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Bazén a autobusové nádraží nově
Plavecký bazén v novém kabátě
Jak jsme již informovali v minulém vydání
Jitřenky, proběhla v podzimních měsících rozsáhlá rekonstrukce Plaveckého bazénu v Poličce.
V listopadu se bazén opět otevřel plavcům. Zmizelo i lešení a plavecký bazén se objevil v novém
kabátě. Zcela novým a viditelným architektonickým prvkem je skleněná stěna, která nahradila
stará okna. Stavbu oživila nová fasáda a také nový
vchod. Tak přijďte bazén nejen „okouknout“, ale
přijďte si i zaplavat.

Zahájen zkušební provoz autobusového
nádraží
1. listopadu 2011 byl zahájen zkušební provoz
autobusového nádraží v Poličce. I přesto, že dílčí
stavební práce, zejména stavební úpravy na ulici
Smetanova, nadále pokračují, mohli cestující začít
využívat pro nástup do autobusů pevná stanoviště
na nádraží. Pro přehled o nástupních místech
slouží nová orientační tabule rozmístění autobusových linek.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Občanské průkazy
Od 1. ledna 2012 budeme vydávat nové typy
občanských průkazů. Ještě před tím, než vás budu
informovat o novinkách, které nás čekají, upozorňuji občany, že stávající občanské průkazy budou
platit po dobu v nich vyznačenou.
Občan si bude moci vybrat z těchto druhů občanských průkazů:
1. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem (tento
druh bude vydáván pouze na vlastní žádost
občana, tzn. bude nepovinný a za příplatek).
2. Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
(tento druh se bude vydávat jako běžný občanský průkaz)
3. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů
(tzv. „blesk“) se třemi druhy platnosti:
• 6 měsíců (z důvodu technické závady na
zařízení trvající déle než 7 kalendářních dnů,
v důsledku katastrofy nebo jiné mimořádné
události),
• 3 měsíce (pro občana, který nabyl státní občanství udělením),
• 1 měsíc (z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení a v souvislosti s výkonem volebního práva).

Zástupci krajského úřadu
zhodnotili projekty města Poličky
Pracovníci Krajského úřadu Pardubického kraje
prázdniny na muzejní zahradě. Velmi kvalitní
zabývající se cestovním ruchem a evropskými fon- a oblíbené jsou programy, které CBM připravuje
dy v čele s radním Pardubického kraje pro cestov- pro školní skupiny, významná je i spolupráce
ní ruch JUDr. Miroslavem Stejskalem navštívili ve
s občanskými spolky. Díky všem těmto aktivitám
středu 2. listopadu Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů opravdu žije!
v Poličce a hrad Svojanov. V obou objektech je
Na hradě Svojanově se delegace krajského
realizována dotace v rámci ROP NUTS II Seve- úřadu zajímala o plnění časového i finančního
rovýchod – oblast podpory 3.1. Rozvoj základní
harmonogramu projektu, ale i o propagaci hradu
infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti
a doprovodný program pro návštěvníky. Kastelán
cestovního ruchu. Na dotazy hostů odpovídali
hradu ukázal hostům stavební úpravy a viditelné
zástupci poličské radnice v čele s místostarostkou
pozitivní změny, které se na hradě díky dotaci
Marií Kučerovou.
mohly realizovat. Oblíbenost hradu dokazuje
V CBM delegaci provedl historik PhDr. David
i fakt, že přes rekonstrukci, která zde po celý rok
Junek, který hosty seznámil i s akcemi a výsta- probíhala, je návštěvnost za rok 2011 velmi vysoká
vami realizovanými v uplynulém roce a s plány - 40 000 návštěvníků. Pro srovnání: např. v roce
do budoucna. Představil např. i úspěšný projekt
2007 to bylo 27 000 návštěvníků.
Poličského kulturního léta, který probíhal celé
A nejbližší akce, na které CBM a hrad Svojanov
lákají návštěvníky? Blíží se doba vánoc, proto nesmí chybět adventní výstava a vánoční program.
Využijte tedy možnost naladit se vánočně, určitě
se máte v Centru Bohuslava Martinů a na hradě
Svojanově na co těšit!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

UZÁVĚRKA

příštího čísla Jitřenky:
15. prosince
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Občané se budou fotit přímo na úřadě, protože
nové typy občanských průkazů budou obsahovat
digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu. Toto neplatí u občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (předkládají se dvě fotografie).
Další novinkou bude možnost vydat občanský
průkaz občanům mladším 15 let (z důvodu vycestování v rámci EU) a občanům, kteří nemají trvalý
pobyt na území České republiky.
Občan si bude moci zvolit, zda chce do nového
občanského průkazu zapsat rodinný stav či nikoliv.
Důležitou informací je, že si občan může vyřídit
žádost o občanský průkaz u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (to neplatí
pro občanské průkazy typu „blesk“).
Jakékoliv dotazy vám zodpovíme na telefonním
čísle 461 723 884 nebo na e-mailu op@policka.org
Renáta Nunvářová, DiS.
Úsek cestovních dokladů Polička

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme vám všem radostné prožití vánočních svátků a nový rok 2012 naplněný
zdravím, láskou, štěstím, porozuměním
a spokojeností.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Kučerová, místostarostka
Marie Tomanová, místostarostka
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Náměstí, Úzká ulička a další...
Pane starosto,
jelikož jste neodpověděl ani na jednu z položených
otázek, napíšu je znovu:
Počítal někdo s náklady na přemisťování hranatých květináčů, když už jsou tedy mobilní?
Lze je trvale odstranit z náměstí, aniž by město
muselo vracet dotaci z důvodu nedodržení projektu?
Nebylo by možné vysadit stromky přímo do dlažby, jako je to na druhé straně náměstí?
Proč pořád tvrdíte, že vedení města vzalo v potaz
výsledky ankety o dopravě? Její výsledky dokazují,
že většina lidí (80% v anketě odpovídajících) je proti
dopravě v centru Poličky.
Jestliže důvodem uzavření Úzké uličky byly
stavební práce probíhající v jejím sousedství, pak
v případě jejich ukončení by nemělo nic bránit
znovuotevření této ulice, a pokud jsou důvodem
uzavření stížnosti majitelů okolních nemovitostí na
lidi v uličce močící, zvracející apod., je na místě opět
položit otázku: je přijatelné, aby se obyvatelé libovolné části města domluvili a požadovali uzavření ulic,
ve kterých bydlí?
Václav Beneš
Vážený pane Beneši,
nechci s Vámi polemizovat, zda jsem odpověděl
či neodpověděl na Vaše otázky a také zde nechci
zbytečně marnit prostor na úkor jiných příspěvků.
Zároveň si však v žádném případě nedovolím nepokusit se znovu Vám odpovědět na Vámi formulované
otázky, které dle mého názoru, byly již několikrát
publikovány a v různých odpovědích na ně bylo
reagováno.
Ve věci prvního dotazu, tj. náklady na přemisťování hranatých květináčů, nemohu jinak odpovědět,
než že toto řešení z dílny architekta Kokeše předpokládá možnost mobilního přemisťování těchto květináčů. Myslím, že sám čas prokáže, zda bude tato
možnost někdy využita. Důležité je, že již dochází
k pozvolnému rozrůstání okrasných rostlin, což
má velký význam pro celkový dojem. V tuto chvíli je
velmi předčasné uvažovat, zda po uplynutí nezbytné

lhůty, tzv. udržitelnosti projektu, bude většinová
ke schůzce, ke které jsem Vás přišel osobně pozvat,
vůle tyto nádoby umístit do jiného místa v našem
přičemž nás dělí pouhých cca 20 metrů vzdálenosti.
městě a stromy z těchto nádob vysadit přímo do
Nezbývá mi, než Vám můj názor sdělit touto cestou.
země. Osobně si toto řešení dokážu představit a to
Domnívám se, že od projednání znovuotevření této
nejen z praktického důvodu, ale hlavně, že to naše
uličky, a to za přítomnosti všech majitelů sousedních
město nebude stát žádné finanční náklady.
nemovitostí, uplynul jistý čas cca 2 – 3 roky a nic
Ve věci dopravní ankety z r. 2005 a jejich závěrů
nebrání iniciovat setkání nové a hledat možnou shoodkážu na Jitřenku z června r. 2005, kde tyto závěry
du s majiteli okolních nemovitostí s cílem obnovit
vč. počtu lidí, kteří se této ankety zúčastnili, jsou
funkci této uličky. Toto setkání budu iniciovat a pozveřejněny. Myslím, že na toto téma bylo napsáno
ctivě hledat řešení, se kterým seznámím radu města,
již mnohé a nechci stále opakovat stejné věci. Pouze
případně zastupitelstvo města. Věřím, že se nám pochci zdůraznit, že jsem velice rád, že při rekonstruk- vede nalézt řešení, kterým vyhovíme na straně jedné
ci náměstí byly zohledněny mimo jiné požadavky na – zprůchodnění a na straně druhé nezpůsobíme proprostorné chodníky a také bylo vyhověno požadavku
blémy obyvatelům sousedícím s touto uličkou.
na neobnovení vjezdu do ulice Šaffova.
Jaroslav Martinů
Dalším tématem je uzavření Úzké uličky. Mrzí mě,
starosta města
že jste nepřijal návrh k našemu společnému setkání
Pozn. redakce: Jitřenku 6-2005 lze stáhnout na
a dokonce jste odmítnul i moji poslední nabídku
adrese http://policka.org/jitrenka/2005/

PF města Poličky pro rok 2012
Město Polička se může pro rok 2012 pyšnit
novými a originálními PF. Místostarostka Marie
Kučerová oslovila pro spolupráci při jejich přípravě poličské gymnázium, konkrétně Mgr. Ilonu
Kozákovou a Mgr. Zdenu Kleinovou. Paní učitelky
nám vyšly vstříc a studenti navrhli téměř 100 originálních přání. Výběr byl tedy velmi těžký a úkol
vybrat z tolika povedených návrhů nesnadný. Vedení města Poličky vybralo v posledním kole čtyři
finalisty. Vítězná PF 2012 navrhly Daniela Marešová a Eliška Slezáková, obě studentky sexty. Mezi
finalisty patří i PF od Thi Mink Trang Phaman ze
sekundy, speciální cena za originalitu patří Tereze

Plškové z kvarty. Návrh od Barbory Svojanovské,
která je studentkou prvního ročníku, je zpracováván jako podklad pro parkovací kartičku města
Poličky. Vyhlášení vítězů a předání dárků proběhlo na gymnáziu za přítomnosti místostarostky
Marie Kučerové.
I přesto, že vybrat jsme mohli pouze pár finalistů, ve skutečnosti jsou vítězi všichni studenti, kteří
se do práce zapojili. Děkujeme všem výtvarníkům
za krásná dílka, velký elán a nápady, poličskému
gymnáziu za výbornou spolupráci.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Ještě k Úzké uličce
Chodím na veřejné zasedání našich volených zastupitelů. Dvakrát jsem se ozvala ohledně zpřístupnění Úzké uličky. Jeden z mých návrhů zněl – ráno
(např. v 7 hod.) ji otevřít, večer (třeba v 19 hod.) uzavřít, aby tam nikdo nechodil močit, zvracet, fetovat...
Získala jsem sliby a nic.
Mám další nápad. Hlavní turistická sezóna je od
1. 4. do 31. 10. Prosím o průchod uličkou v této době.
A myslím, že není třeba zdokonalovat její podobu.
Projde se v ní jen ten, kdo bude chtít, ale hlavně aby
se projít mohl.
Helena Benešová

Barbora Svojanovská
Thi Mink Trang Phaman

Tereza Plšková

Eliška Slezáková
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Daniela Marešová

Poličské náměstí
Četla jsem v Jitřence několik příspěvků, které se
týkaly rekonstrukce poličského náměstí. Většinou
byly kritické. Nezdá se mi to spravedlivé a tak připojuji i svůj názor na současný vzhled Palackého
náměstí i přilehlých ulic.
Když byly před mnoha lety vykáceny na náměstí
stromy a prostor kolem radnice zalit asfaltem,
nemohla jsem se s tím dlouho smířit. Radnice
na asfaltu bez stromů mi připadala jako nahá.
Rekonstrukci náměstí jsem proto sledovala velmi
pozorně. Líbilo se mi, že celá akce probíhala za minimálního omezení provozu. Po celou dobu rekonstrukce si každý mohl zajít na úřad, do spořitelny,
do obchodů i knihovny, Konaly se i čtvrteční trhy,
sice na menší ploše, ale kdo přijel z okolních obcí,
nebyl zklamaný, že trh není.
Výsledek rekonstrukce předčil má očekávání.
Pohled na náměstí jako celek, včetně nových fasád většiny domů, je velmi pěkný. Dlažba kolem
radnice působí krásným a uklidňujícím dojmem
a je i příjemná při chůzi. Dostatek laviček, zeleně
i oddechový prostor na jižní straně radnice vytváří pocit pohody a klidu. Udivila mne kritika jednoho z pisatelů, že pítko je jen zařízení na plýtvání
vodou. Mám za to, že se víc vody vyplýtvá kapajícími vodovodními kohoutky nebo protékajícími
splachovadly na WC. Nevadí mi ani dřevěné rošty,
které sice mohou být za deště kluzké, ale za špat-

ného počasí po nich asi nikdo běhat nebude. Jako
ženu vyššího věku mne nadchla bezbariérovost
náměstí i přilehlých ulic a jistě nejsem v tomto
hodnocení sama. Tuto skutečnost vítají určitě
všichni starší lidé, invalidé, vozíčkáři, maminky
s dětmi na kočárcích i s dětmi, které již začínají
běhat nebo jezdí na různých plastových vozítkách.
Za velmi dobře vymyšlené považuji i vydláždění
kruhového objezdu náměstí dlažebními kostkami,
získanými ze starého dláždění, které bylo pod
asfaltem. Mají patinu stáří a navíc tato dlažba
působí jako přirozený retardér pro projíždějící
auta. K autům na náměstí jen tolik, že v dnešní
době nelze očekávat, že právě v Poličce na náměstí
auta nebudou, když jsou všude- v lese, na polích
na parkovištích i tam, kde je parkování výslovně
zakázáno. V rámci rekonstrukce náměstí byla bezbariérově předlážděna i ulice Komenského, která
je nyní příjemnou a atraktivní přístupovou cestou
do parku a ke gymnasiu.
Vždy mne jako poličskou rodačku potěší, když
návštěvník Poličky z ČR nebo z ciziny mé rodné
město pochválí a naopak mne mrzí, když Poličáci
na všem novém vidí jen chyby. Proto za sebe i za
všechny, kterým se zrekonstruované náměstí líbí,
děkuji panu starostovi, zastupitelům i všem, kteří
mají jakýkoliv podíl na na této úspěšné akci.
Jana Filipi, Polička

Události Městské
policie Polička

Dne 21. 10. v odpoledních hodinách prováděli
strážníci běžnou kontrolu dodržování dopravního
značení v centru města na ul. Masarykova. Při jedné z kontrol pojala hlídka podezření, že se řidič před
jízdou posilnil alkoholickým nápojem, což následně
potvrdila orientační dechová zkouška, jejímž provedením byla zjištěna hodnota 0,42 promile alkoholu
v dechu řidiče. Na místo strážníci přivolali hlídku
PČR, která si celou věc převzala k dalšímu řešení.
Pětapadesátiletému řidiči hrozí ve správním řízení
pokuta a zákaz činnosti.
Dne 1. 11. v 13.00 hod. byli strážníci přivoláni do
prodejny COOP Polička na ul. Starohradská. V prodejně byly přistiženy dvě děti školního věku, které
se zde pokusily odcizit zboží. Hlídka MP po zjištění
totožnosti obou hříšníků postoupila celou záležitost
odboru sociálních věcí při MěÚ Polička, neboť přestupek dětí není možné projednat na místě. Rodiče
obou dětí zjistí, co dělají jejich ratolesti po skončení
školního vyučování a jistě nebudou mít z této zprávy radost. Prodejně žádná škoda nevznikla, zboží
děti odevzdaly zpět.
K další krádeži zboží došlo v prodejně Penny
market Polička dne 4. 11. Pozornosti detektiva
prodejny neunikl pětapadesátiletý muž z Bystřice
nad Pernštejnem, který do své bundy ukryl zboží
prodejny v hodnotě 60 Kč. Zboží se snažil pronést
přes pokladnu, kde byl však zastaven a po konfrontaci se k činu doznal. Přivolaná hlídka muže
předvedla na PČR, neboť muž u sebe neměl žádný
doklad totožnosti. Po lustraci a dalších úkonech
bylo přestupkové jednání muže řešeno strážníky
Ano, i tolik kritizovaného náměstí, které je sice
v blokovém řízení. Krádeží bude s blížícím se konpro některá vozidla a jejich tlumiče noční můrou, cem roku bohužel přibývat.
ale zase diky tomu se přes náměstí jezdi pomaleji
Pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách,
a rodiče s dětmi nemusí trnout hrůzou na úzkém
dodržování ubytovacího řádu, veřejný pořádek
chodníku, jako dříve před rekonstrukcí. Blíží se - takové bylo zaměření kontroly na ubytovně Faulkonec roku a my budeme bilancovat. Ano, kritika
hammer na ul. Smetanova v Poličce. Kontrolu zde
je dobrá, ale neměli bychom se nenechat zaslepit
provedli strážníci ve spolupráci s policisty dne
závistí. Pan Jaroslav Martinů si vždy najde čas
5. 11. v nočních hodinách. Z dvou desítek kontroloi na toho posledního z posledních. Ještě jednou
vaných osob byly zjištěny 4, které byly na ubytovně
bych mu chtěl poděkovat za obětavou práci a ať
protiprávně. Dvě z nich byly okamžitě vykázány
se nenechá odradit závistivými řečmi o velkých
z prostor objektu, další dvě osoby, žena a její sedplatech. Většinou kritizuje ten, co sám toho moc
miletá dcera, byly nahlášeny sociálnímu odboru při
nedokázal.
MěÚ Polička, který bude řešit situaci těchto osob
Jiří Schulz
v rámci své kompetence.
Noční jízda do protialkoholní záchytné stanice
čekala 6. 11. na devětadvacetiletého muže z Poličska. Ten si „vykoledoval“ výlet díky pokřikování
a následnému vulgárnímu a hrubému chování vůči
strážníkům na ul. Starohradská v 01.10 hod. Rovněž
dechová zkouška, kterou u muže hlídka MP provednosti a možnosti všech tří systémů, které jsou
la, vyzněla v jeho neprospěch. Výsledkem byla totiž
v současné době dostupné na trhu v ČR.
zjištěna hodnota přesahující 2 promile alkoholu
Projekt Experimentem k poznání je určen pro
v dechu. Muž byl předán lékařskému zařízení, které
pedagogy přírodovědných předmětů základních
mu za nemalou částku poskytlo nocleh k odeznění
a středních škol Pardubického kraje. Realizační
jeho akutní intoxikace.
tým projektu se však rozhodl, že umožní i zájemcům z řad široké veřejnosti seznámit se s tím, co
PF 2012
takový laboratorní experimentální systém umí
Městská policie Polička přeje všem spoluobčaa jak se s ním pracuje ve výuce. Nenechte si proto
nům krásné prožití svátků vánočních, pohodu a klid
ujít tuto jedinečnou příležitost, která se uskuteční
do vašich domovů a do nového roku pevné zdraví
v rámci Dne otevřených dveří na gymnáziu v Po- a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
ličce, kde se projekt Experimentem k poznání
Městská policie Polička
představí.

Kritika je dobrá, ale...
Rád bych poděkoval starostovi města panu Jaroslavu Martinů. Poslední dobou čtu kritické připomínky na starostu našeho města. Je to naše česká povaha kritizovat, ale málo už umíme někoho
pochválit a ocenit za to, co děla dobrého. Já i moje
manželka jsme tělesně postiženi, proto je pro nás
velmi důležitá bezbariérovost pro náš každodenní
život. V poslední době se Polička výrazně změnila,
mizí chodníky, na kterých bylo nebezpečné se
pohybovat, díky úpravě nových chodníků vznikají
nájezdy, které ocení nejen zdravotně postižení, ale
i maminky s kočárky.
Všímám si, že Polička je krásnější, co se týká
nově opravených panelových domů škol a náměstí.

