Vybíráme:
Kastrujte kočky
Po městech České inspirace
Jeden svět v Poličce
Sport

str. 3
str. 4
str. 13
str. 20–24

Informace o dění ve městě najdete
také na www.policka.org
březen 2017, ročník 15 (91)
Noviny občanů města Poličky a okolí

Smutný demografický vývoj pokračuje
Vážení a milí spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte mi navázat na můj loňský článek z březnové Jitřenky „Velmi smutný demografický vývoj“ a informovat Vás o vývoji roku 2016.
Pouze pro osvěžení paměti uvedu, že v roce 2015
v našem městě zemřelo 111 lidí, nově se narodilo 82
a rozdíl mezi odstěhovanými a přistěhovanými činil
mínus 31 osob. Celkem tedy v roce 2015 v Poličce
ubylo 50 občanů.
V roce 2016 je konečná bilance následující. Zemřelo 96 lidí, nově narozených dětí je pouhých 69
(historicky nejmenší počet) a rozdíl odstěhovaných
a přistěhovaných činil mínus 14 občanů. Celkem
tedy v našem městě opět ubylo 41 lidí.
K tomuto úbytku obyvatel dochází již delší dobu,
a to i za situace, kdy se naše město těší nejmenší míře
lidí bez práce a solidní výstavbě rodinných domků
včetně bytových domů. Současná doba, kdy se rodí
stále méně dětí a zároveň značná část mladé genera-

ce zůstává po absolvování vysokých škol ve velkých
městech, jsou rozhodujícími faktory, se kterými se
dnes potýká celá řada menších měst, a to včetně Poličky.
Věřím, že stejně jako já, si většina z Vás tuto situaci uvědomuje a současně si klade otázku, co s tím
můžeme udělat. Je jisté, že řešení není a nebude jednoduché. Vedle podpory práce a dostupného bydlení
musíme též usilovat i o uvolnění a využití lidského
potenciálu, a to na všech úrovních. Naším trvalým
úkolem musí být posilování zodpovědnosti a vědomí,
že na každém jednom z nás záleží, jakou měrou přispějeme, aby naše město posilovalo a bylo stále lepším místem pro spokojený život všech našich občanů.
Vážení a milí spoluobčané, přejme si, aby se nám
společnými silami dařilo této výzvě zdárně čelit
a udržet pro generace našich dětí Poličku stále silnou
a plnou života.
Jaroslav Martinů, starosta města
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Blahopřání k prvnímu
vysvědčení
31. ledna, v den, kdy děti dostávají pololetní vysvědčení, navštívili první třídy obou poličských
škol starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostou Bc. Antonínem Kadlecem. Setkání s dětmi bylo, jako každý rok, velmi přirozené
a milé. Děti s radostí uvítaly pana starostu, jako
spolužáka v lavici, a chlubily se vysvědčením. První návštěva patřila ZŠ Na Lukách, a to třídě, která
pracuje v novém programu Začít spolu.
Za své první vysvědčení byli prvňáčci vedením
města korunováni korunkami Královských věnných měst, dostali knížečku plnou kvízu a doplňovaček o svém městě – Poznej město Polička a nové
pexeso České inspirace.
Ve školním roce 2016/2017 zasedlo v lavicích do
prvních tříd celkem 113 prvňáčků. Tři první třídy
otevřela Masarykova ZŠ, dvě třídy ZŠ Na Lukách.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Českomoravské pomezí na
veletrzích cestovního ruchu
Již tradičně se začátkem roku konaly dva naše největší veletrhy cestovního ruchu, Regiontour v Brně
a Holiday World v Praze. Obě města přivítala zástupce regionů, krajů, turistických atraktivit, ale i cestovních kanceláří a agentur, kteří prezentovali to nejzajímavější ze své nabídky široké veřejnosti. Nechybělo
mezi nimi ani Českomoravské pomezí, které se spolu
s dalšími turistickými oblastmi Pardubického a Královéhradeckého kraje představilo v rámci expozice
Východních Čech. Velký zájem byl u stánku Českomoravského pomezí nejen o informace a propagační
materiály o regionu a jeho jednotlivých městech či
turistických cílech. Řadu návštěvníků zaujala také
možnost zúčastnit se soutěžního kvízu a vyhrát
některou z atraktivních cen. Na otázky, které blíže

představily region a největší turistická lákadla měst
Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy a Vysoké Mýto, odpovědělo během obou veletrhů několik stovek soutěžících. Každý z nich si s sebou domů
odvezl malý dárek a na vylosované šťastlivce čekaly
balíčky se spoustou zajímavých cen. V průběhu veletrhů byli také odměněni výherci loňského ročníku
velké soutěže „Kouzelné putování Českomoravským
pomezím“. Soutěž, ve které hrajeme o mobilní telefony, tablet, víkendové pobyty či vstupenky do památek a na kulturní akce, probíhá i v letošním roce.
Více informací o soutěži se dozvíte v informačních
centrech nebo na internetovém portálu Českomoravského pomezí.
Jiří Zámečník, marketingový manažer

I Vy můžete být královnou!
A ne jen královnou obyčejnou, ale královnou
hned devíti měst! Královská věnná města již tradičně hledají svoji královnu, a to opět na veletrhu

cestovního ruchu Infotour a cykloturistika, který
se koná ve dnech 10. – 11. března v královehradeckém Aldisu. Splňte si tedy své přání být královnou
a navštivte nás na veletrhu a zapojte se do soutěže.
Hledejte červené stánky Královských věnných měst
a nechte se vyfotografovat v královské korunce.
Podmínkou je pouze věková hranice 18 let a výše.
Fotografie všech dívek a žen budou umístěny
na webových stránkách www.vennamesta.cz a na
Facebooku. Zde se ve fotogalerii soutěžící představí
a každý může hlasovat pro svoji vítězku. Královna
vyhraje víkendový pobyt pro dvě osoby v jednom
z Královských věnných měst dle svého výběru.
Symbolické kralování nyní pomalu končí slečně
Veronice Dostálkové, která titul královny získala
v loňském roce a jako odměnu si vybrala víkendový
pobyt v Chrudimi. V loňském roce o titul královny
bojovalo celkem 31 soutěžících.
(pokr. na str. 2)
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Zprůhlednění
Městského
naučného parku
Na jaře letošního roku budou probíhat úpravy
zeleně v parku dle studie zpracované firmou Zahradní architektura, s. r. o. Pardubice, s. r. o., Barchov 30, 530 02 Pardubice z listopadu roku 2016.
Jde především o kultivaci parku se zachováním
stávající koncepce výsadeb. Práce zahrnují úpravy živých plotů, keřů a stromů (pokr. na str. 2)
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Zprůhlednění
Městského
naučného parku

Brno, Bratislava, Praha

(pokr. ze str. 1) uvnitř i po obvodu parku, dále
odstranění některých dřevin a nové výsadby v dílčích částech parku. Důraz je kladen na oživení
prostoru vnesením kvetoucích trvalek mezi stávající vegetaci – tedy typ výsadeb, který zatím na
plochách tvořených pouze dřevinami a trávníkem
chyběl. Zakázku v hodnotě 231 tis. Kč bude realizovat pan Aleš Haupt z Kunčic u Letohradu. S rozsahem prováděných prací je možné se seznámit
podrobněji nahlédnutím do studie na stránkách
města www.policka.org v sekci městský úřad, informace z odborů.
Současně s kultivací parku budou certifikovaní
arboristé v parku i v aleji Na valech provádět ošetření stromů podle projektu Péče o stromy, zpracovaného firmou SEFE TREES, s. r. o. z Rosic u Brna.
Jiří Coufal, OÚPRa ŽP

I Vy můžete být
královnou!

Návštěvníci naší expozice si mohli vyzkoušet své
znalosti v kvízu o ceny, které připravila města České inspirace. Poličské materiály zájemci o cestování
našli i v expozici Východní Čechy, kde se představilo
Českomoravské pomezí.
Ing. Naďa Šauerová, tisková mluvčí města

Modřec - oznámení
vlastníkům nemovitostí

(pokr. ze str. 1)
Stánky Královských věnných
měst budou lákat nejen krásné ženy a dívky, ale
všechny, kteří rádi cestují. Královský svazek nabídne společné propagační materiály, ze 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 můžete na mnohá překvapení.
Naďa Šauerová, Královská věnná města

Reakce na
vánoční strom
V lednovém čísle Jitřenky jsme se mohli v článku od LHK dočíst, jací jsou poličští Sparťané hlupáci a že jim není nic svaté. Chtěl bych vás, vážení
spoluobčané ujistit o tom, že tomu tak není.
Náš Fan club sdružuje v aktuální sezoně 72 členů v rozmezí od 5 do 77 let, kteří do něho vstoupili
dobrovolně (u dětí se souhlasem a s podporou rodičů). Pravidelně pořádáme fotbalové turnaje a pro
naše nejmenší dětské dny. Ten loňský navštívilo
celkem 80 lidí z toho 51 dětí. Před rokem vedení
našeho spolku předalo dětskému oddělení svitavské nemocnice peněžitý dar ve výši 40 000 Kč plus
velké množství plyšáků – vše mezi sebou vybrali
fanoušci Sparty. Pravidelně pořádáme zájezdy na
domácí utkání Sparty a na žádném soutěžním zápase ACS nechybí v ochozech vlajka Poličky, která
se již několikrát objevila i v TV přenosech, což chápeme jako dobrou reklamu pro naše krásné město.
Rázně odmítáme, že bychom vánoční strom použili jako reklamní plochu a pošpinili jméno Sparty.
Toto tvrzení je absolutně mimo.
Všem spoluobčanům, kteří se cítí, stejně jako
LHK pohoršeni, nabízíme v rámci zájezdů na Spartu dopravu autobusem do Prahy a zpět zdarma.
Tolik naše reakce a tímto považujeme celou záležitost za uzavřenou a nebudeme se dále vyjadřovat
do novin – dáme tak prostor zajímavějším a důležitějším příspěvkům. Kdo by měl zájem, tak to rádi
probereme u piva, což nám přijde rozumnější :-)
SŠB
Vlastně – za Fan club Sparta, pobočka Polička
Stanislav Bartoš
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V těchto městech proběhly od začátku roku nejvýznamnější veletrhy cestovního ruchu. Město Polička
nechybělo ani na jednom z nich.
Naši prezentaci jsme zahájili na Mezinárodním
veletrhu turistických možností v regionech s názvem Regiontour Brno (19.–21. ledna), prezentovali
jsme se společně s městy České inspirace na stánku
Czechtourismu a společně s městy Českomoravského pomezí v expozici Východní Čechy. O prezentaci
poličských materiálů se postarala na veletrhu GO
(Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu)
i cestovní kancelář Kotour.
Díky České inspiraci jsme nechyběli ani na veletrhu Slovakiatour Bratislava (26.–29. 1.) a na veletrhu
Vacantie v holandském Utrechtu (10.–15. ledna).
Další důležitou veletržní zastávkou byla nejvýznamnější akce svého druhu nejen v České republice,
ale i v regionu střední Evropy, pražský únorový veletrh Holiday World (16.–19. února). Zde byla Polička opět v nejlepší společnosti, a to v expozici České
inspirace společné s Českým dědictvím UNESCO.

Oznámení vlastníkům nemovitostí
v katastrálním území Modřec
o dokončení obnovy katastrálního
operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, dokončil obnovu
katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
v k. ú. Modřec. Při obnově katastrálního operátu mohlo dojít ke změnám hranic pozemků
a návazně i jejich výměr. Zároveň byly doplněny
hranice pozemků podle bývalého pozemkového
katastru a označeny novými parcelními čísly.
Proto by bylo vhodné, aby si vlastníci pozemků
v k. ú. Modřec svoje pozemky zkontrolovali a pří-

padné rozdíly na místě řešili s pracovníkem katastrálního úřadu. Vlastníci mohou také ohlásit
případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti.
Obnovený katastrální operát v katastrálním
území Modřec bude vyložen k veřejnému nahlédnutí v zasedací místnosti Městského úřadu
Polička, Palackého náměstí č. p. 160, a to ve středu 8. 3. 2017 od 15.00 do 17.00 hodin a v úterý
21. 3. od 13.00 do 15.00 hodin za přítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu.
Ve dnech pondělí 13. 3. a 20. 3. a středa 15. 3. vždy od 8.00 do 11.30 a od 13.00 do
17.00 hodin bude požadované informace poskytovat zaměstnanec odboru správy majetku Městského úřadu Polička, I. patro, dveře č. 19.

Dva obři v Poličce

Nadměrný náklad v celkové váze 137 tun projel naším malebným městečkem 29. ledna
v poledních hodinách. A to nebyl sám, hned za sebou měl druhého brášku. Oba mířily do
přístavu v Mělníku, aby nakonec skončili v Dubaji. Parametry? Délka 24 m, šířka 6,2 m, výška
7,35 m. K nám dorazil z Kunštátu, kde mu po Vánocích cestu přerušilo sněžení. Martin Talacko
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Mami proč?
Je sychravý večer. V krbu hoří oheň, je teplo. Na
stole stojí talíře plné horké a voňavé polévky. Děti
hrají hru a manžel si čte. Volám k večeři. Nejmladší dcera jí mlčky a najednou se zeptá
„Mami, proč jsou lidé tak zlí?“
Zeptám se: „ Ublížil ti někdo?“
„Ne, mně ne. Ale cestou ze školy jsme našli tašku s mrtvými koťaty. Když jsme ji otevřeli, viděli
jsme malé drobky, které někdo v tašce utloukl.
Jedno koťátko ještě žilo…Mami, ten pohled, kterým se na mě podívalo, nikdy nezapomenu. Prosilo mě a zároveň žalovalo velikýma očima, které
mají jen koťata. Mami, proč lidé dopustí, aby se
koťata narodila, a pak je utlučou? Jak mohou tito
lidé spát?“
Co odpovědět dítěti, které vnímá hodnotu života? Co odpovědět malému člověku, který jednou
dospěje?

Myslíte, že mohu odpovědět, že stačí přece tak
málo, jako je zodpovědnost nás dospělých za malé
děti, staré lidi a zvířata, za bytosti, které jsou odkázány na pomoc a péči nás velkých a moudrých?
Myslíte, že by stačila odpověď: „Dát kočky zavčas vykastrovat, aby nerodily nechtěná koťata“?
Myslíte, že by před malou holkou, budoucí matkou obstál argument, že je proti přírodě kastrovat
kočky, když drží v rukou zkrvavená rozbitá tělíčka?
Jak byste odpověděli své dceři, svému synovi
nebo svým vnukům na otázky:
Proč jsou lidé tak zlí?
Proč zbytečně umírají okatá kočičí miminka?
Jak zabránit, aby trpěla další?
Prosím, zkuste najít odpověď pro děti, které nás
dospělé pozorují. Zkuste odpovědět těmto malým
lidem, na kterých jednou bude záviset i náš život.
Andrea Dunová

Beseda
o architektuře
a stavění
Aby můj povzdech z minulého čísla nezůstal
hraběcí, tzn. povznesený a jalový, zkusím to posunout trochu dál. Beseda o architektuře a stavění
> Polička > Divadelní klub > březen/duben. Zváni jsou všichni, kteří k tomu mají co říci nebo se
chtějí něco dozvědět. Stavebníci (minulí, současní,
budoucí), architekti, projektanti, stavitelé, široká
veřejnost. Diskuze to může být věcná nebo vášnivá, ale věřím, že hlavně přínosná. Přesný termín
a podrobnosti na níže uvedeném webu, případně
e-mailu.
Petr Klusoň
policka.tvemesto.cz
policka@tvemesto.cz

Michael Žantovský
v Poličce
Ve středu 22. března ve 13.00 hod. se v aule
Gymnázia Polička koná setkání s panem Michaelem Žantovským, bývalým velvyslancem ČR
v USA, Izraeli a Velké Británii, současným ředitelem Knihovny Václava Havla, překladatelem, tlumočníkem, textařem a psychologem.
Všichni zájemci o toto setkání z řad poličské veřejnosti jsou zváni a vítáni.

Poděkování
Chtěla bych tímto krátkým příspěvkem poděkovat všem, kdo se podíleli na uvedení komponovaného pořadu „Broučci“ pod hlavičkou ZUŠ Polička.
Představení se mi velice líbilo. Propojení divadla,
hudebních vystoupení a tance působilo velmi přirozeně, stejně jako nadšení všech účinkujících a jejich učitelů. Děkuji vám za vaši práci s dětmi a přeji hodně sil, nadšení a nápadů do příštích projektů.
Anna Navrátilová

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
19. března
www.policka.org/jitrenka
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Po městech
České inspirace

Z Rady města Poličky

Cheb – Andělská Hora – Karlovy Vary – Františkovy Lázně – Waldsassen
Termín 20. 5.–21. 5.
Cena 2 280 Kč
Orientační program:
1. den: Odjezd v ranních hodinách směr Praha.
Andělská Hora – kratší prohlídka zříceniny hradu
na temeni čedičového vrchu. Karlovy Vary – zde
kratší prohlídka městské památkové rezervace,
procházka starým centrem kolem říčky Teplá, lázeňské domy, kolonády… V odpoledních hodinách
příjezd do Chebu – zde nás přivítá zástupce města, následuje prohlídka města, ubytování, večeře
a nocleh.
2. den: Snídaně. Františkovy Lázně – prohlídka
města. Waldsassen – německé městečko s ohromujícím areálem kláštera a katedrály, dále zde stojí bazilika – cisterciácký kostel z roku cca 1700, největší
krypta, působivé varhany. Dle časových možností
kratší prohlídka centra města Mariánské Lázně.
Odjezd domů. Příjezd ve večerních hodinách.
Cheb je od roku 1981 památkovou rezervací. Najdeme zde Špalíček – unikátní sestavu 11 hrázděných 3-4 patrových kupeckých domů ve dvou blocích, rozdělených kramářskou uličkou, na náměstí.
Dále zde stojí barokní radnice…, klášter s kostelem
Panny Marie a další. Chebský hrad střežený Černou
věží.
Cena obsahuje: 1x ubytování s polopenzí, dopravu busem
Cena neobsahuje: vstupy a fakultativní služby,
pojištění léčebných výloh (Německo) á 18 Kč/os.
Zájemci se mohou hlásit:
Informační centrum Polička: Palackého nám.
160, tel. 461 724 326, ic@kotour.cz
CK KO-TOUR Polička: Riegrova 52, 461 723 740,
policka@kotour.cz; www.kotour.cz
MÚ Polička: Ing. Šauerová Naďa, zástupkyně Poličky ve výkonném výboru ČI, tel. 468 001 710

Trénování paměti
V rámci mezinárodního týdne trénování
paměti proběhnou v Poličce dvě přednášky
PhDr. Mgr. Dany Klevetové.
13. 3. od 15 hod. v Domově důchodců v Poličce
29. 3. od 14.00 hod. v DPS Penzion
Vstup je zdarma.
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Usnesení přijatá na
2. schůzi Rady města Poličky
konané dne 23. ledna 2017
RM schvaluje technické řešení akce „Chodník
na ul. Hegerova v Poličce“ dle důvodové zprávy.
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na
budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2017.
RM pověřuje místostarostu města Bc. Antonína Kadlece k zastupování města Poličky ve valné
hromadě svazku Královská věnná města, Českomoravské pomezí, MAS Poličsko z. s., ve valném
shromáždění Mikroregionu Poličsko a v případě
nepřítomnosti starosty ve valné hromadě svazku
Česká inspirace.
RM schvaluje ideové řešení páteřní komunikace v parku Na Valech v Poličce včetně navazujících ploch dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo s Ing. arch. Karlem Bidlem, Zlín, na akci
„PD stavební úpravy komunikací a zpevněných
ploch v městském parku v Poličce - I. etapa“, dle
důvodové zprávy
RM schvaluje užití městského znaku k propagačním účelům na pamětních listech, obálkách
a pohlednicích vydávaných panem Bohumírem
Zobačem, Polička, dle důvodové zprávy.
RM ruší své usnesení č. 433 ze dne 31. 10. 2016
v části „RM doporučuje ZM schválit návrh kupní
smlouvy s prodejcem THT Polička, s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy“.
RM schvaluje kupní smlouvu č. 034633 na nákup dopravního požárního automobilu od prodejce
THT Polička, s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dobu prodloužení svícení veřejného osvětlení v Poličce Modřeci z dosavadních
23.00 hod. na 23.30 hod. dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 3. schůzi Rady
města Poličky konané dne 6. února 2017
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise
na akci „Městské hradby v Poličce, úseky SO 1618 obnova hradebních ochozů a střech věží, SO 22
- obnova zdiva za domy č. p. 40-42.“ ve složení dle
důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh
rozpočtu města Poličky na rok 2017.
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh
rozpočtového výhledu města Poličky na období
2018 - 2020 dle důvodové zprávy.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníka komise
na akci „Chodník na ul. Hegerova v Poličce“ ve
složení dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky pro
rok 2017 se společností T.E.S., s. r. o. Polička, dle
důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM stanovit neuvolněným zastupitelům, předsedům osadních výborů a předsedům komisí, kteří nejsou neuvolněnými zastupiteli, navrhovanou maximální výši měsíčních
odměn a při souběhu výkonu funkcí schvaluje
souhrn měsíčních odměn za jednotlivé funkce
tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě, a to od
1. března 2017.
RM projednala a doporučuje ZM schválit uzavření darovací smlouvy s Nadačním fondem Valentina Oswalda Ottendorfera Svitavy, ve výši
20.000 Kč na „Postele pro nemocnici“ - nákup
nových polohovacích postelí, kterými nadace
vybaví jedno z lůžkových oddělení Svitavské nemocnice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje upuštění od valorizace nájemného v roce 2017 za pronájem prostor sloužících
podnikání ve vlastnictví města Poličky o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2016, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku
p. č. 1210/41 o výměře 2894 m2 v k. ú. Polička

společnosti MAJT, s. r. o. Brno. Kupní cena činí
400 Kč/m2 + DPH v zákonné výši, kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku.
RM schvaluje záměr převodu bytových jednotek č. 1-17 (vyjma bytů č. 7 a č. 8) v domě č. p. 809
na ul. M. Bureše v Poličce stojícím na pozemku
p. č. st. 2281, v obci a k. ú. Polička, část obce Horní předměstí, včetně podílů na společných částech domu a na pozemku.
RM schvaluje znění dopisu a jeho odeslání
budoucím kupujícím bytových jednotek v domě
č. p. 807, 808 a 809 na ul. M. Bureše v Poličce,
část obce Horní předměstí, dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM vydat obecně
závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
zřízených městem Polička dle důvodové zprávy.
RM schvaluje harmonogram uzavření mateřských škol zřizovaných městem Polička v červenci a srpnu 2017 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách zřizovaných městem Polička pro školní
rok 2017/2018 ve dnech 15.–16. 5. 2017 vždy od 8
do 16 hodin dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit závazek města podílet se v případě schválení dotace
z Integrovaného regionálního operačního programu na financování investičního záměru Masarykovy základní školy Polička „Modernizace
infrastruktury učeben, bezbariérovost, konektivita - Masarykova ZŠ Polička“ ve výši cca 10 %
a předfinancování podílu hrazeného z dotace
ve výši cca 90 % v letech 2018 - 2019 až do výše
10 mil. Kč.
RM projednala a doporučuje ZM schválit investiční záměr Střediska volného času Mozaika
Polička „Půdní vestavba - výstavba specializovaných učeben“ a podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - výzva č. 56 dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit závazek města v případě schválení dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
podílet se na financování investičního záměru
Střediska volného času Mozaika Polička „Půdní
vestavba - výstavba specializovaných učeben“ ve
výši cca 10 % a předfinancování podílu hrazeného z dotace ve výši cca 90 % v r. 2018 až do výše
7 mil. Kč.
RM doporučuje ZM určit členy Osadního výboru v Lezníku ve složení: Vladislav Křivka ml.,
Mgr. Anna Hebronová, Bc. Josef Kopecký, DiS.,
Pavel Kučera, Stanislava Kuttelwascherová, Veronika Pešková, Luboš Vacek,
RM doporučuje ZM zvolit předsedou Osadního
výboru v Lezníku pana Vladislava Křivku ml.
RM schvaluje umístění sídla „Okrašlovacího
spolku v Lezníku“ v domě č. p. 68 ve vlastnictví
města Poličky, stojícím na parcele p. č. st. 108,
katastrální území Lezník, obec Polička, část obce
Lezník.
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 místostarosty.

