička B

TJ Jablonné nad Orlicí

Ne

8. 5.

20

17:00

TJ Lanškroun

SK Polička B

So

14. 5.

21

17:00

SK Polička B

Sokol Horní Újezd

So

21. 5.

22

17:00

TJ Sokol Verměřovice

SK Polička B

So

28. 5.

23

17:00

SK Polička B

TJ Sokol Kunčina

So

4. 6.

24

17:00

TJ Sokol Libchavy

SK Polička

15:30

č. 1

15:45

15:30
č. 1
15:30
č. 1
15:15
č. 1

So

11. 6.

25

17:00

TJ Sokol Kamenná Horka

SK Polička

So

18. 6.

26

17:00

SK Polička

SK Sloupnice

č. 1

So

19. 3.

17

12:30

SK Polička/Sokol Pomezí

FK Jiskra Heřmanův Městec

č. 2

So

26. 3.

18

15:00

SKP Slovan Moravská Třebová

SK Polička/Sokol Pomezí
Sokol Dolní Újezd

13:40

Ne

3. 4.

19

14:00

SK Polička/Sokol Pomezí

Ne

10. 4.

20

13:30

TJ Svitavy B

SK Polička/Sokol Pomezí

Ne

17. 4.

21

14:30

SK Polička/Sokol Pomezí

TJ Sokol Libchavy

Ne

24. 4.

22

14:30

FK Přelouč/Řečany n/Labem

SK Polička/Sokol Pomezí

Ne

1. 5.

23

14:30

SK Polička/Sokol Pomezí

TJ Lanškroun

So

7. 5.

24

14:00

TJ Svídnice//SK Spartak Slatiňany SK Polička/Sokol Pomezí

So

14. 5.

25

14:30

SK Polička/Sokol Pomezí

Sokol Živanice/Lázně Bohdaneč

Stř

18. 5.

16

18:00

FC Hlinsko

SK Polička/Sokol Pomezí

16:40

So

21. 5.

26

13:00

SK Holice

SK Polička/Sokol Pomezí

11:20

Ne

29. 5.

27

14:30

SK Polička/Sokol Pomezí

FK Česká Třebová

12:30
č. 2
12:45
12:35
č. 2

Ne

5. 6.

28

10:00

ŽSK Třemošnice

SK Polička/Sokol Pomezí

8:10

So

11. 6.

29

14:00

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

SK Polička/Sokol Pomezí

12:20

So

18. 6.

30

14:30

SK Polička/Sokol Pomezí

FK Agria Choceň

č. 2

So

26. 3.

14

12:30

SK Polička B/Sokol Sebranice

Sokol Vraclav/SK Zámrsk

č. 2

Ne

3. 4.

15

14:15

Horní Újezd/Sokol Morašice

SK Polička B/Sokol Sebranice

13:00

So

16. 4.

17

13:30

FC Jiskra 2008

SK Polička B/Sokol Sebranice

11:30

Ne

24. 4.

18

14:00

SK Polička B/Sokol Sebranice

TJ Sokol Rudoltice

Ne

1. 5.

19

14:00

TJ Sokol Rybník

SK Polička B/Sokol Sebranice

12:45

So

7. 5.

20

14:30

SK Polička B/Sokol Sebranice

SK Sloupnice FK Jehnědí

Ne

15. 5.

21

13:00

TJ Jaroměřice/SK Jevíčko

SK Polička B/Sokol Sebranice

11:15

Ne

22. 5.

22

14:15

Ne

29. 5.

23

12:15

SK Polička B/Sokol Sebranice
FK Proseč o.s.
Sokol Kunčina/Mladějov na MoSK Polička/ BSokol Sebranice
ravě
SK Polička B/Sokol Sebranice
Sokol Tatenice

10:30

č.2

Ne

5. 6.

24

14:15

Ne

12. 6.

25

14:30

SK Polička B/Sokol Sebranice

Fotbal Žichlínek

So

18. 6.

26

14:30

TJ Jablonné nad Orlicí

SK Polička B/Sokol Sebranice

12:15

So

26. 3.

13 13:30 15:15 FK Letohrad

SK Polička

11:30

So

2. 4.

14 9:30, 11:15 SK Polička

TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

10. 4.

15 9:30, 11:15 FK Agria Choceň

SK Polička

So

16. 4.

16 9:30, 11:16 SK Polička

TJ Lanškroun

So

23. 4.

17 9:30, 11:15 Jiskra Litomyšl/Slavoj Cerekvice

SK Polička

So

30. 4.

18 9:30, 11:15 SK Polička

TJ Svitavy

So

9. 4.

Turnaj přípravky v 9:00 hodin

v Poličce

So

23. 4.