Gymnázium Polička představí projekt
Gymnázium v Poličce získalo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci na grantový projekt „Experimentem
k poznání“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt byl zahájen 1. července 2011 a bude ukončen 31. prosince 2012.
Cílem tohoto projektu je ukázat efektivnější
a atraktivnější možnosti výuky přírodovědných
předmětů a to pomocí moderních laboratorních
experimentálních systémů zaváděných do každodenní výuky fyziky, chemie, biologie a zeměpisu.
Tým sestavený z pedagogů poličského gymnázia
nejdříve vytvoří metodické materiály, které umožní zavedení těchto nových výukových pomůcek
do klasických hodin přírodovědných předmětů
a poté bude s možnostmi využití experimentálních systémů seznamovat další učitele základních
a středních škol v našem kraji a to formou praktických školení.
V minulých měsících proběhlo v rámci tohoto
projektu výběrové řízení na nákup laboratorního
experimentálního systému. Z podaných nabídek
byl vybrán měřicí systém PASCO. Vzhledem k tomu, že na škole jsou již používány systémy ISES
a VERNIER, budou tak mít studenti poličského
gymnázia ojedinělou možnost porovnávat schop-

Tímto tedy zveme nejen děti, studenty, učitele
a rodiče, ale i všechny ostatní zájemce na Den otevřených dveří gymnázia v Poličce, který se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 14 do 17 hod.
za realizační tým projektu
Mgr. Veronika Jílková
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Usnesení rady a zastupitelstva
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva
města Poličky konaného dne 20. října
2011
ZM volí za členy návrhové komise pana
Oldřicha Báču, Jiřího Hejtmánka a Mgr. Jana
Matouše.
ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
Marii Báčovou, ověřením zápisu Mgr. Davida Šafáře a MUDr. Miloslava Kaprase.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2011.
ZM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků
pro:
• Ekocentrum Skřítek Praha, ve výši 9.000 Kč na
podporu činnosti Ekocentra
• SK8 Slalom Polička, ve výši 10.800 Kč na účast
juniorů a žáků na Mistrovství Evropy v Brně
• SRPŠ při Gymnáziu v Poličce, ve výši 8.000 Kč
na divadelní dílnu a hry studentů
• TJ Spartak Polička - oddíl stolního tenisu, ve
výši 6.200 Kč na sportovní činnost žáků a dorostenců
• TJ Spartak Polička – oddíl tenisu, ve výši
20.000 Kč na sportovní činnost s mládeží a dorostem
ZM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro TJ Spartak Polička – oddíl odbíjené, ve výši
20.000 Kč na projekt: minivolejbal pro 1. a 6. třídu
ZŠ.
ZM schvaluje směnu pozemku p.č. 1210/14 v k.ú.
Polička o výměře 4718 m2 ve vlastnictví společnosti KOH-I-NOOR holding a.s., Praha 4, za pozemek p.č. 1210/25 o výměře 5058 m2 v k.ú. Polička
ve vlastnictví města Poličky. Rozdíl ve výměrách
340 m2 ve prospěch města Poličky bude doplacen
v kurzu 590 Kč/m2.
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1168/4 o výměře 34 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí 150
Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti.
ZM schvaluje prodej podílu ve výši 629/
22820 na stavebních parcelách č. 2860,2861,
2862,2863,2864 v k.ú. Polička majitelům bytové
jednotky č. 900/2. Kupní cena činí 150 Kč/m2
s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitosti.
ZM odvolává stávající členy Osadního výboru
v části města Střítež.
ZM schvaluje nově zvolené členy Osadního výboru v části města Střítež:

Poděkování
V souvislosti s mým odchodem z Poličky bych
chtěla poděkovat řediteli ZŠ Na Lukách panu
Eduardovi Střílkovi, panu školníkovi Vráťovi Zaalovi a všem klientům a příznivcům Dětského informačního centra o.s., Domečku Polička a firmy
Kontrasty M s.r.o. Za pomoc při mé práci, za důvěru v mou osobu a v mé zaměstnance, za toleranci.
Díky vám pro mě nebyla moje práce jen prací, ale
hlavně příjemným setkáváním s milými lidmi.
V současné době je aktivní pouze firma Kontrasty M, která poskytuje služby dětem s handicapem
a rodinné služby (hlídání dětí – p. Lucie Neumeisterová, tel. 605 007 414).
Ráda bych také poděkovala starostovi a poslanci panu Jaroslavu Martinů, bez jehož podpory by
naše práce nebyla možná. Byl to právě nápad pana
starosty – zajistit pracovní příležitost pro osoby
se zdravotním omezením, který mě inspiroval
k založení firmy Kontrasty M. Firmy, kde každý
zaměstnanec je druhému přítelem.
Přeji všem hodně štěstí, zdraví a sil do nového
roku 2012.
Radka Vrabcová
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Alena Červová, Josef Jaščevskyj, Josef Vostřel,
RM schvaluje Organizační směrnici č. 3/2011
Jiří Haupt, Ladislav Kováč, Marek Mlynář a Ol- - Inventarizace majetku a závazků, dle důvodové
dřich Kopecký.
zprávy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
ZM volí předsedou Osadního výboru v části měs- podpory z programu Zelená úsporám se Státním
ta Střítež pana Josefa Jaščevského.
fondem životního prostředí České republiky Praha,
ZM souhlasí se záměrem pořízení nové lesnické
na akci „Revitalizace bytového domu Polička, Sídlištechniky pro práce v městských lesích za před- tě Hegerova čp. 1010-1013“, dle důvodové zprávy.
pokladu poskytnutí dotace z Programu rozvoje
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí podvenkova.
pory z programu Zelená úsporám se Státním fondem
životního prostředí České republiky Praha, na akci
Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady
„Revitalizace bytového domu Polička, Sídliště Hegeměsta Poličky konané dne 7. 11. 2011
rova čp. 969, 974 - 976“, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí dokumenty škol a školských
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
zařízení zřízených městem Polička:
o dílo se společností OLSPOL s.r.o., Svitavy na akci
Výroční zprávu Masarykovy základní školy Polič- „Přístavba smuteční síně v areálu centrálního hřbitoka za školní rok 2010/2011,
va v Poličce“, dle důvodové zprávy.
Výroční zprávu Základní školy Na Lukách PoličRM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
ka za školní rok 2010/2011,
o dílo se společností EVT Stavby s.r.o. Svitavy, na
Plán činnosti Základní umělecké školy B. Marti- akci „Oprava místních komunikací v Poličce dotčenů Polička pro školní rok 2011/2012,
ných stavbou kanalizace“, dle důvodové zprávy.
Hodnotící zprávu Střediska volného času MozaiRM schvaluje uzavření Dohody o postoupení práv
ka Polička za školní rok 2010/2011.
a povinností z investorství s ČEZ Distribuce, a.s. se
RM schvaluje Smlouvu č. 09038243 o poskytnu- sídlem Děčín, zastoupenou společností VČE-montátí podpory ze Státního fondu životního prostředí
že, a.s. se sídlem Pardubice. Jedná se o přípojku NN
ČR na projekt „Realizace úspor energie - Základní
k čerpací stanici na p.p.č. 288/1 v k.ú. Polička v ulici
škola Na Lukách Polička“.
Družstevní v rámci akce „Rozvoj a rekonstrukce kaRM schvaluje uzavření Dodatku k Nájemní
nalizační sítě - Polička“.
smlouvě ze dne 10. 10. 2002 uzavřené mezi městem
a/ RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouPolička a Divadelním spolkem Tyl Polička, dle důvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-200 8593/
vodové zprávy.
VB/02 mezi městem Polička jako budoucím
RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smloupovinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce,
vy o nájmu části areálu zimního stadionu mezi
a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněměstem Polička jako pronajímatelem a HC Spartak
ným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
Polička jako nájemcem, dle důvodové zprávy.
b/ RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společsmlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12ností IPAK spol. s r.o., Sezemice na akci „Výměna
200 8595/VB/02 mezi městem Polička jako
vchodových dveří smuteční síně v areálu centrálníbudoucím povinným z věcného břemene a ČEZ
ho hřbitova v Poličce“ dle důvodové zprávy.
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, jako budouRM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
cím oprávněným z věcného břemene, dle důvoo dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vydové zprávy.
soké Mýto na akci „Stavební úpravy autobusového
c/ RM schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlounádraží v Poličce“ dle důvodové zprávy.
vy o zřízení věcného břemene č. IV-12-200 9388/
RM, na základě doporučení hodnotící komise,
VB/01 mezi městem Polička jako budoucím poruší výběrové řízení na provozovatele veřejného
vinným z věcného břemene a ČEZ Distribuce,
osvětlení v Poličce dle důvodové zprávy.
a.s., se sídlem Děčín 4, jako budoucím oprávněRM schvaluje přidělení veřejné zakázky na
ným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.
dodavatele akce Zajištění služeb technického dozoru investora na projekt „Realizace úspor energie
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pro- Mateřská škola Luční a Mateřská škola Čtyřlístek
nájem plochy východní stěny nemovitosti - stavby
Polička“ firmě APOLO CZ spol. s r.o., Polička.
občanského vybavení - na stavební parcele č. 1589/2
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na
v obci a k. ú. Polička o výměře cca 4 m2. Smlouva
akci Zajištění služeb technického dozoru investora
bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude
na projekt „Realizace úspor energie - Mateřská
činit 4.000,-/Kč/rok.
škola Luční a Mateřská škola Čtyřlístek Polička“
RM schvaluje dle důvodové zprávy uzavření
mezi městem Polička a firmou APOLO CZ spol. Smlouvy o užívání autobusových stání na autobusos r.o., Polička.
vém nádraží v Poličce mezi městem Polička a těmito
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a pro- dopravci:
vozu sběrného místa kolektivního systému Eko- • ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s.,
lamp s firmou EKOLAMP s.r.o., Praha 2.
• ZLATOVÁNEK, s. r. o. Polička,
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
• ČSAD Vsetín, a. s., Vsetín,
rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2011.
• TOURBUS, a. s. Brno-Trnitá,
• ZDAR, a. s., Žďár n./Sázavou,
Usnesení přijatá na 20. schůzi Rady
• Jaroslav Hnát, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA a opraměsta Poličky konané dne 24. října 2011
vy motorových vozidel,
RM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu
turistické informační tabule z majetku obce Oldřiš
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem
do majetku města Poličky.
Polička a SDH Polička. Předmětem výpůjčky je
RM pověřuje tajemníka MěÚ vydáním vnitřní
objekt sociálního zařízení na hasičské zahradě
směrnice „Etický kodex zaměstnance“, dle před- v Poličce.
loženého návrhu.
RM doporučuje ZM schválit uzavření Kupní
RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dár- smlouvy na prodej části pozemku p. č. 6277/1 v obci
kových balíčků v hodnotě 1.500 Kč pro jednotlivé
a k. ú. Polička označeného dle GP č. 1949-121/2011
členy Sboru pro občanské záležitosti.
jako č. 6277/8 o výměře 1199 m2 mezi městem PoRM souhlasí se zajištěním správy bytů v bu- lička jako kupujícím a společností České dráhy, a. s.,
dovách spravovaných příspěvkovou organizací
Praha 1, jako prodávajícím. Kupní cena bude činit
Hrad Svojanov od 1. 1. 2012 touto příspěvkovou
135.000 Kč.
organizací.
RM schvaluje Dodatek č. 14 Organizační směrniKompletní usnesení jsou k dispozici k nahlédnutí
ce č. 4/2008 - Oběh účetních dokladů.
na sekretariátě starosty města.
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Program rozvoje Pardubického kraje
Město Polička jako dotčená obec s rozšířenou
působností, obdrželo od Ministerstva životního
prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, sdělení, že návrh koncepce „Program rozvoje Pardubického kraje“ byl podroben posouzení vlivů
na životní prostředí podle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů a hodnocení důsledků
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Na základě
návrhu koncepce, vyjádření dotčených správních
úřadů, dotčených územně samosprávných celků
a veřejnosti, zpracovaného vyhodnocení a výsledků veřejného projednání, vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 21
písmena d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
ŽP), ve znění pozdějších předpisů, SOUHLASNÉ
STANOVISKO k návrhu koncepce „Program rozvoje Pardubického kraje“ za dodržení podmínek
uvedených ve zmíněném stanovisku.
Do výše uvedeného stanoviska je možné nahlížet na Městském úřadu Polička, odboru územního
plánování, rozvoje a životního prostředí, č. dv. 41,
a to v úřední dny (pondělí, středa – 8.00-17.00
hod.) nebo mimo úřední dny po telefonické domluvě na tel. č.: 461 723 816.
Do stanoviska lze také nahlédnout v informačním systému SEA na internetových stránkách
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php,
kód koncepce MZP115K.
Ing. Marta Mastná
vedoucí odboru ÚPR a ŽP

Plavecký bazén - výsledky ankety
V říjnu letošního roku vyhlásilo informační
centrum anketu, která poodhaluje chování obyvatel města, či spádové oblasti, v otázce využívání nabídky plaveckých bazénů v Poličce a okolí,
kde Polička oproti ostatním nabízí pouze možnost plavání (vyjma samostatné sauny a plavání
kojenců a batolat).
V minidotazníku bylo položeno 7 otázek na
četnost plavání v Poličce a návštěv okolních
bazénů, s kým lidé navštěvují bazény nejčastěji,
a které relaxační prvky nejvíce využívají sami,
či jejich děti.
Z uvedených odpovědí vyplynulo, že 18 % lidí,
kteří dotazník vyplnili, nechodí do poličského
bazénu vůbec, 22 % pouze 1 - 2x ročně, 14 %
cca 6x ročně, 18 % cca 1 - 2 x měsíčně a cca 1/3
(32 %) dotázaných 1x týdně nebo častěji. Celková
návštěvnost bazénu cca 18.000 vstupů ročně naznačuje, že ankety se více zúčastnili ti, pro které
je plavání a koupání využívanou a oblíbenou
rekreační činností. Z odpovědí na další otázku je
zřejmé, že nejvíce lidé chodí do bazénu sami nebo

Památky očima
mladých

s rodinou, zřídka s jinou osobou a v partě vůbec
(pouze jedna odpověď).
Pokud se podíváme na to, jak často navštěvují
Poličáci bazény v okolí, pak nejčastějšími odpověďmi jsou: od 1 - 2 krát za měsíc po 1 - 2 krát
za rok. Přitom bazén ve Svitavách letos využilo
20 % dotázaných (94 návštěv), každý druhý navštívil alespoň jednou nový bazén v Litomyšli
54 % (101 návštěv) a 60 % bazén v České Třebové
(153 návštěv). Několik lidí uvedlo také bazén
v Ústí nad Orlicí, ojediněle i jiná místa. Četnost
návštěv bazénů v okolí je většinou od jedné do
šesti návštěv za letošní rok, někteří plavci jezdí
za koupáním do Svitav, do Litomyšle nebo České
Třebové pravidelně (četnost 10 - 60 x za rok).
Naprostá většina dotázaných jezdí do okolních
bazénů s rodinou/dětmi (přes 60 %) nebo s jinou osobou (přes 30 %). V bazénech využívají
návštěvníci všechny prvky, mj. také navržené pro
zatraktivnění poličského krytého bazénu, a to
velmi podobně v následujícím pořadí dle počtu
z celkových 50 odpovědí: vířivka (41), plavecký
bazén (38), tobogán (36), parní sauna (32), dětský bazén (26). Děti, pokud jedou s dospělými,
preferují atraktivity v následujícím pořadí: tobogán (39), dětský bazén (36), vířivka (32), plavecký bazén (26), parní sauna (16).
Celkem bylo vyplněno 50 dotazníků. To na
první pohled naznačuje menší zájem o účast
v anketě. V dobrovolných anketách (mimo snadno manipulovatelná internetová hlasování) to
však není moc překvapivé, protože zde lidé nevyjadřují aktuální názor, proti ničemu neprotestují,
nejsou ovlivněni názorem médií, ale přímo popisují způsob svého chování. To je cenné, protože
v praxi názory vždy nekopírují vlastní chování.
50 náhodně vyplněných dotazníků je sympatické
číslo také kvůli k dalším faktům (žádný tazatel,
nutnost vyplnit a vystřihnout dotazník, navštívit
informační centrum, ochota zajímat se, být aktivní, uspěchaná doba, dotazník nevyplňují kojenci,
batolata, děti, ti co nečtou Jitřenku apod.). Určitá
nepřesnost výsledků je samozřejmě možná díky
faktoru zájmovosti - lze očekávat, že se více zapojili ti, kteří chodí častěji plavat.

Město Polička se přihlásilo do výtvarné soutěže
pro členská města Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska na téma Památky očima
mladých. Garantem celostátní soutěže je město
Kutná Hora. Soutěže se mohou zúčastnit mladí
výtvarníci ve třech věkových kategoriích: 6-10 let,
11-14 let, 15-18 let. Svá díla mohou předložit nejen
školy a zájmové kroužky, ale i jednotlivci. Na základě dohody o spolupráci s Centrem Bohuslava
Martinů v Poličce, mohou jednotlivci odevzdat
své práce do 30. dubna 2012 právě zde. V CBM
proběhne i jejich výstava.
Každý autor při odevzdání obrázku vyplní registrační formulář, který bude nalepen na zadní
stranu. V místním kole vybere porota v každé
kategorii tří vítězná díla, které zašle město Polička
do celostátního kola.
Závěrem lze konstatovat, že třetina dotázaných
Podmínky účasti: výtvarné práce budou ve
chodí do poličského bazénu pravidelně alespoň
velikosti A3 (297 x 420 mm). Je možné zvolit
1 x týdně, že řada obyvatel našeho města dává
libovolnou techniku výtvarné práce, obrázky
přednost bazénům v okolí pro jejich širší nabídku
nebudou paspartovány. Každý autor může pre- relaxačních možností, že Poličáci si zvykli kromě
zentovat maximálně tři. Zaslaná díla se nevracejí, České Třebové jezdit do bližší Litomyšle, a že do
budou využity pro nekomerční účely – výstavy či
okolních bazénů se jezdí ve větším počtu osob
reprodukce v tisku.
- s rodinou, nebo s někým dalším.
Ing. N. Šauerová,
Mgr. Jan Matouš
tisková mluvčí města
Informační centrum Polička
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Zprávy z IC
Čokoláda
Informační centrum má novinku - suvenýr jako
laskominu. Čokoláda je častým dárkem, který
potěší většinu obdarovaných a co teprve, když je
z Poličky a zabalená v pěkném obalu. To nedostane každý. Čokoláda je klasické velikosti a gramáže
100 g a stojí 59 Kč.
Vybrat lze z 3 druhů: hořká 53%, mléčná 35%
a bílá 29,5%. Čokoládu vyrábí Pralinkárna Litomyšl, trvanlivost je 1 rok od data výroby. Z pohledu trvanlivosti budeme mít k dispozici stále
omezené množství, proto se vyplatí neváhat a čokoládu včas zakoupit. V případě zajištění většího
množství čokolád (firemní dárky apod.) je třeba
objednávat 3 týdny předem.
Kalendář
Nástěnný kalendář informačního centra VYSOČINA na rok 2012, je podobně jako v minulých
letech již z poloviny vyprodaný. Kalendář na 12
listech ve fotografii zachycuje krajinné záběry
jak z bližšího okolí Poličky - krajina u Březin, Telecího, u Daňkovic, od Trpína nebo u Javorka, tak
z okolí vzdálenějšího - Jezdovický rybník u Třeště,
pohled z Malé Wilsonky na Dalešickou přehradu
apod. Autorem fotografií je Jaroslav Horák. Ti,
kteří by si chtěli zakoupit kalendář Vysočina na
rok 2012, mají nejvyšší čas. Máme jej v omezeném množství, rychle mizí a jak se již v minulých
letech řada lidí přesvědčila, v lednu bývá takřka
vždy vyprodán.
Trička
Po několika letech máme v nabídce opět poličská trička, tentokrát v novém provedení s obrázkem na hrudi. Trička jsou v moderních odstínech
barev - oranžová, zelená, červená a modrá.
Všem občanům města a našim návštěvníkům
přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku zdraví, radost, štěstí a jen samé pozitivní zprávy a informace.
Mgr. Jan Matouš
Informační centrum Polička

Exkurze do firem
pro žáky ZŠ a SŠ
Krajská hospodářská komora Pardubického
kraje a školy Pardubického kraje společně vstoupily do poslední výzvy projektu Volba povolání
v Pardubickém kraji a počínaje měsícem září
2011 až do měsíce června 2012 zahájily exkurze
ve firmách technického zaměření. Exkurze jsou
pro žáky ZŠ a SŠ uskutečňovány jako důležitý
prostředek propojování praxe s teorií, kterou žáci
získávají při vyučování a pomáhají s výběrem budoucího povolání.
Žáci mají možnost blíže se seznámit s podmínkami a způsobem práce některých speciálních
zařízení a podniků. V rámci projektu mají exkurze v provozech své důležité a nezastupitelné
místo. Více informací o projektu lze nalézt na
www.vppk.cz.
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Novinky na hradě Svojanově
Hrad Svojanov má slavnostní osvětlení
V letošním roce došlo k vybudování nového
slavnostního osvětlení hradu Svojanova. Nasvíceny jsou nejdominantnější stavby hradu – věž,
palác, vstupní budova a dům zbrojnošů. Osvětlení
je citlivě provedeno formou nenápadných halogenových lamp. Noční krajina Svojanovska tak dostala novou dominantu. Osvětlena je rovněž nově
vznikající komunikace podél vnějšího hradebního
obvodu.
Akci realizovalo město Polička za finančního
přispění Nadace ČEZ. Osvětlení bude užíváno
zejména při slavnostních příležitostech, státních
svátcích či při pořádání kulturních akcí v areálu
hradu. Oficiální spuštění osvětlení hradu proběhne v sobotu 10. prosince v 16.00 hodin.

nejednalo o klasickou studnu, ale o cisternu na
shromažďování dešťové vody. I přesto se podařilo
odkrýt a objasnit kus historie nejstarších dějin
hradu. Pravou studnu hrad zřejmě vůbec neměl,
vždyť převýšení hradního kopce nad hladinou
vody říčky Křetínky činí 100 metrů!
Objevenou studnu bylo rozhodnuto zachovat
a prezentovat návštěvníkům hradu. Z prostředků
příspěvkové organizace Hrad Svojanov bylo vyspraveno tělo studny, vystavěn věnec nad studnou
a byla pořízena ozdobná krycí mříž, kterou zhotovil umělecký kovář Petr Cach.
Hrad Svojanov tak díky probíhající rekonstrukci
a neuvěřitelné náhodě získal novou pozoruhodnou
atrakci pro návštěvníky.

ní vánoční dekorací a od průvodců i průvodkyní se
dozvíte také pár zajímavostí o starých českých vánočních zvycích. Ve stejném období bude probíhat
výstava betlémů od betlémářů z Poličky a okolí.
Výstava proběhne v sále domu zbrojnošů a bude
součástí prohlídky hradu. Instalován bude bohatý
soubor různorodých betlémů – dřevěné, papírové,
betlém pletený atd.
V sobotu 10. prosince od 14.00 hodin proběhne v obnoveném horním sále domu zbrojnošů
adventní koncert komorního sboru Carpe diem
pod vedením sbormistra Karla Pecháčka. Při této
příležitosti bude horní sál domu zbrojnošů vůbec
poprvé v historii hradu otevřen pro veřejnost! Při
poslechu tradičních vánočních skladeb si můžete
prohlédnout zrenovované prostory dochované

Novinky v hradní instalaci
Tak jako každý rok po úspěšné sezóně i letos
došlo k pořízení nových exponátů do interiérové
instalace hradu Svojanova. V uplynulém měsíci
bylo do pokojů v 1. patře paláce umístěno několik

Slavnostní osvětlení hradu

Vánoce na hradě

Hradní studna
Hrad Svojanov patří k nejstarším královským
hradům u nás. Z původní gotické stavby se dodnes
dochovala břitová věž, mohutná hradba a částečně
obytný palác ukrytý ve zdivu pozdějšího empírového zámečku.
Hrad až donedávna neměl vlastní studnu. Přitom bylo téměř zcela jisté, že v minulosti na hradě
studna byla. Vždyť absence studny by výrazně
snížila obranyschopnost gotické pevnosti. Studna
byla dokonce popisována v dobových dokumentech z 19. století. Byla v nich uvedena i poměrně
detailní lokace – v prostoru mezi branami paláce
na horním nádvoří. A v těchto místech skutečně až
donedávna každou zimu odtával sníh a objevovalo
se holé kolo.

v autentickém stavu z 15. - 17. století. připomínám,
že ve stejný den v 16.00 hodin dojde k oficiálnímu
spuštění slavnostního osvětlení hradu.
Hrad Svojanov můžete navštívit do 11. prosince
o víkendech od 10 do 17 hodin. Poté bude hrad
uzavřen a jeho brána se pro veřejnost otevře opět
od 1. března.