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

Kalendář akcí
březen 2017

Kino Polička
Středa 1. března v 19.00 h.
John Wick 2
Thriller, USA, 122 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Další dobrodružství nájemného zabijáka
Johna Wicka.

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin stejně krásného jako zrádného, ostrova
kdesi v Pacifiku, aniž by měli sebemenší
tušení, že vstupují na území mytického
Konga.

Neděle 5. března v 19.00 h.
Bába z ledu
Drama/komedie, ČR, 106 min, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Love story z prostředí otužilců v hlavních rolích se Zuzanou Kronerovou a Pavlem Novým.
Pondělí 6. března v 19.00 h.
Logan: Wolverine
Akční/fantasy, USA, 137 min, přístupný od
15 let, vstupné 130 Kč
Wolverine (Hugh Jackman) se vrací a opět zachraňuje lidstvo. Jenže nyní je na tom trochu
hůř. Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává a elánem také zrovna nehýří.
Středa 8. března v 19.00 h.
Muzzikanti
Hudební, ČR, 109 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Pavel Kříž hraje rockera, Jarek Nohavica zpívá… Film plný písniček a melodií
od folklorních kořenů až po mladou rockovou
současnost, odehrávající se na československopolském trojmezí.

Neděle 19. března v 18.00 h.
Kráska a zvíře 3D
3D Rodinný / Fantasy / Muzikál / Romantický, USA, 130 min, dabing, přístupný,
vstupné 150 Kč
V hrané adaptaci animované klasiky společnosti Disney ožívají příběhy a postavy,
které diváci znají a zbožňují.
Pondělí 20. března v 19.00 h.
Nechte zpívat Mišíka
Dokument/hraný, ČR, 100 min (+ 16 min
předfilm), přístupný, vstupné 80 Kč
Příběh rockera s duší básníka startuje v kinech v den jeho 70. narozenin.
Středa 22. března v 19.00 h.
Kruhy
Horor, USA, 102 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Žila kdysi dívka, jejíž jméno nahání hrůzu. Smrtí se mstí za život naplněný bolestí.
Když uvidíte její příběh, zbývá vám přesně
sedm dní…

Neděle 12. března v 19.00 h.
Masaryk
Drama/historický/životopisný, ČR/SK, 113
min, přístupný, vstupné 130 Kč
Roden jako Masaryk, Kaiser jako Beneš. Nepůjde o uctivý portrét, slibuje režisér Julius
Ševčík.

Pondělí 27. března v 19.00 h.
Život
Sci-fi/thriller, USA, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Příběh šestičlenné posádky Mezinárodní
vesmírné stanice, která se ocitá na samotném pokraji objevů lidských dějin: prvního
důkazu o existenci mimozemského života
na Marsu.

Pondělí 13. března v 18.00 h.
Pes ro(c)ku
Animovaný, USA, 80 min, dabing, přístupný,
vstupné 110 Kč
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo
toho vzal kytaru, hrábnul do strun a stal se
zcela novým druhem – psem rockovým.

Středa 29. března v 18.00 h.
Balerína
Rodinný/animovaný, Francie/Kanada, 89
min, dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Příběh mladé osiřelé dívky, jejíž největší
vášní je tanec. S pomocí svého přítele se jí
podaří uprchnout ze sirotčince a vydat se
na dlouhou cestu do Paříže.

Středa 15. března v 19.00 h.
Kong: Ostrov lebek
3D akční/dobrodružný/fantasy, USA, 118
min, přístupný od 12 let, vstupné 130 Kč

Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Tylův dům
Pátek 3. března v 19.00 h.
Kamelot slaví 35 let!
Skupina Kamelot slaví 35 let od svého založení. Jako předkapela vystoupí svitavská folkrocková skupina Tony Joch a přátelé.
Vstupné 150 Kč
Sobota 4. března v 19.00 h.
Smolíkovi a jejich podivuhodné
dobrodružství
Představení s písničkami na motivy kultovního maďarského animovaného seriálu, určené
pro diváky od sedmi do sto sedmi let.
Vstupné dospělí: 350, 400, 450 Kč; děti: 250,
300, 350 Kč
Úterý 14. března v 19.00 h.
Karel Vrtiška - Klavírní recitál
Karel Vrtiška je talentovaným mladým klavíristou. Na programu jsou skladby Haydna,
Dvořáka, Suka, Janáčka… Koncert je zařazen
do sezóny KPH 2016/2017
Vstupné dospělí 110 Kč/studenti, žáci 20 Kč
Sobota 18. března v 19.00 h.
Moje hra
Díky výběru dvou hlavních postav – Jiřího
Bartošky a Zuzany Bydžovské… Jde o hru
zábavnou, vtipnou s nezapomenutelnými
výkony.
Vstupné 330, 360, 390 Kč
Sobota 25. března ve 14.00 h.
Odpoledne s dechovkou
K tanci i poslechu zahraje dechová hudba
Astra.
Vstupné 70 Kč
Čtvrtek 30. března v 8.15 a 10.15 h.
Život je jen náhoda
Hrají, zpívají a tančí obyvatelé domovů pro
osoby s mentálním postižením z Pardubického kraje a jejich přátelé z OCH Polička. Pořádá
Domov na zámku Bystré ve spolupráci s TD.
Vstupné 25 Kč
Čtvrtek 30. března v 19.00 h.
Vysavač
Přesunuté únorové představení Boba Klepla.
Uvádí Studio DVA divadlo
Vstupné 270, 300, 330 Kč

Tylův dům v Poličce
vás srdečně zve na tradiční jarní akci

Velikonoční inspirace,
která se bude konat
v neděli 9. dubna
od 13.00 do 17.00 hodin.
Přijďte k nám strávit příjemné odpoledne, jarně se naladit, načerpat inspiraci na Velikonoce
a možná si i koupit 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

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

Galerie Kabinet
Chaos, březen

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Vernisáží 25. 3. v 17 hod. zahájí
letošní program Galerie Kabinet
Chaos významný malíř střední
generace a soused z Bystrého
Ak. mal. Jiří Štourač.
Jeho obrazy jste mohli vidět na jeho samostatné výstavě v CBM v Poličce před dvěma lety.
Magicky přitažlivé malby vtahují pozorovatele
do děje, který se odehrává jakoby v bezčasí a zaujmou zvláštní strnulostí, jakou vyzařují jím
zpodobněné lidské figury. Zasáhne nás kultivovaná vyvážená barevnost a sochařsky působící
objemy předmětů, postav či interiérů, v kterých
se děje odehrávají. Štouračova tvorba má blízko
k linii metafyzické malby či magického realismu. Jiří Štourač byl zasažen renesanční klasikou především freskami Piera della Franceska,
ale v jeho malbách je cítit i jistá spřízněnost
s tvorbou Jana Zrzavého. Témata, která ho zajímají, vycházejí z reálného života nebo klasiky
biblických příběhů.
„K meditativnímu způsobu života měl Štourač
zřejmě vždy blízko. Odtud introspektivnost jeho
tvorby, vztahující se k otázkám bytí člověka
a k hledání cesty vedoucí k osvobození od trýznivých pocitů vrženosti do neovladatelných situací. Tkvění mimo čas přenáší člověka do sfér, kde
je možné si uvědomit duchovní jistoty a kde se
lze povznést nad honbu za materiálními touhami. Víra v tento typ smyslu života jistě pomáhá
Štouračovi zůstat v klidu a pracovat na své cestě,
aniž by se zatěžoval hledáním aktuálních uměleckých tendencí. Sám říká, že mu jsou blízká
slova Jana Zrzavého: „Není třeba se starat, abychom byli moderními, protože už tím, že žijeme
v nějaké době a jsme k ní vnímaví, se stáváme
současnými’.“ (výňatek z textu Ivony Raimanové
z databáze českých umělců www.artlist.cz)
Na výstavě Jiřího Štourače bude představen
soubor jeho nových kreseb.
Těšíme se na setkávání s vámi v roce 2017, za
Spolek Planeta Chaos, M.A. Veronika Šrek Bromová. Kontakt verbrom@gmail, www.planeta-chaos.cz, 602 315 215, Střítež 68, Polička, 572
01. Sledujte aktuální dění na Facebooku Galerie
Kabinet Střítež, na portálu www.artmap.cz, průvodce Rur Art Map.

Pátek 3. 3. ve 20.00 hod.
The Switch + Among the Wasted
Vstupné 160 Kč/100 KčS
Sobota 4. 3. ve 21.00 hod.
Rockfaktor – rozehrávka
Tradiční zahájení koncertní sezóny kapely
Rock faktor – v DK poprvé! Zazní známé hitovky od tuzemských (Kabát, Alkehol, Arakain, Harlej, Citron, Kern…) i zahraničních
(Iné Kafe, Horkýže slíže…) kapel.
Vstupné 50 Kč
Neděle 5. 3. v 19.00 hod.
Jonášova diashow – Provence
Vstupné 50 Kč
Pátek 10. 3. ve 20.00 hod.
The March of Worms
První ročník undergroundového koncertu v poličském divadelním klubu, který je
pořádán kapelou Screaming. Očekávejte
další informace, plakáty, trailer… Come
to us, dear Worms! Vystoupí: Upside
Down!cz (punk-rock) Energická, surová,
ale také melodická punk-rocková skvadra
z Litomyšle, která je tvořena partou kolem zpěváka, kytaristy a známého tatéra
Shortyho, dokáže rozproudit početnou
punkovou základnu, která se v Poličce
nachází. Screaming (crossover-metal)
Nejmenovaný odborník na žánry a mistr
reportů o této kapele napsal: „Screaming
jsou flusající a kopající punk-hácečkáři.“.
Skupina je také známá tím, že si na koncerty vodí své podnapilé fanoušky. Obrázek si
o ní udělejte sami po koncertě… Kazisvět
(grind) Parta odpadlíků z death-grindových Misogynist vytvořila v Kolíně nové
extrémní těleso, evokující Brujerii, Six
Feet Under a Fear Factory. Spolu s výše
zmíněnými evokacemi tvoří spolu s českými texty, osobitým humorem a morbidní
atmosférou originálně chlípnou mozaiku
(Paradox, že? Ale ano, je to tak!). Embrace
The Darkness (doom/melodic death) Není
death metal jako death metal. Tahle formace z Kuřimi, kterou vede charismatický
frontman Aleš „Seth“ Krupica navíc využívá jako třetí kytaru (Světe, div se!) housle!
Do Poličky, stejně jako Kazisvět, přijedou
zahrát poprvé a určitě si připraví originální a svěží set!
Vstupné 80 Kč/60 KčS
Sobota 11. 3. v 18.30 hod.
X. ročník akustické hudby
The Vacuum Ball (acoustic music), Alibaba (blues-folk), BG Cwrkot (tradiční bluegrass), StopTime (acoustic music)
Vstupné 100 Kč
Neděle 12. 3. v 17.30 hod.
Filmová škola nejen pro studenty
Vstup zdarma
Čtvrtek 16. 3. v 18.00 hod.
Expediční kamera 2017
Vstupné 70 Kč/50 KčS, děti zdarma
Pátek 17. 3. ve 20.00 hod.
Dívčí válka – Divadelní spolek RájecJestřebí
Známý příběh od Fr. R. Čecha o tom, jak to
mohlo, ale nemuselo být.
Vstupné 80 Kč/50 KčS
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Sobota 18. 3. ve 20.00 hod.
Longital
Longital patří mezi stálice slovenské nezávislé scény. Má na kontě devět alb a dvě
hudební ceny. Kromě koncertů je dvojice
zvána k filmové a divadelní spolupráci v Čechách (divadlo Continuo, film Hodinu nevíš…) a na Slovensku.
Vstupné 150 Kč předprodej, na místě
200 Kč, předprodej Divadelní klub a Tabák
U Kubátů
Neděle 19. 3. v 17.30 hod.
Filmová škola nejen pro studenty
Vstup zdarma
Úterý 21. 3. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Mít a nemít (Ernest
Hemingway)
Vstupné 50 KčS/100 Kč
Středa 22. 3. v 17.00 hod.
Jarní koncert aneb zpívá a hraje celá
rodina
Tradiční koncert ZUŠ k přivítání jara, na
kterém vystoupí naši žáci a jejich rodinní
příslušníci.
Vstupné 60 Kč/30 KčS
Pátek 24. 3. ve 20.00 hod.
Abraxas a Souperman
Kapela Abraxas již 40 let brázdí českou
rockovou scénu v čele se Slávkem Jandou.
V roce 2015 vydala své poslední album s názvem „Klid!“ a v plné síle s novými songy
brázdí české kluby. Na pomoc si kapela přizvala mladou kapelu Souperman.
Vstupné 150 Kč předprodej/200 Kč na
místě, předprodej Divadelní klub a Tabák
U Kubátů
Sobota 25. 3. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Mladá ostravská kapela ve složení klávesy,
bicí a basová kytara.
Vstupné 140 Kč/80 KčS
Neděle 26. 3. v 17.30 hod.
Filmová škola nejen pro studenty
Vstup zdarma
Pátek 31. 3.
Jeden svět
18.30 hod. – Zlatý úsvit – jak to vidím já
(Angélique Kourounis, Řecko, 2016, 90
min.) + debata s politologem a nezávislým
komentátorem Thomasem Kulidakisem
a dalšími hosty. Vzestup řeckého neonacistického politického uskupení Zlatý úsvit
přiměl režisérku Angélique Kourounis
kriticky dokumentovat jeho metody, které
sahají od populistického rozdávání jídla
nezaměstnaným Řekům až k brutálnímu
šikanování cizinců.
21.00 hod. – Zemřít pro design (Sue Williams, USA, 2015, 59 min.)
Výroba notebooků, mobilů a elektroniky
vůbec je toxická. Zaměstnanci umírají na
nové druhy rakoviny, mají postižené děti.
Výrobci to vědí, ale tutlají informace už
30 let. Snímek rozkrývá problém globálních
rozměrů, který je stále stupňován i nelidskými podmínkami v čínských výrobnách
či praktikami, jimiž firmy dál nutí zákazníky kupovat nové modely.
Vstupné 80 Kč

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 prázdniny
Prázky s álou
- tvořivé jarní prázdniny s přespáním
v Mozaice pro děti 1. - 5. třídy
Budeme si hrát, tvořit, malovat…
Termín: pondělí 6. – 7. 3.
Čas:
8.00 hod.
7. 3.–konec v 15.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč
Přihlášky: do 28. 2.
S sebou: přezůvky, spacák, pyžamo…
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, tel: 736 761 281

Batika

- tvořivá dílna pro studenty a dospělé
Termín: čtvrtek 6. 4.
Čas:
18.00 – 20.30 hod.
Cena:
120 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281
Moje chytrá kočka
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si kočičku z keramiky se zápisníčkem
Termín: čtvrtek 6. 4., 20. 4., 16.00 – 17.30 hod.,
4. 5., 16.00 - 17.00 hod.
Cena:
110 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel: 736 761 281

Jarky s jumpingem a jarním tvořením
- jarní prázdniny se cvičením na
trampolínách a jarním tvořením
1. - 5 třída
Termín: středa 8. 3.
Čas:
8.30 - 15.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika, gymnastický sál gymnázia (ráno sraz v Mozaice)
Cena:
180 Kč
Přihlášky: do 28. 2.
S sebou: kraťasy, tričko, čisté botasky na
cvičení, láhev s pitím, přezůvky
Lektorka: Zuzana Vykydalová
Info:
Blanka Faltýnková, Dáša Procházková, tel: 736 761 281

Velikonoční prázdniny
Lanáč + laser game
- pro děti od 8 let. Celodenní aktivita pro
kluky i holky, která vás bude skutečně
bavit. 3 hodinový program v lanovém
centru a dvě hry v Laser Game Brno.
Cena zahrnuje program, vyškolené
instruktory, veškerý materiál, pojištění
účastníků, doprava. Možnost zajištění
teplého oběda v Lanovém centru – italské panini s kuřecím masem a zeleninou
(100 g masa) za 75 Kč.
Termín: čtvrtek 13. 4.
Odjezd: 8.00 hod. parkoviště pod Tylovým
domem
cca 16.00 hod. příjezd do Poličky
Místo:
Lanové centrum Brno
Cena:
560 Kč + doprava+ oběd
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, tel. 461 725 352
www.lanovecentrum.cz

Dílny s Dášou
Na čaj a kávu
- keramická dílna pro studenty a dospělé. Barevný hrníček, konvička
Termín: čtvrtek 30. 3., 13. 4., 20. 4.
Čas:
18.00 – 20.30 hod.
Cena:
280 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281

Velikonoce u koní
- prázdninový pobyt u koní pro dívky
od 1. třídy
Termín: čtvrtek 13. – 14. 4.
Čas:
11.00 hod. – odjezd autobusem do
Stašova
17.20 hod. – příjezd do Poličky
Cena:
400 Kč
Místo:
JK Vraník Stašov
Přihlášky: 7. 4.
Info:
Irena Chroustovská
Hejbni kostrou
- prázdninový den s pohybem - Jumping, Just dance
Termín: čtvrtek 13. 4.
S sebou: láhev s pitím, sportovní oblečení,
čisté botasky
V ceně:
oběd, svačina, pití.
Čas:
9.00 – 16.00 hod.
Cena:
190 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 736 761 281
Výukový program pro MŠ
Velikonoce se zajíčkem
- keramická dílna pro předškolní
děti z MŠ. Výroba keramické ovečky
a velikonoční tradice hravě
Termín: 20., 21., 22., 27. 29. 3.
Čas:
9.00 – 11 hod.
Cena:
50 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektorka: Dáša Procházková, Hanka Orálková
Přihlášky: do 15. 3.
Info:
Dáša Procházková, 736 761 281

Mim Radim Vizváry a hned dvě významné nominace!
Iva Janžurová, Viktor Dyk, Milan Kňažko
a mim Radim Vizváry jsou mezi nominovanými
na cenu Thálie. Laureáty vyhlásí Herecká asociace 25. března v Národním divadle. Radim je
nominován za svůj pantomimický výkon v inscenaci Sólo a je historicky prvním mimem nominovaným na cenu Thálie.
Pro Radima můžete také hlasovat ve čtvrtém
ročníku čtenářského hlasování Výroční ceny
v oboru balet a jiný tanečně dramatický žánr. Vítěze, které čtenáři vyberou, vyhlásí 23. března
v Národním divadle.