Turnaj přípravky v 9:00 hodin

v Poličce

V pátek 5. 2. byli v Sokolovně Polička vyhlášeni
nejlepší sportovci Poličky za rok 2015.
Akci zahájil starosta města Jaroslav Martinů,
který společně s místostarostou Marií Kučerovou,
předsedou Sportovní komise Bc. Antonínem Kadlecem, Eliškou Machovou, jednatelkou TJ Spar-

15:00

Ne

Ne

Sportovec
Poličska 2015

č. 2

7:45
8:15
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taku Polička, paní Mgr. Lenkou Cechovou, zástupkyní Masarykovy ZŠ Polička a ředitelem ZŠ
Na Lukách Mgr. Eduardem Střílkem předávali
oceněným plakety, diplomy a upomínkové předměty.
Tradiční dvojice moderátorů Petr Harašta a Jiří
Trávníček připravila na sportovce řadu překvapení.
V zábavném doprovodném programu vystoupili malí fotbalisté, jumping Polička, mladí umělci
Eliška a Hynek a Petr Harašta.
Oceněni byli:
Žáci
• Ondřej Švanda – TJ Štefanydes Polička
• Jan Tulis – TJ Štefanydes Polička
• Matouš Budig – Atletika Polička
• Eliška Červená – Atletika Polička
• Kateřina Kotvová – TJ Spartak Polička, tenisový oddíl
• Karolina Machová – SK8 Polička
• Petr Martinů – SK8 Polička
• Zuzana Šafářová – CYLKO-SKI klub Polička
• Marie Dvořáková – TJ Spartak Polička, volejbalový oddíl
• Simona Válková – TJ Spartak Polička, tenisový oddíl
Dorost jednotlivci
• Lada Vondrová – Atletika Polička
• Lucie Jílková – TJ Spartak Polička, tenisový
oddíl
• Vít Hromádko – SK8 Polička
• Martin Lidmila – CYLKO-SKI klub Polička
Družstva dorost
• Juniorky – TJ Spartak Polička, volejbalový
oddíl
• Dorost – HC Spartak Polička
• Dorost – TJ Štefanydes Polička
Družstva žáci:
• Ml. žáci – Spartak Polička, tenisový oddíl
• Přehazovaná – TJ Spartak Polička, volejbalový oddíl
• St. žákyně – TJ Spartak Polička, volejbalový
oddíl
• St. žáci – HC Spartak Polička
• Ml. žáci – HC Spartak Polička
• Ml. žáci – TJ Štefanydes Polička
• SK Kometa Polička, hokejbal
Tato plejáda výsledků jasně svědčí o tom, že
dnešní mládež ještě chce sportovat a dosahovat
na mety nejvyšší. Že jí není lhostejná reprezentace
oddílu ani města, které významnou měrou sportovce podporuje.
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Plavecký bazén
1. úterý

6.00-10.00, 14.00-16.00,17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
2. středa
6.00-7.30, 8.00-10.00 dvě dráhy,
10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě dráhy,
17.30-18.45 kondiční plavání, 19.0020.00 Aquafitness
3. čtvrtek
6.00-10.00, 14.00-17.30,17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
4. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
5. sobota
14.00-20.00
6. neděle
zavřeno
7. pondělí 6.00-8.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
8. úterý
6.00-10.00, 14.00-16.00,17.00-18.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
9. středa
6.00-7.30, 8.00-10.00 dvě dráhy,
10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě dráhy,
17.30-18.45 kondiční plavání, 19.0020.00 Aquafitness
10. čtvrtek 6.00-10.00, 14.00-17.30,17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
11. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
12. sobota 14.00-20.00
13. neděle zavřeno
14. pondělí 6.00-7.30, 9.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
15. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00,17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
16. středa 6.00-7.30, 8.00-10.00 dvě dráhy,
10.00-11.30, 18.00-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
17. čtvrtek 6.00-10.00, 14.00-17.30,17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
18. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00,19.00-20.00
kondiční plavání
19. sobota 14.00-20.00
20. neděle zavřeno
21. pondělí 6.00-7.30, 9.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
22. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00,17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy

23. středa

6.00-7.30, 8.00-10.00 dvě dráhy,
10.00-11.30, 18.00-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquafitness
24. čtvrtek 6.00-17.30, 17.30-19.00 tři
dráhy,19.00-20.00
25. pátek
14.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
26. sobota 14.00-20.00
27. neděle zavřeno
28. pondělí zavřeno
29. úterý
6.00-7.30, 14.00-16.00,17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
30. středa 6.00-7.30, 10.00-11.30, 18.00-19.00
kondiční plavání, 19.00-20.00
Aquafitness
31. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-17.30,17.30-18.30
zdokonal. kurz pro dospělé, 18.3020.00
Novinka
Zájemci o kurz pro dospělé volejte na tel.
č. 731 020 030, počet omezen!
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme,
abyste si svoji činnost naplánovali a ukončili tak,
že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve
20.00 hod.! Po zavírací době není možné, abyste
se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra
a sauny.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny:
Muži:
Ženy:

středa a pátek 16-20 hod.
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17-20 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní doby! Děkujeme.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
14.00-17.00 hod.
Upozorňujeme návštěvníky fitcentra, že všechny
soboty mají provozní dobu od 14.00 do 17.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené
klíčky vraceli i s kladkami a dodržovaly zamykání
skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme.
Provoz zimního stadionu bude ukončen 13. 3.
Veřejné bruslení každou sobotu a neděli
14.00-15.30 hod. a každou středu 16.15-17.45 hod.
T.E.S., s. r. o. nabízí novinku.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny
ve skřínce na zimním stadionu a na stránkách
T.E.S., s. r. o. www.tespolicka.cz
Cena za hodinu na osobu 50 Kč.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Informace:
Miloš Grubhoffer, tel.: 461 725 427, 605 246 743
www stránky T.E.S, s. r. o. Polička.

Volejbalové
výsledky
Přehazovaná
V dalším kole přehazované se naše družstva
nechala nachytat zdatnějšími soupeřkami. A tým
obsadil až 5. místo ve finálové skupině. C 16., B 19.,
D 33. místo. Startuje 39 družstev. Následující kolo
proběhne první březnovou neděli.
Mladší žákyně
Mají za sebou další tři kola krajské soutěže. Držíme sice A skupinu, ale nepředvádíme na hřišti výkon
hodný medailistek této soutěže. Svým liknavým přístupem k zápasům, kdy se nepodařilo zahrát oporám
družstva, se na nás bodově dotáhly hráčky z Č. Třebové. Při rovnosti bodů rozhoduje pořadí na posledním turnaji, které mají hráčky před sebou. V posledním kole se popereme o druhou pozici v Krajském
přeboru. Když dokážeme porážet vedoucí celek ze
Svitav, musíme se připravit i na naše českotřebovské
soupeřky. Děvčata prokážou svoji sílu i na Mistrovství České republiky v dubnu.
Starší žákyně
I ony mají za sebou tři kola Krajského přeboru.
Výkony jako na houpačce nás řadí na bramborovou
pozici, s náskokem na pátého v pořadí, ale i s mankem na třetí místo. Nevyrovnaný výkon hráček bohužel na medaile nestačí. Porážíme sice Lanškroun,
D. Újezd, ale vylámeme si vždy zuby na Svitavách
a Č. Třebové.
Předposlední kolo Českého poháru starších žákyň
opět hostí Opava, ale bohužel pro nás v době jarních
prázdnin. Odjíždíme se značně slepenou sestavou,
která, doufáme, bude bojovat o udržení v lepší skupině útěchy.
Kadetky
Pohár kadetek se hrál v Duchcově. Děvčata přivezla vítězství nad domácími hráčkami, Mezibořím
a Savem Praha, zbytečné prohry jdou na vrub nekoncentrovanosti hráček a podcenění soupeřek.
Barevný minivolejbal
Festival barevného minivolejbalu měl dostaveníčko ve Svitavách. Tolik botiček, mikin a halasu - to
tedy byla síla! O to víc nás těší, že jsme toho ve Svitavách urvali víc než dost. V kategorii žluté jsme brali
1. místo, 3. místo v kategorii předškoláků a 1. tříd.
Žlutou barvu 2. tříd ovládla dvojice Filip Mlynář
a Prokop Martinů. V barvě oranžové zacinkala tři
druhá místa (Flídrová, Langrová, Lazorová, Krumeyová, Paclíková, Votavová, Kotvová, Cihlářová),
jedno třetí (Bomberová, Šimonová). Úspěch v barvě
červené podtrhla Adéla Karlíková a Anežka Kučerová, stejně tak ZAHA (Zahradníček, Harašta) prvním
místem. 1. místo přidala děvčata i v barvě modré
(Mlynářová, Bartošová, Zahradníčková).
Sportovec Poličky
V anketě Sportovec Poličky 2015 se umístilo naše
družstvo Přehazované – Přebornice Pardubického
kraje, Starší žákyně – 3. místo v kraji, ale především
reprezentace v Poháru starších žákyň ČR, Juniorky –
za 2. místo v Krajském přeboru a Marie Dvořáková –
kapitánka starších žákyň.
-har-

Ubytování „Balaton“
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK
ČR pod č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička, Haškova 446, Polička.
-jkd-
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