Umělecký kovář Petr Cach osazuje mříž
studny
V současné době hrad prochází postupnou
rekonstrukcí. Letos bylo mimo jiné provedeno odvedení dešťové vody z horního nádvoří a následně
poté nová úprava povrchu. Při výkopových pracích
se jednoho dne v dubnu 2011 propadlo před palácem kolo bagru do podivného otvoru v zemi. Bagr
se podařilo vyprostit a vzápětí poté se zjistilo, že
tato nehoda pomohla neuvěřitelnou náhodou
objevit středověkou zásobárnu vody, tedy „hradní
studnu“. Je z části vytesaná do skály, zčásti vyzděna lomovým kamenem. Její hloubka nyní činí 12
metrů, ale dno je pokryté několik metrů hlubokou
vrstvou bahna. S největší pravděpodobností se
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Miloš Dempír

Dětský koutek v ložnici
nových dekoračních předmětů. Asi nejatraktivnější a zejména pro děti bezesporu nejzajímavější
je velký starožitný model nejstarší bitevní lodi na
světě, plachetnice Victory z roku 1765, který zdobí
pánskou pracovnu. V ložnici zase přibyl krásný
proutěný kočárek pro panenky. Do stejné místnosti byla pořízena nová toaletní souprava stylově
odpovídající 2. polovině 19. století a tvořící důstojný doplněk k umělecky hodnotné empírové posteli.
Do několika komnat byly doplněny stylové lampy.
Po rekonstrukci v letošním roce došlo k podstatné proměně hradních interiérů. Prostory jsou
nyní kompletně elektrifikovány, jsou zajištěny
alarmy proti krádežím i požárům. Stěny pokojů
byly vymalovány ozdobnými dekorativními rámy
vhodně doplňujícími historické nástropní malby
a renovací prošly i dveře a okna.
V posledních letech byly pořízeny četné umělecké předměty do památkové instalace hradu
Svojanova. Vzniká tak postupně vlastní hradní
kmenový fond. Starožitnosti jsou zakupovány
díky prostředkům získaným ze vstupného či pořádaných kulturních akcí. V letošním roce si hrad
prohlédlo již bezmála 40 000 návštěvníků.
Advent
V předvánočním období, tak jako každý rok,
probíhá na Svojanově Hradní advent. Na co se
můžete těšit letos? O víkendech od 26. listopadu
do 11. prosince budou probíhat adventní prohlídky.
Všechny vnitřní prostory budou vyzdobeny tradič-

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

Úprava cest na
starém hřbitově
Během podzimních měsíců bylo na starém
hřbitově provedeno zadláždění hlavní cesty
spojující opravené části u kostela a hrobu Bohuslava Martinů s druhou severní vstupní branou.
V budoucnu by podle projektu měla být stejně
upravená spojnice od kostela ke kříži v centru
hřbitova. Na hlavní cesty by měla navázat oprava
vedlejších, v projektu navržených s povrchem ze
zpevněné kamenné drti.
Dále by zde měla být opravena hřbitovní zeď,
provedena výsadba stromů, doplněno veřejné
osvětlení v blízkosti kostela a další drobná úprava veřejného prostranství.
Mgr. Jan Matouš,
člen rady města

Kalendář akcí
Prosinec 2011

Tylův dům
Pátek 2. prosince od 19.00 do 22.00 hodin,
velký sál TD
KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 3. prosince od 14.00 do 17.00 hodin,
velký sál (stolová úprava)
ČERTOVSKÝ REJ
Zábavné odpoledne plné čertovského
skotačení, dovádění s tancem a soutěžemi
pro malé. Děti by měly přijít v maskách,
bude se vyhodnocovat nejkrásnější čertík! A možná přijde i Mikuláš a obdaruje
hodné děti drobným dárkem.
Vstupné: masky zdarma.... ostatní 40 Kč
Středa 7. prosince v 10.30 hodin, velký sál TD
ALKOHOL JE MOCNÝ PÁN
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště Polička ve spolupráci s Tylovým
domem připravily pro žáky střední školy
pořad zaměřený na prevenci alkoholové
závislosti.
Hlavním protagonistou pořadu je písničkář a bavič PEPA ŠTROSS
Středa 7. prosince v 17.00 hodin, malý sál TD
B. MARTINŮ A MY
Koncert žáků a učitelů ZUŠ B. M. Polička
věnovaný výročí narození B. Martinů.
Akci pořádá Základní umělecká škola
Polička ve spolupráci s Tylovým domem
Pátek 9. prosince od 19.00 do 22.00 hodin,
velký sál TD
KURZ TANCE A SPOL. VÝCHOVY
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 10. prosince v 10.30 hodin, velký sál TD
FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ
S MAJDOU
Na úspěšnou Kouzelnou školku s Majdou
a Františkem navazuje nové divadelní
představení Františkovo čarování s Majdou. Hodinový pořad, kde se střídají
vtipné dialogy Majdy a Františka a známé
písničky které děti znají z Kouzelné školky.
Vstupenky v předprodeji v IC Polička
(cena 135 a 145 Kč)

VÝSTAVY

Sobota 10. prosince v 16.00 hodin, velký sál TD
VÁNOCE S MORAVANKOU
Přijďte si v sobotu do velkého sálu Tylova
domu užít příjemnou vánoční atmosféru
za doprovodu dechové hudby Moravanka
Jana Slabáka.
Vstupné: 150 Kč v předprodeji, 180 Kč
v den koncertu
Pondělí 12. prosince v 19.00 hodin, velký sál TD
SVĚTÁCI
Divadelní hru uvádí Divadelní spolek
E. Vojana Brněnec.
Držitelům abonentních vstupenek PODZIM 2011 se omlouváme za změnu, ale
Charleyovu tetu z technických důvodů
nelze uvést do konce roku 2011.
Bonusová hra uvedena v abonentním
divadelním cyklu POZDIM 2011
Prodej zbylých vstupenek:80 Kč
Pátek 16. prosince od 19.00 do 23.00 hodin,
velký sál TD
DOKONČENÁ KURZU TANCE
A SPOL. CHOVÁNÍ
Zveme všechny rodiče, příbuzné a přátele
absolventů kurzu na slavnostní zakončení
podzimního běhu tanečních. Všichni
budete mít možnost zopakovat si taneční
prvky nejen klasických tanců. K tanci
i poslechu zahraje COMBO 2.
Přístupno veřejnosti
Vstupné: 150 Kč (s místenkou 180 Kč)
Sobota 17. prosince ve 20.00 hodin, velký sál TD
KONCERT MARIE ROTTROVÉ
a skupiny NEŘEŽ
Přeložený koncert ze září 2011. Jeden
z posledních koncertů paní Marie Rottrové, kterým ukončuje své podzimní turné.
KONCERT JE VYPRODÁN
Pondělí 19. prosince v 17.00, velký sál TD
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
B. Martinů Polička
Vánoční náladu zprostředkují žáci všech
oborů ZUŠ B. M. Polička.
Akci pořádá ZUŠ B. Martinů Polička ve
spolupráci s Tylovým domem.
V pásmu se Kateřina a Miloš MOTANI
s žáky a studenty vydají do Jižní Ameriky
ve své live diashow.
Pro střední školy a učiliště
Vstupné: 45 Kč

Kino Polička
Čtvrtek 1. prosince v 8.15 a 10.00 hodin
ŠMOULOVÉ
Na plátna kin se dostávají všem dobře
známí modří hrdinové - Šmoulové.
Představení pro děti z MŠ a I. st. ZŠ
Animovaná komedie, 102 minut, přístupný. Vstupné: 40 Kč
Úterý 6. prosince v 19.00 hodin
OCELOVÁ PĚST
V drsném a napínavém akčním snímku
z blízké budoucnosti se představuje bývalý boxer, jehož milovaný sport ovládli
dva a půl metru vysocí oceloví roboti…
Sci-fi akční, 127 minut, český dabing,
přístupný. Vstupné: 70 Kč
Neděle 11. prosince v 19.00 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Cílem scénáristy a režiséra Roberta
Sedláčka bylo natočit maloměstskou satiru. Nakonec natočil film, který slibuje
dramatickou road-movie o hledání míry
viny a ospravedlňování sebe sama. A základní sdělení? Přece: Rodina je základ
státu.
Drama, ČR, 107 minut, přístupný od 12
let. Vstupné: 60 Kč
Úterý 13. prosince v 19.00 hodin
PŮLNOC V PAŘÍŽI
Mladý pár, který se má na podzim brát,
přijíždí do Paříže. Gil je nevýznamným
spisovatelem, který miluje Paříž a chtěl
by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem
Inez jeho romantickou představu nesdílí. Režie a scénář: Woody Allen
romantická komedie, 100 minut, české
titulky, do 12 let nevhodný. Vstupné:
70 Kč
Čtvrtek 15. prosince v 18.00 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Příběh filmu sleduje osudy výjimečně
zvídavého mladého reportéra Tintina
a jeho věrného psího společníka Filuty.
Animovaná komedie, 107 minut, český
dabing, přístupný. Vstupné: 70 Kč
Úterý 20. prosince v 19.00 hodin
DŮM
Dům je intimním dramatem otce a dcery,
příběhem o lásce, střetu snů různých generací a neutuchající touze po svobodě.
Drama, ČR, 100 minut, do 15 let nepřístupný. Vstupné: 70 Kč

Úterý 29. 11. v 19.00 hodin, velký sál TD
ČILE PO CHILE
Kateřina a Miloš MOTANI - nejnovější fotograficko-filmová diashow z cesty napříč
nejrozmanitější zemí světa, prošpikovaná
spoustou veselých i napínavých příběhů.

Výstava obrazů
Krajina - Petr Bernard
Salónek B. Martinů v Tylově domě od 1. 11. do
23. 12. 2011
Výstava fotografií
Krajina v nezvyklém úhlu
Stanislav Odvářka
Přísálí velkého sálu Tylova domu od 4. 12. do
23. 12. 2011
Vernisáž: neděle 4. 12. 2011 v 15.00 hodin
Výstava výtvarného oboru, kterou se žáky připravili učitelé P Palcová, K. Musil a P. Fiala
Výtvarné bonbónky
Malý sál Tylova domu od 7. 12. do 19. 12. 2011
Vernisáž: středa 7. 12. 2011 v 16.00 hodin

Ať jsou letošní vaše vánoce plné radosti
v srdci, milých úsměvů a krásných dárků.
Příjemné prožití svátků vánočních přeje
Tylův dům

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

7

Program RC MaTami

Kam
v Českomoravském
pomezí

Pravidelný program
FITMATAMI aneb cvičení pro rodiče s dětmi
každé pondělí 9.30 – 11.30
Pravidelné fitness lekce určené pro rodiče, kteří
se chtějí udržet v kondici a strávit smysluplný čas se
svými dětmi. Cvičí se střídavě s dětmi i bez nich.
Povede: Mgr. Dana Matejsková

LITOMYŠL
3. 12. od 10.00 – 16.00 hod./zámek
Barborkové slavnosti na zámku, Zámecké sklepení v moci pekelné
Staročeské trhy v arkádách zámku, koledy, pohádka, radovánky na nádvoří
a další…
5. - 9. 12. od 9.00 – 18.00 hod./Lidový dům
Benefiční PRIMA BAZAR
Bazar přebytečných věcí. Výtěžek bude
použit na dovybavení Nového kostela
Církve bratrské.
10. 12. od 8.00 – 16.00 hod./ Smetanovo nám.
– dolní část
Adventní trh
Řemeslníci z měst, obcí a vísek z Čech
a Moravy budou nabízet své výrobky.
Na pódiu se vystřídají hudební skupiny a pěvecké sbory.
SVITAVY
4. 12. od 9.00 – 16.00 hod./ na různých
místech ve městě
Vánoce ve Svitavách
Tradiční vánoční jarmark na náměstí, zvyky a obyčeje – pečení cukroví,
smažení vánočních hnízd, pouštění
lodiček, zdobení perníčků v muzeu,
marcipánové vánoce v Ottendorferově domě, výroba vánočních ozdob ve
Fabrice a non-stop promítání pohádek
v Klubu Tyjátr.
13. 12. od 19.00 hod. / Fabrika Svitavy
Koncert: Janek Ledecký
25. 12. od 19.30 hod. / Fabrika
Vánoční bigbít aneb návrat ke svitavským kapelám
Vystoupí Blue Fire, Syfon, Kowalski,
Z-Band, The Panthers, host: Matlhers
Angels
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
3. 12. od 9.00 – 16.00 hod. / dvorana muzea
Mikulášský jarmark pod střechou
Prodej vánočního zboží – ozdoby,
keramika, adventní věnce, vizovické
pečivo, betlémy, …
7. 12. od 19.00 hod. / dvorana muzea
Vánoční koncert M. Janíka
a S. Klímové
17. 12. od 19.00 hod. / kinosál
Komedie: Zmýlená platí
Veselá komedie o dvou dějstvích a…
mnoha zmýlených.
VYSOKÉ MÝTO
17. 12. od 20.00 hod. / Městský klub
Koncert: UDG
Koncert kapely v klubové scéně.
12. – 16. 12. / Regionální muzeum
Vánoční jarmark v muzeu
Každoroční setkání řemeslníků při
ukázkách tradičních řemesel a lidové
tvorby.
4. – 31. 12. / Regionální muzeum
Betlémy
Vánoční výstava betlémů ze sbírek
muzea Vysoké Mýto a Třebechovického muzea betlémů
Mgr. Jan Matouš,
VV Českomoravské pomezí
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POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ S MARTINOU
(dílna pro dospěláky)
(o děti bude postaráno v dětském koutku)
8. 12. (čtvrtek) od 16. hod
Přijďte si zpříjemnit nadcházející období
a vyrobit si dekoraci na vánoční stůl. K dispozici
bude vše potřebné včetně vánočního občerstvení.
Kapacita je omezená na 10 zájemců. Svoji účast
prosím potvrďte na lida_buresova@centrum.cz.
Povede: Martina Mihulková

DROBEČCI (pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00
Přijďte si zahrát a zazpívat s vašimi drobečky.
Povede: Mgr. Hana Dalíková

POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ S MAJKOU
(pro rodiče s dětmi od 2 – 7 let.)
13. 12. (úterý) od 16.00 hod
Na téma Vánoční tvoření. Každý si vytvoří pohlednici pro své blízké.
Povede: Majka Mitášová

FIT PO PORODU
(Pro maminky s miminky po ukončeném šestinedělí, ale i pro ženy, které miminko plánují.)
každou středu 9.30-11.30
Pravidelné kondiční cvičení za účelem protažení
celého těla, posílení oslabených svalů, podpoření
laktace a zlepšení celkového držení těla.
Povede: Soňa Kováčová, DiS.

Pozor! Od 19. 12. do 6. 1. 2012 budou prostory
RC MaTami uzavřeny.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.

FITNESS CVIČENÍ PRO ŽENY
každou středu 17.00-18.00
Pravidelné fitness lekce, které zapojují rovnoměrně celý svalový aparát. Tím umožní začátečníkům
i pokročilým zvyšovat kondici a rozvíjet aerobní
zdatnost organismu.
Povede: Mgr. Dana Matejsková.

Cena:
Pravidelné aktivity:
40 Kč (pro členy 30 Kč)
Tvořivý večer pro ženy: 50 Kč (pro členy 40 Kč)
Fitness cvičení pro ženy
30 Kč
Informace o členství získáte od lektorek aktivit.

DROBCI (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
s dětmi od 1 do 3 let)
každý čtvrtek 9.00 – 12.00
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Lída Burešová

Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách
www.matami.webnode.cz
Šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody přeje
celý tým RC MaTami.

DROBCI II (pro rodiče, prarodiče, tety, strýce…
s dětmi od 1 do 3 let) – NOVĚ!
každý pátek 9.00 – 12.00
Přijďte si popovídat, pohrát s dětmi, naučit se
společně nové říkanky a písničky.
Povede: Mgr. Míša Vomáčková
Cyklus přednášek „Předporodní
povídání“
ZDRAVÉ PŘEBALOVÁNÍ
1. 12. (čtvrtek) od 16.00
Seznámení s moderními látkovými plenami
(s jejich výhodami, použitím i sortimentem) a tipy
pro použití praktických doplňků pro dítě i kojící
maminky.
Povede: Zuzana Otrubová
Ostatní přednášky, semináře a dílny
ZDRAVÉ VAŘENÍ PRO CELOU RODINU
(pro rodiče s dětmi)
Inspirace na zdravé mlsání
2. 12. (pátek) od 9.30 do 12.30
Nenechte si ujít další společné vaření, na kterém
se přesvědčíte, jak sladká mohou být jídla bez cukru
připravovaná podle zásad zdravé a makrobiotické
kuchyně. A k tomu jako moučník bude i trocha
teorie.
Povede: Mgr. Dana Matejsková
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ (dílna pro dospěláky)
2. 12. (pátek) od 16.00
K nadcházejícímu období neodmyslitelně patří
adventní věnec symbol věčnosti a slunce. Můžete si
ho koupit hotový v obchodě, ale jistě z něj budete mít
větší radost, pokud si ho vyrobíte. Přihlašujte se přes
lida_buresova@centrum.cz. Počet míst omezen.
Povede: Irena Bulvová.

Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM

Benefice přispěla
na auto pro klienty
Benefiční koncert Jiřího Stivína
a Co Jazz Quartetu dozněl 22. října 2011 a už známe jeho výsledek.
Čistý výtěžek, včetně sponzorských darů, dosáhl 73 489 korun.
Celý bude použit na dopředu
avizovaný účel – na doplnění prostředků získaných z tříkrálových sbírek 2010, 2011 a 2012 na
zakoupení nového svozového vozidla pro klienty
AC dílen a Denního stacionáře.
Koncert navštívilo cca 200 posluchačů, sponzorsky na něj přispělo 23 podnikatelských firem.
Děkujeme všem návštěvníkům koncertu, že svojí
účastí nepřímo podpořili benefiční účel a všem
sponzorujícím podnikatelům za podporu přímou.
Investice, na kterou už třetím rokem spoříme,
bude završena příští rok v červnu, kdy bychom
chtěli veřejnosti na oslavách 20. výročí založení
poličské Charity nový vůz představit.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

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

Betlémské světlo
opět přivezou členové skautského střediska
Tilia v Poličce. Svoji svíčku si můžete připálit
23. 12. v informačním centru.
Poté v DPS Penzion, Domově důchodců a na
evangelické i katolické faře.