Radima Vizváry, jednu z nejvýraznějších osobností současného mimického divadla v Evropě,
není nutné poličskému publiku blíže představovat. Každé jeho vystoupení je mimořádným zážitkem.
Představení Sólo je součástí programu festivalu Polička Jazz, a to ve středu 19. dubna!
Středa 19. 4., Tylův dům od 19.00 h
Radim Vizváry – Sólo (pantomima)
Best of z pantomimické tvorby Radima Vizváry.
Od klasické pantomimy k butó, od fyzické komedie až po současné mimické divadlo. Jeho pantomima je moderní, čistá a aktuální. A i když se
nechává ovlivňovat jinými styly, nakonec se vždy
vydává vlastní cestou.
Radim Vizváry v Sólu představí klasická i současná, poetická i komická díla. Smát se i brečet
pak můžete bez jediného Radimova slova – k jeho
umění totiž nejsou potřeba. Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou virtuozitu s herectvím.
Uvidíte, co dnes znamená pantomima.
Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
Výprava: Hugo Čačko
Light design: Karlos Šimek, Hugo Hejzlar
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Program RC MaTami
V době konání Bazárku, ve
dnech 15. a 16. 3., budou pravidelné aktivity centra (kromě
cvičení) zrušeny.
Pravidelný program
pro rodiče, prarodiče s dětmi
• Klubík: každé pondělí 9.00 – 12.00 h.
• Drobci s Hankou (2-3 roky): každé úterý 9.00 –
12.00 h.
• Hrátky s angličtino: každé úterý 15.00 – 17.00 h.
• Co-working: každou středu 12.30 – 15.30 h.
• Drobínci s Lídou (0-1 rok):každý čtvrtek 9.00 –
12.00 h.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky): každý pátek 9.00 –
12.00 h.
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power joga; ZŠ TGM zrcadlový sálek
od 19.00–20.00 h.
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA; ZŠ TGM zrcadlový sálek od 19.00–
20.00 h.
–– Pátek: Power joga; 18.00–19.00 h. v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA; od
18 h. v MaTami
Do zrcadlového sálku je nutné vzít si cvičební
podložku.
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00–12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita 1 dítě): úterý 9.00–12.00 h.; čtvrtek
9.00–12.00 h. (pouze děti do 1 roku); pátek 9.00–
12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době. Cena je 90 Kč/h.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky
profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
Poradny:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou zdarma,
anonymní a není potřeba se na ně objednávat.
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 3. 3. (pátek) od 17.15 do 19.15 h
• Logopedické semináře (Mgr. Hana Dalíková): 6. 3. (pondělí) od 16.00 do 18.00 h. 1x
měsíčně. NOVĚ! Semináře nabídnou rodičům s dětmi praktické dovednosti v rozvoji
řeči a usnadní tak vstup dítěte do základní
školy. Semináře zahrnují dechová, fonační
a rytmizační cvičení. Rozvíjí motoriku mluvních orgánů (jazyka, rtů) a aktivní i pasivní
slovní zásobu pomocí zhudebněných říkanek
s pohybem.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová):
7. 3. (úterý) od 17.00 do 19. 00. Laktační poradna je nově na objednání, v případě zájmu
se objednávejte na tel. čísle: 737 964 913

• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
8. 3. (středa) od 10.00 do 12.00 h.
• Psychologická poradna (Mgr. Dominika
Křenková): 10. 3. (pátek) od 10.00 do 12.00 h.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 20. 3. (pondělí) od 16.00 do 18.00 h.
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová): 23. 3. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 h.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 25. 3. (sobota) od
13.00 – 15.00 h.
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 28. 3. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 h.
Kurz – Předporodní povídání
Kdy: jednou týdně březen/duben
Předporodní povídání je sestaveno ze 7 besed, které trvají 2 hodiny každá a jsou věnované tématům,
které souvisí s těhotenstvím, porodem a péčí o novorozence. Povídání je určeno pro nastávající rodiče
a jejich blízké.
• Povídání s lékařkou 2. 3. od 15.00 do 17.00 h.,
která pracuje na Gynekologicko porodnickém
odd. ve Svitavách. O posledním měsíci před
porodem a co vše Vás může potkat. Přednášející: MUDr. Martina Findejsová
• Povídání s fyzioterapeutkou 9. 3. od 16.00 do
18.00 h.: na téma “Moje pánevní dno” – předporodní a poporodní péče o pánevní dno, vysvětlení péče o jizvy po porodním poranění či
císařském řezu, instruktáž základních cviků
na posílení svalů pánevního dna, prevence inkontinence moči. Přednášející: Mgr. Veronika
Žáčková
• Porod 16. 3. od 16.00 do 18.00 h.: porodní asistentka bude povídat o období kolem porodu
i o porodu samotném. Přednášející: Mgr. Zuzana Vocásková
• Šestinedělí 23. 3. od 16.00 do 18.00 h.: Jak
šestinedělí probíhá, co očekávat, proč jsou
první týdny s miminkem tak důležité. Přednáší: Mgr. Zuzana Vocásková
• Péče o novorozence 30. 3. od 16.00 do
18.00 h.: výbavička pro novorozence, základní péče o miminko v porodnici a doma (koupel,
oblékání, první vycházka, očkovací kalendář),
spánek, syndrom náhlého úmrtí kojence, jaká
„trápení“ mohou v prvních týdnech po narození nastat (ublinkávání, bolení bříška a větry…)
Přednášející: MUDr. Daniela Juklová
• Povídání s fyzioterapeutkou 6. 4. od 16.00 do
18.00 h.: – Přednášku povede fyzioterapeutka, která se zabývá mj. léčbou dětí s vadným
držením těla a skoliózou. Pojďte se naučit
předcházet těmto problémům správnou manipulací s miminkem. Přednášející: Soňa Kováčová, DiS.
• Kojení 11. 4. (úterý) od 17.00 do 19.00 h.: Příprava na kojení, vliv porodu na kojení (po
přirozeném porodu nebo po císařském řezu),
význam kontaktu kůže na kůži, samopřisátí,
první dny po porodu, jak důležitá je správná
technika kojení. Povede: Lenka Tulisová
Cena kurzu: je 400/500 (pár) Kč za celý kurz,
80/90 (pár) Kč za jednotlivé besedy. Přihlásit se
můžete na prihlasse.matami@seznam.cz Změna
programu vyhrazena.

i o tom, jak semínka sbírat a uchovávat? Přijďte na
naši besedu. A pokud jste o semínkovně ještě neslyšeli, tady je něco málo o ní…
Semínkovna je místo, kde zahradníci a zahrady-milové mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo
ze svých zahrádek. Pokud máte přebytek semínek,
můžete je přinést k nám do semínkovny. Nejen, že
tím uděláte někomu jinému radost, kdo zrovna nemá
takový druh osiva, jaký nabízíte, ale zároveň si můžete odnést i vy něco, co bude v nabídce a padne vám
zrovna do oka. Přispěje tak zároveň k zachování
a spoluvytváření biodiverzity (biologické rozmanitosti) místních či tradičních odrůd rostlin, které nejsou chemicky ani geneticky upravené a můžeme je
tak předat dalším generacím.
Povede: Anna Hebronová
Vstup zdarma

Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 15. 3. 2017 (středa 9.00–17.00 h.)
a 16. 3. 2017 (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.
Semínkaření
22. 3. (středa) od 16.00 do 18.00 h.
Slyšeli jste o semínkovně, která je uložena v Městské knihovně v Poličce? Chcete se o ní dozvědět více,
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Kurz první pomoci – ZDrSEM MAMA
1. 4. 2017 (sobota) celý den, začátek od 9.00 h.
Na kurzu vedeném společností ZDrSEM vás s využitím zážitkové formy výuky seznámíme se základy první pomoci. Hlavní náplň kurzu tvoří první
pomoc pro situace, kdy s rukama v kapsách čekat
na dojezd záchranné služby může mít pro pacienta
fatální následky.
Co Vás na kurzu čeká: seznámení s unikátním
postupem při řešení jakékoli zdravotní události Tři
kroky, vyhodnocení situace, život zachraňující úkony, nácvik simulace, témata první pomoci u dětí.
Komu je kurz určen: zejména rodičům a všem, kdo
pracují s dětmi, vychovatelky, učitelky…
Cena: 1200 Kč/ osobu (VZP v tomto roce přispívá
1000 Kč na kurzy 1. pomoci). Přihlásit se můžete na
prihlasse.matami@seznam.cz.
Členská schůze
8. 4. (pátek) od 18.00 h.
Vážení členové centra MaTami, tímto Vás všechny
srdečně zveme na každoroční Členskou schůzi.
Letní příměstské tábory
17. 7.–21. 7. 2017 a 31. 7.–4. 8. 2017
Pro děti do 3. třídy 1. stupně ZŠ (kapacita: 12 dětí)
Zázemí tábora je situováno do prostor MaTami,
centra pro rodinu (CBM), kam rodiče děti každý den
přivedou a zároveň si je vyzvednou. Připraveny jsou
všestranné aktivity zážitkové, tvořivé i sportovní,
výlety do okolí. Vše pod vedením zkušených vedoucích. V ceně je zahrnut oběd, dopolední i odpolední
svačina, pitný režim, cestovné (při poznávacích aktivitách) a výtvarné potřeby. Bližší informace získáte
na matami@email.cz či osobně v RC MaTami v době
konání aktivit.
Cena tábora: 1.300,– 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 stránku na
Facebooku.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč
 (cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč
 (pro členy 45 Kč)
• 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 a dále PK, městem Poličkou a CBM“.
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

Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
Miroslava Zychová – Po Vánocích
11. února - 2. dubna
Malířka a poličská rodačka
Miroslava Zychová žije v Hlinsku
a její dílo poutá pozornost diváků i odborníků, mj. je zastoupena v Národní galerii.
Z rozmanitého díla autorky představíme tři témata:
nafukovací zvířátka, krajina - zátiší, svět magické
reality.
„Osobité výkony jsou ceněny ve světě umění všude.
Je to i případ fascinujícího uměleckého poselství
originální tvorby Miroslavy Zychové. Autorka obývá
skromnou chaloupku v „Betlémě“ v Hlinsku. K její
chaloupce se také váže řada jejích obrazů. Jsou to
zobrazení příznačných zákoutí a předmětů. Úsměvnost obrazů ovšem nikdy nezastře zadní plán truchlivé nostalgie autorky nad osudem věcí, které často
již dosloužily. Vlastní dítě autorce připomnělo výmluvný a pak v širších kulturních souvislostech malířkou bohatě rozvedený námět hraček. Skutečnost,
že se tyto hračky nafukují a podle libosti vzduch lze
zase vypustit – a pak splasknou, to nás vrací k filosofickým úvahám obrazů meditujících nad koncem
lidského života a pomíjejícností věcí. Autorka si vytvořila vlastní technickou řeč, spočívající v plynulém
průniku různých malířských a kreslířských technik.
To jí umožňuje jemné citové ladění obrazu. Uvážlivý
hlas z hlineckého „Betléma“ jistě přesvědčí publikum, že tradiční moudrost malířského umění ještě
neopustila nepřehledný svět dnešní výtvarné kultury.“ (z textu Jana Kříže v knize Miroslava Zychová,
Hlinsko, 2015)
Jarní výstava od zrníčka k bochníku
25. února - 14. května
Velikonoční výstava ve třídě B. Martinů bude tentokrát zaměřená na roli chleba v běžném i svátečním
životě našich předků.
Na jaře začíná nový hospodářský rok a právě o Velikonocích se udržovaly mnohé zvyky pro zdar zasetého obilí, které mělo zajistit výživu rodiny na celý
rok. Během Velkého pátku se také omývalo všechno
náčiní, které přišlo do styku s chlebem. Samotný mazanec – bochánek je nejstarším kynutým obřadním
pečivem. Nekvašený chléb je ústředním symbolem
křesťanských i židovských Velikonoc. V lidové slovesnosti se pomocí chleba dají vyjádřit vlastnosti lidí
i vztahy k majetku a k zaměstnání.
Dnes chleba považujeme za obyčejnou a nejběžnější potravinu. Málokdy si uvědomujeme, co námahy se skrývá za jeho přípravou a že vše začíná už od
zrníčka – prací na poli, ve mlýně, v pekárně. Ne vždy
však svítilo přívětivé slunce – proto budou připomenuta i období půstu, hladu a neúrody a používání náhražek mouky. Návštěvníci si prohlédnou napodobeninu ústí pece, dřevěnou díži, slaměné ošatky a jiné
předměty. Některé náčiní budou moci vzít do ruky.
Na základě srovnání života v minulosti a současnosti
výstava poukáže na důležitost hospodárného zacházení s potravinami a střídmosti ve stravování.
Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť
28. ledna - 16. dubna - velký výstavní sál Centra
Bohuslava Martinů
Nejen pro děti, ale i hravé dospělé je připravena
tradiční dotyková výstava Od doby kamenné do
doby slovanských hradišť, která vás seznámí se zajímavostmi z období pravěku a starověku. Máte
možnost vidět obrovského mamuta, postavu kovolitce z doby bronzové či keltského bojovníka s ženou.
Do rukou si můžete vzít repliky zbraní a nástrojů,
které lidé používali při lovu, výrobě předmětů nebo
vaření. Jedná se o kopie pravěké keramiky, kamenné,
bronzové a železné sekery, nože, kamenný srp, bronzový meč, velkomoravský štít atd. Můžete se vžít do
role našich předků a vyzkoušet si keltský šat, drcení
obilí, tkaní na vertikálním stavu nebo psát staroslověnským písmem - hlaholicí.

Akce:
Jarní prázdniny v muzeu
středa 8. března od 10.00 do 16.00 hod.
Už máte program na jarní prázdniny? Nevíte co
s volnými dny? Přijďte se podívat za námi do muzea! Pro děti bude po celý den připravený hravý
program v expozicích muzea i v probíhajících výstavách Od doby kamenné do doby slovanských
hradišť, Jarní výstava od zrníčka k bochníku a Miroslava Zychová – Po Vánocích.
10.00 – 13.00 hod.
Dopolední program bude plný rozmanitých zákoutí v expozicích muzea. V Historii města Poličky
poznáte tíhu rytířského brnění, malé děti se mohou
vyhoupnout na hřbet koně a obléknete si historické
kostýmy. Zkušený řezbář vám ukáže, jak se pracuje
s dlátem, a navrhnete si vlastní vzor klasicistních
vrat. Expozice Sklářství na Horácku nabídne
techniku zdobení skla – gravírování, kde si budete moci vybrousit vaše iniciály do skleněné tabulky.
Ve Třídě B. Martinů si na jarní výstavě Od zrníčka
k bochníku vyzkoušíte svoji zručnost při pletení
housky, upečete si sváteční pečivo – Jidáše a jako
velikonoční dekoraci si domů odnesete usměvavé
vajíčko s osením.
13.00 – 16.00 hod.
Pravěkou jeskyní se vrátíte v čase a budete si moci
vyzkoušet práci s hlínou v ruce, mletí obilí na rotačním žernovu, rozdělávání ohně či vrtání kamene
dřevěným vrtákem. Pod vedením zkušené lektorky
paní Evy Pecháčkové se dozvíte mnoho zajímavostí o zpracování přírodních a rostlinných materiálů
v prehistorii, vyzkoušíte si zkrucování a skaní a výsledkem budou náramky z lipového lýka. Paní Lenka Kmošková ze Spolku archaických nadšenců vám
přiblíží techniky zpracování lnu a vlny a vyzkoušíte
si tkaní na hřebenovém stávku. Na výstavě poličské
rodačky M. Zychové se pokusíte rozkrýt tajemnou
atmosféru zachycených okamžiků v jejích obrazech
a objevit tak skrytý život věcí.
Akce se koná od 10.00 do 16.00 hod. v Centru Bohuslava Martinů. Vstupné: 60 Kč/
osoba – cena zahrnuje návštěvu výstav, expozic
i veškeré potřebné pomůcky a materiály.
Spolek Náš Martinů
Miniatury pro housle a klavír
Po dvou pořadech věnovaných sonátovým dílům
pro housle a klavír Bohuslava Martinů přichází na
řadu třetí, jenž doplní a uzavře celou kapitolu skladeb napsaných pro sólové housle s klavírem. V jeho
rámci bude představeno 10 drobných kompozic, ať
již samostatných nebo ve formě určitého cyklu, patřících převážně do kategorie instruktivní houslové
literatury. Skladby tohoto určení spadají do období
kolem roku 1930, avšak vedle nich existují i miniatury umožňující nahlédnout jak do skladatelské
dílny poněkud bezradného studenta pražské konzervatoře, tak také do partitur věhlasného umělce
za jeho pobytu ve Spojených státech amerických.
Pro většinu z nich je typická hravost a rytmická
vynalézavost, což jsou vlastnosti, které ocení každý
vnímavý posluchač bez ohledu na to, nakolik je mu
hudba Bohuslava Martinů blízká. Akce se koná
ve čtvrtek 9. března od 19.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek Náš Martinů. Vstupné: 50 Kč.
Koncert pro violoncello a klavír
Jan Páleníček – violoncello / Jitka Čechová - klavír
Violoncellista Jan Páleníček a klavíristka Jitka
Čechová patří bezesporu k nejuznávanějším českým interpretům, jejichž umění slaví úspěch na
domácích i zahraničních koncertních pódiích. Díky
řadě předchozích vystoupení v Poličce je zdejšímu
publiku jejich mistrovství dobře známo, stejně jako
vytrvalé úsilí o propagaci hudby českých autorů,
mezi nimiž zaujímá významné místo také Bohuslav
Martinů. V první části koncertu zazní jedna z jeho
posledních skladeb, Variace na slovenskou lidovou
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píseň, jež spolu s Variacemi na chorálové téma Josefa Páleníčka připomene životní přátelství obou
umělců. Druhá polovina bude patřit Sonátě g moll
op. 19 Sergeje Rachmaninova, dílu výjimečné kvality, od jehož dokonalé interpretace nelze očekávat
nic jiného, než excelentní umělecký zážitek.
Akce se koná v úterý 28. března od
18.00 hod. v hudebním sále Centra B. Martinů v Poličce. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Vstupné: 90 Kč.

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
10.–11. 3.–Veletrh Infotour
a cykloturistika
Kongresové centrum Aldis
Cheb
1.–31. 3.–Retromuseum představuje:
pana Vajíčko – legendární kreslenou postavu, která ohraničovala reklamní bloky a liberecký PLASTIMAT, jehož výrobky nechyběly za socialismu v žádné
domácnosti.
Jindřichův Hradec
19. 3.–Festival Jeden svět
na téma ekologie a zodpovědné spotřeby „Co se
nenosí“, 18.00 hod., evangelický kostel
Kutná Hora
20. 3.–Rovnodennost v Sedlecké katedrále
Tradiční společné pozorování putování paprsku
zapadajícího slunce presbytářem katedrály, spojené
s hudebním zážitkem.
Litomyšl
do 3. 9.–Imaginárium v Litomyšli
Regionální muzeum v Litomyšli
Živá výstava divadelních, loutkových a výtvarných ostrostřelců. Výstava oživuje výtvarné objekty,
loutky, obrázky a divadelní dekorace. Do této výstavy smíte vstoupit jako do výtvarné herny.
Telč
2.–31. 3.–Česká republika – památky UNESCO
Výstava velkoformátových fotografií Libora Sváčka v Městské galerii Hasičský dům se koná u příležitosti 25. výročí zápisu města Telče na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Vernisáž výstavy se uskuteční 2. 3. v 16.00 hod.
s vystoupením žáků ZUŠ Telč.
Třeboň
29. a 31. 3.–Filmový festival Expediční kamera
2017
18.30 hod. – Dům Štěpánka Netolického
Nejlepší cestovatelské a outdoorové filmy sezóny
z celého světa i novinky z domácí produkce.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz
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Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů

Městská knihovna
Neděle 5. března – Divadelní klub od 19.00 hod.
Jonášova diashow
– Provence
Provence – toť krajina dobrému jídlu a vínu jiskrnému
zasvěcená, levandulí provoněná a slunečnicemi
rozzářená. Strmé hory, městečka rázovitá a mnohé další krásy se budou jevit v oblíbené diashow
cestovatele Pavla Joneše. Vstupné 50 Kč
Středa 8. března – čítárna knihovny
od 17.30 hod.
První Přemyslovci – temné 10. století
– přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Temné století našich dějin začínalo dobře, křtem
a stavbou kostelů. Potom se to však začalo kazit,
boj o moc s sebou přinášel zrady, války a nakonec
i vraždy. To všechno stojí na počátku našeho státu,
ale je toho i trochu víc. Přednáška bude věnována
rodinné tragédii prvních Přemyslovců.
Úterý 21. března – Divadelní klub od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Mít a nemít (Ernest Hemingway)
LiStOVáNí se tentokrát vydá na plavbu po literární klasice, očekávejte však moderní aktuální
vlnobití! Třicátá léta, hospodářská krize, kapitán
Harry Morgan, drsný život na moři, galony pašovaného rumu mezi Kubou a Floridou, hodně střelby, dobrodružství i humoru, ale hlavně Ernest
Hemingway. V podání Pavla Oubrama a Tomáše
Drápela. Předprodej lístků v knihovně. Vstupné
50/100 Kč
Středa 22. března – čítárna knihovny od
19.00 hod.
Kaleidoskop Jana Rejžka
Další setkání a poslechová diskotéka s předním
českým kulturním publicistou a kritikem Janem
Rejžkem, v níž vám s originálním komentářem
pustí hudbu, kterou opravdu nikde jinde neuslyšíte. Vstupné 40 Kč
Úterý 28. března – čítárna knihovny
od 15.00 hod.
Zakletý zámek – čtenářská dílna pro děti
Zachraňme začarovaný zámek společným čtením. Vždyť čtení dělá divy. Workshop plný hravých úkolů, pohádek a tvoření pro žáky prvního
stupně ZŠ. Vstupné zdarma
Středa 29. března – čítárna knihovny
od 17.30 hod.
První Přemyslovci – doba Boleslavů
– přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Vzestup českého státu měl na svědomí bratrovrah, proto dostal přídomek Ukrutný. Jeho syn,
ač s přídomkem Pobožný, zase nezabránil vyvraždění Slavníkovců. Poslední z Boleslavů, s přídomkem Ryšavý, málem český stát zničil. Paradoxy
dějin Čechů 10. století jakoby nebraly konce.
Pátek 31. března – knihovna
Noc čar a kouzel – Nocování v knihovně
Letošní Noci s Andersenem bude vládnout kouzelnický příběh Harryho Pottera. Pro všechny čtenáře knihovny do 11 let. Nutná rodiči podepsaná
přihláška, kterou je možné vyzvednout u knihovnice na dětském oddělení.
1. 2.–31. 3. v prvním patře knihovny
Výstava – Z pohádky do pohádky
Výstava ilustrací a textů z projektu Pohádky pro
společné čtení je k vidění v prvním patře knihovny
do 31. března.
Březnový tematický koutek – Dámské příběhy
Knihovna varuje: březnový knižní koutek zaměřen na ženské hrdinky! V knihách vybraných
k oslavě svátku žen budou vévodit právě ženy,
ostatně jako vždy…
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Borová
11. 3. od 20.00 hod. v místní
sokolovně se koná „Maškarní
merenda“. K tanci a poslechu
hraje hudební skupina Řemen.