Program Centra Bohuslava Martinů
Program Centra Bohuslava
Martinů pro vás na měsíc
prosinec připravilo Městské
muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, Pontopolis
o. s., Náš Martinů o. s. a MaTami
o. s.
VÝSTAVA Vánoce v proměnách času
- vánoční výstava
do 8. ledna 2012
Nejradostnějšími svátky v roce jsou vánoce.
Mnoho zvyků a obyčejů spjatých s tímto časem však
už mezi lidmi vymizelo. Oslavu Vánoc si dnes nejvíce
spojujeme s nazdobeným vánočním stromem a dárky. Výstava Vánoce v proměnách času vám proto
ukáže, jak vánoční svátky slavili lidé v dřívějších dobách, jak se na advent připravovali, jaké drželi zvyky,
jak zdobili vánoční stromek, nebo jaké dárky nacházeli pod vánočním stromem. Jak vypadaly vánoce
v měšťanské rodině i v lidovém prostředí koncem
19. století, v meziválečném období, v 50. a 60. letech,
ale také v nedávné předrevoluční době, nám přiblíží
dobový interiér, nábytek, bytové doplňky a předměty denní potřeby, ale i nazdobený vánoční stromek
a dárky, které pod ním nacházeli naše prababičky,
babičky, dědečkové nebo rodiče a zavzpomínáme
tak společně na dobu nedávno minulou.
VÝSTAVA BUDE OTEVŘENA TAKÉ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH. Vezměte proto svou
rodinu, příbuzné a známé a přijďte nasát
vánoční atmosféru. Dveře Centra Bohuslava
Martinů jsou pro vás otevřeny:
24. prosince 9.00 - 14.00 hod.
25. - 31. prosince 10.00 - 16.00 hod.
1., 2. ledna 2012 zavřeno
DOPROVODNÝ PROGRAM
K VÁNOČNÍ VÝSTAVĚ
BABIČČIN VÁNOČNÍ VRKOČ - tradiční
řemeslná dílna pro děti a rodiče
Přijďte si vyrobit tradiční lidové vrkoče ze
sušených plodů, tak, jak je pro své děti chystaly

maminky v dřívějších dobách. Jedná se o předměty,
které neměly funkci pouze dekorační, ale byla jim
přisuzována magická moc. Lidé věřili, že jim přinesou zdraví, lásku a ochranu. Stačí, když si s sebou
přinesete malý hrneček a společně ho dozdobíme
drobnými snítky krušpánku a osázíme hustým
lesem špejlí s množstvím drobností, které mají
svou symboliku nebo prostě jenom dobře chutnají.
Budou tu miniaturní ozdobené perníčky, sušené
švestky, velké rozinky sultánky, křížaly, pozlacené
ořechy, kuličky a ptáčci pečení z těsta, nabobtnalý hrách, šípky, malé makovice a malá červená
jablíčka. Akce se koná v neděli 4. prosince od
14.00 do 16.00 hod.
MALOVANÝ ŠPALÍČEK - tradiční řemeslná dílna pro děti a rodiče
Přijďte si v sobotu odpoledne vyrobit dřevěnou hračku. Pomocníkem vám bude pan Zdeněk
Bukáček, pokračovatel téměř stoleté tradice výroby
krounských soustružených dřevěných hraček - panenek, koníků, husarů, kominíků, vojáčků apod.
Akce se koná v sobotu 17. prosince od 14.00
do 16.00 hod. Cena za jeden kus hračky,
kterou si můžete sami kolorovat a odnést
domů, je 50 Kč. Vhodné je, aby si především
malé děti vzaly zástěrku nebo oblečení, které mohou zašpinit.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH - divadlo pro děti
Divadelní představení Vánoční příběh vypráví
o různých vánočních tradicích a zvycích. Nakoukneme oknem do domácnosti několika rodin a podíváme se, jak uskutečňují jednotlivé zvyky. Sousedé
se ale také snaží mít nejhezčí věnec, každý chce,
aby jeho svíčka vydržela nejdéle, aby měli většího
kapra, víc šupin pod talířem, nejkrásnější výzdobu
a největší stromeček. Na Štědrý den si všichni uvědomí, že to jediné, co je skutečně podstatné, je to, že
je rodina ve zdraví pohromadě a může si zazpívat
koledy a dívat se, jak venku krásně sněží… Představení se koná v sobotu 17. prosince od
16.00 hodin v Centru Bohuslava Martinů. Pořádá
Městská knihovna Polička

Inspirace z měst České inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
Výstava ke vzpomínce na litomyšlského rodáka
5. 12. – 19.00 hod – BAROCCO
a malíře Bohdana Kopeckého. Expozice přibližuje
SEMPRE GIOVANE – vánoční
klíčová období autorova životního díla. Expozice
Poslední koncert z podzimního
bude přístupná do neděle 8. 1. 2012, otevřeno Čt
cyklu barokní hudby, ve kterém – Ne: 10-17 hod.
zazní skladby od A. Corelliho, J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, J. J. Ryby. Jako hosté vystoupí
POLIČKA
pěvci z Mexika, manželé Alvarézovi.
19. 11. – 8. 12. 2012 – Centrum Bohuslava Martinů v Poličce – „Vánoce v proměnách času“
CHEB
Výstava o tom, jak lidé v minulosti slavili vánoční
10. 12. – 19.00 hod – Vánoční koncert
svátky. Vrátíme se proto do 19. století a nahlédneme
AVE MARIA
do skromné světnice venkovského stavení, ale i do
Západočeské divadlo v Chebu
honosnějšího měšťanského bytu.
JINDŘICHŮV HRADEC
10. – 11. 12. – Advent na st. hradu a zámku v Jindřichově Hradci
Živý betlém na III. nádvoří, prohlídka a prezentace kulinářského umění v Černé kuchyni, koncerty,
ukázky řemesel, vánoční trhy

TELČ
2. 12. – 13.00 – 17.00 hod – Mikuláš v Telči
Po setmění přichází Mikuláš s čertovskou družinou i do města Telč. Bohatý program je připraven
na náměstí Zachariáše z Hradce, slavnostně bude
rozsvícen vánoční strom i celé město.

KUTNÁ HORA
15. 12. – 19.00 hod – Rybova Česká mše vánoční
Tradiční Rybova Česká mše vánoční v podání pěveckých sborů ze Středočeského kraje v prostorech
jedinečného chrámu sv. Barbory.

TŘEBOŇ
10. 12. – Vánoční trhy a „Vánoční troubení z věže“
Tradiční trhy se uskuteční od 9 hod. Vánoční koledy v podání Malé dechové kapely zazní z Radniční
věže na Masarykově náměstí v Třeboni v 17 hod.

LITOMYŠL
Prosinec – Galerie Miroslava Kubíka – Bohdan
Kopecký: Zrození fauna

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

JAK SE ŽIJE S HANDICAPEM aneb Poznat
znamená porozumět…
- výstava, která přibližuje svět lidí s postižením
zraku, sluchu a hybnosti…
do 31. prosince 2011
Jak fungují jednotlivé smysly a jak se žije lidem,
kteří mají některý z těchto smyslů poškozen nebo
o něj zcela přišli, představí ojedinělá interaktivní výstava Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět…, jejímž autorem je Dětské muzeum
v Brně a Klub Ámos z Ostravy. Interaktivní projekt
přibližuje zdravým návštěvníkům svět postižených.
Seznamuje s tím, jak vnímají své okolí, upozorňuje
na rozdílné možnosti handicapovaných – nevidomých, neslyšících nebo lidí se ztrátou či omezením
hybnosti. Velká část výstavy je věnována ověření si
těchto rozdílností vlastním zážitkem. Seznámíte se
s běžnými denními povinnostmi a strastmi handicapovaných. Ve výstavních sálech jsou připraveny také
kompenzační a rehabilitační pomůcky. Na vlastní
kůži si vyzkoušíte, jaké překážky způsobují postiženým lidem největší problémy, a sami se přesvědčí
o tom, jak nesnadné mohou být i věci zdánlivě jednoduché a všední. Společně tak nahlédneme do života
nevidomých, neslyšících i vozíčkářů a pokusíme se
porozumět jejich světu. K výstavě je ve spolupráci
s o. s. Bezmezí připraven vzdělávací program pro
školní skupiny.
„MÁM RÁDA“ – výstava obrazů
do 31. prosince 2011
Obrazy namalovaly klientky s mentálním postižením za letních dní v rámci pravidelných arteterapeutických setkání. Domov na rozcestí ve Svitavách, kde
ženy žijí, je příspěvkovou organizací Pardubického
kraje, která poskytuje osobám s mentálním postižením podporu a pomoc vycházející z jejich individuálních potřeb a vytváří důstojné životní podmínky
klientů tak, aby byly srovnatelné s běžným způsobem života jejich vrstevníků. Arteterapie je pro
klientky s mentálním postižením velice přínosná,
zejména v oblasti jejich osobnostního růstu, v rozvoji tvořivosti a realizaci.
KDYBY DŘEVO PROMLOUVALO… z cyklu
výstav o zapomenutých řemeslech našich
předků - drobná tematická výstava ve třídě Bohuslava Martinů o krásných stromech a užitečném
dřevu…
do 23. prosince 2011
Kdyby dřevo promlouvalo… je název první
výstavy z tematického cyklu Zapomenutá řemesla
našich předků, který pravidelně v podzimním čase
představí zajímavou a dnes už mnohdy zapomenutou
rukodělnou práci a zručnost řemeslníků.
První z naučných výstav vznikla ve spolupráci
s Regionálním muzeem v Chrudimi a je věnována
kráse stromů, rozmanitosti dřeva a jeho využití.
Dřevo je jeden z nejstarších materiálů, který lidé od
nepaměti zpracovávali. Společně nahlédneme do časů minulých, seznámíme se s řemesly a řemeslníky,
kteří ze dřeva vyráběli praktické, užitečné i krásné
předměty. Tak pochopíme, jaký význam mělo a má
dřevo pro člověka a jeho život, a kde všude nám
slouží.
STĚNA PRO JEDNO DÍLO v prosinci představí fotografie Ondřeje Kleina. Výběr z tvorby
je k vidění od 1. do 31. prosince 2011. Vstup volný.
NÁŠ MARTINŮ o. s.: (+ logo)
POJĎME nejen NA MARTINŮ
Náš Martinů o. s. nabízí všem, kteří dostanou chuť
odpočinout si od všelikého předvánočního kvaltování, možnost strávit večer ve společnosti přátel dobré
muziky, zábavy i vybraných pokrmů a pití (každý
se může zapojit). Přijďte mezi nás ve středu
14. prosince 2011 od 18.00 hodin, přednáškový
sál Centra Bohuslava Martinů.
Vstup zdarma.

9

Divadelní klub
Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
ČTVRTEK 1. 12. – od 20.00
DIVADELNÍ VEČÍREK
divadlo Back to Bullerbyn
Zjistěte, co bylo dál, když Lisa založila skupinu Jahodové děti a co se s dětmi z Bullerbynu stalo, když vyrostly! Opravdu myslíte,
že bylo dětství skupinky z Bullerbynu tak
růžové, jak se ve vašich vzpomínkách jeví?
Odpověď podá nejvydařenější loutkové divadlo pro dospělé, jaké jste kdy viděli.
koncert Jelenní loje
Výjimečný koncert, kde zazní v upravené
podobě známé hity, jazzová klasika i komorní šansony ve vokální úpravě s doprovodem kytary.
Holky (a kluk) se sami prezentují jako „Pět
laní a jeden jelen v písních plachých i divokých!“
Vstupné: 60 Kč/80 KčS
PÁTEK 2. 12. – od 20.00
HUDEBNÍ VEČÍREK
UŽ
JSME
DOMA
http://
www.uzjsmedoma.com
PRVNÍ HOŘE - http://www.myspace.com/
prvnihore
Vstupné: 150 Kč/100 KčS
STŘEDA 7. 12. – od 19.00
CYKLUS BESED „ NA ZELENOU“
Rok 2012 v souvislostech – přednášející
Ing. Eva Janečková
ČTVRTEK 8. 12. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Habermannův mlýn
Drama,
historický,
válečný,
Česko/
Německo/Rakousko, 2010, 104 min
Režie: Juraj Herz
Hudba: Elia Cmiral
Hrají: Mark Waschke, Karel Roden, Ben
Becker, Hannah Herzsprung, Radek Holub,
Wilson Gonzales Ochsenknecht, Zuzana
Kronerová, Jan Hrušínský, Franziska
Weisz, Andrej Hryc, Oldřich Kaiser, Martin
Stránský, Martin Sitta, Erika Guntherová,
Jaromír Dulava, Václav Legner, Klára Cibulková, Zdeněk Braunschläger, Veronika
Gajerová, Michal Pavlata…
Legendární režisér Juraj Herz se rozhodl
otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol
českých dějin, poválečný odsun Němců, při
němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi
nejnižšími pudy, a spolu vytvářely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obětí dějin
psaných vítězi měl být i německý průmyslník Habermann, který žil s rodinou na
severní Moravě. Okolnosti jeho konce zůstávají dodnes nejasné. Filmový příběh se jeho
životním osudem pouze volně inspiroval, ale
paradoxy nejšílenějších let dvacátého století
prezentuje hrůzně dokonale.
Vstupné: 40 Kč

B&P ztvárnili drobné role hospodských
muzikantů, ale hlavně jejich písně zní
celým filmem, včetně úvodní „Dobré ráno
blues“... V současné době duo Beňa&Ptaszek hrají koncerty, kde propagují svoje nové
aktuální album „Music of The Mississippi
river“, které na jaře vyšlo v Německu.
Vstupné: 70 Kč/60 KčS
SOBOTA 10. 12. – od 15.00
DĚTSKÁ PORTA – oblastní kolo
Dětská porta je otevřená celorepubliková
soutěž pro děti od 6 do 26 let.
SOBOTA 10. 12. – od 21.00
ReverseArt JUNGLE „Red Sox“ NIGHT
Dj´s: Leed, Nommo, Subdega, MC Turner
/USA/
Vstupné: do 22.00 hod. 60 Kč, poté 80 Kč
ČTVRTEK 15. 12. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
KRÁSNÁ ZELENÁ
Francie 2006
Režie: Colline Serreau
Mimozemšťanka Mila se stává dobrovolnicí, která se rozhodla navštívit planetu Zemi.
Nikomu jinému se na ni na rozdíl od jiných
planet letět nechce, protože Země je hrozná,
ale přece jen už je to dvě stě let, co byla navštívená naposledy, takže by se tam někdo
měl podívat. Mila proto přilétá do Paříže,
a jediné, co má u sebe, jsou batikované šaty.
Pomalu se začíná seznamovat s prapodivnou současnou společností, ve které se musí
platit podivnými papírky, jídlo se nedá jíst,
vzduch dýchat, každý je nemocný, ženy musejí používat jakési „rtěnky“, bez kterých by
na ně ostatní lidé nebyli hodní…
Film pro vás vybralo Ekocentrum Skřítek.
Vstupné: 40 Kč
PÁTEK 16. 12. – od 20.00
JAZZOVÉ SETKÁNÍ
Los Rumberos Trio
Petr Smetáček – piano, leader, Kateřina
Myšková – zpěv, Milli Janatková – perkuse
zpěv, Jaromír Hrbek – trumpeta perkuse,
Jana Pokorná altsax, klarinet, akordeon,
Kateřina Vyšínská – tenorsax, perkuse,
Petr Hladík – saxofony, klarinet, perkuse,
Jan Burian - kytary, perkuse, zpěv, Petr
Telenský – basová kytara, Zdeněk Bláha
- perkuse
Na počátku zrodu kapely LOS RUMBEROS
stála touha několika hudebníků zahrát si
po svém hudbu, která je jim blízká. Psal
se rok 2005, kdy Petr Smetáček obvolal
muzikanty, co znal a dal dohromady první
sestavu. Začal koloběh střídání muzikantů,
přizpůsobování aranží a repertoáru, který

PÁTEK 9. 12. – od 20.00
DIVADELNÍ KOČOVÁNÍ
KAMEROU PAVLA VÁCHY
Vernisáž fotografií Pavla Váchy z letního
kočování divadelní skupiny DST - POPRASKD
Během večera proběhne mimo jiné divadelní představení skupiny „Ty vole, divadlo... Vole!“ s názvem WO-MEN a hudební
doprovod zajistí duo Luboš Beňa a Matěj
Ptaszek (SK/CZ)
Duo Beňa&Ptaszek jistě dobře znáte z vystoupení na mnoha letních festivalech nebo
z kultovního filmu Občanský průkaz, kde
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provázel celý první rok trvání skupiny. Bylo
to spíše o hledání vhodných muzikantů
a nabývání prvních zkušeností, než-li o nějakém koncertování.
To přišlo až v roce 2006, kdy se konečně
podařilo postavit fungující sestavu, která
se poprvé představila na IV. Jarních jazzových dnech v mladoboleslavském Škoda
Auto Muzeu. Oproti dřívějšku došlo k posílení rytmiky vůči dechové sekci, za což
mohl částečně i stále narůstající příklon
kapely k latinsko-americké hudbě.
Kapelníkem LOS RUMBEROS je Petr
Smetáček, student skladby u Karla Růžičky na pražské konzervatoři Jaroslava
Ježka. Pro kapelu píše všechny aranže
a vlastní skladby. S kapelou je natolik
spjat, že její vývoj jde ruku v ruce s vývojem jeho samotného.
Vstupné: 130 Kč/70 KčS
SOBOTA 17. 12. – od 20.00
PŘEDVÁNOČNÍ NADĚLENÍ
VLADIMÍR MIŠÍK a ETC - http://
www.vladimirmisik.cz/
KADERUS BLUES - www.kaderusblues.cz
Vstupné: předprodej 180 Kč, na místě 240
Kč. Předprodej od začátku prosince v IC
a DK Polička.
ČTVRTEK 22. 12. – od 20.00
KLUBOVÉ KINO
Vánoční koleda
Animovaný, drama, rodinný, fantasy, USA,
2009, 92 min
Režie: Robert Zemeckis
Hudba: Alan Silvestri
Hrají: Jim Carrey, Gary Oldman, Robin
Wright, Colin Firth,...
Ebenezer Vydřigroš začíná vánoční svátky
se svým obvyklým skrblickým opovržením.
Ale když ho duchové vánoc minulých, přítomných a budoucích vezmou na cestu,
která mu otevře oči, a odkryjí mu pravdy,
kterým starý Vydřigroš nechtěl uvěřit,
musí otevřít své srdce a odčinit špatnosti,
dříve než bude příliš pozdě.
Vstupné: 40 Kč
NEDĚLE 25. 12. – od 20.00
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
se skupinou MOTOREST BAND po koncertě after party s retro DJ´s FELIPO I JEREMIO
Vstupné: předprodej 80 Kč v trafice u Kubáta, na místě 100 Kč
PONDĚLÍ 26. 12. – od 19.00
DIVADELNÍ OČISTA
POPRASKD neboli POličsko PRažská skupina kočovných divadelníků a Divadelní
spolek Tyl Polička uvádí divadelní představení P. Aplima - ČISTIČKA- nesmělý pokus
o sehrání zcela nové hry ze současnosti.
Vstupné: 50 Kč
ÚTERÝ 27. 12. – od 18.00
VALNÁ HROMADA DIVADELNÍHO
SPOLKU TYL
SOBOTA 31. 12. - od 2000
SILVESTROVSKÝ VEČER
Hraje kapela Třetí zuby.
Vstupné 150 Kč
Divadelní spolek Tyl a Divadelní klub přejí všem
klidné a příjemné prožití vánočních svátků.

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

Kulturní
kalendář
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1. 12.

2. 12.

3. 12.
4. 12.
5. 12.

6. 12.
7. 12.

8. 12.

9. 12.

10. 12.

11. 12.
12. 12.
13. 12.

#

14. 12.