Bystré
2. 3. – PohádkoTour – Městská knihovna
v Bystrém zve všechny zvídavé děti, předškolního a mladšího školního věku, k další výpravě za
pohádkou, která jako obvykle začne o půl čtvrté.
9. 3. – Anděl z Dachau – přednáška PhDr. Jana
Stříbrného o P. Engelmaru Unzeitigovi. Přednáška se koná od 17 hod. v Komunitním sále MFD
(č. p. 68). Vstupné 20 Kč.
30. 3. – Tajemnými stezkami – vlastivědná beseda s autorem knihy Tajemné stezky: od Pardubic po Českomoravské pomezí, Janem Řeháčkem,
který tuto knihu představí a o tom nejzajímavějším z ní nám blíže povypráví. Beseda se koná od
17 hod. v Komunitním sále MFD (č. p. 68). Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
18. 3. – Josefovská estráda
Od 19 hod. v sokolovně pořádá Sokol Dolní
Újezd. V programu vystoupí divadelní soubor Jožina Janouška, po estrádě pokračuje taneční zábava, hraje MIX. Vstupné 100 Kč po estrádě 50 Kč.
Litomyšl
5. 3. od 15.00 hod. – Zpíváme a tančíme s Míšou – minidiskotéka v Cirkuse
Míša Růžičková v pořadu pro děti. Smetanův
dům, Litomyšl. Vstupné: 120 Kč, děti do 2 let
zdarma (předprodej v IC Litomyšl, tel. 461 612 161)
15. 3., 19.30 hod. – Zuzana Stirská slaví 155. výročí založení Vlastimilu
Smetanův dům, Litomyšl. Hostem koncertu
bude prapravnučka osmého dirigenta Vlastimilu – notář Emanuel Stirský vedl pěvecký sbor
Vlastimil v letech 1887–1888. Zpěvačka a zakladatelka skupiny Fine gospel time, Zuzana Stirská,
bude vystupovat se svými dětmi, s Vlastimilem
i s dalším hostem – Big Bandem Chrudim. Vstupné: 150 Kč (předprodej v IC Litomyšl a na www.
smetanuvdum.cz)
24. 3. od 19.00 hod. – 5. benefiční dobový ples
Smetanův dům, Litomyšl. Veterán klub Litomyšl a Sbor paní a dívek pořádají již pátý benefiční
dobový ples. K tanci hraje Bigband ze ZUŠ Lito-

myšl a kapela Reflex. Předtančení, retro módní
přehlídka, tombola a další doprovodný program.
Vstupné: 140 – 200 Kč (rezervace na www.veteranklublitomysl.cz)
24. 3., 21.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl – Vypsaná fixa
Koncert v rámci turné k novému CD. Vstupné:
190 Kč (předprodej v IC Litomyšl a www.ticketstream.cz)
Lubná
25. 3. v 18.00 hod. v kině – divadelní představení Darmošlapky – v podání ochotníků z Němčic.
Sebranice
3. 3. – Rozumět internetovým dětem – přednáška, od 19.30 hod. v přísálí kulturního domu.
3. 3., 15–19 hodin, Kurz Ruční zpracování lnu,
Světnice č. p. 8. Ukázka pěstování lnu, praktická
výuka lámání, česání a spřádání lnu na přeslenu.
Kurz povedou Jiří a Lenka Kmoškovi. Pořádá SAN,
info na telefonu 604 590 474
10.–11. 3., pátek 14–19 hodin, sobota 9–15 hodin,
Kurz Řezbářství pro začátečníky a mírně pokročilé, Světnice č. p. 8. Kurz povede František Malý
ml. Pořádá SAN, info na telefonu 604 590 474
4. 3. – Kundalini jóga – od 9.30 do 12.30 hod. na
sále kulturního domu. Cvičení bude zaměřeno na
detoxikaci organismu. Cena: 300 Kč.
12. 3. – 3 x muž a žena – výběr z masopustních
her a šprýmů, od 17.00 hod. na sále kulturního
domu, uvádí divadelní klub Makov. Vstupné dobrovolné.
16. 3., 15–19 hodin, Kurz Pletení z pediku pro
pokročilejší, Světnice č. p. 8. Vyrobíte si ošatku
s uzavírkou a ozdobným copánkem. Kurz povede Lydie Nagyová. Pořádá SAN, info na telefonu
604 590 474
17. 3., 15–19 hodin, Kurz Pletení ošatek ze slámy,
Světnice č. p. 8. Vyrobíte si ošatku z žitné slámy
spirálovou technikou. Kurz povede Lenka Kmošková. Pořádá SAN, info na telefonu 604 590 474
24. 3., 15–19 hodin, Kurz Plstění suchou cestou,
Světnice č. p. 8. Jehlami si vytvoříte hračku nebo
šperk. Kurz povede Pavlína Kmošková. Pořádá
SAN, info na telefonu 604 590 474
26. 3., od 13:30 hodin, Pouť po kaplích ve Vysokém lese. Začátek poutě je od Killerovy kaple
nedaleko osady Vysoký Les mezi Litomyšlí a Poličkou, Pořádá SAN, info na telefonu 604 590 474

První Přemyslovci – temné 10. století
Nikdy člověk neví tolik, aby se nemohl dozvědět
víc. Tomuto prokletí se říká zvědavost a je nám lidem
vlastní, prostě jsme se s ní narodili. Jsou však mezi
námi tací, jejichž zvědavost se obrací k dějům dávno
minulým. Pro ně jsme si v Městské knihovně v Poličce připravili další setkání s minulostí, tentokrát
s temným 10. stoletím země Čechů.
Co by to však bylo za setkání, kdybychom si povídali jenom o prvních Přemyslovcích, porozhlédneme
se i za hranicemi, Evropa byla i v minulosti relativně
malým dvorkem. Doba vzniku českého státu byla
stejně „mezinárodní“ jako je ta naše, jenom komunikace byla těžší a cestování pomalejší a mnohem
náročnější. Přesto, nebo právě proto byla Evropa
protkána sítí vzájemných vztahů a vazeb, které významně ovlivňovaly dění v jednotlivých regionech.
Bylo by velkým omylem si myslet, že území „kmene“ Čechů bylo jakousi nevýznamnou periférií dějin,
za současnou zdrženlivost a sebepodceňování vděčíme bohužel až moderním elitám, které si z nepochopitelného poklonkování „silnějším“ vytvořily
program, pohříchu velmi krátkozraký a nepřinášející prospěch celku. Ještě štěstí, že se v naší minulosti
vyskytovali i lidé, které neoslepovala jenom vidina
osobní moci a bohatství. Na ty dnes vzpomínáme,

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

někteří proklouzli i do učebnic dějepisu. O těch druhých se už nemluví. Tak to má být, stejně by nebylo
co říci.
Vznik našeho státu je neodmyslitelně spojen s Přemyslovci, resp. s rodinou knížete Bořivoje. Osudy
jeho blízkých byly někdy věru tragické, manželka
Ludmila a vnuk Václav byli dokonce zavražděni. Boj
o moc je tvrdý a nelítostný. Ale těm, kteří jej přežili, umožnil vybudovat něco, co přetrvalo staletí
a co nám, lidem 21. století, stojí za to si připomínat.
Temné století bylo nejenom pro Čechy dobou vzniku. Byla to doba tvrdá a krvavá, na druhou stranu to
byla doba, která přinesla velkou změnu, a co víc, tato
změna se ukázala býti použitelnou. Těm, kterým
bylo žít v temném století, nebylo do řeči, ti, co nesli
odpovědnost, někdy platili svými životy. Inu temný
středověk…
O trampotách rodiny knížete Bořivoje, osudech
jeho manželky, snachy, synů a vnuka, tedy o době
přelomu 9. a 10. století si něco povíme ve středu
8. března v 17.30 hod. a o osudech dalších potomků,
kteří byli všichni nositeli jména Boleslav, pak ve středu 29. března v 17.30 hod. v čítárně Městské knihovny v Poličce, kde se na vás bude těšit přednášející
Dr. I. Fridrichová-Sýkorová.
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Název akce – popis
Jak šel čas – kavárnička – promítání filmů ze života v DPS „Penzion“
John Wick 2 – Další dobrodružství nájemného zabijáka
Povídání s lékařkou – První beseda z cyklu ‚‘Předporodní povídání‘‘
Kamelot slaví 35 let – Koncert známé české kapely
Smolíkovi a jejich podivuhodná dobrodružství – Představení s písničkami na motivy
kultovního maďarského animovaného seriálu.
19.00 Jonášova diashow – Provence – Mnohé krásy Provence v oblíbené diashow
cestovatele Pavla Joneše.
19.00 Bába z ledu – Love story z prostředí otužilců se Zuzanou Kronerovou a Pavlem Novým
13.30 Šikovné ručičky
19.00 Logan: Wolverine – Hugh Jackman se vrací a opět zachraňuje lidstvo
00.00 Jarky s jumpingem a jarním tvořením – Jarní prázdniny se cvičením na trampolínách
a jarním tvořením pro děti 1. – 5 třída
10.00 Jarní prázdniny v muzeu – Pro děti bude po celý den připravený hravý program
v expozicích muzea i v probíhajících výstavách
13.30 Šikovné ručičky
17.30 První Přemyslovci – temné 10. století – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
– O trampotách rodiny knížete Bořivoje.
19.00 Muzzikanti – Pavel Kříž hraje rockera, Jarek Nohavica zpívá…
16.00 Povídání s fyzioterapeutkou – V pořadí druhá beseda z cyklu ‚‘Předporodní povídání‘‘
19.00 Miniatury pro housle a klavír – Přednáška v rámci dlouhodobého cyklu
„Pojďme na Martinů“
15.00 Vocatus ecumenicus – koncert – Koncert komorního mužského pěveckého sboru
Jimramov, vstup zdarma.
16.30 Léčivé a uzdravující energetické pyramidy – Přednáška Lucie Šternástkové
o jejich využití v našem životě.
19.00 Masaryk – Roden jako Masaryk, Kaiser jako Beneš
18.00 Pes ro(c)ku – Pes, který zpívá, nekouše
19.00 Karel Vrtiška / klavír – Koncert sezóny KPH
19.00 Kong: Ostrov lebek – Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin ostrova
kdesi v Pacifiku
16.00 Porod – V pořadí třetí beseda z cyklu ‚‘Předporodní povídání‘‘
18.00 Expediční kamera 2017 – festival outdoorových filmů
00.00 Finálový den KAHL – Finálový den 6. ročníku křesťanské amatérské hokejové ligy.
19.00 Moje hra – Komedie o životě, který hlavnímu hrdinovi právě protekl mezi prsty
18.00 Kráska a zvíře 3D – Adaptace animované klasiky od společnosti Disney
14.00 Jarní probuzení
19.00 Nechte zpívat Mišíka – Příběh rockera s duší básníka startuje v kinech v den
jeho 70. narozenin
20.00 LiStOVáNí – Mít a nemít /Ernest Hemingway/ – LiStOVáNí se tentokrát vydá na plavbu
po literární klasice, očekávejte však moderní aktuální vlnobití!
14.00 Jak šel čas – kavárnička – promítání filmů ze života v DPS „Penzion“
16.00 Semínkaření – Seznámení se semínkovnou a semínkařením
17.00 Jarní koncert aneb zpívá a hraje celá rodina – Tradiční koncert ZUŠ k přivítání jara
19.00 Kaleidoskop Jana Rejžka
19.00 Kruhy – Nejdřív se podíváš. Potom zemřeš
16.00 Šestinedělí – V pořadí čtvrtá beseda z cyklu ‚‘Předporodní povídání‘‘
17.00 Ohlédnutí… koncert současných a bývalých žáků žesťového oddělení ZUŠ
14.00 Odpoledne s dechovkou – Dechová hudba Astra

březen 2017

Místo konání
DPS Polička
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Tylův dům

Pořadatel akce
DPS Penzion Polička
Tylův dům
MaTami
Tylův dům

Tylův dům

Tylův dům

Divadelní Klub
Kino Tylův dům
DPS Polička
Kino Tylův dům

Městská knihovna Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Městské muzeum a galerie (CBM)
DPS Polička

CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička

muzeum@muzeum.policka.org
www.dpspolicka.cz

Městská knihovna
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)

Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami

Městské muzeum a galerie (CBM)

Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

DPS Polička

DPS Penzion Polička

Studio Satori
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Velký sál Tylova domu

Spolek Satori48
Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům

Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Hokejový stadion
Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
MaTami
Políčko, z.s.
Římskokatolická farnost
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička

Kino Tylův dům

Tylův dům

Divadelní Klub
DPS Polička
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Městská knihovna
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Dům Jordán
Tylův dům

Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
ZUŠ Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami
ZUŠ Bohuslava Martinů
Tylův dům

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

Kontakt, informace, rezervace
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
matami.webnode.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
matami.webnode.cz

www.dpspolicka.cz
www.studio-satori.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
matami.webnode.cz
z.prchlikova@seznam.cz
www.farnostpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.dpspolicka.cz
matami@email.cz
t.jandl@zusbmpolicka.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
matami.webnode.cz
t.jandl@zusbmpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
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Čas Název akce – popis
27. 3. 19.00 Život – Snímek vypráví příběh šestičlenné posádky Mezinárodní vesmírné stanice
28. 3. 15.00 Zakletý zámek – čtenářská dílna pro děti prvního stupně ZŠ
18.00 Koncert pro violoncello a klavír – Jan Páleníček – violoncello, Jitka Čechová – klavír
29. 3. 14.00 Trénování paměti
17.30 První Přemyslovci – doba Boleslavů – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
18.00 Balerína – Animovaný příběh mladé osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec
30. 3. 14.00 Narozeninové zpívání
16.00 Péče o novorozence – V pořadí pátá beseda z cyklu ‚‘Předporodní povídání‘‘
18.00 Na čaj a kávu – Keramická dílna pro studenty a dospělé. Barevný hrníček, konvička.
19.00 Vysavač – Přesunutá one man show Boba Klepla
31. 3. 18.00 Noc čar a kouzel – Nocování v knihovně
1. 4.
9.00 Kurz první pomoci – ZDrSEM MAMA – Na kurzu vedeném společností ZDrSEM vás
s využitím zážitkové formy výuky seznámíme se základy první pomoci.
2. 4. 14.30 Pět postních motet Antonína Tučapského – (s komentářem a videoprojekcí)
– Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce
15.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice – Nový animovaný film o Šmoulech
18.00 Šmoulové: Zapomenutá vesnice 3D – 3D aninmovaná pohádka
3. 4. 19.00 Volání netvora: Příběh života – Dvanáctiletý Conor O’Malley se chystá uniknout
do fantastického světa netvorů a pohádek

Místo konání
Kino Tylův dům
Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)
DPS Polička
Městská knihovna
Kino Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
Tylův dům
Městská knihovna

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

MaTami (CBM)

MaTami

Kostel sv. Jakuba
Kino Tylův dům
Tylův dům

Římskokatolická farnost
Tylův dům
Tylův dům

Kino Tylův dům

Tylův dům

Název akce – popis
28. 1.–16. 4. Od doby kamenné do doby slovanských hradišť – Nejen pro děti, ale i hravé dospělé
je připravena tradiční dotyková výstava
1. 2.–31. 3. Výstava – Z pohádky do pohádky – Výstava ilustrací a textů z projektu Pohádky
pro společné čtení.
25. 2.–14. 5. Jarní výstava od zrníčka k bochníku – Velikonoční výstava zaměřená na roli chleba
6. 3.–7. 3.
Prázky s Álou – Tvořivé jarní prázdniny s přespáním na Mozaice pro děti od 1. – 5.třídy.
20. 3.–29. 3. Velikonoce se zajíčkem – Výukový program pro předškolní děti z MŠ.

Místo konání

Pořadatel akce

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz

matami@email.cz
www.farnostpolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org

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

#

v poličce...

Jeden svět v Poličce – Umění spolupráce
31. března – 6. dubna
Letošní 19. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět chce
připomenout hodnotu společného úsilí a sdílení.
V době populistické rétoriky, negativních diskusí na
sociálních sítích a záplavy „fake news“ je spolupráce pozitivní cesta, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot. A proto se bude téma umění
spolupráce prolínat v různých podobách celým festivalovým programem. Oproti jiným rokům se můžete také těšit na více projekcí i debat se zajímavými
hosty – v pátek to bude například komentátor Českého rozhlasu Plus Tomáš Kulidakis nebo v sobotu Ida
Kellarová, která na závěr večera vystoupí i se svou
kapelou. O fenoménech youtuberství a kyberšikany
referuje český snímek Děti online, který ocení jak ta
nejmladší generace, tak i její rodiče. A my věříme, že
obě generace dohromady uvítají promítací čas v sobotu v odpoledních hodinách. Zda se debaty po filmu
zúčastní kromě režisérky i nějaký oblíbený youtuber,
ještě nevíme, ale každopádně o to usilujeme. Další
novinkou je úterní projekce a debata v angličtině,
která je určena nejen pro cizince, ale pro všechny,
kteří si chtějí osvěžit svoji angličtinu. Hostem debaty
bude novinářka Markéta Kutilová.
Vstupné na projekce v Divadelním klubu a ve
farním sboru ČCE je 80 Kč za večer a na projekce
v Centru Pontopolis a v DPS Polička 40 Kč. Hlavním
organizátorem festivalu je společnost Člověk v tísni,
v Poličce jej organizuje spolek Pontopolis. Akce se
koná díky podpoře města Poličky, České rozvojové
agentury, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Pardubického kraje.
Pátek 31. března – Divadelní klub
18.30 hod. Zahájení festivalu
Zlatý úsvit – jak to vidím já (Angélique Kourounis,
Řecko, 2016, 90 min.) + debata s politologem a nezávislým komentátorem Thomasem Kulidakisem
a dalšími hosty
Vzestup řeckého neonacistického politického
uskupení Zlatý úsvit přiměl režisérku Angélique
Kourounis kriticky dokumentovat jeho metody,
které sahají od populistického rozdávání jídla nezaměstnaným Řekům až k brutálnímu šikanování cizinců. Vyvstává zřetelná paralela s nástupem nacistů v meziválečném Německu a s úspěchy podobných
hnutí jinde ve světě.
21.00 hod.
Zemřít pro design, Sue Williams, USA, 2015, 59
min.
Výroba notebooků, mobilů a elektroniky vůbec je
toxická. Zaměstnanci umírají na nové druhy rakoviny, mají postižené děti. Výrobci to vědí, ale tutlají
informace už 30 let. Snímek rozkrývá problém globálních rozměrů, který je stále stupňován i nelidskými podmínkami v čínských výrobnách či praktikami,
jimiž firmy dál nutí zákazníky kupovat nové modely.
Sobota 1. dubna – Divadelní klub
16.00 hod. Rodinná projekce
Děti online (Kateřina Hager, Česká republika,
2017, 52 min.)
+ debata s režisérkou filmu a dalšími hosty
Zachymu je teprve dvanáct, jeho YouTube kanál
má přes sto dvacet tisíc odběratelů a nespecifikovaný počet „haterů“. Oskar je stále zavřený v pokoji
a paří počítačové hry. Nikola se v patnácti letech stala jednou z obětí sexuálního agresora na sociální síti.
O těžkostech dospívání v době, kdy většina zábavy
i hrozeb se přesunula do kyberprostoru.
19.00 hod.
O čo ide Idě (Tomáš Kudrna, Česká republika,
2016, 67 min.)
+ debata s Idou Kellarovou a dalšími protagonisty
filmu
Ida Kelarová v průběhu let vybudovala úspěšný
sbor Čhavorenge. Pro každoroční hudební soustředění ansámblu vyhledává nové dětské talenty v romských osadách na Slovensku i v České republice. Děti
na táboře podstupují každodenní náročné zkoušení

a zároveň jsou konfrontovány s vlastní romskou
identitou.
21.00 hod.
Koncert Idy Kellarové
Úterý 4. dubna – Centrum
Pontopolis, Riegrova 52
19.00 Projekce nejen pro cizince/ Projection not
only for foreigners
Dobrý pošťák / Good Postman / Tonislav Hristov /
Finsko, Bulharsko / 2016 / 80 min.
V původním znění s anglickými titulky + debata
v angličtině s Markétou Kutilovou/ movie with English subtitles, debate with Markéta Kutilová will be
conducted in English
Malá vesnička na pomezí bulharsko-turecké hranice je branou pro uprchlíky převážně ze Sýrie. Své
o tom ví zejména její nepočetní obyvatelé, které otázka běženců rozděluje. Jedni se uprchlíků bojí, zatímco druzí v nich vidí naději na znovuobnovení skomírající vesnice. Tento rozkol se také stává ústředním
tématem nastávajících voleb na post starosty. Film
je tragikomickým obrazem svébytného pohledu na
svět a jedné lidské dobroty. / Postman Ivan from
Bulgarian village on Turkish border has a new political vision. He decides to run for mayor to bring
the dying village to life by welcoming refugees. His
opponents want either to close their eyes or close
down the border and reintroduce communism. Busy
on the campaign trail while delivering the mail, Ivan
soon learns that while good intentions are not enough, even the smallest deeds matter.
Středa 5. dubna
DPS Polička „Penzion“, Družstevní 970
14.00 hod.
Jmenuji se Hladový bizon (Pavel Jurda, Česká republika, 2016, 83 min.) + debata
Jan alias Hladový Bizon miluje svoji ženu, kovbojky, tramping, táborákové písně a klobásy. Od narození nevidí, a protože přichází i o sluch, vydá se do
Ameriky za náčelníkem kmene Navajo, který ho má
zachránit před pádem do věčného ticha.
Farní sbor CČE, Nábřeží Svobody 561, Polička
18.00 hod.
Normální autistický film (Normal Autistic Film,
Miroslav Janek, Česká republika, 2016, 90 min.) +
debata s odborníkem na autismus
Oceňovaný český dokumentarista Miroslav Janek
natočil neobyčejný snímek o neobyčejných bytostech, nabourávající představu o autismu jako nemoci.
Pětice dětí a dospívajících postav filmu žije s nálepkou, která je odděluje od ostatních.
20.00 hod.
Kdy už ten vítr ustane (When Will This Wind Stop,
Aniela Astrid Gabryel, Polsko, 2016, 66 min.)
Dokument zachycuje těžký osud krymských Tatarů, kteří trpěli násilnou deportací za Stalinových
čistek. Ti, kteří se po roce 1988 vrátili, zase čelí represím po ruské anexi v roce 2014.
Čtvrtek 6. dubna – Divadelní
klub, Polička
19.00 hod.
Výchova k válce (Teaching War, Adéla Komrzý,
Česká republika, 2016, 67 min.) + debata
Zostřující se geopolitická situace přinesla i do
České republiky nové obavy o bezpečnost. Byli bychom schopni agresi ubránit? Co dnešní děti vědí
o zbraních? Šly by bojovat za tuto zemi? Studentský
dokument FAMU sleduje, jak se česká společnost
připravuje na válku.
21.00 hod.
Hon na nevěstu (Grab and Run, Roser Corella, Německo, Španělsko, 2017, 86 min.)
Asi polovina sňatků v Kyrgyzstánu začíná ilegálním únosem nevěsty. Skupina mužů napadne na ulici dívku a dovleče ji do nového „domova“, kde jsou už
přípravy na svatbu v plném proudu. Šokující film velmi zblízka ukazuje tradici, která dokládá, že v Kyrgyzstánu jsou ženy stále chápány jako mužská trofej.