Čas
8.15
9.00
10.00
13.30
16.00
16.00
20.00
9.00
9.30
14.00
16.00
19.00
20.00
14.00
14.00
9.30
14.00
16.00
9.00
19.00
9.30
10.30
14.00
16.00
17.00
17.00
19.00
9.00
16.00
16.30
20.00
9.00
19.00
20.00
10.00
10.30
16.00
21.00
19.00
9.30
19.00
9.00
9.00
13.30
19.00
9.30
14.00
17.00
18.00

Název akce - popis
Šmoulové - �lmové představení pro MŠ a I st. ZŠ
Drobci (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Šmoulové - �lmové představení pro MŠ a I st. ZŠ
Šikovné ručičky - tkaní
Zdravé přebalování (přednáška)
Čertíkování - výroba masek čertíků
Divadelní večírek: divadlo Back to Bullerbyn, koncert Jelení loje
Drobci II. (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Zdravé vaření pro celou rodinu
Den pro šikulky - dílna šií pro děti od 3 třídy
Vánoční tvoření (dílna pro dospělé)
Kurz tance a společenské výchovy
koncert Už jsme doma, První hoře
Čertovský rej - zábavné odpoledne plné malých čertíků
16.00 Babiččin vánoční vrkoč - tvořivá dílna pro děti i rodiče
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
S vůní jehličí - zdobení stromečku
Možná přijde i Mikuláš
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Ocelová pěst - �lm inspirovaný povídkou mistra sci-� Richarda Mathesona
Fit po porodu
Alkohol je mocný pán - beseda se zaměřeným na prevenci protialkohol. Závislosti
Mikulášská zábava
Výtvarné bonbónky - vernisáž výstavy žáku výtvarného oboru
Fitness cvičení pro ženy
B. Martinů a my - komponovaný pořad k výročí narození B. Martinů
Rok 2012 v souvislostech - beseda
Drobci (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Pohádkové malování s Martinou pro maminky (výtvarná dílna)
Jitky kytky - voňavé domovní znamení
Klubové kino - Habermannův mlýn, režie J.Herz
Drobci II. (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Kurz tance a společenské výchovy
Divadelní kočování kamerou Pavla Váchy - vernisáž, divadlo, koncert
Tantra joga pro ženy - prožitkový seminář
Františkovo čarování s Majdou
Vánoce s Moravankou Jana Slabáka
Jungle night
Rodina je základ státu - �lm, který je satirou na české maloměšťáctví
Fitmatami aneb cvičení pro rodiče s dětmi
Světáci - bonusová hra abonentního cyklu - Divadel. spolek E. Vojana Brněnec
Pohádkové malování s Majkou (výtvarná dílna)
Drobečci (tvořivé dopoledne pro maminky s miminky)
Šikovné ručičky - tkaní
Půlnoc v Paříži - �lm, ve kterém se ujal scénáře i režie Woody Allen
Fit po porodu
Vánoční kavárnička
Fitness cvičení pro ženy
Pojďme nejen na Martinů - předvánoční posezení

Místo konání
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
DPS Penzion - pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ MOZAIKA
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ MOZAIKA
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
Palackého náměstí Polička
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Tylův dům, malý sál
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ MOZAIKA
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ MOZAIKA
Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - pracovní místnost
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SŠ a SOU Polička a TD
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
ZUŠ B. M. a TD
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. a TD
www.tyluvdum.cz
Ekocentrum Skřítek Polička
www.ekocentrumskritek.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Pragokoncert
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Náš Martinů o.s.
www.salonatol.�remni-web.cz

Kulturní
kalendář
KAM DNES ?
V POLIČCE... prosinec 2011

Název akce - popis
Drobci (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Narozeninové zpívání
Tintinova dobrodružství - �lm inspirovaný příhodami comicsového hrdiny
Klubové kino - Krásná zelená
Drobci II. (tvořivé dopoledne pro rodiče s dětmi)
Dokončená kurzu tance
Jazzové setkání - Los rumberos trio
16.00 Malovaný špalíček - tvořivá dílna pro děti i rodiče
Adventní kkoncert
Divadlo nejen pro děti - Vánoční příběh
koncert Vladimíra Mišíka a ETC, Kaderus blues
Koncert Marie Rottrové a skupiny Neřež
Vánoce v Mozaice
Vánoční koncert ZUŠ B. Martinů Polička
Dům - �lm, který se stal nejvíce oceňovaným českým �lmem na řadě festivalů
Bílé snění
Jitky kytky - živé květy na vánoční stůl
Klubové kino - Vánoční koleda, režie R. Zemeckis
Kouty nad Desnou - tradiční předvánoční lyžování
Štěpánská zábava, hrají Motorest band a DJ´s Felipo i Jeremio
Divadelní očista - Kočovné divadlo Popraskd uvádí hru Čistička
Valná hromada Divadelního spolku Tyl
Silvestrovská zábava
Vánoční koncert
Finisáž výstavy Marie Jílkové Dny dávno minulé
Silvestrovský večer, hraje kapela Třetí zuby

Název akce - popis
17. 10. - 31. 12. Kdyby dřevo promlouvalo… z cyklu výstav o zapomenutých řemeslech našich předků
22. 10. - 31. 12. Jak se žije s handicapem aneb Poznat znamená porozumět
1. 11. - 30. 11. Stěna pro jedno dílo - fotogra�e Ondřeje Kleina
19. 11. - 8. 1. Vánoce v proměnách času
1. 12. - 23. 12. Krajina - Petr Bernard - výstava obrazů
3. 12. - 3. 2. Výstava Marie Jílkové - Dny dávno minulé
4. 12. - 23. 12. Krajina v nezvyklém úhlu - Stanislav Odvářka - výstava fotogra�í
7. 12. - 19. 12. Výtvarné bonbónky - výstava výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
KINO Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion - jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Tylův dům
SVČ MOZAIKA
Tylův dům
KINO Tylův dům
DPS Penzion - společenská místnost
SVČ MOZAIKA
Divadelní klub
Kouty nad Desnou
Divadelní klub
Divadelní klub
Divadelní klub
DPS Pezion - jídelna
kostel sv. JAKUBA
Městská knihovna
Divadelní klub

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST, Ekocentrum Skřítek
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DST
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
DST
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B. M. a TD
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DST
www.divadelniklub.cz
DST
www.divadelniklub.cz
DST
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspenzion.cz
Děkanský úřad a Chrámový sbor sv. Jakuba
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
DST
www.divadelniklub.cz

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
salónek B.M. v TD
vestibul knihovny
přísálí Tylova domu
malý sál Tylova domu

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
ZUŠ B. M. a TD
www.tyluvdum.cz

Město Polička ve spolupráci s BESIP pořádá veřejnou besedu na téma:

Bezpečnost seniorů v dopravě
Termín konání: 9. 12. 2011 od 9.30 hodin
Místo konání: Domov důchodců v Poličce, Eimova č. 1020, 572 01 Polička
Cíl besedy: Seznámit seniory: - s riziky v silničním provozu - s používáním bezpečnostních prvků při pohybu na pozemních
komunikacích - se změnami a novinkami v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Přednášet bude: Ing. Otakar Švec Krajský koordinátor BESIP pro Pardubický kraj
Bližší informace:
DD Polička - sociální pracovnice – tel. 461 722 700, kl. 453 ; email: socialni.ddpolicka@tiscali.cz
MěÚ Polička – Odbor dopravy – 461 723 876 ; email: urad@policka.org

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

#

Čas
15. 12. 9.00
14.00
18.00
20.00
16. 12. 9.00
19.00
20.00
17. 12. 14.00
14.00
16.00
20.00
20.00
18. 12. 9.00
19. 12. 17.00
20. 12. 19.00
21. 12. 14.00
22. 12. 16.30
20.00
23. 12. 6.00
25. 12. 20.00
26. 12. 19.00
27. 12. 18.00
28. 12. 14.00
16.00
17.00
31. 12. 20.00

„Sousedé sobě“ v Galerii Kabinet Střítež
V sobotu 10. 12. v 17.30 hod., bude v Galerii Kabinet Střítež v předvánoční atmosféře slavnostně
zahájena výstava Sousedé sobě. Název výstavy je
odvozen od sloganu Národ sobě, který pochází
z doby budování Národního divadla v Praze a odkazuje k faktu, že co si člověk neudělá, to nemá.
Také je v tomto názvu zakódovaná informace
o důležitosti sousedské (či národní/vlastenecké)
sounáležitosti a touhy něco pozitivního společně
dělat a prožívat. V této výstavě vidím potenciál,
který pomáhá vytvářet i udržovat ideály budování občanské společnosti v naší místní střítežsko-poličské komunitě, kam bezpochyby patří
i všechny okolní vesnice a městečka.
Výstavy ve Stříteži se zúčastní na 30 dospělých
i dětských umělců, fotografů, řezbářů, keramiků
a dalších tvůrců na pomezí umění a řemesla, aby
společně oslavili fakt, že je v jejich životě jejich
tvorba obohacuje a prostě baví. Když člověka jeho
práce baví a cítí z ní naplnění, tak zažívá pocity
štěstí a spokojenosti a toto je zpráva, kterou by-

chom rádi vyslali do blízkého i vzdáleného okolí.
Tato letošní poslední výstava v Galerii Kabinet
Střítež bude krásnou společnou tečkou za výstavním programem, který se letos po pět měsíců dařilo i díky grantové podpoře města Poličky naplňovat. Místní lidé budou v Galerii Kabinet Střítež
vystavovat po mnoha zvučných českých jménech.
Ráda bych jmenovala Jindřicha Štreita, který provoz galerie svou výstavou Vesnice světa odvážně
zahájil, s rekordní celkovou návštěvností kolem
300 návštěvníků včetně vernisáže a následujícího
měsíce, poté Martin Polák a Lukáš Jasanský, návštěvnost jejich výstavy byla zhruba o polovičku
slabší a tak se držela i návštěvnost dalších výstav,
Jana Karpíška a Martina a Niny Mainerových.
Shromáždění děl a instalace výstavy bude
probíhat od pátku 9. 12. odpoledne cca 16 hodin
v místním Klubu a Galerii Kabinet Střítež, Střítež
42, naproti památníku padlým v 1. světové válce.
Vaše hobystická galeristka
MgA. Veronika Šrek Bromová

Výstavy betlémů
Ke konci měsíce listopadu začal advent. Na
poličském náměstí se rozsvítil vánoční strom
a veřejnosti se otevřelo několik výstav betlémů
a adventních a předvánočních akcí, které pořádají
různé organizace a spolky. Také Betlemáři Poličska zvou zájemce o tento druh lidového umění na
výstavy, které připravili ve spolupráci s dalšími
organizacemi.
Ve Svitavách byla na první adventní neděli
slavnostně zahájena v městské muzeum a galerie
5. regionální výstava betlémů Nad Betlémem vyšla hvězda a současně autorská výstava řezbáře
Bedřicha Šilara z Lanškrouna. Návštěvníci opět
mohou zhlédnou mnoho krásných betlémů různého stáří, různých technik a materiálů. Jedněmi
z nepozoruhodnějších jsou např. velký starý deskový betlém z kostela v Liberku na Rychnovsku, či
malovaný, asi 200 let starý, betlém z pozůstalosti
F. V. Heka (F. L. Věka), který laskavě zapůjčilo
Muzeum v Dobrušce. Pozoruhodný je také velký
lanškrounský betlém osobností od tamnějšího
řezbáře Bedřicha Šilara. Obě výstavy je možno navštívit až do 22. 1. 2012. www.muzeum.svitavy.cz
Také v sousedním Kamenci u Poličky probíhá
tradiční a oblíbená (již VIII.) vánoční výstava
ve spolkovém sále Obecního úřadu v Kamenci.
Výstava, která potrvá do neděle 4. 12. 2011 je
přístupna takto: po – pá 15 – 18 hod., so – ne
14 – 18 hod.; jinak po dohodě na OÚ Kamenec
(www.obec-kamenec.cz)

Na hradě Svojanově je možné o víkendech navštívit Dům zbrojnošů, kde probíhá do 11. 12. adventní výstava betlémů. Letos návštěvníci mohou
v expozici výstavy vidět keramický betlém Anny
Tumové, pletený betlém Marie Novotné, betlémy
Terezie Uherkové z Bystrého, betlém Josefa Lněničky z Poličky, betlémy ze sbírek Ireny Pletichové,
Broučky Mirka Andrleho, dřevořezby Františka
Malého ml. ze Sebranic, dřevěné chaloupky Bohuslava Buchty z Rohozné nebo ústeckoorlický
betlém Jířího Knapovského sestavený Janem
Opršalem a jiné. www.svojanov.cz
V pátek 9. prosince v 17 hodin bude v Bystrém
zahájena v Multifunkčním domě výstava betlémů
s názvem Adventní a vánoční ztišení. Potrvá do
1. 1. 2012 a bude přístupna v so, ne a sv. 13 – 17 hod.
Na Štědrý den 13 – 16 hod. V neděli 18. 12. tvořivé
odpoledne u betlémů 15 – 17 hod.
Bližší informace www.bystre.cz nebo tel.:
468 008 181 / 461 741 241
Poslední výstava betlémů v blízkém okolí se
uskuteční v sále kulturního domu v Baníně od
16. 12. 2011 do 1. 1. 2012 a bude přístupna takto:
pá 16 – 18 hod., so 13 – 16 hod., ne a sv. 13 – 17
hod. Pro školky, školy atd. je možné výstavu zpřístupnit i dopoledne. Tel. 731 872 567 p. Samek.
Další informace o výstavách betlémů naleznete
na našich internetových stránkách www.nasebetlemy.webnode. cz
Mirek Andrle

Městská knihovna
v prosinci
3. 12. 2011 – 3. 2. 2012 – výstava obrazů Marie
Jílkové Dny dávno minulé
Otevírací doba na konci roku:
Pondělí 19.

Nový jízdní řád začne platit v neděli 11. prosince.
V celém kraji bude spuštěn Integrovaný dopravní
systém IREDO, který umožní cestovat na jednu
jízdenku nejen autobusy a regionálními vlaky, ale
i všemi běžnými rychlíky Českých drah. Cestující
vlakem si tak budou moci vybrat mezi tarifem
IREDO nebo tarifem Českých drah – v závislosti
na tom, který ceník bude pro příslušnou cestu
výhodnější. Bližší informace je možné získat
u osobních pokladen Českých drah. Integrovaný
tarif u autobusů a vlaků bude možné využít i do
sousedního Královéhradeckého kraje, na jednu
jízdenku tak bude možné cestovat např. z Poličky
do Jánských Lázní. Ve vlacích kategorie Expres,
InterCity a EuroCity bude nadále platit pouze
tarif Českých drah.
Pro obyvatele i návštěvníky Poličky je tu navíc
další dobrá zpráva. Tou je zavedení přímé vlakové

Středa 21.

Čtvrtek 22.

Pátek 23.

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

8.00 - 17.00

ZAVŘENO
Oddělení pro děti

13.30 - 16.00

Oddělení pro dospělé

13.30 - 17.00

Oddělení pro děti

8.00 - 17.00

Oddělení pro dospělé

8.00 - 17.00

Oddělení pro děti

ZAVŘENO

Oddělení pro dospělé

8.00 - 16.00

ZAVŘENO

Pondělí 26.

ZAVŘENO

Úterý 27.

ZAVŘENO

Středa 28.

Čtvrtek 29.

Pátek 30.

Oddělení pro děti

13.30 - 16.00

Oddělení pro dospělé

13.30 - 17.00

Oddělení pro děti

ZAVŘENO

Oddělení pro dospělé

13.30 - 17.00

Oddělení pro děti

ZAVŘENO

Oddělení pro dospělé

8.00 - 16.00

ZAVŘENO

Sobota 31.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

26. 12.

Ing. Michal Štěpán,
ředitel Krajského centra osobní dopravy
Pardubice, České dráhy, a.s.

Oddělení pro dospělé

Sobota 24.

25. 12.

linky Svitavy – Polička – Pustá Kamenice, s dvouhodinovým intervalem provozu, v pracovních
dnech doplněným o další spoje tak, aby vlaky jezdily každou hodinu. Všechny spoje základní sítě
mají ihned přípoj ve Svitavách na rychlíky směr
Brno i Praha, takže odpadá čekání na přestup.
Ve směru do Skutče dochází k redukci vlakové
dopravy, od změny jízdních řádů budou zajištěny
pouze vybrané rekreační vlaky jedoucí o víkendu
a o prázdninách.
České dráhy ještě upozorňují, že až do 10. prosince je možné zakupovat jízdenky za stávající
ceny v rámci předprodeje i pro jízdy plánované
v období po změně jízdních řádů.

13.30 - 17.00

Úterý 20.

24. 12.

Změny na železnici

Oddělení pro děti

27. 12.
28. 12.
29. 12.

30. 12.
31. 12.
1. 1.

MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
Kpt. Jaroše 404, 461 612 733
MUDr. Hebltová Vladimíra,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
MUDr. Kašparová Leona, Polička,
Janáčkova 523, 775 724 524
MUDr. Kočí Jiřina,
Dolní Újezd 838, 461 631 126
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz

NINTENDO Wii
čtvrteční hraní v klubu SVČ MOZAIKA
- aktivní trávení volného času
s herní konzolí NINTENDO WÍÍ,
která se ovládá bezdrátovými ovladači
Termín: každý čtvrtek
Čas:
16.00 hod – 18.00 hod
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE VYZKOUŠET, HRA JE VHODNÁ PRO
VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
ČERTÍKOVÁNÍ
- tvořivá dílna pro všechny
- výroba masek čertíků na akci
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Termín: čtvrtek 1. 12.
Čas:
16.00 hod – 17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
30 Kč, 20 Kč s členskou kartou
Vedoucí: Hana Havlíčková
Přihláška: do úterý 29. 11.
S sebou: pracovní tričko
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
- ve spolupráci s občanským sdružením MaTami
- podvečer plný her a soutěží s čertovskou tématikou
- a potom... možná přijde i Mikuláš
Termín: pondělí 5. 12.
Čas:
od 16.00 hod do 17.00 hod
16.30 hod příchod Mikuláše s andělem a čerty
Místo:
Palackého náměstí Polička
Akce je finančně podpořena městem Polička
S sebou: děti si s sebou vezmou rodiče, aby
jim v příhodnou chvíli dosvědčili,
že opravdu po celý rok nezlobily!
Info:
Hana Havlíčková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Akce se za velmi nepříznivého počasí nekoná
Aktuální informace najdete
na www. mozaika-policka.cz.
DEN PRO ŠIKULKY
- dílna šití pro děti od 3. třídy
- ušijeme si sněhuláka
Termín: 1. část pátek 2. 12.
2. část pátek 9. 12.
Čas:
od 14.00 hod do 18 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
75 Kč
S sebou: starý svetr na rozstříhání - nejlépe
proužkovaný
Vedoucí: Zdeňka Švecová
Přihláška: do 2. 12.
Info:
Zdeňka Švecová, tel: 461 725 352
Ukázka a možnost přihlášení na
akci na www. mozaika-policka.cz
JITKY KYTKY – voňavé domovní
znamení
- dílna pro studenty a dospělé
- aranžování z přírodního materiálu na dveře
Termín: čtvrtek 8. 12.
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Čas:
16.30 hod a 17.30 hod
Cena:
180 Kč,(v ceně je veškerý materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Přihlášky: do 1. 12.
Lektor:
Jitka Vápeníková
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
TANTRA JÓGA PRO ŽENY
- prožitkový seminář
- budeme společně cvičit, tančit, meditovat, zpívat, malovat si a povídat
Termín: sobota 10. 12.
Čas:
od 10.00 hod. do 17.00 hod s přestávkou na oběd
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
420 Kč
Lektorka: Jana Hamplová z Hradce Králové
Přihlášky: do 8. 12.
S sebou: pohodlné oblečení, deka, papíry a tužka, pití.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.:461 725 352
Přihláška: do 6. 12.
Info:
Zdeňka Švecová, tel: 461 725 352
Ukázka a možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
ZÁJMOVÝ KROUŽEK KERAMIKA
PRO DOSPĚLÉ
Termín: středa
Čas:
17.30 – 19.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1090 Kč + náklady na hlínu, kterou
spotřebujete
Lektorka: zkušená keramička Zuzana Gapová
Přihlášky: pokud bude volné místo
S sebou: pracovní oblečení
Info:
Jitka Vápeníková, tel.:461 725 352
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
VÁNOCE V MOZAICE
- tradiční akce pro širokou veřejnost
- přijďte k nám příjemně strávit nedělní den a vánočně se naladit
- připraveny jsou dílničky s vánoční
tématikou, ukázky tradičních řemesel,
prodej drobného dárkového zboží,
tradiční vánoční zvyky a občerstvení
- nově zařazeno i pravidelné losování
ze všech návštěvníků o pěkné drobné
dárky
Termín: neděle 18. 12.
Čas:
od 9.00 do 13.00 hod

Všem občanům Poličky přejeme
klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce
všechno nejlepší.
pracovníci
SVČ Mozaika

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

Místo:
Cena:
Info:

SVČ Mozaika
vstupné dobrovolné
Hana Havlíčková

JITKY KYTKY – ŽIVÉ KVĚTY
NA VÁNOČNÍ STŮL
- dílna pro studenty a dospělé
- aranžování svícnu na sváteční
stůl s živými květy
Termín: čtvrtek 22. 12.
Čas:
16.30 hod a 17.30 hod
Cena:
180 Kč (v ceně je veškerý materiál)
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Přihlášky: do 12. 12.
Lektor:
Jitka Vápeníková
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
KOUTY NAD DESNOU
- tradiční předvánoční lyžování
Termín: čtvrtek 23. 12.
Odjezd: 6.00 parkoviště pod divadlem
6.30 Litomyšl autobusové nádraží
Příjezd: 19.00 na stejná místa
Cena:
250 Kč,(zahrnuje pouze dopravu)
Přihlášky: do 20. 12. s platbou
Info:
Mgr. Vítězslav Fila, tel: 731508282,
vita.fila@seznam.cz
Možná změna místa podle sněhových podmínek
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
Základy práce na PC a Windows
pro dospělé
Termín:
úterý únor – duben 2012 / 10 lekcí
Čas:
17.00 -18.30 hod
Místo:
ZŠ na Lukách, učebna PC
Cena:
bude upřesněna podle počtu přihlášených účastníků - cca. 1000,Přihlášky: do 3. 2. 2012 s platbou - počet
účastníků je omezen
Lektor:
Pavla Šenková
Info:
Jitka Vápeníková, 461 725 352,
736 752 624
Možnost přihlášení na akci
na www. mozaika-policka.cz
Vánoční dílny pro školy
Vánoční dílny se uskuteční
v termínech: 28. 11. - 2. 12., 5. 12.
– 9. 12..
Hrou PROTI AIDS
Primárně preventivní aktivita pro
žáky 8. – 9. tříd ZŠ pořádaná ve
spolupráci se Státním zdravotním
ústavem v Praze a SZŠ ve Svitavách.
Tato akce se uskuteční na ZŠ
Masarykova Polička a na ZŠ Na
Lukách ve dnech 5. – 7. 12.
PŘIPRAVUJEME:
KURZ REIKI I.
27. - 29. 1. 2012
informace a přihlášky: Zuzana
Gapová: 774 180 653