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

Římskokatolická
farnost Polička
Farní den
V neděli 12. 2. ve spolkovém
domě Jordán proběhl tradiční
farní den, spojený s oslavou půlkulatých narozenin o. Miloslava
Brhela, poličského faráře. Akce
odstartovala prezentací o dění ve farnosti v uplynulém roce, a o událostech očekávaných. Nechyběl
kvíz o životě P. Brhela a o farnosti. Následoval bohatý raut, rozlévalo se dobré víno a farníci využili
příležitost k přátelskému poklábosení a také gratulacím oslavenci. Sešlo se nás na 150.

Finálový den KAHL
V sobotu 18. 3. na zimním stadionu v Poličce
se uskuteční finálový den 6. ročníku křesťanské
amatérské hokejové ligy. Kromě výběru poličské
farnosti se zúčastní i zbývajících sedm mužstev.
Na programu bude souboj o 3. místo a finále. Předcházet bude turnaj o biskupský sud, ve kterém se
utkají neúspěšní čtvrtfinalisté. Přijdete-li podpořit domácí mužstvo, určitě neprohloupíte.
Křížová cesta na Jelínku
Stejně jako v uplynulém roce, i letos se v postní
době uskuteční křížová cesta na Jelínku. A to v neděli 9. 4. od 14.30 hod.

Polička Jazz
Festival 2017
Tradiční jazzový festival, oblíbený mezi posluchači i muzikanty, vstupuje v letošním roce do své
třetí dekády. Hlavní festivalové koncerty 21. ročníku proběhnou v pátek a v sobotu 21. a 22. dubna v Tylově domě, prvním pořadem však bude již
19. dubna pantomimické představení „Sólo“ Radima Vizáriho, za které byl autor nominován na
Cenu Thálie 2016 za mimořádný jevištní výkon.
A na co se můžeme těšit dále? Páteční úvod bude
patřit energickému kytaristovi Liboru Šmoldasovi
a jeho Triu, poté uslyšíme přední osobnost českého blues Jana Spáleného a jeho legendární ASPM.
Závěr prvního večera bude patřit hudebnímu projektu TRIBUTE2HEADHUNTERS, který vzdává
hold geniálnímu pianistovi, skladateli a průkopníkovi syntezátorů Herbie Hancockovi a jeho Head
Hunters.
Sobotní večer zahají Trio pianisty Martina Brunera, následovat bude příval energie v podání populárních PIRATE SWING BAND, tělesa, jehož
repertoár tvoří nejen klasický swing, ale především vlastní svěží a vtipné swingové verze hitů jiných hudebních žánrů. Závěr festivalu bude patřit
skupině LANUGO, tedy zpěvačce Markétě Foukalové a uskupení zkušených jazzmanů.
Přijďte na festival a nenechte si ujít tuto mimořádnou událost. Podrobný program bude zveřejněn v dubnovém čísle Jitřenky, již nyní je však
k dispozici na www.jazz.policka.org nebo www.
tyluvdum.cz. Předprodej vstupenek byl zahájen.
Jaroslav Mareš
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Řecké pašije

Zprávy z Masarykovy základní školy

Poličská pobočka Společnosti Bohuslava Martinů
vás zve ve středu 15. 3. v 16.00 hod. do auly Gymnázia v Poličce na komentovanou projekci opery
Řecké pašije. Průvodní slovo bude mít poličská muzikoložka doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D. Film
režiséra Tomáše Šimerdy se natáčel na ostrově
Brač. Hudební nahrávku realizoval Sir Charles Mackerras se sólisty Velšské národní opery v Cardiffu,
Pražským filharmonickým sborem, Kühnovým
dětským sborem a Filharmonií Brno.

Aby nebyl
nikdo sám

Škola nepatří právě k oblíbeným místům, tedy pomineme-li
nadšené prvňáčky. Přináší nám
totiž spoustu povinností počínaje chystáním svačin přes psaní
úkolů až po hektické vyzvedávání dítek z kroužků.
I naše škola se těší na nové tváře, které v dubnu
zavítají k zápisu do 1. třídy. Seznámí se s novými kamarády, s prostředím, s určitým dodržováním pravidel a budou se připravovat na odloučení od svých
rodičů a blízkých na určitou (vesměs) dopolední
dobu výuky. Součástí pestré výuky jsou i obohacující výlety, exkurze, divadelní představení, plavání
a preventivní programy.
Dále děti jistě využijí i odpolední nabídku kroužků v prostorách školy. Důležitý pro ně bude zápis,
kdy si zahrají na školu, vyzkoušejí si své dovednosti,
budou mít první kontakt s učitelkami.
Věříme, že i oni se po čase zapojí do dění školy,
různých vědomostních, sportovních a kulturních
aktivit. Že i oni, stejně jako letošní prvňáčci, se budou těšit na své první vysvědčení. I letos první třídy

navštívil pan starosta, dokonce si vyzkoušel, jaké to
je sedět v prvňáčkovské lavici.
Konec ledna a začátek února se nesl v duchu příprav na sportovní klání ve futsalu a florbalu. Žáci
5. tříd postoupili do okresního florbalového kola,
které proběhne v Dolním Újezdu. Futsalisté předvedli perfektní výkony v divizním finále, nestačili
pouze na celky z Pardubic a Hradce Králové. Určitě
bude v další sezóně na co navazovat.
9. ročníky prošly programem 3 x zdravě, kdy ve
spolupráci se SOŠ a SOU Polička, prožily příjemná
odpoledne s vařečkou v ruce.
Po Vánocích, tak se nazývá výstava malířky Miroslavy Zychové. Žáci 3. B se této výstavy zúčastnili,
naučili se hledat detaily a pozorovat obrazy z různých úhlů pohledu. Výstava trvá v CBM do konce
dubna a určitě stojí za to.
Žáci obou stupňů se svědomitě připravují na recitační soutěž Dětská scéna. Ze školního kola postoupí ti nejlepší do kola oblastního, které se koná
1. března v CBM Polička.
A naši sedmáci si užijí týden zimních radovánek
na lyžařském kurzu v Rokytnici.	
-har-

Vážení senioři, důchodci, příroda se probouzí i důchodce to probouzí, tuhle pupen, vedle květ, hned je
lepší pohled na ten svět. A tak vstupujeme do předjarního období. Všechno šedivé uklidíme a počkáme
si na jarní zeleň, která potěší náš zrak, a zahrádky už
čekají.
Naše organizace důchodců si v únoru dopřála další přednáškovou činnost s besedami k projednávané
problematice. Proběhla přednáška ke stomatologické péči. MDDr. Karolína Kučerová, kterou doplňovala MUDr. Marta Kučerová, nám osvětlila důležitost
správné a potřebné péče o náš chrup. Upozornily nás
Masarykova základní škola Polička zve budoucí
potřeb mohou v klidu střídat fáze pracovní s odpočinkovými. V každé třídě pavilonu je interaktivní
na následky zanedbání péče a dále pak na odstraně- prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.
ní jistých nedostatků a závad. Rovněž tak i finanční
7. dubna se od 13 do 17 hodin otevřou dveře pavilo- tabule, která plní významnou úlohu při vzdělávání
našich dětí.
úhrady, které v mnoha případech nejsou zrovna
nu Masarykovy základní školy, aby učitelky 1. stupně
Ve dnech 23.–25. května si mohou budoucí prvmalé, protože pojišťovna všechny úkony neplatí.
přivítaly své budoucí malé žáčky.
ňáčci vychutnat školní atmosféru ve Škole nanečisto.
14. února jsme si udělali výlet do Oldřiše a věnoDěti postupně projdou několika stanovišti, na
vali se hře s kuželkami. A v neposlední řadě ještě
kterých si hravou formou prověří svoje znalosti a do- Děti se seznámí s novými kamarády, školním prokoncem února proběhly přednášky k právní a soci- vednosti, jež jsou nutné k zahájení školní docházky. středím a v září půjdou do školy s radostí a bez obav.
ální problematice blíže – k těmto tématům v příští
Rodiče žáků nejnižších ročníků mohou svoje děti
Celým zápisem budou děti i jejich rodiče provázet
Jitřence.
zapsat do školní družiny, kde děti se svými kamarápohádkové postavy, které jim pomohou mimo jiné
Co nás čeká v měsíci březnu? Jednání výboru
dy tráví volný čas při pohybových i výtvarných aktiseznámit se s prací na interaktivní tabuli. Nakonec
a vlaštovek. 9. března se uskuteční první autobusový
odmění děti i jejich doprovod za námahu pohádka
zájezd do Brna a na jižní Moravu, odjezd v 8.00 ho- „O Červené Karkulce“ v podání žáků 4. ročníku a oddin od parkoviště pod Tylovým domem, vedoucí
nesou si malý dáreček od dětí ze školní družiny.
V. Vaněk. 14. března ve 14 00 hodin v restauraci StaPaní učitelky Masarykovy základní školy umožní
rohradská odpoledne společenských her, zodpovídá
také prohlídku prostředí pavilonu v průběhu Dne
J. Švejda. 24. března ve 14.00 hodin se v Tylově domě
otevřených dveří, který se bude konat 22. března, od
koná společenská akce – jarní posezení důchodců
10.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 15.30 hodin.
Pavilon školy je určen pro výuku nižších ročníků,
a seniorů, s kytičkou pro ženy a hezkou písničkou.
aby si nejmladší žáčci pozvolna a nenásilně zvykali
28. března uspořádáme další zájezd do Velkých
na školní režim. Marně byste v této budově školy čeLosin – osvěžíme tělo v termálním bazénu. Odjezd
kali na zvonění školního zvonku. Ten by malé žáčky
v 8.00 hodin od Tylova domu, parkoviště, ved. Věra
zbytečně stresoval, takže podle svých individuálních
Fialová.
Na duben připravujeme zájezd Bouzov, Javoříčko,
Loštice. Výlet do Jedlové za sportem ke hře bowling,
dále záchranná stanice Vendolí. I v dalších měsících
vitách. V rámci školní družiny probíhá také projekt
je připravená bohatá činnost, obracejte se na vlaštov„Hodina pohybu navíc“, kroužek mažoretek a zumby.
ky nebo výbor o další informace.
Paní vychovatelky pro děti pořádají Hry bez hranic,
Za výbor MO SD ČR Polička
Jar. Koráb
karneval, chodí s nimi bruslit nebo plavat. Velmi
oblíbený je na 1. stupni kroužek pohybových her, anglického jazyka, logopedie nebo hry na flétnu. Žáci
se též účastní mnoha soutěží např. matematické soutěže Cvrček, Klokánek, mohou řešit Pythagoriádu
nebo matematickou olympiádu i Bobříka informatiky. Účastní se recitačních či pěveckých soutěží nebo
oblast Litomyšl – Polička
dějepisné olympiády. Na své si přijdou i děti, které
4.–5. 3.
MUDr. Burešová Ivana,
mají rády přírodu. Mohou se účastnit soutěže poznávání rostlin a živočichů.
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
Žáci na druhém stupni mají možnost navštěvovat
461 614 569
výběrovou třídu s rozšířenou výukou matematiky
11.–12. 3.
MUDr. Cacek Tomáš,
a přírodovědných předmětů. Od 7. ročníku je zaveTrstěnice 184, 461 634 157
den druhý jazyk. Naše škola nabízí ruský, německý
18.–19. 3.
MDDr. Elčknerová Irena,
nebo francouzský jazyk.
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
Škola je zapojena i do mnoha projektů organizova25.–26. 3. MUDr. Kašparová Leona,
ných EU jako například Vzdělávání učitelů, Mléko do
Polička, Růžová 195, 775 724 524
škol nebo Ovoce do škol.
1.–2. 4.
MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd
Přijďte s dobrou náladou, odhoďte obavy a vesele
383, 461 631 126
vykročte do světa poznávání.
Těší se na vás učitelky I. stupně Masarykovy záOrdinační doba: sobota, neděle
kladní školy v Poličce.
a svátky od 8 do 11 hodin.
Lenka Cechová, Masarykova ZŠ Polička

Zápis do 1. třídy Masarykovy ZŠ

Stomatologická
pohotovost
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Únorová ZUŠka

Vzpomínáme

Datum, které s očekáváním
a možná i drobnou nervozitou
vyhlíželi nejen žáci, ale i velká
část pedagogů naší školy, je za
námi. Ve středu 1. února se uskutečnila premiéra dlouho připravovaného projektu Broučci. Velký sál Tylova domu, zaplněný k prasknutí, zažil
představení plné vynikajících výkonů herců, tanečníků, zpěváků i hudebníků. Děkujeme tímto
ještě jednou všem účinkujícím, pedagogům, ale
především návštěvníkům za nezapomenutelnou
atmosféru, kterou se podařilo v Tylově domě vytvořit. Představení se opravdu vydařilo, což potvrzují pozitivní reakce z řad publika, za něž tímto moc děkujeme. A jelikož se množí dotazy, zda
se ještě Polička dočká reprízy, mohu v tuto chvíli
potvrdit, že Broučky uvedeme ještě během tohoto
školního roku. Konkrétně to bude 30. 5. v rámci
akce ZUŠ Open, o níž vás blíže budeme informovat zase příště.

A nyní již k akcím měsíce března. Tradiční Jarní koncert s podtitulem Hraje a zpívá celá rodina,
se letos uskuteční ve středu 22. 3. od 17 hodin
v Divadelním klubu. Přijďte se přesvědčit, že rčení „Co Čech, to muzikant“ stále platí. Na prknech
Divadelního klubu se totiž představí naši žáci za
doprovodu sourozenců, rodičů či prarodičů. Na
této akci, kterou každoročně vítáme jaro, je pohodová atmosféra zaručena. Kdo zažil, může potvrdit, a vy ostatní se přijďte přesvědčit.
Netradiční koncert se pak uskuteční o dva
dny později, tedy 24. 3. Kulturní dům Jordán se
stane svědkem „Ohlédnutí“, což je podtitul koncertu, na němž vystoupí současní a bývalí žáci
žesťového oddělení naší ZUŠ. Ten se koná při
příležitosti výročí 33 let působení pana učitele
Miroslava Jindry na naší škole. Celým pořadem
bude provázet herec a dabér Zdeněk Junák. Těšíme se na vás.
Tomáš Jandl, zastupující ředitel

Klub zdraví zve na březnovou přednášku
Určitě se vám už mockrát stalo, že v nějakém
zvlášť vypjatém životním údobí jste měli problémy se spánkem, nic se vám nedařilo, nestíhali
jste, věci vám postupně přerůstaly přes hlavu,
byli jste unavení, podráždění, vyčerpaní a konec
toho všeho v nedohlednu. Tomu se říká obecně
stres. Nemusíte se za to stydět, přiměřená míra
krátkodobého stresu nám dokonce může v některých situacích pomoci, ale pokud se z něj stane nevítaný každodenní souputník, měli byste
s tím něco dělat. Ano, stres je na počátku většiny druhů onemocnění, má obrovské negativní
důsledky na naše zdraví i na mezilidské vztahy.
Proto je důležité stres včas řešit a nenechat ho
ničit váš život.
Nejlépe vám o boji se stresem může povědět
ten, kdo s ním má svoje zkušenosti. Zveme vás
dne 15. března od 18.00 hodin do horní místnosti
SVČ Mozaika na přednášku „Stres a já – tradiční i méně využívané způsoby řešení stresu a jak
na něj efektivně“ v podání oblíbeného Romana
Uhrina, zakladatele Klubů zdraví. Romanovy
návody na zlepšení zdraví doplní oblíbená ochutnávka a diskuze nad šálkem čaje.

Hans Selye, rakouský lékař a vědec (1907–
1982) řekl: „Stres v žádném případě nemusí být
pouze škodlivý; je zároveň kořením života, neboť
každé hnutí mysli a každá činnost zapříčiňuje
stres. Stejný stres, po kterém jeden člověk onemocní, může znamenat pro druhého životodárné uzdravení.“ Jako lidé jsme různí, ale v něčem
reagujeme podobně, a proto i rady a návody, které dostáváme, můžeme pro sebe vždycky využít,
hodně záleží na našem přístupu: „Vnímáme-li
událost jako stresující, obtížnou nebo bolestivou,
pak taková bude. Pokud bychom si řekli, že událost je vzrušující příležitostí nebo zábavou, pak
taková bude.“ (neznámý autor)

Dne 11. 3. 2017 by se dožil
90 let pan Blahoslav Vávra.
Zároveň si připomínáme
18. smutné výročí úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, synové
s rodinami.
Dne 13. 3. uplyne 5 let, co
nás navždy opustil pan Zdeněk Přiklopil.
Dny plynou jak tiché řeky
proud, jen bolest v srdci trvá
a nedá zapomenout.
Děkujeme všem, kteří si
vzpomenou společně s námi.
Manželka a dcera
s rodinou
Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás
byl, za každý den, který jsi
pro nás žil.
Dne 14. 3. 2016 si připomeneme druhé 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 19. března uplyne rok,
co nás v tichosti opustil pan
Ladislav Štěpánek.
Vzpomínají
přátelé a kamarádi.

V březnu určitě nelezte za kamna, protože tím
vůbec nic nevyřešíte, přijďte si raději vyslechnout rady a popovídat si mezi nás. Zažijete s námi
nikoli stres, ale určitě se budete moci od srdce zasmát a odreagovat se. A to je pro zdraví to nejlepší.
Těšíme se na vás.
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

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

AC dílny oslaví desáté narozeniny

1. 3. Kavárnička – Jak
šel čas – promítání filmů ze
života v DPS „Penzion“ od
14.00 hod. jídelna
6. 3. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
8. 3. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
11. 3. Slavnostní koncert – srdečně vás zveme
na koncert komorního mužského pěveckého sboru
Vocatus ecumenicus od 15.00 hod. v jídelně DPS
„Penzion“. Akce je pořádána v rámci oslav 20. výročí otevření DPS „Penzin“.
20. 3. Jarní probuzení od 14.00 hod. v jídelně
22. 3. Kavárnička – Jak šel čas – promítání filmů ze života v DPS „Penzion“ od 14.00 hod. jídelna
29. 3. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti
30. 3. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně

Aktivní kardiaci
Dne 4. února jsme se zúčastnili vycházky s KČT
„Přes střechu Evropy“. Vycházky se zúčastnilo 37
členů ze Svitav i Poličky. Za pěkného počasí jsme
obešli okolí Borové - asi 5 km. Každý účastník obdržel pamětní list a sladkou medaili.
Od 1. března obnovujeme rekondiční cvičení,
které se bude konat každou středu od 14.30 do
15.30 hod. v tělocvičně SPCCH Svitavy. Cvičební
úbor s sebou. Zvou aktivní členové zdravého pohybu.
Procházka zimní krajinou Oldřiše proběhne
25. 3., odjezd v 10 hod. ze Svitav. Na závěr si zahrajeme kuželky.
Eva Rejentová

Tábor
v evangelickém
kostele

„Tak tady je ta nabídka pro firmy,“
hlásí pracovnice sociálně terapeutických dílen a přináší krabici s novými výrobky, které jako každý rok
nabízíme několika firmám v poličském regionu. V AC dílnách Oblastní charity Polička si je během roku
objednávají, aby je před Vánocemi rozdávali jako
originální rukodělné dárky svým zaměstnancům
nebo obchodním partnerům.
Z krabice na mě vykukují voňavá dekorativní
mýdélka, keramické a dřevěné svícny, drobné ozdoby na stromeček apod. Jsou to věci, které zvládnou
vyrobit lidé s mentálním postižením. Přesto jsou
finální výrobky tak pěkné, aby uspěly v konkurenci
ostatních výrobců.
Letos je to už deset let, co se z Denního stacionáře pro lidi s mentálním postižením, fungujícího
od roku 1998, oddělila nová sociální služba - sociálně terapeutické dílny. Vznikla na základě novely
zákona o sociálních službách. V roce 2007 to byla
novinka považovaná za další šanci pro postižené.
Od té doby přispívá k nácviku nových pracovních
dovedností a k přípravě handicapovaných na jejich
případné začlenění do pracovního procesu. Zároveň
je místem, kde o tyto lidi někdo během dne pečuje.
Do AC dílen docházejí dospělí lidé s lehkým až
středním mentálním postižením, žijící v regionech
Poličsko, Svitavsko a Litomyšlsko. Pracovní činnost
probíhá denně ve třech dílnách – výtvarné, keramické a dřevodílně. Dále klienti docházejí do obchodu Fimfárum, kde se učí obchodním činnostem.
Důležitou součástí je také podpora k samostatnosti,
aby se lidé s mentálním postižením uměli co nejvíce
postarat o sebe samotné a o svou domácnost. Klienti
nedostávají za svou práci žádnou finanční odměnu,

Leden ve Speciální ZŠ v Poličce
První letošní úkol VIII. a IX. ročníku – v rámci Recyklohraní – se zabýval tématem Tonery ze
všech stran – od jejich složení, přes využití až k recyklaci. Velice zajímavý byl úkol, kdy se žáci vrátili
o desítky let zpátky a přes kopírovací papír přepisovali a skládali tajnou zprávu. Až při přímé práci
si uvědomili, jak velkým ulehčením jsou v dnešní
době tiskárny s tonery. Snažili se mj. zjistit pomocí
kódovací tabulky, z jakých komponentů se tonery
vyrábějí a vypočítat několik slovních úloh. Už teď
přesně i vědí, co s použitými tonery dělat.
Ve III. třídě speciální probírali žáci téma „Voda
jako základ života“. Povídali si o důležitosti vody
pro náš život, o vlastnostech vody, o vodě pitné
a užitkové, o znečišťování vody a ochraně přírody
a také o skupenstvích vody. Na závěr si vyzkoušeli
několik pokusů s vodou, zkoumali její barvu a vůni,
zjišťovali, co se ve vodě rozpustí a co ne, pozorovali

K poličskému létu patří v posledních rocích
také „Tábor s Američany“, při němž si děti v evangelickém kostele vedle obvyklé táborové zábavy
mohou procvičit angličtinu mezi rodilými mluvčími z USA. Letos naši američtí přátelé a spolupracovníci zůstávají doma a chystají se na příjezd
v příštím roce. Chceme však v započatém projektu
pokračovat. Proto se letos uskuteční „Tábor bez
Američanů“.
Evangelický sbor v Poličce spolu s okruhem dobrovolníků zve dřívější účastníky i nové zájemce na
příměstský dětský tábor ve dnech 24.-28. července. Podrobnosti a přihlášky získáte v informačním
centru na náměstí.
Jiří Tengler, farář
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ale zároveň také za službu nic neplatí. Odměnou
jsou pro ně výlety a sportovní a společenské akce,
kterých se účastníme.
Zájem o AC dílny v průběhu let narůstá. V roce
2007 do nich docházelo průměrně 9 klientů denně
a v roce 2016 jich bylo už 15. Zvýšili jsme kapacitu
v dílnách na maximum – 6 lidí na jednoho pracovníka v přímé péči (vedoucího dílny). Pouze do Fimfára
docházejí klienti jednotlivě, podle stanoveného časového harmonogramu. Celkem AC dílny navštěvuje 25 osob, a protože je jejich kapacita naplněna, střídají se s návštěvou i v jednotlivých dnech v týdnu.
Z důvodu potřebnosti a vzrůstajícího zájmu budeme opět v příštím roce navyšovat denní kapacitu,
a to z 18 na 24 klientů. AC dílny se tedy rozrostou
o celou jednu dílnu. O jaký druh pracovní činnosti v ní půjde, rozhodne způsob řešení momentální
absence dalších volných prostor, ale i personální
otázka, především nabídka pracovních dovedností
nového vedoucího nové terapeutické dílny.
Jaroslava Trmačová

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

přeměnu různých skupenství. Něco nového se přiučili a hodně se u toho pobavili.
Příval sněhu nalákal třídu paní učitelky Petrželkové na odpolední běžkování. Někteří žáci stáli na
běžkách úplně poprvé. Plni odhodlání a touhy zkusit si to se vydali do nádherně zasněženého terénu.
Mrazivé počasí jim obarvilo tváře, ale úsměv rozhodně nezamrzal. A když počasí přálo, této aktivitě
se věnovali i v době školní družiny.
Leden přípravný stupeň naší školy překvapil nejen opravdu zimním počasím, ale také nemocemi.
O to víc se všichni snažili, aby panovala ve třídě ta
správná nálada, radost a pohoda. Dětem se podařilo vytvořit krásné sovičky, zimní obrázky, sněhuláky. Naučily se novou uvítací básničku a několik pohybových říkanek, které byly o zimě, sněhu, mrazu,
chumelenici nebo rampouchu. Oslavily společně
narozeniny Káti a Michala a ochutnaly vynikající
dobroty. V tělocvičně udělaly nakonec všem žákům
radost nové pomůcky, které si ihned vyzkoušely
a prověřily.
Přiblížil se čas, kdy se žáci 9. ročníků musí rozhodnout, na jakou školu si podají žádost o studium
a o jaké povolání by měli zájem. Proto se v doprovodu svých učitelů vydali 26. 1. do OU Chroustovice. Žáci si zde mohli prakticky vyzkoušet vybrané
učební obory, např. cukrář, pekař, zedník, opravář,
aranžérka květin, zahradník, chovatel zvířat, pečovatelka, zámečník, truhlář, dřevař a další. Seznámili se s tím, co jejich zvolené obory obnáší. Ředitel
OU Chroustovice podal cenné informace o jednotlivých oborech, o škole, internátě, průběhu studia a závěrečném ukončení studia. Zhotovené výrobky si žáci mohli odvézt s sebou domů. Všem se
na učilišti líbilo a snad se návštěva stala dobrou
inspirací pro výběr budoucího povolání.
Poslední lednový den si žáci odnesli svá vysvědčení, která se stala motivací pro další pololetí.
Bc. Monika Burešová

Výroční členská schůze důchodců:
Hrdé ohlédnutí, příjemné vyhlídky
Ve čtvrtek 26. ledna se v malém sále Tylova domu
konala výroční členská schůze místní organizace
Svazu důchodců České republiky. Jednání zahájil
místopředseda Jaroslav Koráb, který přivítal všechny přítomné a hosty – starostu Jaroslava Martinů
a místostarostu Bc. Antonína Kadlece. Poté byla minutou ticha uctěna památka členů, kteří v průběhu
roku zemřeli.
V další části schůze zhodnotil J. Koráb činnost organizace v minulém roce a nastínil záměry pro letošek. Připomněl rychlé tempo růstu naší ekonomiky
a vyjádřil přesvědčení, že by se to mělo zřetelněji
projevit i na výši důchodů. Konstatoval, že pestrá
činnost organizace se odvíjí od přístupu, aktivity
a obětavosti členů, ale také od dobré spolupráce s vedením města a jeho finančního příspěvku. Poděkování za podporu patří i zdejším firmám, např. Agronea, Zlatovánek, Agricol, Dřevozávod Pražan, Vopol,
Ravensburger Karton a dalším. Dobrá je i spolupráce s kulturními zařízeními ve městě. K záměrům
pro příští období patří navázání bližších kontaktů
s firmami STV GROUP, KOH-I-NOOR Ponas, THT.

Z činnosti
DPS Penzion

S uspokojením konstatoval, že se během minulého
Před 20 lety byl v Poličce otevřen Dům s pečovaroku uskutečnilo 85 akcí s pestrým zaměřením a ná- telskou službou „Penzion“. Při této příležitosti byl
plní, což využila většina členů. Bylo na to vynalože- pro seniory připraven Narozeninový bál. Slavnost
no celkem 400 tisíc korun, což bylo pokryto z dotace
uvedl a přítomné přivítal ředitel DPS „Penzion“
města, peněz věnovaných sponzory a spoluúčastí
Mgr. Pavel Brandejs. Krátký projev pronesl starosčlenů.
ta Poličky Jaroslav Martinů a vedoucí pečovatelské
Cílem pro příští období je zvyšovat podíl členů na
služby Irena Smolková, DiS. Mezi hosty byli také
činnosti organizace, jejich zapojení do příprav pořadů či zájmové činnosti. Veškerá snaha je zaměřena
na uskutečňování hesla „Aby nikdo nebyl sám“.
V závěru poděkoval zakládajícímu členovi a dosavadnímu předsedovi Ivanu Chudému za práci, kterou pro organizaci vykonával až do jeho vážného
onemocnění. Poděkoval rovněž členům výboru, komisím, vlaštovkám a všem členům za aktivitu.
Následovala zpráva o hospodaření, kontrolní a revizní komise konstatovala, že vše proběhlo bez závad.
Následovala diskuse, v níž vystoupil i J. Martinů.
Poděkoval důchodcům za práci, kterou vykonali pro
své rodiny i pro město a ocenil jejich aktivitu, čímž
jsou příkladem pro mladou generaci. Naznačil, že
město uvažuje o zvýšení příspěvku. Připomněl všestranný rozvoj města, které se může svou vybave- místostarosta Bc. Antonín Kadlec a vedoucí sociálností (školy, kulturní a sportovní zařízení, bytová
ního odboru Bc. Martina Černíková. Mgr. P. Branvýstavba aj.) stát domovem mnohem většího počtu
dejs připomněl celou dvacetiletou historii budovy
občanů, než kolik jich zde žije dnes. Bohužel, demo- a obyvatelům, kteří se nastěhovali jako první, byla
grafický vývoj je žalostný, v Poličce lidí ubývá. Za vše
předána kytička. Všichni přítomní obdrželi malý
hovoří i porodnost – loni se narodilo 69 dětí, což je
keramický dárek, výrobek od seniorů z keramiczhruba polovina někdejšího průměru. Místostarosta
ké dílny v DPS „Penzion“. V rámci programu oslav
A. Kadlec se přítomným představil, poděkoval jim
vystoupily mažoretky ZUŠ Bystré. Po oficiálním
za vykonanou práci a popřál hodně dalších úspěchů.
programu k poslechu i tanci zahrála kapela Kapka.
Následovaly volby. Ivan Chudý byl zvolen čestným
Nálada byla výborná a všichni se dobře bavili. Vzpopředsedou, předsedou Jaroslav Koráb. Dále pak čle- mínalo se také na kavárničce – Jak šel čas. Povídání
nové výboru, komisí a delegát na celorepublikový
s ředitelem Mgr. P. Brandejsem bylo doplněné prvsjezd Svazu důchodců ČR. Schváleno bylo též usne- ními fotografiemi a prvním filmem ze života v DPS
sení.
„Penzion“. Součástí oslav je také výstava prací seniorů
Text a foto: L. Vrabec
a výkresů původního návrhu projektu.
20 let – pro budovu jako takovou krátká doba,
ale pro obyvatele čas plný vzpomínek. Tady senioři
zažívají velkou životní změnu, navazují nová přátelství, setkávají se po letech se spolužáky, slaví, tvoří,
besedují… A na závěr jedna vzpomínka za všechny:
„Když jsme byli malí, tak jsme na toto místo chodili
na kolotoče a do cirkusu a teď je to tady náš domov.“

MŠ Čtyřlístek
na bruslení
V měsíci lednu a únoru se nejstarší děti z naší
MŠ zúčastnily, Školičky bruslení“ na zimním stadionu. Akce byla dobře připravena a děti si mimo
pohybových dovedností odnesly i spoustu zážitků.
Touto cestou chceme poděkovat za organizaci
SVČ Mozaika a HC Spartak Polička.
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Úspěchy SOŠSOU Polička

Přihodilo se mi to onehdy, když jsem zahloubán
Bidvest Cup 2017
do svých myšlenek překračoval poněkolikáté dcerStudenti učebních i maturitních oborů gastku sedící na podlaze. Uprostřed dlouhého kroku
ronomického zaměření se pravidelně zúčastňují
slyším odněkud z hloubi mysli „Troubo, ty to ne- prestižních celorepublikových i mezinárodních
vidíš?“. Sedl jsem si a užasle hleděl na ten krás- soutěží a nestává se, že by odjeli neoceněni žádný výjev. Tříletá holčička si spokojeně pobrukuje
ným z trojice medailových pásem. V branži gasa trpělivě skládá jeden dílek k druhému. Televize, tronomie má své hluboce zakořeněné jméno jutablety, mobily? Pche… PUZZLE to je zábava! Jas- niorská mezinárodní soutěž Gastro Junior Brno
ně, klídek, hadr na hlavu. Ale stejně. Dnes, kdy se – Bidvest Cup. Její 23. ročník, konaný ve dnech
nám při slovu dotyk vybaví displej, existuje něco, 19. – 21. ledna, mohl směle očekávat, že proběhne
co dokáže na chvíli ochránit děti, alespoň v tomto
za notné účasti zástupců Střední odborné školy
ranném věku. Tedy v době, kdy je podle psycholo- a Středního odborného učiliště Polička. Vybraní
gů jejich vývoj vystaven největšímu nebezpečí.
reprezentanti tady rozhodně nenechali nic náhoJelikož budovy jednoho z významných výrobců
dě a v oborech cukrář, kuchař a číšník zamířili do
puzzle zabírají slušnou část našeho severního ob- zlatého pásma.
zoru, člověka napadne otázka, proč jméno města
není více spjato s tímto pozitivním a masově rozšířeným druhem zábavy. Zavírám oči. Ulicemi
proudí davy lidí, průvod alegorických vozů ohlašuje třídenní karnevalový rej, na který se sjíždějí
turisté z celého světa… jediným bodem programu
je oslava života ve společnosti puclíků, zapadajících do sebe… lidé s maskami, soutěže, kuriozity,
hudba, tanec, jídlo, pití… vrcholnou atrakcí je urputná bitva horňáků s dolňáky o to, kdo položí více
dílů největšího puzzle na světě, pokrývajícího celé
poličské náměstí… nad městem krouží vrtulníky
a snímají ten pestrý lidský mumraj… večer desetivteřinový šot v hlavních světových televizních
stanicích.
Otvírám oči a jdu k ledničce. Uvnitř neměnný
Debutantka soutěže, žákyně závěrečného ročnířád, vše hezky na svém místě. Víčko lahváče tiše
ku oboru cukrář Kateřina Kopecká (pod odbornou
sykne.
Petr Klusoň, policka.tvemesto.cz, přípravou paní Z. Lněničkové) obdržela za svůj
ovocný pie krásné 6. místo zlatého pásma. Druhou
policka@tvemesto.cz
oceněnou se stala studentka gastronomie Kateřina Vymazalová (odborně vedená paní A. Stokláskovou), ta byla za své číšnické umění ohodnocena
4. místem zlatého pásma.
Doslova zlatým hřebem večera se ale stal nejúspěšnější poličský zástupce Vojtěch Petržela.
Vojta si soutěž užíval v duchu hesla to nejlepší na
konec a s posledním soutěžním číslem 25 vyrazil v dobrém slova smyslu dech nejen porotě, ale
všem účastníkům akce. Za zhotovení delikatesy –
hovězí steak na bylinkách (doplněno o ragú z hlívy
ústřičné, tymiánovou demi-glacce, pastinákovo-mrkvové pyré a petrželkový olej) si Vojta právem
zasloužil 1. místo zlatého pásma oboru kuchař. Dle
slov Ludmily Dittrichové, pod jejímž odborným
vedením Vojta dosáhl vítězství v tolik sledované
a v řadách velmistrů gastronomického světa preferované soutěži, stojí za úspěchem talent a dřina.
„Vojta od listopadu trénoval minimálně 5 hodin
denně, v žádném případě nepodcenil přípravu
a zcela tak dostál svým slovům, v nichž jasně uvedl, že má na víc než na bronzovou příčku, kterou
byl ohodnocen v loňském ročníku tohoto klání.
Svými cennými body tak zaručil úspěch i domovské škole, a to 2. místo z celkového počtu 54 škol
mezinárodní účasti. Dokonce byl tamějším komisařem osloven k působení v Juniorském národním týmu AKC ČR. Vojta je kreativním studentem,
Dne 19. 3. se ve zdraví dokterý má pro gastronomii talent a dokáže prožívá 80 let pan Jiří Kašpar
jevit i potřebnou pokoru při osvojování nových
z Modřece.
znalostí a dovedností. V dnešním dynamickém
Hodně zdraví do dalších let
vývoji, kdy nesmíme vynechat pravidelné slepřejí
dování náročných moderních gastronomických
manželka Marie, syn Jiří
trendů a kráčíme zejména cestou sebevzdělávání
s rodinou a dcera Marie
s využitím nejmodernějších vzdělávacích progras rodinou.
mů (viz Kulinářské umění), je spolupráce právě
s takovýmto studentem radost. Vojtovo následné
Dne 29. 3. se dožívá 60 let
vítězství na prestižní soutěži pak vnímám jako
pan Jaroslav Teplý.
ocenění výborně odvedené práce, což mne jako
Hodně zdraví a spokojepedagoga motivuje k dalším pracovním úspěnosti do dalších let přejí
chům. Euforie z vítězství vašeho svěřence je moc
manželka Ivanka, syn
příjemný a nezapomenutelný pocit,“ komentuje
Jaroslav s Janou, dcera
účast na Gastru 2017 Ludmila Dittrichová, učitelIva. Přání též od maminky
ka odborného výcviku SOŠ a SOU Polička.
Anežky.
Vojta svým úspěchem rozšířil plejádu gastronomických cen, jež mu příslušejí i v oblasti carvingu

Blahopřejeme
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(z těch nejdůležitějších jmenujme zlatou medaili
z německé „Gastro olympiády“ 2016 – Culinary
Olympics, Erfurt), mimo jiné, ale také navázal na
vítěznou řadu úspěšných absolventů SOŠ a SOU
Polička, jejichž jména zazněla při dekorování těch
nejlepších právě na Gastru předchozích let.
Přidáme-li k poslednímu úspěchu Vojty i další oceňované studenty gastronomického oboru,
ukáže nám statistika jasný výsledek – SOŠ a SOU
Polička je v současnosti nejoceňovanější gastronomickou školou v České republice.
Za SOŠ a SOU Polička, J. Boháčová
Poličský úspěch v Kroměříži
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž ve spolupráci s Českou barmanskou asociací uspořádala
8. 2. klání v disciplínách barman, barista a teatender. Poličská SOŠ a SOU zde přirozeně měla své
podstatné zastoupení, které ji výsostně reprezentovalo.
Nováčkem barové techniky se v rámci koktejlové soutěže stala Kateřina Vymazalová, která tímto
rozvíjí své gastronomické nadšení v další aktivitě.
Je třeba dodat, že ani zde nebyla zcela bez úspěchu,
což potvrdila 5. místem. Její spoluhráč Dominik
Prouza si tu opět vylepšil barmanské skóre a ze
soutěže tentokrát odjížděl dekorován zlatem.
Souběžně s barmanskou soutěží probíhaly
i soutěže baristů a teatenderů, na něž jsou naši

studenti skvěle připravováni. Proto není žádným
překvapením, pokud se přední příčky skví jmény jako František Šutera, Sabina Dejdarová či již
zmiňovaná Kateřina Vymazalová. A právě Kateřina tu prožívala doslova pracovní vytížení, které ji
odměnilo navíc i vítězstvím mezi teatendery v juniorské soutěži Dilmah – Czech Teatenders Cup
2017. František Šutera doprovodil výše zmiňovanou kolegyni neopomenutelným čtvrtým místem.
Mistr kávy měl pro změnu pro naši baristku Sabinu Dejdarovou připraveno stříbro.
„Poděkování za skvěle odvedenou práci patří samozřejmě i vyučujícím odborného výcviku – Marii Škaroupkové a Aleně Stokláskové, jež pravidelně připravují své studenty tak, aby na soutěžích
nejen sbírali cenné zkušenosti, ale i dosahovali
příček nejvyšších,“ komentuje úspěch školy vedoucí odborného výcviku Mgr. Lubor Havlík.
Za SOŠ a SOU Polička, J. Boháčová