Chystá se korunovace
Jak záhadný je život aristokratů
a mocnářů. Mají tajemné rituály,
na světě jejich pomálu, vedou nestandardní životní styl... Kdo z nás
třeba může říct, že na vlastní oči
viděl korunovaci. Že nikdo?
Ač jsme příslušníci demokratického zřízení, na Charitě například korunovaci zažíváme
každoročně. Událost tato se odehrává vždy před
Tříkrálovou sbírkou a nejbližší bude už v sobotu
7. ledna 2012.
Je pravda, že bez velkých ceremonií a poměrně
rychle, nasadíme korunu, nikoliv ze zlata, na
každou ochotnou hlavičku, která projeví zájem.
Ale to neznamená, že její odhodlání a královskou
odvahu a čest máme v menší úctě.
A jak to pokračuje dál? Stejně jako každý nový
král se co nejdříve vypraví na obhlídku svého
království, i naši králové se chopí své povinnosti
a vydají se mezi lid (v 9 hodin). Je s tím spojena
i trocha slávy. Veličenstva procházejí ulicemi, aby
dala na odiv krásu svého majestátu. V čele průvodu kráčejí bujní oři, hraje hudba a kolem zvědavě
pokukují lidé. Králové se zastaví před církevním
stánkem (Kostel sv. Jakuba). Vždyť moc světská
vždy hledala požehnání u moci duchovní, a tak
požehnání pana faráře (v 9.05 hodin) koledníky
uschopní k úkolu stejně jako krále skutečné povolává k úkolům jejich.
Dobří králové vždycky myslí na ty zranitelnější.
Často proto navštěvují nemocnice, sirotčince, staré lidi či chudé v misiích, aby je svou přítomností
povzbudili. Naši králové to udělají přesně tak,
když v 9:15 hodin slavnostně projdou branou do
nádvoří Penzionu. To bude slávy!
Po slávě přijde na řadu práce. Světoví králové
především budují kontakty, aby se skrze ně jejich
zemi dařilo lépe. I naši malí králové podnikají

diplomatické mise za tímto účelem. Dům od domu
propagují své království a dobývají mu podporu.
Není vyjádřena milionovými kontrakty, ale spočítat se také dá - po vysypání pokladničky. Hodovní tabule a královské veselí je samozřejmým
vyvrcholením. Na zámku jsou to možná nadívaní
holubi, na Charitě je to jistě výborný gulášek.
Co k tomu dodat na závěr? Královské i obyčejné lidské životy jsou si vlastně hodně podobné.
Co dělá život skutečně královským, je úmysl.
Je rozdíl, zda ho žijeme pro sebe, svou prestiž
a svou moc, nebo pro úkol a službu druhým. Jisté
je, že o služebných králích se v historii píše jako
o moudrých a milovaných „otcích“; o těch dalších
jako o historických datech. Osvícení králové vždy
svou energii věnují lidu a budování království.
Stejně činí i naši malí králové.
Vážení čtenáři, milé děti, nechcete si námi také
zakusit jednu „královskou jízdu“ – (Tříkrálovou
sbírku 2012)? Informace vám podá „sekretář jeho
veličenstva“ na telefonu: 734 435 458.
Štěpánka Dvořáková
Oblastní charita Polička

Zase se blíží čas vánoční, a proto nabízím malou
vánoční výstavu po celý prosinec až do vánoc. Zdobení stromečků různými technikami, malá výstava
betlémů z různých materiálů, výrobky z řemeslné
činnosti během roku, bíle zdobené perníčky, patchworkové drobnosti na stromeček či k výzdobě
interiéru. Prostě inspirace pro šikulky z různých
oblastí tvořivé činnosti.
Poslední adventní neděli 18. 12. již tradičně ozdobíme společně stromeček pro Ježíška. V 16 hod. začne krátký program s muzikou a koledami a na závěr
rozsvítíme svíčky u betlémku venku v zahrádce. Od
rána bude otevřeno v Síni řemesel a od 14. hodiny
zde budou některá řemesla a tržiště, kde si budete
moci obstarat poslední dárečky, které vám ještě
schází. Přijede výtvarnice s nádhernými přáníčky
z papírových proužků, nebude chybět šperkování
a k mlsání budou boží milosti a perníčky.
Udělejte si s dětmi čas a přijďte na „vánoční postávání“, nasát vánoční atmosféru a načerpat nějaké
nápady pro drobnou činnost pro děti a zkrátit jim
tak čekání na Ježíška. Ale může to být i inspirace pro
dospělé, kteří rádi něco kutí.
Přeji všem krásné a radostné vánoce, v novém
roce hodně zdraví, sil a elánu.
-JJ-

Rok 2012
v souvislostech

Vánoční ZUŠ Bohuslava Martinů
Začátkem prosince se pravidelně představujeme s programem věnovaným výročí narození
Bohuslava Martinů. V tomto roce jsme navíc ještě
připravili velkou výstavu prací výtvarného oboru.
V malém sále Tylova domu se 7. prosince od 16
hodin koná vernisáž výstavy Výtvarné bonbónky,
kterou připravují žáci pod vedením učitelů Petry
Palcové, Karla Musila a Pavla Fialy. Poté v 17 hodin
pokračujeme koncertem B. Martinů a my. Na koncertě zazní nejen skladby Martinů, ale také dalších
skladatelů 20. století. Představí se žáci hudebního
a literárně-dramatického oboru.
Výtvarné práce bude možné si prohlédnout do
19. prosince, kdy se koná ve velkém sále Tylova
domu Vánoční koncert. Vystoupí na něm žáci a učitelé s programem plným vánočních písní a koled.
Začátek koncertu je v obvyklých 17 hodin. Přijměte
naše pozvání a přijďte si pro kousek vánoční nálady
a atmosféry.
V prosinci se také poprvé představí žáci nově
realizované přípravné výchovy pod názvem Hrátky
s uměním. Výuka probíhá v dopoledních hodinách.
Věnujeme se na ní nejmenším dětem, u kterých je
rozvoj jejich schopností a dovedností a především
včasné podchycení talentu snad nejdůležitější. Cílem výuky je seznamovat děti od pěti let se světem
Paní Hudby skrze naši přirozenou melodiku (tedy
za použití českých říkadel a písní), rozvíjet výrazové,
pohybové, hudební i výtvarné schopnosti. Děti tak
mají svět umění jako smysluplnou alternativu ke
světu počítačových her a laxního sledování televize.
Srdečně zveme všechny zájemce na Vánoční ukázkovou hodinu, která se uskuteční 20. prosince od 16
a 17 hodin. Je přístupná nejen pro rodiče žáků, kteří
výuku navštěvují, ale také pro zájemce a veřejnost.
Nesmíme zapomenout pochválit i poděkovat
za skvělou reprezentaci žákyni výtvarného oboru

Vánoce v Síni
řemesel

Alexandře Fialové (výuku vede Pavel Fiala), která
získala 1. místo v krajské soutěži Po stopách dobrovolníků.
Na závěr mi dovolte ještě poděkování všem těm,
díky kterým se podařilo v kalendářním roce realizovat naši činnost tak, jak ji znáte. Děkujeme vedení
města za vstřícnost, vedení a zaměstnancům Tylova
domu a Divadelního klubu za obětavou pomoc při
realizování našich vystoupení. Děkujeme Centru
Bohuslava Martinů za dobrou spolupráci a vstřícnost. Poděkování patří také spoustě bezejmenných
příznivců, kteří navštěvují naše akce a i jinak podporují naší školu.
Klidné prožití adventního času přeje za všechny
zaměstnance ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
Renata Pechancová,
ředitelka školy

Ekocentrum Skřítek pro vás
připravilo na středu 7. 12. v 19 hodin v Divadelním klubu poslední
přednášku v letošním roce – Rok
2012 v souvislostech. Netradiční přednášku povede Ing. Eva
Janečková. V krátkém úvodu bude představena
činnost Ekocentra Skřítek, další část bude zaměřena
na současný stav společnosti, na možnosti a svobodu
jednotlivce i větších skupin v nynější době. Peníze;
čas; skutečně nám farmaceutické společnosti pomáhají?; jak budou žít naši potomci?; jsme spokojení?;
jak chceme žít?; může nám pomoci moudrost předků?… Jak s tím vším souvisí rok 2012?
Jednotlivá témata budou provázena úryvky dokumentů a další multimediální projekcí. Závěr plynule
přejde do diskuze.
Ve čtvrtek 15. prosince ve 20 hodin přijďte do Klubového kina na film Krásná zelená. Nevěřila jsem
tomu, ale je to opravdu úžasný film. Více informací
o filmu se dozvíte v programu Divadelního klubu
na str. 10.
Srdečně všechny zveme na obě akce.
Za Ekocentrum Skřítek Ing. Eva Janečková

Poděkování pro Kontrasty M
Rád bych popřál všem zaměstnancům Kontrastů M s. r. o. do nového roku 2012 hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a rodinné pohody. Mám
pracovní znevýhodnění a delší dobu jsem sháněl
zaměstnání. V dnešní době je velká nezaměstnanost a najít práci, zvlášť pro osoby s handicapem,
je někdy až neřešitelná situace.
Proto jsem byl velice rád, když jsem se dozvěděl
o zmíněné organizaci a byl jsem přijat nejen jako
zaměstnanec, ale i jako kolega. Chtěl bych ještě
jednou poděkovat zvlášť paní Vrabcové za její vedení, za její pomoc při vytvoření pracovních míst
a lidský přístup k pracovníkům.
Pavel Bednář

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Hospody
Do hospod chodím od raného dětství. Hostinec
u Tmějů byl původně hostincem zájezdním a stál
od nepaměti u Limberské brány. Ve dvoře byly
maštale a i dnes byste rozeznali, kde byly. Jako
dítě jsem chodil ke Tmějům pro pivo „přes ulici“.
Bylo to za války a uvnitř hosté dostali sedmičku,
do džbánku se čepovalo jen třístupňové. Pan Tměj
měl ustálenou klientelu a to proto, že přes válečné
poměry dokázal i při lístkovém systému vykouzlit
poživatelná jídla. Než se načepoval, pro mne za
nekonečnou dobu, ten litr třístupňového piva, pročítal jsem si nadpisy na lahvích od alkoholu. Líbil
se mi myslivec na vinětě Staromyslivecké i jeho
konkurent Jägermeister. Fascinoval mě nápis JA
KA MA RUS, napsaný jakoby japonsky. Doma se
maminka pokusila vyrobit vlastní vícestupňové
pivo. Nakoupila chmel a pomocí ječmene a hlavně
návodu, pivo uvařila, nalila do mnoha lahví a uzavřela korkovou zátkou. Navenek se pak nic nedělo.
Až jednou v noci – kdy jindy – se ozvaly detonace.
Všechny lahve ve stejnou vteřinu vypouštěly la-

lického a Svépomoci. Památným však hostinec
zůstane, i když ho už není, skladbou B. Martinů
Foxtrot narozený na Růžku. V dlouhém výčepu se
také pořádaly svatební, ale i pohřební hostiny. Jednou jsem tam byl, když zemřela mladičká Růženka
Slezáková, jejíž rodiče nám vypomáhali na poli.
Pár dní před tím byla s námi…
Na mariáš jsme chodili ke Korábům v Riegrově
ulici. Tam jsem se od zkušených mariášníků naučil
kromě křížového taky mariáš licitovaný, což se mi
potom jako vojínovi hodilo, když jsem obehrával
nadřízené důstojníky a vylepšoval si svůj šedesátikorunový měsíční žold.

i divadlo. Je to, pokud vím, jediný sálek, který takto funguje už od předminulého století.
Samostatná budova Kréty, strategicky umístěná
proti nádraží, byla útočištěm nejen místním, ale
hlavně cestujícím. V lokále v čele byly hodiny,
ukazující cestujícím, kolik mají času dopít a dojíst,
aby nezmeškali svůj vlak. Zde začal svá učednická
léta Ladislav Radiměřský a zde si utkal svůj sen, trpělivě opravdu naplňovaný, že si z diškerecí koupí
černou čezetu stopětadvacítku. Měl jsem Krétu rád
z mnoha důvodů. Majitelé, bratři Miroslav a Bohumir Pražanovi, byli přátelé mého otce, s Mirkem,
synem Bohumila, jsem kamarádil a byli jsme spolužáci na obecné škole. Dostával jsem od jeho otce,
jak on říkal, deputátní limonádu, kterou v sodovkárně stáčel. Majitel restaurace Miroslav Pražan
nás nechával hrát zdarma na výherním automatu,
bez vhození do talonu, ale taky bez výhry.
Hotel Lichtág se svou vinárnou a restaurací
měl výjimečné postavení. V restauraci se mluvilo
polohlasem, podél zdí byly plyšové fotely, vytváře-

Pohlednice – Hotel Holý na náměstí

Hostinec U Tmějů v posledních hodinách
války
hodné pivo na podlahu ložnice a po zátkách zůstala
razítka na stropě až do příštího malování. Ucpával
jsem asi čtyři lahve a pivo vytvářelo syčící gejzír
mířící mi přímo do obličeje.
Když už jsem v tom dávnověku; pár stovek metrů od hranic Velkoněmecké říše, tedy na Horním
předměstí, byl hostinec U Báčů, po válce U Veselských a po mnoha jmenných proměnách je tam
dnes pivnice, ale stále na stejném místě. V dobách
už mírových jsme si tam šli s přáteli koupit lahvové pivo, abychom jím u ohýnku ve Vysokém lese
– Hochwaldu – zavlažili opékané buřty. Jedné lahvi
z baterií piv, nesených na našich prsou, se toto
sevření znelíbilo a přistála, rozbitá na chodníku
a to před zraky sličné slečny, pohrabující trávu na
zahrádce. Okamžitě na nás volala, ať to uklidíme.
Můj přítel Míla ji odvětil: „Vždyť nemusí být, matko tak zle…“ Rozběhla se i s hráběmi k brance, která naštěstí pro nás byla zamknutá. Dodnes vidím
to pěnící rozlité pivo a stejně tak tu dívku.
Ve městě bylo několik hostinců či restaurací, řekl
bych stavovských. Tak k Odvárkům v uličce za
poštou, chodili dělníci od Jílků, továrny na masné
výrobky, pak znárodněné a dělníci z jatek. Někteří,
kteří jen tak zaskočili, měli řeznické kostkované
kabátky, ve večerních hodinách pak byli už v běžném civilu. My tam jako studenti chodili hrát kulečník. Byl to takzvaný něguš, s děrovaným platem
a menšími koulemi, než má kulečník klasický. Hrát
se dalo až po vhození, tuším koruny, a nějakou dobu
bylo možno ze zásobníku brát koule. V roce padesátém druhém, to datum vím, protože jsme nacvičovali Jiráskovu hru Otec, jsme si ho zašli zahrát
a nevzali na vědomí, že byla vyhlášena pracovní
povinnost na odklízení sněhu. Hlídka SNB nás nejenom vyhmátla a poslala shazovat sníh z vleček do
Synského rybníka, ale naše jména byla oznámena
na ředitelství gymnázia. Náš ředitel a režisér hry
v jedné osobě Josef Dvořák to komentoval slovy, že
tedy už ví, proč jsme na zkoušku nepřišli.
V hostinci na Růžku na konci Šaffovy ulice se
zase scházeli hosté hlavně ze Starohradské, Vrch-
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Na náměstí v hotelu Holý byl kromě restaurace
také sál, kde se pořádaly nejen taneční čaje, ale
také umělecké sedánky s recitacemi a čtením z literatury. A v široké síni, kde byla několikaboxová
lednice, bylo možno hrát stolní tenis, tenkrát se
říkalo ping-pong. A přes dvůr ve dřevníku byl pak
ještě jeden stůl. Samozřejmě se za použití platilo.
Restaurace byla doménou především tehdejších
vážených živnostníků a obchodníků. Koncem
2. světové války se v areálu hotelu usídlilo gestapo
a nedosti na tom, v padesátých letech tam byla
služebna SNB.
Za první republiky oblíbeným místem nedělních
setkání a zábavy Poličáků byly v Liboháji nedaleko
města Lázně. V zahradní restauraci bylo vždy plno,
hrála dechovka kapelníka J. Vintra. Vedle bylo
i tenisové hřiště. Po válce už to byl jenom odlesk
minulé slávy. V budově byl útulný taneční sál, jednou jsem v něm přivítal Nový rok. V přilehlém areálu se v padesátých letech konaly Mírové slavnosti
s mnoha atrakcemi, k nimž patřila i dosažitelnost
pomerančů a banánů.
Taneční kurzy se konaly Na střelnici v Šaffově ulici a v odpovídajícím období také čaje,
něco vzdáleně jako diskoška. Tam se chodilo ve
společenském, my v tmavém obleku a děvčata
nastrojená, nalíčená o nazdobená. Jejich lesklé
hedvábné taftové šaty při tanci příjemně klouzaly
mezi prsty, a – a je to už dávno. K tanci hrál big
band Emila Pazlara a nepotřeboval mikrofon. Je
to vůbec možné? V neděli dopoledne po hlavní mši
tam s námi chodil tehdy velebný pán Jaroslav Daněk. Vypravoval nám o Janu Boscovi, otci a učiteli
mládeže, takřka o 50 let později prohlášeném za
svatého, Edmondu de Amicis, italském spisovateli
a autoru dětské literatury nebo jsme mluvili o příhodách Káji Maříka. V letních měsících sál sloužil
jako turistická noclehárna. Když k nám přijelo
basketbalové mužstvo, hrál jsem tenkrát za dorost,
obstarávali jsme jim tam nocleh. Za jedno lůžko se
platilo před měnovou reformou pět korun. Povlečení a deka připravené na lůžku. Dole v restauraci
pak snídaně. Majitel Střelnice, Antonín Báča, byl
nejen úspěšný ve vedení této restaurace, ale i poslední velitel Národní střelecké gardy v Poličce,
kterou Němci zrušili v roce 1939.
Rybáři se scházeli v restauraci Pivovar na náměstí. Bodejť ne, když pan Jílek sám byl vyhlášený
rybář. Vzadu byl a je dodnes sál, kde se odehrávaly
mikulášské večírky, slavnostní schůze různých
spolků, ale i přednášky a dokonce se tam hrálo

Hotel Lichtág – recepce generality Rudé
armády na oslavu vítězství. Květen 1945
jící intimní koutky pro hosty a v nejvzdálenějším
rohu od čelního okna v přirozeném přítmí – pokud
se nerozsvítilo – byl rozhlasový přijímač. Tam
jsme sedávali a vrchní pan Jaroslav Dusík nebo
pan Jaroslav Stodola nebo pan Stanislav Šauer,
nás vyzývali: „Pánové, vy už to znáte, najděte
tam něco. To něco bylo v padesátých letech AFN
Munich, čili American Forces Nettwork neboli
mnichovské americké vysílání pro jejich vojenské
posádky. A hrál se tam swing, jazz, country. Takže Glenn Miller, Duke Elington, Harry James, Luis
Armstrong, Bing Grosby, Frank Sinatra. To jsme
servírovali k potěše hostů jako hudební menu.
Pár stolů uprostřed sloužilo pravidelným hráčům
žolíků. Byla to trvalá společnost, kterou tvořili
primář Oškrdal, doktor Odvárka, pan Slezáček,
nadporučík Hanus v. v., pan Hromádka, mimo
jiné výborný šachista, bratr šachového mistra, ale
také dámy, kouřící cigarety zasazené v dlouhých
špičkách a upíjející své víno. V pětačtyřicátém
tam ve vinárně oslavovala generalita Rudé armády konec války a můj strýc Otakar Kukla je tam
zvěčnil. Jedním z účastníků byl politruk generálmajor Leonid Brežněv. Na originálním fotu (ještě
ho mám schované), je na stole také pečené selátko,
nazdobené šlehačkou, taktně pro oficiální použití
novináři zaretušované. Před znárodněním hotelu
obcházíval hosty jeho nájemce pan Róbl, a dílem
s otázkou, dílem s konstatováním, říkal: „ Panstvo
se baví…?“ Při tom se lehce uklonil a mnul si ruce.
Na vstupu do města od Litomyšle stál další
zájezdní hostinec, Hostinec U Mrštíků. Svou
uznávanou autoritou mu vládl pan Mrštík. Ten
vychoval takové vynikající číšníky, které jsem už
dříve jmenoval a jací se dnes jen tak nenajdou.
Tehdy měli vesty z šedého kordu, pochopitelně
bílé košile, motýlky a černé kalhoty; vždy bezvadně upraveni.
Jednoho pondělního dne, kdy bylo u Lichtágů
zavřeno, odebrali jsme se s přáteli k Mrštíkům
(ve správný čas zveřejním jejich jména). Posadili
Pokračování na str. 17