Noční biatlon na Damašku neboli
Jak jsem byl málem druhý
Letos se koncem ledna na Damašku konal již
výsledek. Rošák startuje, vznese se nad sněhem
pátý ročník NSBZ neboli Nočního Svérázného
a mizí v temnotě. Po nedlouhé době už jsou slyšet
Biatlonového Závodu. Aby bylo jasno, nejedná se
jeho rytmické pohyby a mně je jasné, že jeho čas
o Damašek v Sýrii, ale o ten, který leží těsně vedle
bude o mnoho lepší. Pozor! Střelba nulová, trestné
Pusté Rybné. Právě zde, v okolí základny poličské- kolo, sezutí lyží, 0,5 dl a čas – nakonec lepší než
ho Pionýra, tento lyžařsko-střelecko-slepecko-po- Medvědův a tedy první místo a já třetí. Hurááá!
lykací noční závod proběhl. Pro ujasnění by možná
stálo za to vysvětlit pravidla, tohoto „chlapáckého“
běhu, kterého se ovšem účastní i dívky resp. ženy.
Celý závod se běží v pozdních nočních hodinách
po neupravené stopě, přičemž účastníci znají startovní a cílový bod a předpokládanou trasu. Ta je
před startem párkrát prošlápnuta, avšak během
prvních několika jízd zničena. Běží se v úplné tmě,
bez baterky či jiného světla. Pokud se vám podaří
dostat se k cíli a pak zpět ke startu, čeká vás střelba do terče (ešus), který je vidět jen jako jakýsi
tmavší stín ve sněhu. Pokud se během tří pokusů
netrefíte, běžíte trestné kolečko. Když pak doběhnete k místu startu, sundáte lyže, vběhnete do cílové místnosti a tam vypijete 0,5 dl jistého nechutného nápoje, který musíte polknout a nevyzvrátit.
Jdeme slavnostně ukončit závod, když v tom,
Ze své vlastní zkušenosti mohu prohlásit, že sám
právě v tom okamžiku, v poslední minutce, kdy
nevím, která část závodu je obtížnější – zda-li běh, je to ještě možné, hlásí se do závodu natrénovaný
střelba či požití.
a nabušený mladík Krajda. „Doprkýnka,“ říkám si,
Nyní k vlastnímu průběhu závodu z mého pohle- „to nééééé…“ Nakonec je o 20 vteřin rychlejší a já
du. Losuji druhou startovní pozici hned po Med- mám bramborovou! Hromský Krajda!
vědovi. Běžím, občas vyjedu ze stopy, ale šťastně
Pro úplnost jmenujme bedňačky (1. Utte,
se do ní navracím, strefuji na podruhé, sundávám
2. Maruš, 3. Žanda) a bedňáky (1. Rošák, 2. Krajda,
lyže, polykám a ouha – dobíhám celých 10 sekund
3. Medvěd… 4. Ryba!). Díky za super výkony
po Méďovi, tak těsně. Zařazuji se tedy na druhé
všem zúčastněným, doběhnuvším i zabloudivším.
místo. Pak startují další borci a borkyně: nebez- Právě jim a případně i všem dalším účastníkům
pečný Puny, Ráďa, Dude, Uttka… všichni pomalej- již dopředu hlásím, že svoji hmotnost shazuji na
ší a já začínám věřit v zázrak, v medailové umístě- studentskou váhu a trojfázový tréning započínám
ní. Ano, vím, jako poslední startuje největší favorit
1. října.
soutěže Rošák. No co, budu třetí, i to je fantastický
Sportu zdar Petr Erbes st.
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Zastupitelstvo
a korupce 2
V lednovém čísle Jitřenky jsem se snažil otevřít
diskusi a seznámil jsem čtenáře se svojí zkušeností ve věci přístupu zastupitelů k problému korupce, lhaní a podvodů, jak jsem jich byl při jednání
se zaměstnancem městského úřadu účastníkem/
obětí.
Vzhledem k malé a ne odmítavé reakci k mému
příspěvku o politice a zodpovědnosti předpokládám, že jsem neřekl nic nového, že nikdo nebyl
pohoršen, když popisuji toleranci zastupitelů ke
korupci.
Píši o tom zejména z toho důvodu, že když nám
někdo nechce zodpovědět/vysvětlit pochybnosti,
musíme se ptát proč. A musíme vyžadovat odpověď, která dává smysl. Nedostat odpověď je cesta
zpět do totality.
V souvislosti se zmíněnou tolerancí zastupitelů
ke korupci chápu jejich odmítání větší otevřenosti
a vstřícnosti k voličům. Na jednu stranu jsem na
zastupitelstvu slyšel stesky, že tam veřejnost nechodí, na druhé straně zastupitelé ve své většině
odmítají využít moderní technologie k přiblížení
jejich práce. Myslím tím online přenos a záznam
z jednání zastupitelstva, včetně pracovních, a jednání rady. Na radnicích, které jsou otevřené občanům, je to běžné.
Zastupitelé by tak byli pod větší kontrolou, jak
se k problémům staví a v případě kontroverzního
jednání by se s tím mohlo dál pracovat na základě
dokumentu.
Mohli bychom si potom udělat názor na konání
zastupitelů a posoudit, zda tihle jsou ti, kteří věří
a pracují pro obnovení demokracie u nás, nebo zda
u nich převládají totalitní praktiky a vedou nás ke
klientelistické zkorumpované společnosti. Ti, kteří odmítají rovný přístup k jednotlivým občanům,
kteří odmítají, aby byl pořízen záznam a přenos
z jednání zastupitelstva, jsou společnosti nebezpeční.
Ivan Šrek
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Rybáři jsou spokojeni, potíží se nelekají
V sobotu 28. ledna se v Tylově domě konala
výroční členská schůze Rybářského sdružení Vysočina Polička. Jednání zahájil a řídil jednatel Richard Sekanina. Přivítal všechny přítomné, načež
byla minutou ticha uctěna památka přátel, kteří
v průběhu roku zemřeli. Následovala volba komisí.
Zprávu o činnosti sdružení v roce 2016 a o výhledu
na rok 2017 přednesl hospodář Jaroslav Martinů.
Konstatoval, že loňský rok lze považovat za velice úspěšný - dařilo se bohatě zarybňovat revíry,
plnit všechny vytyčené úkoly a hlavně hospodařit
bez dluhů (přičemž na kontě v bance zbylo ještě
téměř půl miliónu korun). Tyto skutečnosti označil za zásadní podmínku existence a prosperity
sdružení v příštích letech. Do vod bylo vysazeno
celkem 95 000 ryb (kapři, amuři, pstruzi, siveni,
okouni, štiky aj.) o váze 910 metráků, což je o 100
q více než loni. Cena zarybnění činila 7 miliónů korun. Jelikož tržba za povolenky činila jen zhruba
4,4 mil. Kč, byl rozdíl, jako každoročně, kompenzován vlastními aktivitami. Dodejme, že úlovek
rybářů v minulém roce se očekává na úrovni 800
až 850 q ryb.
Jen pro zajímavost uvedl pár čísel, která dokumentují rozvoj sdružení: před 27 lety se zarybňovalo pouhými 20 q ryb, nyní je to 910 q. Rozpočet se zvedl z 80 000 – 100 000 Kč na dnešních
8,5 miliónu Kč. Bylo uloveno velké množství
trofejních ryb, například kapři kolem 20 kg, štiky 90 – 100 cm, pstruzi 4 – 5 kg. Byli nakoupeni
a vysazeni naprosto nedostatkoví pstruzi potoční,

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.
•
Hledám byt v Poličce i v okolních obcích do
15 km pro svoji vlastní investici, nejlépe větší 1+1,
případně 2+1,3+1. Nájemní nevadí, cena do 1,3 mil.
FINANCOVÁNÍ
•
Řešení dluhů a exekucí, oddlužení
osob i OSVČ. Oddlužení nemovitostí. Mnoho let
praxe a zkušeností, vše s právníky. Tel: 773 463 891
•
Prodám starší plyn. kotel závěsný Dakon
Unical Dua za 4 000 Kč. Tel. 737 001 965.
•
22. listopadu mi byla ze dvorku ukradená kočka. Prosím o pomoc při jejím nalezení.
Jakoukoliv informaci volejte na 736 751 668 nebo
736 751 669.
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kteří se stávají ohroženým druhem, vysazenou novinkou jsou tzv. ryby tygrované, což jsou půvabní
kříženci pstruhů duhových a sivenů. Poznámka
autora: Bývávalo, že když někdo na Pekle, což byl
tehdy jediný mimopstruhový revír poličských rybářů, někdo chytil kapra 45 cm, přiběhli se okolní
rybáři na tu kapitální rybu podívat…
V další části svého vystoupení J. Martinů ocenil obětavou, prospěšnou práci zejména těch členů, kteří pro sdružení vykonali největší kus prá-

odtud, od obětavé práce bez nároku na odměnu,
a díky různým aktivitám, se odvíjejí zdroje pro financování rozpočtu (loni 8,5 mil Kč).
Za velmi důležité označil J. Martinů poděkovat
za každé dobré slovo, morální podporu, účast na
závodech, slušné a poctivé chování a dodržování
stanovených pravidel. Největším bohatstvím sdružením je práce a aktivita členů. Jen ta umožnila od
roku 1990 koupit, vybudovat, obnovit či pronajmout 15 rybníků. Nejnáročnějšími akcemi byla

Pohled na předsednictvo

V minulých dnech oslavil jeden z nejstarších
členů sdružení Mirek Kaštánek
80. narozeniny. Výroční členské schůze
bylo využito k ocenění jeho práce, předání
kytice, dárků a k přání všeho nejlepšího do
dalších let.

ce. Padla jména Kopiště, Milota, Švanda, Bláha,
Bidmon, Talacko, R. Pachovský, Melezínek, Konopásek, Bačovský, Mrňák, Krušina, paní Šudomová s celou rodinou, paní Filipiová, Fejt, Němec,
Mlynář, Pásek, Kastner. Dostál, Bobek, Navrátil,
Křivka, Cupal, Hatala, Chlumský, Zídek, manželů
Strejčkových a mnohá další. Tito pracanti nesli
tíhu dopravy a navážení ryb, krmení, vypouštění
rybníků, výlovů, organizace závodů, výkon funkce
rozhodčích a rybářské stráže, zpracování výsledků závodů, prodej povolenek, pořádání závodů pro
děti, zpracování úlovků z povolenek, evidenci brigád, údržby rybníků v Kamenici, Rohozné, Nového, Šindelky, Stašově, Pomezí, sběr uhynulých ryb,
údržbu a provoz auta, sekání ledů na rybnících,
vánoční prodej kaprů v Poličce, Svitavách, Bystřici, Vendolí, Rohozné. Za skvělou fotodokumentaci
všeho dění byla oceněna Eva Křivková, poděkování se dostalo i všem sponzorům za podporu aktivit
sdružení a dary na zarybnění. Sdružení nikoho nezaměstnává, neplatí žádné telefonáty ani internet,
nemá kanceláře, služební auta, cestovné… Právě
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koupě PK 1 za 3,6 mil. Kč, stavba PK 0 včetně nákupu pozemků za 2,5 mil. Kč, obnova Lačnova za
1,5 mil. Kč, velká oprava Stašova za 9,4 mil. Kč atd.
Za tu dobu si sdružení vypůjčilo pouze dvakrát peníze z banky, které už jsou do koruny splaceny. Od
roku 1990 sdružení vybudovalo skromným odhadem dílo v hodnotě 60 až 70 miliónu korun.
Za hlavní témata pro tento rok označil pokračovat v úspěšném zarybňování revírů na úrovni
900 q, dobře hospodařit, nezapadnout do dluhů
a udržovat dobré mezilidské vztahy. V další části
podal konkrétní informace pro nastávající novou
rybářskou sezónu (ceny povolenek, nutné doklady,
zahájení rybolovu na jednotlivých revírech, činnost rybářské stráže). Závěrem vyslovil přání, aby
poselství z výroční schůze bylo pozitivní a upevnilo vědomí každého, že i na něm leží odpovědnost za
další vývoj a prosperitu sdružení.
Text a foto: L. Vrabec

Když to jede, tak to jede
Pomaličku se nám rozjíždí sk8ová sezóna 2017, ale
ještě zde máme nějaké zúčtování se sezónou minulou. To proto, že v lednu probíhá tradiční sportovec
roku, a to jak za Poličku, tak i za svitavský okres.
Naši jezdci z Sk8 Slalom Polička v nominaci nesměli
chybět.
Nejlepší sportovci roku 2016 za Poličku se vyhlašovali tradičně v sokolovně před velkým obecenstvem.
Úvodní slovo si vzal starosta Jaroslav Martinů
a hned potom již přišla řada na samotné sportovce.
Sk8ové osazenstvo čekalo na kategorii žáci a žákyně,
kde jsme měli dva nominované závodníky. Vyhlašovalo se opět bez uvedení pořadí. Pro nás však na
prvním místě byla Karolína Machová. Karolína totiž
za sezónu 2016 sesbírala všechny úspěchy, které se
v tomto sportu vůbec posbírat dají. Český pohár ve
slalomu na skateboardu - třikrát první místo na závodech v Praze, Plzni a Brně a celkové první místo
v Českém poháru. Na Mistrovství ČR první místo
a titul mistryně ČR ve slalomu na skateboardu. První i na ME v Poličce před domácím publikem a hlavně také byla první na MS v Rize. Karolína tak ve světovém žebříčku obsadila za rok 2016 v kategorii děti
suverénně první místo ze 45 závodníků.
Dalším vyhlášeným byl Petr Martinů, který minulou sezónu začal jezdit v kategorii mladistvých.
I jako benjamínek v této kategorii dosáhl na skvělá
umístění. Obsadil první místo v Českém poháru
ve slalomu na skateboardu. Dále byl dvakrát první
v Praze a Plzni a jedenkrát druhý v Brně. Mistr české

republiky pro rok 2016 v kategorii mladistvých. Na
ME v Poličce získal čtvrté místo a na MS v Rize obsadil místo páté. Petr se stále zlepšuje a čekáme tak
skvělé výsledky i v nadcházející sezóně. Zajímavostí
je určitě to, že do jeho kategorie přestoupí v roce 2017
právě již zmiňovaná Karolína Machová a bude s ním
soupeřit o co nejlepší umístění. Určitě bude i tuto
sezónu důležité sledovat také kategorii dětí, protože Petrův bratr Lukáš Martinů bude jistě útočit na
skvělé výsledky, kterých v minulém roce dosáhla Karolína. Navíc jako jediný z této kategorie nevynechal
žádný závod Českého poháru roku 2016. Všichni tři
si zaslouží velkou pochvalu před nastoupenou „jednotkou“ SK8 Slalom Polička.
Dalším galavečerem, který následoval čtyři dny
po Poličském sportovci, bylo vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce regionu Svitavska. Zde si Karolína Machová přišla pro svoje další první místo, a to
v kategorii jednotlivci žactvo. Tím završila svojí
spanilou slalomovou jízdu za sezónou roku 2016. Je
nutné zmínit, že jsme měli ještě jednoho oceněného
na nejúspěšnějším sportovci regionu Svitavska, a to
v kategorii trenéři. Byl jím Ivoš Škrabal, který dlouhá
léta předává své zkušenosti mladší generaci a vede ji
tak k lepším výkonům a umístěním ve skateslalomu.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim hodně
úspěchů v nadcházející sezóně. Ta je už za dveřmi,
protože 11. 2. se v Plzni jedou halové zimní závody.
Ale o tom zas příště.
-jt-

Tylův dům
hostil nejlepší
sportovce
Již po deváté byly v Tylově domě slavnostně
vyhlášeny výsledky ankety Nejúspěšnější sportovec roku regionu Svitavska. Ani v letošním roce
atmosféra velkého sálu Tylova domu nezklamala,
večer moderoval Radek Šilhán. O uvítání hostů se
postaral starosta města Jaroslav Martinů. Celý večer byl o to slavnostnější, že jsme na pódiu Tylova
domu mohli přivítat úžasného Leopolda Königa!
Mezi oceněnými byli, stejně jako v minulých
letech, zastoupeni i poličští sportovci. V kategorii
jednotlivci žactvo se vítězkou stala Karolína Machová (skate slalom, SK8 Polička), 4. místo patří
Ondřeji Švandovi (šachy, TJ Štefanydes Polička).
Poličský skate byl oceněn i v kategorii nejlepších
trenérů, kde byl vyhlášen Ivoš Škrabal. Kolektivy dospělí - VPS Novabrik Polička (sálový fotbal),
veteráni - Jitka Hodáňová (cyklistika, SK Prima
Polička), kolektivy dorost - TJ Štefanydes Polička
(šachy). Všem sportovcům patří velká gratulace
a dík za reprezentaci města Poličky!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Floorball
V neděli 29. ledna odehráli poličští starší žáci
domácí turnaj v hale poličského gymnázia, kde
hostili týmy z 5. výkonnostního koše. Po výborných výsledcích z minulých turnajů se tedy očekávalo vítězství. To se začalo rodit v prvním zápase
proti Jičínu, který jsme bez větších komplikací porazili 7:2. O něco těžší utkání slibovalo střetnutí
s FbK Hořice, se kterými jsme v poslední době sehráli několik vyrovnaných utkání. Tentokrát začali lépe hořičtí, když se brzy ujali vedení 2:0. Od tohoto okamžiku ale poličští mladíci zabrali a začali
otáčet průběh zápasu. Z 0:2 to najednou bylo 4:2
a vypadalo to na pohodové vítězství i přes hořické
snížení na 4:3, které ovšem přišlo naštěstí až 15
vteřin před koncem a kluci si již výhru pohlídali.
Ve finále turnaje nás čekali florbalisti Náchoda,
kteří svoji kvalitu ukazovali po celý turnaj. Od za-

čátku utkání ale mladíci z 1. FBC diktovali tempo
hry a po pohledných kombinacích se dostali do 3
brankového vedení. Vzápětí sice přišlo snížení na
rozdíl 2 branek, nicméně do konce utkání kluci
ještě přidali jednu branku a zvítězili tak 4:1, čímž
ovládli celý turnaj. I když se jednalo o papírově
slabší soupeře, tak kluci žádné utkání nepodcenili
a ukázali svoji vzrůstající formu!
Liga starších žáků – 29. 1. SH Gymnázium Polička SK 1. FBC Polička – FBK Jičín 7:2, SK 1. FBC
Polička – FbK Hořice 4:3, SK 1. FBC Polička –
Florbal Náchod B 4:1.
Sestava: M. Martínek – D. Zahradník, M. Stoklásek, S. Grubhoffer, P. Krejsa – M. Sokol, A. Mitáš, O. Tulis, O. Hegr, V. Olšinár, V. Nunvář, T. Jílek, T. Cacek, T. Nykl

Karolína Machová

Volejbalové zprávy
Přehazovaná
Dalším kolem pokračovala soutěž v přehazované dívek. A tým vyhrál skupinu B a opět bude měřit
síly ve finálové skupině. Potěšující je, že v A skupině se udržel i B tým. C družstvo obsadilo výborné
čtvrté místo ve třetí skupině. Polička B v celkovém
pořadí přeskočila o jeden bod Áčko, přesto v konkurenci kraje držíme pouze 9., 10. a 25. místo.
Mladší žákyně
Poslední kolo mladších žákyň se odehrálo bez
několika družstev, které postihla chřipková epidemie. Týmu A byly domácí zápasy kontumovány,
neboť nastoupil pouze s pěti hráčkami. Celkově
tedy klesl na 5. místo. Mladší žákyně čeká už jen
pár turnajů a vrcholem sezóny bude Mistrovství
ČR.
Starší žákyně
Starší žákyně zatím střídavě chytají a ztrácejí
fazónu. V Českém poháru v Kojetíně se předvedly
ve velmi pěkném světle. Svoji hrou si řekly o postup do výkonnostně lepší skupiny. V únoru se
střetnou v Brně s družstvy Kopřivnice, Českých

Budějovic, Břeclaví, Vratislavicemi a domácím Brnem. V poháru standardně podáváme lepší výkony
než v krajském přeboru. V krajském přeboru držíme šestou příčku, přesně uprostřed startovního
pole. Zatím i po nevyrovnaných výkonech držíme
B skupinu. Do konce soutěže zbývají poslední dvě
kola.
Juniorky
Děvčata mají před sebou finiš ve skupině o záchranu a dubnovou kvalifikaci o udržení v 1. lize.
Soupeřky ve druhé části soutěže jsou již hratelné,
cestujeme do Liberce, Náchoda a Turnova.
BMV
Další kolo barevného minivolejbalu hostila Česká Třebová, kde se opět podařilo chlapcům stát na
stupních vítězů, a to na 2. místě.
Českotřebovský Pražec
Série trojkových turnajů zavála poličská družstva opět do Č. Třebové. Děvčata skončila na celkovém druhém, respektive 5. místě. Chlapci byli
sedmí. Startovalo 16 družstev. Vítěz vzejde z trojice turnajů v dubnu.
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Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Zprávy oddílu ledního hokeje
Ne 15. 1. Polička – Chotěboř
7:4 (4:0, 1:3, 2:1)
Branky: Krajíček 2, Pazourek 2, J. Boháček,
Šedý, L. Boháček
Spartak začal velice dobře a po první třetině
vedl již 4:0. Ve druhé části, kdy vedl již 5:1, povolil soupeři snížit na rozdíl dvou branek a diváci
se začali strachovat o výsledek. Ale závěrečné
drama nepřišlo. Naopak hráči Spartaku navýšili
skóre a zaslouženě po výborném výkonu dokráčeli k důležitému vítězství.
St 18. 1. Litomyšl – Polička
11:1 (4:0, 3:0, 4:1)
Branky: Klíma
Po velice dobrém výkonu na domácím ledě
s Chotěboří „to v Litomyšli samo nešlo“. Asi
nejhorší výkon této sezóny předvedl Spartak
v Litomyšli. K tomuto utkání není co dodat. Nešlo vůbec nic. Je třeba rychle na tento výsledek
a hlavně výkon zapomenout a soustředit se na
veledůležité střetnutí na domácím hřišti proti
Ledči.
Ne 22. 1. Polička – Ledeč n. Sáz. 5:2 (2:1, 1:0,
2:1)
Branky: Zobač, Jindra, Vyskočil, Vápeník,
J. Boháček
V průměrně sehraném utkání si Spartak připsal důležité tři body. Díky tomuto vítězství odskočil právě od Ledče o pět bodů, což je pro další
vývoj soutěže velice důležité.
Ne 29. 1. Havl. Brod „B“ – Polička
0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Branky: Pazourek 3, J. Boháček, M. Poul
K minulému utkání odjížděl Spartak do Brodu
pouze s jedenácti hráči a zvítězil 2:1. Tentokrát
odjížděl jen s deseti. Po obětavém výkonu všech
hráčů a bezchybně chytajícím gólmanovi si vítězstvím 5:0 zajistil další cenné tři body.
Čt 2. 2. Polička – Ledeč n. Sáz.
10:2 (1:1, 2:1, 7:0)
Branky: Pazourek 2, J. Boháček 2, L. Boháček
2, Poul, Hejtmánek, Zobač, Dvořák
Po rozpačitém začátku a následně i druhé třetině Spartak v poslední části rozjel kanonádu.
Sedm branek lovil brankář Ledče ze své sítě. Je
pravda, že jeho spoluhráči mu mnoho nepomohli. Asi od 14. minuty hrál soupeř stále v oslabení.
Tímto výsledkem bez ohledu na další vývoj soutěže si Spartak zajistil účast v předkole Poháru
Vladimíra Martince.
Ne 5. 2. Chotěboř – Polička
1:7 (0:4, 0:3, 1:0)
Branky: J. Boháček 2, Pazourek 2, Švejda,
Máša, Vápeník
Ve velkém stylu odehrál Spartak utkání v Chotěboři. Za čtyřicet minut nasázel soupeři sedm
„kusů“ a jen malá chyba v poslední minutě připravila jinak výborně chytajícího gólmana Zeleného
o čisté konto. Možná stojí za zmínku, že Spartak
hrál opět jen ve dvanácti hráčích.
Ne 12. 2. Ledeč n. Sáz. – Polička
4:2 (1:2, 1:0, 2:0)
Branky: J. Boháček, Pazourek
Do utkání, ve kterém o nic nešlo, nastoupil
Spartak pouze s deseti hráči a zřejmě už vystřílel veškerý střelný prach v minulých zápasech.
Z Ledče odjížděl s prohrou, která však nic nemění.
Junioři:
Polička – Litomyšl 
Pelhřimov – Polička 
Polička – Choceň 
Chotěboř – Polička 

5:1
2:8
6:5
3:5

Dorost:
Světlá n. Sáz. – Polička 

5:7
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Polička – Choceň 
Č. Třebová – Polička 
Polička – Litomyšl 

4:3
6:4
4:6

St. žáci:
Polička – Chrudim 
Polička – Litomyšl 
Choceň – Polička 
Lanškroun – Polička 
Litomyšl – Polička 

6:2
4:2
7:3
3:0
4:6

Ml. žáci:
M. Třebová – Polička 
Polička – Litomyšl 
Polička – Rychnov n. Kn. 
Choceň – Polička 
Rychnov n. Kn. – Polička 

12:0
1:5
6:2
7:1
5:3

Přípravka 2008:
Lanškroun – Polička 
Polička – M. Třebová 
Polička – Lanškroun 

6:7
1:15
5:15

Přípravka 2009:
Lanškroun – Polička 
Polička – M. Třebová 
Polička – Lanškroun 

2:15
3:8
15:8

Pojď hrát hokej
Pod tímto názvem připravil Svaz ledního hokeje projekt, do kterého se mohl přihlásit kterýkoliv oddíl z ČR. Celá akce, která se bude opakovat
na začátku příští sezóny, byla naplánovaná na
týden od 23. až do 27. 1. HC Spartak Polička se

do tohoto projektu přihlásil a stanovil si termín
na pondělí 23. 1.
Pojď hrát hokej nebo také týden hokeje měl
velkou propagaci nejen na plakátech, ale proběhl i přes média. Záměrem bylo přiblížit těm
nejmenším (týkalo se dětí 4-8 let), ale i rodičům,
během dvou hodin, co hokej právě pro tuto věkovou kategorii přináší a jakým způsobem se hraje. Od 16.15 hodin začala celá akce promítnutím
videa. Potom se všichni zúčastnění přesunuli na
tribunu, kde již na ledové ploše přípravka našeho
oddílu předváděla svoji dovednost. V další části
už přišlo bruslení jak dětí, tak některých rodičů.
Ten, kdo vyplnil přihlášku do oddílu, dostal několik dárků, mezi nimiž byl třeba dres reprezentace ČR. Takže to v závěru na ledě vypadalo, že
má v Poličce soustředění reprezentace přípravek.
Jen jedno bylo stejné, všichni měli na zádech číslo 1 a velký elán. Celá akce se vydařila ke spokojenosti oddílu i rodičů. Do oddílu bylo zapsáno 30
dětí (25 chlapců a 5 děvčat).
Jen závěrem, každou středu od 16.15 hodin
pořádá oddíl ve spolupráci s Mozaikou „Školičku bruslení“ právě pro ty nejmenší. Rodiče, kteří
nechtějí zatím investovat do bruslí, mají možnost
si pro svoje dítě brusle i přilbu zapůjčit na zimním stadionu. V půjčovně začínáme na velikosti
č. 25.
Opět ve spolupráci s Mozaikou navštěvovaly
zimní stadion do 9. února vždy v úterý a ve čtvrtek dopoledne mateřské školy. Na ledě se za toto
dopoledne pod dozorem učitelek, zaměstnankyň
Mozaiky a trenérů vystřídalo vždy cca 30 dětí.
Výbor oddílu LH

Kurzy plavecké školy








Pondělí:
vede instruktor/ka
16.00 – 17.00 hod. přípravka ORKA
Zdeněk Jandík
16.00 – 17.00 hod. delfínek 6-9 let
Zdena Šemberová
16.00 – 17.00 děti kapříci 4-7 let velký b.
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 hod. delfínek 6-9 let
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 hod. delfínek 6-9 let
Zdena Šemberová
17.00 – 18.00 hod. plavecký oddíl A+B Orka
Zdeněk Jandík
Úterý:
16.00 – 17.00 hod. kapříci od 4-7 let velký b.
Zita Nešťáková
16.00 – 17.00 hod. kosatky – zdokonalovací
od 6-9 let
Martina Navrátilová
17.00 – 18.00 hod. kosatky – zdokonalovací od
8-12 let
Martina Navrátilová
17.00 – 18.00 hod. kosatky – zdokonalovací od
8-12 let
Zita Nešťáková
Středa:
13.00 – 13.30 hod. batolata, malý bazének – pulečci
Jitka Kmošková
13.30 – 14.00 hod. batolata, malý bazének – pulečci
Jitka Kmošková
14.00 – 14.30 hod. batolata, malý bazének –
pulečci
Jolana Kozlová
14.30 – 15.00 hod. batolata, malý bazének –
medúzky
Jolana Kozlová
15.00 – 15.30 hod. batolata, malý bazének –
medúzky
Jolana Kozlová
15.30 – 16.00 hod. batolata, malý bazének –
medúzky
Jana Nyklová
16.15 – 17.00 hod. plavání rodičů s dětmi velký
b. – želvičky
Jana Nyklová
16.15 – 17.30 hod. plavecký oddíl Orka,
dvě dráhy
Zděněk Jandík
17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání veřejnost

plavčík
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19.00 – 20.00 hod. aquafitness

Jana Nyklová
Čtvrtek:
17.00-18.00 hod. kurz pro dospělé neplavce

Zdena Šemberová a plavčík
Pátek:
19.00-20.00 hod. kondiční plavání veřejnost

plavčík
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe
nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Pulečci 6-12 měsíců, medúzky 1-2 roku, želvičky 2-4 let, kapříci 4-7 let, delfínci 6-9 let, kosatky
6-12 let zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký oddíl
Orka, kurz pro těhotné, aquafitness.
Přihlášky obdržíte na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kontakt: Jitka Kmošková tel: 737 867 342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 637,
plbazen@tespolicka.cz nebo tel: plavecká škola
731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.
Novinka: v rámci kurzu plavání rodičů s dětmi
je možné využití malého bazénku s teplou vodou.
S jedním dítětem tohoto věku je nutný doprovod
osoby starší 18 let.
O prázdninách se kurzy nekonají.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
zakoupí permanentku na patnáct vstupů. Platnost
permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně
zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás,
vyberte si z naší nabídky.
Z důvodu malého zájmu je od března do odvolání ukončen kurz plavání pro těhotné. V případě
zájmu bude znovu obnoven. Kontakt: 461 725 631
plavecký bazén. Děkujeme za pochopení.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r.o, Polička.

Fotbalová přípravka
Turnaj mladší přípravky 21. 1. – Skuteč
V sobotu jsme se zúčastnili velmi kvalitně obsazeného turnaje ve Skutči. Vinou viróz jsme řešili do
večerních hodin, kdo vůbec bude schopný a zdravý,
aby odehrál tento turnaj. Nakonec vše dopadlo dobře
a jelo se. Turnaj se hrál tím nejspravedlivějším systémem, tedy každý s každým. V koutku duše jsme
doufali ve slušný výsledek, atakovat 3. místo.
Úvodní zápasy bývají důležité na psychiku hráčů
i trenérů. Nám se podařilo první tři duely vyhrát.
Tato vítězství byla podložena tím, že hráči dodržovali pokyny z kabiny. Hra byla pohledná a branky
ještě hezčí. Snad jen zápas s Holicemi jsme si zbytečně zdramatizovali vlastními chybami, ale zápas
jsme rychle uklidnili. Čekali nás však zápasy pravdy.
Zápas s Chrudimí nám vyšel ve všech směrech a soupeře jsme slušnou hrou přehráli.
Žďár n. S. – po odehraných zápasech, asi největší
favorit turnaje. Tedy výzva pro hráče jako hrom. Po
15 vteřinách hry to vypadalo na dokonalé KO.
Nešťastná vlastní branka však tým dokonale
semkla. Zápas to byl velice pohledný, bojovný, šance
na obou stranách. Branky jsme však dávali jen my.
Soupeř měl také šance, ale famózními zákroky je
náš brankář zlikvidoval. Tedy to byl zápas, na který budeme dlouho vzpomínat. Nádhera. Myslím, že
i fanoušci si užili a fandili, seč mohli. Stálo to za to.
Ještě zbýval poslední krok, ten nejtěžší. Zápas se
Skutčí, byl trochu ovlivněn tím, o co jde. Zápas nic
moc, ale povedlo se. Poslední zápas, Pardubice. Sice
bylo rozhodnuto, ale byla by škoda pokazit si výborný herní dojem. 0:0, ale i to se cení. A mohl vytrysknout gejzír radostí. Tak jsme první, no a co? Ještě
třešnička. Cena pro nejlepšího střelce také putuje do
Poličky – Karlík Filip.

Sestava: Jandera – Pavlík, Král, Báča, Hájek –
Další duel s Havl. Brodem vyzněl herně i výsledkoTrnka, Karlík, Mužík, Sedlák
vě pro nás, a postup do zápasu o medaile je náš. Na
Nebudu vyzdvihovat jednotlivce. O tento úspěch
ten jsme však čekali dvě hodiny. Navíc soupeř jako
se postaral tým. Skvělý tým.
hrom. Hráči bojovali, soupeři nic nedarovali, ale jeVýsledky:
jich hráči byli velmi techničtí a rychlí, což rozhodlo.
Polička – Ústí nad Orlicí 3:0 (Pavlík V., Mužík,
Turnaj se nám vcelku povedl. Hra měla nějaký
Karlík)
smysl. Bojovnost a chuť po vítězství mužstvu nechyPolička – Třebíč 4:0 (Mužík, Karlík 3 x)
běla, a proto můžeme všechny hráče pochválit, za
Polička – Holice 5:2 (Král 2 x, Karlík, Sedlák, předvedené výkony.
Báča)
Výsledky:
Polička – Chrudim 3:0 (Král, Mužík, Sedlák)
Polička – Pardubice 4:2 (Pavlík J. 2 x, Mužík,
Polička – Žďár 5:1 (Karlík 2 x, Král, Mužík,
Šedajová)
Báča)
Polička – Solnice 0:2
Polička – Skuteč 2:0 (Mužík, Sedlák)
Polička – Havl. Brod 4:0 (Hájek, Šedajová, MuPolička – Pardubice 0:0
žík 2 x)
Za tento obrovský úspěch patří poděkování celéo 3. místo
mu týmu, který věnujeme našim fantastickým faPolička – Hr. Králové 1:4 (Husák)
nouškům. Děkujeme.
Sestava: Pavlík V. – Pavlík J., Hájek, Husák, Šimek
Konečné pořadí turnaje: Polička, Žďár, Pardubice, – Dospěl, Mužík, Šedajová
Chrudim, Ústí nad Orlicí, Třebíč, Holice, Skuteč
Pavlík J. – nejlepší hráč týmu, Pavlík V. – nejlepší
brankář celého turnaje.
Turnaj ml. přípravek (2009)
Děkujeme fanouškům za povzbuzování.
Chrudim 29. 1.
Trenéři: Pavlík, Karlík, Mlynář
Na slušně obsazený turnaj v Chrudimi jsme se
pečlivě připravovali, abychom nezopakovali herní kolaps ze Svitav. Po příjezdu do haly nás trochu
zaskočil pořadatel výzvou k rychlému nástupu k zápasu. K neúčasti jednoho týmu byl rozpis přeházen,
a tak rychle nastupujeme k úvodnímu duelu, a…vyhráváme. Soupeř z Pardubic byl houževnatý, ale nám
se v tomto zápase dařila střelba, a to rozhodlo. Druhý
zápas s favoritem turnaje, a nakonec i vítězem, nebyl
vůbec jednoznačný. Na šťastný gól z rohu hráči odpověděli zvýšenou aktivitou a soupeře jsme pozlobili.
Druhý gól přišel až v závěru zápasu.

Tenis
21. 1. minitenisový turnaj ve Svitavách. Turnaje se zúčastnily čtyři naše děti. Nejlépe se umístil
Marťa Chalupník na 4. místě, v těsném závěsu byla
Anežka Zahradníčková na 6. místě, na 11. místě se
umístila Štěpánka Vodehnalová a na 13. místě byl
Filda Švejda.
21. 1. babytenisový turnaj v Poličce. Mezi chlapci obsadil Matěj Chadima 12. místo a mezi děvčaty
obsadila Baruška Slavíková 5. místo, Verunka Sršňová a Šárinka Dostálová obsadily shodně 6. místo
a Valerce Zobačové patří 7. místo.
21. 1. Simča Válková vyrazila na turnaj mladších
žákyň nejvyšší kategorie A, který se konal ve Vésce
u Olomouce. Simče se podařilo jako prvnímu hráči našeho oddílu na takto vysokém turnaji vyhrát
jeden zápas. A bylo to ve dvouhře a získala za to 85
bodů do žebříčku.
28. 1. oblastní přebor starších žáků v Poličce. Východočeský přebor je pořádán pro 24 hráčů. Mezi
startujícími byli také tři naši borci – Honza Jelínek, Filda Lopour a Dan Fučík. Pouze Danovi se
podařilo v nabité konkurenci vyhrát jeden zápas ve
dvouhře.
28. 1. oblastní přebor starších žákyň v Žamberku.
Tohoto přeboru se zúčastnily Kačka Kotvová a Simča Válková a spolu ve čtyřhře vybojovaly 3. místo.
Simča přidala ještě jednu výhru ve dvouhře.
4. 2. oblastní přebor babytenistek v Poličce. Za
účasti 12 dívek měla největší šanci na skvělý výsledek Baruška Slavíková, kterou dělil jeden míček od
získání poháru za třetí místo. Nakonec z toho bylo
místo páté. Na 6. místě skončila Šárinka Dostálová,
na 10. místě byla Verunka Sršňová a na 11. místě
skončila Valérka Zobačová.
4. 2. turnaj mladších žáků v Hlinsku. Důša Zahradníček zaznamenal jednu výhru ve dvouhře.
4. 2. turnaj starších žákyň v Letohradu. Šárka
Uhlířová získala 3. místo ve čtyřhře a Kačka Kotvová byla na 3. místě ve dvouhře a ve čtyřhře jí patří
1. místo.

11. 2. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Poličce. Z našich hráček zasáhla do bojů pouze
Simča Válková a zaznamenala zatím svůj nejlepší
výsledek v kariéře. Po čtyřech vyhraných zápasech
se probojovala až do finále, ve kterém sehrála vyrovnanou partii s první nasazenou hráčkou a za
svoji snahu byla odměněna 2. místem a 95 body do
žebříčku. Což je opět rekordní zápis do klubových
tabulek.

12. 2. minitenisový turnaj v Hlinsku. Na tomto
turnaji startovalo 20 dětí a mezi nimi také naše naděje. Anežka Zahradníčková 7. místo, Filda Švejda
10. místo, Marťa Chalupník 11. místo, Míša Kössler
15. místo a Štěpánka Vodehnalová 18. místo.
V pátek 31. 3. v 18.00 h se koná v budově tenisového oddílu výroční členská schůze našeho oddílu.
Všichni členové jsou zváni.
Tenisový oddíl hledá správce (údržbáře) tenisového areálu v letním období 15. 4 – 30. 9. Práce převážně v dopoledních hodinách.
Podrobnosti o pracovní náplni a odměně za ni
případným zájemcům sdělí Zdeněk Jílek na tel. čísle 608 725 973.

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

Plavecký bazén
1. středa

6.00-7.30, 11.00-12.00, 17.30-19.00
kondiční plavání, 19.00-20.00
aquafitness
2. čtvrtek 6.00-7. 30. 14.00-20.00, z toho
17-18 h. zdokonal. kurz pro dospělé
3. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
4. sobota
14.00-20.00
5. neděle
zavřeno
6. pondělí 6.00-20.00
7. úterý
8.00-10.00, 12.00-20.00
8. středa
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
9. čtvrtek 6.00-10.00, 12.00-20.00
10. pátek
6.00-18.00, 18.00-19.00 kondiční
plavání
11. sobota 15.00-20.00
12. neděle zavřeno
13. pondělí 6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
14. úterý
11.00-12.00, 18.00-20.00
15. středa 6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
16. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
17-18 h. zdokonal. kurz pro dospělé
17. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
18. sobota 14.00-20.00
19. neděle zavřeno
20. pondělí 6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
21. úterý
11.00-12.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00
22. středa 6.00-7.30, 11.00-12.00, 17.30-19.00
kondiční plavání, 19.00-20.00
aquafitness
23. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
17-18 h. zdokonal. kurz pro dospělé
24. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
25. sobota 14.00-20.00
26. neděle zavřeno
27. pondělí 6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
28. úterý
11.00-12.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00
29. středa 6.00-7.30, 11.00-12.00, 17.30-19.00
kondiční plavání, 19.00-20.00
aquafitness
30. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
17-18 h. zdokonal. kurz pro dospělé
31. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C.
Veřejnost: Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Přijímáme poukázky Sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a rodinné pasy (sleva 5%).
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení
zakoupené permanentky na bazén nebo kurzy pro
děti a dospělé. Daňové doklady pro pojišťovny za
permanentky hlaste v pokladně před zaplacením.
Děkujeme.

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
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.
Zájemci o kurzy dospělí neplavci a zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel. č. 731 020 030,
461 725 631. Kurz je každý čtvrtek (mimo prázdnin)
od 17.00 do 18.00 hod. pravidelně.
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
• Martina Navrátilová: 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 17.00-20.00 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.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu bude ukončen 19. března
Veřejné bruslení:
středa
17.30-19.00 hod.
sobota
14.00-15.30 hod.
neděle
14.00-15.30 hod.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny na
zimním stadionu a na stránkách T.E.S., s. r. o. www.
tespolicka.cz.
Týdenní rozpis ledové plochy je uveřejněn na
webových stránkách T.E.S., s. r. o. a ve vývěsce zimního stadionu.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Kontakt:
Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Velký úspěch
poličské atletiky

Ubytování „Balaton“
Ubytování „Balaton“ u koupaliště. Ubytování je
vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy.
Chata má tři ložnice, celkem osm 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.

V pátek 3. 2. se Eliška Červená závodící v barvách Atletiky Polička zúčastnila v Ostravě halového Mistrovství Moravy a Slezska, kde startovala ve sprintu na 60 m a 150 m. V konkurenci 80
závodnic z celé Moravy vybojovala zlatou medaili
ve sprintu na 60 m v čase 8,40 s. Později ve stejný
den startovala ve sprintu na 150 m, kde v rovněž
silné konkurenci obsadila 2. místo v novém osobním rekordu 20,63 s.
-kn-

Sobota 4. dubna – Petříkov
Jednodenní autobusová akce
do oblasti Rychlebských hor.
Možnost běžeckého a sjezdového lyžování. Připravena je i pěší
trasa na Paprsek.
Akci vede: Jiří Vrbický
18. března – Jarní přírodou
Na letošní 41. ročník oblíbeného pochodu se
vydáme osobními auty k našim kamarádům do
Jaroměřic. Připraveny jsou pěší trasy 10, 17, 25
a 35 km.
Informace podá Karel Müller
25. března – Zahájení jarní turistické sezony
Pardubického kraje.
V letošním roce je pořadatelem krajské město
Pardubice. Pořadatelé připravili pro účastníky
velice zajímavý program – prohlídky pamětihodností města, jízda historickým trolejbusem
s výkladem, prohlídka závodiště Velké pardubické. Také je připravena plavba lodí Arnošt, které
se zúčastníme. Doprava účastníků je zajištěna
autobusem.
Akci vede Josef Brokl
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.

ZŠ Na Lukách
OPEN ve skoku
vysokém
4. závod ZŠ Na Lukách OPEN ve skoku vysokém – vítězí favoritky K. Šafářová a L. Vyhnálková a překvapivě Ondra Klimeš
Čtvrtého, předposledního závodu se zúčastnilo
v pátek 10. února dvanáct dívek a šestnáct kluků.
V obou skupinách se objevilo po jednom nováčkovi.
Všichni soutěžící předvedli velice slušné výkony. V absolutních hodnotách jsou již tak vysoko,
že je velice obtížné tuto statistiku vylepšit. Rovněž tak v soutěži relativní.
V hodnocení celého seriálu (tedy součtů tří skoků popřípadě relativních hodnot) záleží na dlouhodobé formě a schopnosti prodat tuto během
půl roku. V obou nejmladších kategoriích to dokázali oba vítězové – Magda Otcovská (335 cm)
a Pankrác Boháč (380 cm). V kat. čtrnáctiletých
dívek Lucka Vyhnálková vylepšila svůj vlastí
součet skoků na 445 cm. Absolutně nejlepší byla
tradičně juniorka Kristýna Šafářová – 450 cm.
Ta navíc, ještě s Eliškou Červenou, změnila zápis
v soutěži O nejšikovnějšího výškaře. Eliška má
součet 88 cm a Kristýna 54 cm.
Poslední závod, kde proběhne závěrečný ceremoniál, bude opět v pátek 3. března. Do soutěže
se výkony samozřejmě budou počítat. Každý
účastník obdrží na závěr pamětní list. V kategoriích budou odměněni medailemi první tři a v soutěži „šikovnosti“ jsou připraveny poháry pro prvních pět nejlepších.
Podrobné výsledky jsou opět na stránkách Atletiky Polička – www.atletikapolicka.wgz.cz.
Miloslav Červ

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, 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 s. r. o., Haškova 446, Polička.
-jkd-
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