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

Pomáhejme
společně dětem

Hospody
Pokračování ze str. 16
jsme se k dlouhému stolu v bočním křídle výčepu
a někdo navrhl, abychom si zahráli komando nebo
jak se také říkalo, kaufcvika. A aby toho nebylo
málo, někdo navrhl, aby ten, kdo prohraje, zaplatil
všem rundu. Neuvědomili jsme si, že jedno kolo
cvika trvá dobu velice krátkou a vypití jedné rundy
dobu ještě kratší. V jednom okamžení jsem byl
probrán hlasitým ujišťováním mého přítele Míly,
že už nehraje. Na dotaz spolustolovníka Karla se
tazatel dozvěděl, že právě on je toho příčinou; totiž,
ač prohrál, využil naší ochablé pozornosti a neobjednal další rundu. To se Karla dotklo natolik, že si
za kravatu přítele Mílu přitáhl k sobě a dožadoval
se omluvy za to, že chtěl podvádět. Svůj odmítavý
postoj k této výzvě stvrdil přítel Míla tím, že vzal se
stolu pivní tácek – tehdy ještě keramický a bytelný
– a hbitým švihem mu jej umístil na čelo. Jinak řečeno, praštil ho tím táckem po hlavě. Karel se zvedl
a s ním celý dlouhý stůl, na jehož druhém konci
hráli vážení živnostnici svůj pětníkový mariáš.
Naráz pod převráceným stolem leželi v jednom
tratolišti piv peníze, karty a klečící mariášníci,
kteří zachraňovali svůj majetek. To už jsem měl
ale zkroucené ruce za zády a do ucha mi hřímal
velitel místního požárního sboru pan Šprojcar: „To
je naše hospoda, lidová a tu si nedáme vzít!“ My
jsme jim hospodu nebrali, ale nebýt našeho spolustolovníka Theodora Říhy, který byl uznávaným

občanem, a který veškerou útratu včetně rozbitých
sklenic zaplatil, těžko by to skončilo tak lehce. Vydali jsme se tedy ulicí Tyršovou na další cestu a do
kroku jsme hubovým dixilandem vystřihli Bob
Cats March – pochod Bobových koček. Otevřelo
se okno a jedna silnější dáma z něj vyklonila své
vnady a hlasitě vykřikovala, že rušíme noční klid.
Jeden z mých přátel ji vlídně doporučil: „Milostivá,
utřete si prsa…“ Při zavírání okna stále křičela
o nezvedených rošťácích a nestačila vyslechnout
korekci svého nesprávného tvrzení, že rušíme
noční klid. Bylo totiž ještě před desátou. A co se
týká těch rošťáků, tak: pan Theodor Říha, vážený
a uznávaný poličský stavař, Ing. Karel Antonín,
pracovník Úřadu pro patenty a vynálezy, představen i anglické královně, Míla Práger, pracovník
Podniku zahraničního obchodu, a já, tehdy studentík ekonomické fakulty.
Došli jsme do restaurace Pivovar; další průběh
vím jen z líčení mých přátel, kteří se přišli následující den omluvit mé matce a otci. Matka jejich
ujišťování, že už se to nestane, přijala se zjevnou
nedůvěrou, v obličeji se jí nepohnul jediný mimický sval, otec však měl ve svém výrazu něco smíšeného s pochybovačností o jejich tvrzení a těžko
ukrývaným pobavením doplněným něčím, co bych
mohl nazvat pochopením.
A. Klein, foto vlastní archiv

Na táboře v Anglii
Bylo to nezapomenutelných deset dní. Několik
lidí, tak si najděte na youtubovském vyhledávači
lidí z poličského Pionýra se rozhodlo zúčastnit me- „CoCamp closing Ceremony“ a pusťte to třeba od
zinárodního tábora v Anglii – sedm děcek a Peťák
půlky. Jiné video najdete třeba pod „New Barnet
s Hanzkem coby vedoucí. Odletěli jsme 29. červen- Woodcraft Folk at CoCamp“ … V den odjezdu, tedy
ce. První noc jsme strávili v Londýně v rodinách
9. 8., jsme brzy ráno vstali, sbalili si věci, se všemi
táborníků a pak hurá do campu, daleko od všech
se rozloučili a tradá směrem na letiště.
domů, hezkých silnic – až do Sherwoodského lesa.
Oproti našim táborům bylo zajímavé, že se nikdo
ničeho nemusel účastnit, tedy teoreticky jste mohli
proležet celý den ve stanu. To by samozřejmě byla
blbost, protože těch nabídek co dělat byla fůra.
Taky strava byla vcelku zajímavá. Myslím, že nikdo
z nás už nebude jíst do konce života celer, který se,
nevím proč, dával snad úplně do všeho.
Myslím, že můžu za všechny říct „Díky, bylo to
super!“. Těšíme se, až se se všemi zase uvidíme. Že
by napřesrok ve Finsku nebo na Damašku?
PS: Za finanční či hmotnou pomoc děkujeme
firmám Botas, Prima Švanda, Pospíšil JLP, Agrospektra, městu Polička a Pionýru ČR.
Míša Pospíšilová

Ve dnech 5. – 9. 12. se uskuteční celorepubliková charitativní sbírka Srdíčkový den, kterou
pořádá Občanské sdružení Život dětem. I v našem městě se budou moci obyvatelé a návštěvníci Poličky setkat s žáky Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště, kteří se už po
mnoho let velmi ochotně do této sbírky zapojují.
Žáci, označeni vizitkou se jménem a názvem
školy, si dovolí našim spoluobčanům nabídnout
přívěsky a magnetky v ceně 30 a 35 Kč. Výtěžek z jejich prodeje půjde na účet občanského
sdružení.
Peněžní prostředky ze sbírek jsou určeny na
pomoc těžce handicapovaným dětem, na zakoupení rehabilitačních a zdravotních pomůcek pro
pacienty s mozkovou obrnou, svalovou atrofií,
autismem nebo nemocí „motýlích křídel“.
Opravdu není vždy lehké pomáhat. Déšť, vítr,
zima, které provázely zářijovou sbírku, nejsou
však největší překážkou. Tou je především nedostatek finančních prostředků mnoha rodin.
Přesto se najde mnoho těch, kteří se ochotně
podělí.
Věřím, že tomu tak bude i nyní a všichni alespoň malým dílem přispějeme na „velkou mikulášskou nadílku“.
Ing. M. Vaverková, učitelka

Blahopřejeme
Dne 4. prosince oslaví naše
maminka a babička paní
Irena Dubská své 70. narozeniny.
Touto cestou jí přejí hodně
zdraví do dalších let
synové Jan, Petr a Aleš se
svými rodinami

Většinu táborníků tvořili Angličané, ale byli tu
i zástupci z Afriky, Španělska, Peru, Dánska, Rakouska, Austrálie, České Republiky, prostě z celého
světa – celkem asi 3000 lidí. Co se týče uspořádání,
celý tábor se skládal ze čtyř pomyslných městeček
a ta se rozdělovala na vesničky. Naši vesnici můžete vidět na přiložené fotografii, na druhé je kamarádka Rose z Londýna, která určitě nezapomene,
jak vypadá česká vlajka. My Poličáci jsme byli
s dětmi z Londýna. Hned jsme si našli kamarády
nejen mezi dětmi, ale i mezi dospělými. Spali jsme
ve stanech, takže v noci byla pěkná zima. Každé
ráno a dopoledne jsme všichni pomáhali s úklidem
okolo tábora, přípravou oběda, umýváním nádobí…
Odpoledne bylo určeno různým aktivitám – vyrábění, sportování, vaření, zumbě, zpívání v různých
jazycích a spoustě dalších (v novinách, které každý
den vycházely, zabraly tyto aktivity celou stránku!).
Vyrazili jsme také na výlet do nedalekého historického města Yorku. Prohlédli jsme si několik památek a samozřejmě jsme prolezli všechny obchody.
Popsat všechno nejde. Pokud byste chtěli vidět, jak
jsme s Angličany zpívali česky pro zhruba 3000
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Dne 2. prosince uplyne
rok ode dne, kdy nás navždy
opustil ve svých 87 letech pan
Engelhbert Fric. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka s dětmi a jejich
rodinami
Dne 3. prosince 2011 uplyne již 17 let ode dne, kdy nás
navždy opustil pan Stanislav
Slavíček. Jeho nedožité 83.
narozeniny jsme si připomněli
2. července 2011.
S láskou vzpomíná
manželka a děti s rodinami.
Dne 20. prosince uplyne rok,
co nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička
a prababička, paní Marie
Homoláčová. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
Lenka a Dáša, dcery
s rodinami
Nedožité 62. narozeniny
pana Stanislava Slavíčka
mladšího
vzpomeneme
21. prosince 2011. Zákeřná
nemoc ho vytrhla z kruhu
milující rodiny a přátel 2. července 2005.
V srdci Tě všichni stále
nosíme.
Maminka, manželka
a synové, sourozenci s rodinami

ZŠ Na Lukách - zápis do první třídy
Základní škola Na Lukách Polička oznamuje:
zápis do 1. třídy se bude konat v pátek 20. ledna
2012 od 14 – 17 hodin. K zápisu jdou děti narozené
v roce 2006.
Základní škola Na Lukách má pro nové prvňáčky připraven vzdělávací program doplněný
o povinnou výuku anglického jazyka. Rodiče již
nemusí za výuku anglického jazyka v první i druhé třídě (doposud forma kroužku) platit.
Noví prvňáčci budou k výuce využívat interaktivní tabuli s interaktivními učebnicemi. Práce
s těmito učebními pomůckami je pro děti velmi
příjemná, protože vše lze názorně vysvětlit a ukázat, a proto je vlastní výuka zajímavější. Interaktivní tabule se stává obrovským pomocníkem a nedílnou součástí moderní výuky. Rodiče a současní
žáci první a druhé třídy jsou, podle ohlasů, s takto
vedenou výukou velice spokojeni.
Prvním ročníkem žáci vstoupí na 1. stupeň
základní školy. Kromě běžné výuky budou mít
více hodin tělesné výchovy, zajištěnu povinnou
výuku anglického jazyka od první třídy a od páté
třídy výuku informatiky na moderních počítačích,
které jsou vybaveny posledními softwarovými
novinkami.
Keramický, výtvarný, horolezecký, stolně tenisový a další kroužky, které pořádá naše škola,
jsou doplněny odpoledními aktivitami Mozaiky

(DDM). Žáci zde mohou chodit na fotbal, florbal
či počítače.
V prostorách naší sportovní haly vyučuje od
1. 9. 2010 taneční obor ZUŠ B. Martinů.
Součástí školy je výborná školní jídelna a pro
odpolední pobyt žáků zařízená školní družina.
Při zápisu vás rádi školou provedeme.
Organizační informace
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě,
které dosáhne v době od září 2011 do srpna 2012
šesti let, a dítě, které mělo odklad, k plnění povinné školní docházky. K zápisu je nutno s sebou
přinést rodný list dítěte a vyplněný dotazník,
který obdržíte v mateřské škole. U dětí, které MŠ
nenavštěvují, bude požadovaný dotazník možno
vyplnit u zápisu.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo
žádost o odklad bude k dispozici u zápisu.
Vyhláškou města Poličky jsou určeny školské
obvody pro zápis žáka do základní školy. V případě, že jsou kapacity škol volné (současný stav),
zákonný zástupce vybírá školu dle vlastního
uvážení.
Na zápis vás srdečně zve
Blanka Benešová, třídní učitelka
a Eduard Střílek, ředitel školy.

Zateplení a rekonstrukce ZŠ Na Lukách
Základní škola na Švermově ulici vzdělává
děti poličské i ze spádových obcí od roku 1986.
Nejstarší budova školní jídelny je z roku 1983,
budova 2. stupně z roku 1986 a budova 1. stupně
a šaten z roku 1990. Není na celkovou rekonstrukci pláště školních budov tato doba provozu

vnitřních i venkovních parapetů, barevné sladění tělocvičny s rekonstruovanými budovami,
instalace žaluzií a okenních rolet, obnova hromosvodů, úprava soklu školní jídelny a další
drobnější práce jsou ukryty za nynější podobou
školních budov.

příliš krátká? Vždyť mnohem starší budova Masarykovy školy na nábřeží u Synského rybníka je
stále ještě v původním kabátu. Není.
Ne-kvalita stavby realizované v 90. letech
minulého století, prováděné z prefabrikovaných
dílů, s meziokenními výplněmi z tvrzené lepenky zakryté skly, která již začala vlivem povětrnostních podmínek padat, s nedoléhajícími a zázračně rychle chátrajícími rámy oken, s rovnou
střechou pokrytou praskající asfaltovou lepenkovou, byla již dávno odsouzena k drastickému
zásahu, i kdyby jen z energetických důvodů.
Koncem června 2011 začaly rekonstrukční
práce. Zedníci vyměnili lepenkové meziokenní
pilíře za zděné. Vyměněna byla okna na východní straně obou školních budov, okna ve školní
jídelně a šatnových prostorách školy. Podařilo
se začistit okenní špalety, vymalovat a vyklidit
množství vybouraného okenního materiálu.
Škola zahájila nový školní rok v řádném termínu, díky nezměrnému nasazení stavební firmy,
pana školníka a našich uklízeček.
Zateplení stěn polystyrénem, výměna svislých
prosklených výplní, zhotovení barevné fasády, rekonstrukce a zateplení střech, instalace

Stavba stála 9,5 miliónu korun. Projekt připravila projekční kancelář Ing. Martina Kozáčka a stavbu realizovali pracovníci 1. Litomyšlské
stavební se svými subdodavateli. Práce byly
provedeny ve velmi dobré kvalitě.
Velký dík zaslouží město Polička, které rekonstrukci za přispění evropských fondů finančně
zajišťovalo a provádělo účinnou kontrolní činnost.
Edaurd Střílek,
ředitel školy

23. prosince uplyne rok od
úmrtí paní Věry Dočekalové.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Dcera a synové s rodinami

Dne 23. prosince 2011 uplyne 20 let, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Jiří Stodola. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy jsme
nezapomněli.
Manželka Jana, děti Marie, Jan, Jana, Jiří
a Ludmila s rodinami
Dne 26. 12. uplyne rok,
kdy nás náhle opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička, paní Božena
Svobodová. Kdo jste ji znali
a měli rádi, věnujte jí tichou
vzpomínku.
S láskou vzpomíná
manžel a dcery s rodinami.
Připomeňte si s námi nedožité
devadesáté narozeniny
naší matky
Vlasty Bartákové
(19. 12. 1921 – 21. 2. 1993)
František a Vlasta
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Kardiaci zvou
Kardio klub Svitavy zve své členy na letošní
poslední kondiční vycházku „Za historií města
Poličky“, kterou připravují členové našeho klubu
z Poličky. Bude zakončena v historickém Jordánu.
Setkání ve čtvrtek 29. prosince 2011. Info na
plakátech. Na všechny se těší Kardio klub.
Jan Pokorný

Významní Poličáci na Vltavě
Týden ranních úvah věnoval Bob Fliedr 23. až
27. května posluchačům Vltavy ve svých pětiminutovkách pěti významným občanům spjatých,
ať už v minulosti či současnosti, s Poličkou. Jsou
k dispozici na internetu stanice Český rozhlas 3
Vltava - www. nabozenstvi.rozhlas.cz ve dvou
verzích – hlasové i textové.
V Jitřence se svolením autora a stanice Vltava
přinášíme 4. díl Ranních úvah Boba Fliedra,
abychom stejně jako on připomněli posluchačům naše významné Poličáky. Příště PhDr. Otakar Aleš Kukla
Jaroslav Daněk a spol.
Stovky případů ukazují, že postavit se všemocné komunistické
Státní bezpečnosti bylo prakticky nemožné. Pokud si na někoho
zasedla, nešlo se účinně bránit.
Pokud na někoho ukázala prstem a vypravila se ho zatknout,
pravidelně si „předmět zájmu“
odvážela v poutech. Výjimkou
bylo 23. září 1949, kdy si estébáci přijeli do
východočeské Poličky pro děkana Jaroslava
Daňka, který patřil ke kritikům nastupující
politické moci. Farníci si oblíbeného kněze nenechali vzít.
Referent krajské služebny Státní bezpečnosti
v Pardubicích popsal celé dění následovně:
„Když byl Daněk vyváděn z děkanství, nastalo
před farou srocení asi stovky lidí, kteří znemožnili zatčení a eskortu Daňka. Dav byl soustředěn na schodech fary kolem Daňka a zabraňoval svými těly jeho odvezení. Na místě bylo
davem voláno: ´My děkana nedáme, vezmete
jej jen přes naše mrtvoly´. Dav byl upozorněn
´ jménem zákona´, aby se rozešel. Toto se však
nestalo a bylo nutno Daňka vrátiti zpět na faru
a povolati posilu. Na místo činu přijela v 00.15
hodin posila v počtu dalších osmi orgánů StB
zdejšího velitelství, avšak v této době byl již
dav v počtu asi 150 - 200 lidí, neboť při prvním
zákroku byly uvedeny v činnost zvony kostela,
které přivolaly další lidi a rovněž se rozjely po
městě a okolí spojky, které budily přívržence
Daňka. Vzhledem k tomu bylo nutno od zatčení
děkana Daňka znovu upustiti, neboť na místě
samém by nebylo vhodné použíti jiných zákonných prostředků, čímž by se náboženský zfanatizovaný dav ještě více popudil.“

Pozvánka DPS
Penzion

Husarský kousek poličských farníků měl
dohru v duchu doby: četné zatýkání a nakonec
1. 12. Šikovné ručičky – tkaní od 13.30 hod.
trestní stíhání osmnácti zatčených. Emanuel
v pracovní místnosti
Černý, Oldřich Janele a Karel Kolda dostali
5. 12. S vůní jehličí – přijměte pozvání na zdotři roky těžkého žaláře, peněžitý trest 30.000
korun, konfiskaci jmění, navždy ztrátu živnos- bení stromečku, vánoční čaj a koledy s Poupaty
od 14.00 hod. v jídelně.
tenského oprávnění a na osm let ztrátu čestných
7. 12. Mikulášská zábava -14.00 hod. jídelna
občanských práv. Josef Pikula, Josef Frič, Vladimír Pražan, Ladislav Sláma, Jan Záruba a Milo- DPS „Penzion“. Vystoupí děti z MŠ Čtyřlístek,
přijde Mikuláš s andělem a čerty. K poslechu
slav Nožka těžký žalář v rozsahu od pěti měsíců
do dvou let plus další postihy. Jana Smejkala ne- i tanci zahraje pan Hladík a pan Otepka.
Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS
bylo možné s ohledem na jeho nemoc odsoudit
a trestní stíhání zbylých osmi lidí bylo nakonec „Penzion“. Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.
13. 12. Šikovné ručičky – tkaní od 13.30 hod.
zastaveno cestou milosti prezidenta republiky.
v pracovní místnosti
Jaký byl další osud děkana Daňka? Historik
14. 12. Vánoční kavárnička – 14.00 hod. spoStanislav Konečný, který se případem zabýval,
k tomu uvádí: „Děkan Jaroslav Daněk na dru- lečenská místnost.
15. 12. Narozeninové zpívání – 14.00 hod.
hý pokus o zatčení nečekal, 25. září 1949 tajně
opustil Poličku a 27. září poblíž Znojma překro- jídelna
17. 12. Adventní koncert – milí přátelé, srdeččil československo-rakouskou státní hranici.
ně vás zveme na adventní koncert Chrámového
Už na rakouském území, respektive v sovětské
sboru sv. Jakuba, který se koná od 14.00 hod.
okupační zóně, však byl zadržen a ještě téhož
dne vydán československým úřadům. Rozsud- v jídelně DPS Penzion.
Přijďte prožít spolu s námi krásný adventní
kem Státního soudu v Praze byl poté 29. prosince 1949 odsouzen k trestu těžkého žaláře v trvá- čas, zpříjemnit si předvánoční shon a na chvilku
ní tří let, čtvrtletně zostřenému tvrdým ložem, zastavit čas.
21. 12. Bílé snění – voňavé, hudební, odpočina k náhradě nákladů na trestní řízení.“
kové odpoledne. Od 14.00 hod. ve společenské
Činorodý a literárně nadaný děkan Daněk ve
vězení nelenil. Koncem roku 1950 napsal Hym- místnosti.
28. 12. Silvestrovská zábava – konec roku
nus k svatému Jakubu, který se podařilo vynést
2011 se nezadržitelně blíží, přijďte se s ním spoven formou motáku. Text byl odeslán do Francie
lu s námi rozloučit. Loučení je nejlepší mezi přáhudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů, a ten
teli, při dobré muzice a s dobrou náladou. To vše
ho zhudebnil. Slavnostní premiéra nezvykle
vám nabízíme a srdečně vás zveme. K poslechu
vytvořeného díla se konala 31. července 1955
i tanci zahraje Homolská heliogonka. Pěvecký
v poličském chrámu svatého Jakuba, na jehož
soubor Poupata vystoupí s kulturním progravěži se Martinů roku 1890 narodil.
Jaroslav Daněk se do Poličky po návratu z vě- mem s názvem „Hospoda“. Vstupenky si můžete
zení vrátit nemohl. Působil zejména ve Svratce, zakoupit od na recepci DPS „Penzion“. Vstupné
80 Kč. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně.
kde je taky pochován.
Všichni aktéři rebelie, která je vzácnou ukázkou aktivního odporu obyvatel malého města
proti nastupující komunistické moci, už zemřeli.
Tichým svědkem té události zůstává plácek mezi
farou a svatojakubským chrámem, v němž vzdělaný a statečný děkan Jaroslav Daněk sloužil
Bohu a lidem od července 1946 do září 1949.

Z činnosti DPS
Penzion

Text Bob Flieder
Foto: archiv Městské muzeum
a galerie Polička.
Repro A. Klein

Podzim na Masarykově základní škole
Žáci naší školy ve spolupráci s Městskou kni- Doufám, že se podobné akce budou opět opakohovnou v Poličce prošli v rámci hodin českého
vat.“ řekla Lenka Štoudková, 9. B.
jazyka dvěma kurzy. Sedmáci a osmáci byli v hoStejná třída také testovala film Swingtime,
dinovém bloku seznámeni se sociálními sítěmi, který patří do projektu Jeden svět na školách.
byli upozorněni na jejich užívání, zneužívání, Toto drama trvá 90 minut, bylo zfilmováno v rodostali samozřejmě cenné rady, jak se bránit, co
ce 2006, režisérem byl Jaromír Polišenský.
zveřejňovat, co zablokovat. Zvláště osmáci vedli
„Děj tohoto filmu vypráví o tom, jaký byl režim
zdařilé diskuze.
v tehdejším Československu. Státní agenti (StB)
V rámci čtenářské gramotnosti 6. a 9. ročníky „pomáhali“ lidem z Československa, dostat se přes
v dvouhodinovém bloku pracovali ve skupinkách
hranice. Ovšem v režimu, který vládl, byla faleš,
na téma: Historie písma, Bible a K. J. Erben.
nenávist a zloba. Proto příslušníci StB nastražili
„Naše třída se zapojila do projektu čtenář- různé pasti: posouvali hranice, aby si ilegálně
ské gramotnosti a strávila dvě hodiny s dílem
přecházející mysleli, že jsou už v zahraničí a měli
Karla Jaromíra Erbena. Výběr byl nasměrován
pocit bezpečí. V tom okamžiku je chytili a vyzvína jeho 200. výročí narození. Nejprve jsme
dali od nich nové informace. Někteří přešli a pak
skládali úvodní báseň z Kytice. Poprali jsme se
se jim dařilo, měli spokojený život, ale více než
i s vyplněním pracovního listu. Potřebné infor- 2000 lidí bylo při této akci zatčeno.
mace jsme hledali v knihách, což bylo dobré pro
Komunistický režim naše generace nezažila,
orientaci.
ale třeba naše maminky, babičky, tatínkové,
Na konci každá skupina dostala vytištěnou
dědečkové v té době žili. Já bych v této době žít
baladu, kterou si měla sama přečíst a potom
nechtěla. Tento film se nám snažil ukázat, jak to
společně převyprávět celý děj ve skupinách. tehdy bylo a jak se nikomu nedalo věřit“ - Nela
Knihovnice měla tuto akci velmi dobře při- Fuksová 9. B
pravenou, zakončenou projekcí z filmu Kytice.
-harInformace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Podzimní sluníčko oknem prohřívalo prostory
penzionu a podporovalo seniory, kteří se scházeli při činnostech, které mají rádi. Vše začalo
podzimním aranžováním, při kterém vznikla
krásná díla, která ozdobila prostory penzionu
a také domovy seniorů.
Vlněné odpoledne, tak by se mohl nazvat
čas, kdy pod rukama účastníků vznikají tkané
koberečky a vše je doplněno vyprávěním o době
minulé, současné a budoucí.
Papír, výborný materiál pro tvoření. Již nepotřebné krabice, obaly, tapety, vlnitý papír, ruční
papír, balící… To vše se dá použít na vytvoření
nového obrázku. Mezi seniory se našla spousta
témat, která použili na své obrázky. Některá díla
si odnesli domů a některá můžete vidět v prostorách penzionu. Rádi bychom poděkovali seniorům, kteří se svými výrobky podílejí na výzdobě
penzionu. Poděkování patří i těm, kteří svými
květinami rozjasňují prostory penzionu.
Jedno odpoledne patřilo také procvičování
paměti. Pro účastníky bylo připraveno koncentrační cvičení a oblíbená hra se slovy.
Paní Ing. Janečková tentokrát seniory seznámila s Mezinárodní radou 13 domorodých babiček. Beseda byla doplněna ukázkou filmu – Pro
příštích sedm generací.
Ani hudba nechyběla v DPS Penzion a to hned
dvakrát. Setkání s pěveckým souborem Poupata
při narozeninovém zpívání a také poslech vážné
hudby v kavárničce bylo pro seniory příjemným
vyplněním jejich času.
Letošní podzim se opravdu vydařil.

19

Letošní podzim se nám opravdu vydařil!

Sportovec Poličky
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Poličky
pro rok 2011
Pořadatel: město Polička – sportovní komise
Nominace: TJ, SK a svazy Poličky, sportovní,
občanská sdružení, sportovní osobnosti a čtenáři
Jitřenky
Kategorie:
1. Jednotlivci (žáci/žákyně)
2. Jednotlivci (dorost)
3. Kolektivy (žákovské + dorost)
Všechny kategorie budou hodnoceny bez pořadí,
a to maximálně 6 v každé kategorii.
Hodnocení: sportovní komise města Poličky
Předání ocenění proběhne v Centru Bohuslava
Martinů v Poličce dne 20. 1. 2012.
Návrhy musí obsahovat: uvedení jména, rok
narození, místo trvalého pobytu, příslušnost k TJ,
SK či občanskému sdružení, výčet sportovních
výsledků a umístění v roce 2011, zhodnocení činnosti, kontakt na dotyčného.
Návrh posílejte e-mailovou adresou panu Antonínu Kadlecovi, rss.sy@seznam.cz s heslem Sportovec Poličky, nebo písemně na adresu Regionální
sdružení sportů, pan Antonín Kadlec, Svitavy,
568 02, s heslem „Sportovec Poličky“.
Termín: do 19. 12. 2011

Žáci SOŠ a SOU Polička mohou použít tuto větu
nejen v souvislosti s počasím. Podzimní měsíce
pro ně byly opravdu úspěšné. Velikou prestiž si
vydobyli jednak na barmanských soutěžích, jednak přípravou rautů na špičkové úrovni.
Rauty zajišťovala naše škola hned dva. Ten první patří k již tradičním slavnostním událostem
a účast na něm je pro naše studenty záležitostí
osobní prestiže. Jedná se o slavnostní recepci
28. října na Pražském hradě, na niž připravujeme
pohoštění pro osobnosti vyznamenané státními
cenami. K nejzajímavějším okamžikům jistě patří
setkání s panem prezidentem.
Druhý, mnohem náročnější raut, při kterém
hrstka našich studentů obsluhovala na devět
stovek hostů, se konal až v daleké Paříži. Velvyslanectví České republiky se stalo místem konání

sportovní komise města Poličky

Řádková inzerce
Prodám byt 3+1, ulice Hegerova, Polička. Tel.
776 865 350.
•
Prodám třípokojový byt v 1. patře cihlového
domu v Poličce – Zákrejsova ulice. Tel. 732 183 884.
•
Prodám byt 4+1 v OV, v Poličce v blízkosti
náměstí. Nadstandardní výměra 145 m2, 1. poschodí, zděný, nově postavený v r. 1991. Parkování
na vlastním nádvoří. Tel. 776 552 345.
•
Prodám družstevní byt 3+1 na Sídlišti
Hegerova. Vel 74 m2, nové vnitřní dveře, nové
vchodové bezpečnostní dveře, zařízená kuchyň
(lednice, mikr. trouba, myčka, skloker. sporák),
zařízený jeden dětský pokoj. Možnost převodu do
os. vl. Kontakt: 724 833 444, 776 173 318.
•
Dám do pronájmu prostory bývalého prodeje Vietnamců v Masarykově ul. 188. Místnost
32 m2 s přísl. Dvůr - vstup přímo z ulice, dle potřeby až do 80 m2, vhodný pro aktivity na volné
ploše. Možno jako celek nebo kombinovat, nebo
ven místnost přístupem - např. kancelář. Prohlídka 7. a 8. 12. Domluva 603 205 380.
•
Prodám osobní automobil Renault Megane
1,6 16V, šedá metal., rok výroby 1999, najeto 178 193
km. Velmi dobrý stav, široká výbavy. Cena 45 000 Kč
(dohoda možná). Tel 605 187 846.
•
NOVĚ OTEVŘENO - Obchodní dům Ponas, Tyršova 161 - FORTUNA - LOTO, ZLATÝCH
11, dobíjení telefonů, STÁČENÉ VÍNO z Valtic,
PRAVÉ HOŘICKÉ TRUBIČKY, DOMÁCÍ PERNÍČKY. Sběrné místo - renovace TONEROVÝCH
A INKOUSTOVÝCH KAZET. Po-Pá 8.30-17 hod.
So 8.30-11 hod. Přijímáme objednávky na VÁNOČNÍ PERNÍČKY a VÍNO v balení se STÁČECÍM VENTILEM, vhodné na rodinné oslavy apod.
Tel: 736 485 254
•
Iveta Petrová oznamuje otevření homeopatické poradny. Objednávat se můžete na tel.:
722 001 887. Více najdete na www.vasclovek.cz.
V poradně lze také zakoupit Schusslerovy soli.
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oslav 93. výročí založení republiky pořádané
Pardubickým krajem. Žáci našich gastronomických oborů skvěle reprezentovali nejen náš kraj,
ale také město Poličku. Za výborné provedení
prestižní zakázky jsme obdrželi poděkování jak
od velvyslankyně ČR v Paříži Marie Chatardové,
tak od Radka Martínka, hejtmana Pardubického
kraje.
Barmanský maraton započal už 13. října Mezinárodní koktejlovou soutěží juniorů v hotelu
Zlatý chlum v České Vsi u Jeseníku. Tomáš Felkl
si odvezl 4. místo a ocenění „nejrychlejší barman“
a Klára Sedláková kromě 7. místa získala nejvíce
bodů udělených chuťovou komisí za long drink.
Pak následoval prešovský Eurocup 2011, na němž
se utkalo 86 juniorských barmanů z 26 slovenských a 13 zahraničních družstev. Klára s Tomášem přijeli bohatší o mnoho cenných zkušeností
a navíc se umístili v bronzovém a stříbrném pásmu. Vrcholem, o kterém snili nejen oba studenti,
ale také mistři odborného výcviku, kteří žáky
připravují, byl Mattoni Grand Drink 2011 v pražském hotelu Hilton. Juniorská soutěž je součástí
finále a je přístupná pouze na pozvání prezidenta
CBA. Toho se dostalo oběma, Kláře Sedlákové
i Tomáši Felklovi, kteří tak byli nominováni mezi
patnáctku nejlepších. Zadání soutěže znělo jasně
– receptury drinků musí mít charakter nealkoholického nápoje, celkový energetický obsah nesmí
překročit 25 kcal/100ml a musí být připraveny
inovativně. Že se nápoje zdařily, potvrzují výsledky: Tomáš obsadil 2. místo a Klára 5. místo.
Poslední novinkou, o které vás, milí Poličští,
chceme informovat, je celková rekonstrukce
opláštění budovy naší školy a rozsáhlé opravy
cukrářské výrobny v Mánesově ulici. Určitě jste
si všimli, že přes letní prázdniny došlo k výměně
oken a naše škola se oblékla do nového kabátu,
takže se bezesporu stane součástí moderní tváře
Poličky. Díky Pardubickému kraji, který je investorem oprav, se můžeme těšit také na modernizaci
školní kuchyně a jídelny. Pokud jste zvědaví, jak
to v naší škole vypadá, přijďte 8. prosince, pořádáme den otevřených dveří. Těšíme se na vaši
návštěvu.
M. Šplíchalová

Klub zdraví zve na prosincové setkání
V poslední době se o něm začalo konečně víc mluvit. Ve svém oboru to není sice úplný nováček a u leckoho si své pevné místo již vydobyl. Čím? Hlavně
svojí univerzálností a také nenáročností. Já osobně
jsem po něm dlouho toužila právě kvůli té volnosti,
kterou mi bude dopřávat. Mít ho doma je opravdu radost, i když za všechno se platí, dokonce i za trochu té
radosti. Ale tato radost přece jen chvíli vydrží a taky
je snadno přenosná na další lidi, takže se ta počáteční investice přece jen nakonec vyplatí. A není to tak
pomíjivý pocit, jako když vám někdo daruje poukaz
na zážitky a vy si jeden den můžete hrát, že jste
třeba popelář nebo majitelka cukrárny. Jestli už teď
hádáte, o čem tu píši, tak by to mohlo být například
o vysavači, který sám bez vaší přítomnosti uklidí vše
z podlahy, jak mi o něm básnila kamarádka, která si
svého miláčka pořídila na splátky, přece jen je dražší
než můj nový úlovek. (A teď musí pro své dospívající
ratolesti vymýšlet nové domácí práce, když je ten
vysavač nahradil.) Každý také nemusí být dokonale
vysátým bytem bezmezně nadšen. Ovšem můj drahoušek je radostí pro muže, ženy, děti bez rozdílu.
Nemůžu vás tak dlouho napínat, mám tu omezený
prostor, ale o to více ho budeme mít ke společnému
sdílení, když přijdete na poslední setkání v tomto
roce dne 14. 12., kdy od 17.30 hod. bude v horní místnosti SVČ Mozaika k vidění a také se vám dostane
ochutnávky a receptů a rad, neboť název přednášky
se přesně kryje s tím, o čem tu celou dobu takto taj-

nůstkářsky píši: „Bonus na konec – pomalý hrnec“.
Ano, důvěrně mu stálí a věrní uživatelé říkají „pomaláč“ a věřte, že to je jeho největší přednost. Dá vám
tím větší kříííííííííídla než redbul, fakt. Možná o něm
budu mluvit více já než Aleš Kocián, ale i on dostane
svůj prostor ke slovu v okénku na zamyšlení, neboť
je přece předvánoční čas, kdy mluvíme o adventu
a někteří z vás mu píší dopisy o dárečky, takže je na
čase si říct pár slov „O Ježíškovi“. Bude i cukroví a čaj
a možná i svíčky k dokreslení příjemné atmosféry,
možná i nějaké dárečky, nechme se překvapit.
Konec roku se projevuje obvyklým narůstáním
nedostatku času, protože naše plány bývají často
smělé až moc. Nenechte se tím deptat, vnímejte
krásu každé chvíle, setkejte se s přáteli a prožijte
něco, čím obohatíte sebe i druhé. Plánujte si reálné
cíle nejen pro oslavy konce roku, není nutné ohromit mnoha druhy cukroví své návštěvy, dejte lidem
hlavně kus sebe sama a budou vás mít rádi. A vy tak
zůstanete mladí, neboť: „Mládí není období života,
ale stav mysli. Nikdo nezestárne tím, že prožije řadu
let. Lidé stárnou tím, jak opouštějí své ideály“ (autor
neznámý).

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

Přeji vám pohodové prožití svátků i všech setkání
na konci tohoto roku a nezapomeňte do roku 2012
vstoupit se všemi svými ideály.
Váš Klub zdraví Polička a Hanka Ščigelová

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

Atletika Polička - podzim 2011

Kromě soutěží žákovských kategorií, družstev
Kadeřnictví Vlasový ráj (vedle šenku) vám
a mistrovských závodů, bylo jako každoročně
přináší dvě novinky:1) službu „LESK VE VLA- i letošní léto ve znamení účasti odrostlejších členů
SECH“ - vhodná pro zákaznice, které se nebarví
a příznivců Atletiky Polička na individuálních běa 2) „DOKONALÁ PROMĚNA“-tato služba nabízí
žeckých závodech, štafetách a letos ve větší míře i na
celkovou změnu střihu i barvy vlasů a také nové
triatlonech různých distancí, od těch kratších, přes
líčení, cena je 950 Kč a tuto službu je možné také
olympijské vzdálenosti (1,5 km plavání – 40 km kolo
darovat formou vánočního poukazu. V prodeji - 10km běh) až po tratě polovičního železného muže
jsou již také luxusní vánoční balíčky a vánoční – Ironmana (1,9-90-21) a hlavně zažívání s tím spojeakce… za nákup 15 výrobků obdržíte jako dárek
ných radostí, jako je vyčerpání, namožení svalů a pokvalitní fén. Tel.:603 843 698, e-mail: vlasovy.ra- dobných důvodů, proč to vlastně všichni děláme.
j@unet.cz
Z letního tréninku těžil i Mirek Štyndl, v kategorii
•
C (50 – 60 let) pravidelně velmi úspěšný, leč mediKosmetické STUDIO V, obchodní dům
álně nepříliš známý dlouholetý člen Atletiky Polička,
Ponas - PEDIKÚRA s masáží, NEINVAZIVNÍ
zaběhnuvší si v září běh do vrchu kategorie B – SáLIPOSUKCE - odbourání tuků, RADIO 4 - zpev- zava Lázek a v říjnu Běh údolím Orlice a Týnišťskou
ňování pokožky - nyní AKČNÍ CENY. TRVALÉ
desítku. Největší radost nám ovšem udělal v listoODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ, PERMANENTNÍ
padu na „Perníkové 9“, běhu kolem Kunětické Hory,
MAKEUP. Masáže - ČOKOLÁDOVÁ, MEDOVÁ, kdy obsadil druhé místo a tudíž jsme si mohli opět
HAVAJSKÁ. Prodej přípravků DIOCHI, ENER- zahulákat oslavný pokřik poličských běžců. Většina
GY. DÁRKOVÉ POUKAZY. Leona Voráčová, tel:
ostatních závodníků už ho naštěstí zná, a proto se
773 602 224, studiov@centrum.cz
jich leklo jenom pár.
•
Zakřičeli jsme si i díky Mílovi Červovi, který
Koupím poštovní známky, pohledy, obál- tamtéž obsadil ve své kategorii D (60-70) také druhé
ky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, místo. Míla stihl v období září-říjen absolvovat kroakcie, celé sbírky - větší množství - pozů- mě své obvyklé porce závodů i dva běhy do vrchu
stalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší
kategorie A (Běh na Hejšovinu a na Suchý vrch).
možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel.:
17. 9. vyrazili navíc Míla Červ a Pepa Šutera do
724 22 92 92.
Slatiňan na členitou lesní trať Cross Country Ma•
ratonu s 1800 m náběhem a čtyřmi okruhy o délce
Provádím revizi komínů a jejich čiš- 10 100 m a s převýšením cca 220 m, pořádaného šitění dle nařízení vlády ČR. Tel. 731 506 249, kovným Klubem rekreačních běžců Chrudim, ověřit
464 620 162.
platnost tvrzení, „že maraton se dá přece tempem
•
pod 5 min/km odběhnout vždycky“, na což neměli
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
zcela shodné názory. Míla, který maratonů absolvokomínů, čištění komínů, opravy žlabů, svo- val celou řadu a ověřovat si tudíž nic nemusí, si tam
dů, drobné zednické práce. Tel.: 731 506 249, zaběhnul současně pořádaný půlmaratón a skončil
464 620 162 po 19. hodině.
na 9. místě celkově. Mohl alespoň v cíli křísit Pepu,
•
kterého nechali při jeho prvním startu na maratonProvádíme očištění starých střech tla- ské distanci velmi ohleduplní soupeři doběhnout
kovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. před sebou v čase 3 hodiny, 19 minut a pozornému
Zvýšení životnosti střech! Tel.: 731 506 249, čtenáři je už jasné, jak to s tím tvrzením dopadlo.
464 620 162 po 19. hodině.
V tradičním termínu čtyřikrát do roka v den
•
změny ročního období, tj. 23. 9., se konala již osmá
Opravy praček, myček, sporáků - Jiří
Střítežská míle. Tradiční a hlavně prestižní závod
Bartoň, tel.: 604 958 194. Chladniček a mraz- „od cedule k ceduli“ měl tentokrát rekordní účast neniček - Milan Fajmon, tel.: 603 782 573.
jen závodníků, ale díky krásnému slunnému počasí
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a trase, vedené shodou okolností kolem střítežské
hospody, i fanoušků, kterým patří naše poděkování. Všichni, kdo by chtěli okusit atmosféru tohoto
závodu tentokrát v noční podobě, jsou 22. 12. zváni
k dolní střítežské ceduli. Hodina startu a propozice
dalšího klání budou včas vyvěšeny na našem webu.
Dne 8. 10. se jako první ročník konal Veřejný
přespolní běh lyžařů na 9 km v krásném prostředí
Blatin u Milov. Jedním z hlavních organizátorů
byl pan Zámečník, syn dlouholetého bývalého kapitána Atletiky Polička, který traktorem vyznačil
na louce velmi zajímavou trať a nevynechal přitom
ani kopec se sklonem 18°. Proudy vody z oblohy ze
závodu učinily docela extrémní záležitost, ale ani
to neodradilo Pepu a hlavně poličského nováčka na
běžeckých závodech Tomáše Roška, od účasti a obsazení 4. a 9. místa.
Oba výše jmenovaní společně s Mílou utvořili
22. 10. malou, ale odhodlanou výpravu v počtu 3 ks
závodníků na známý silniční běh Hronov – Náchod
o délce 8,85 km. Tomáš, pro kterého to byl podle našich informací teprve třetí běžecký závod v kariéře,
tam v podstatě z ničeho dosáhl výborného času 33:
14. Pokud se pro příště při svém běžeckém tréninku
vyhne věcem, které nejsou podle odborné literatury
pro zvýšení běžecké výkonnosti přínosné, jako například stoupat si na půdě na hřebíky, určitě s ním
budou muset soupeři počítat.
Do největšího extrému se v podzimním období
pustil další poličský běžec, Milan Beneš, v týmu
s univerzálem Martinem Mazalem, kteří vyrazili
14. 10. vyzkoušet závod dvojic „Pět Beskydských
vrcholů“. To je záležitost, která začíná v deset večer,
pokračuje přes noc a zahrnuje čelovku, na startu fasovanou mapu, pět kopců v Beskydech, bolavé nohy
a když se nebloudí, tak něco kolem 110 km běhu.
Jejich dvojice „vokurky“ nakonec závod dokončila
po 17 hodinách s třemi navštívenými vrcholy, čímž
obsadili 126. místo z celkem 274 dvojic.
Je výborné, že lze na poličské cyklostezce potkat
stále více lidí, kteří objevili kouzlo běhu. Pokud by
někdo z vás chtěl vyzkoušet i atmosféru běžeckých
závodů s nervozitou před startem, fantastický pocitem po doběhnutí a hecováním soupeřů, kteří si na
startu stěžují, co je všechno bolí, aby pak vyrazili
jak zajíci, a z kterých se časem stávají přátelé, mrkněte na celostátní termínovku běžeckých závodů
na www.behy.cz nebo na lokální seriál závodů na
www.iscarex.cz/sport. Na stránkách Atletiky Polička atletikapolicka.wgz.cz je možné nechat vzkaz
a místo v autě se najde skoro vždycky.
Atletika Polička – sekce dálkoplazů

Na Brněnském výstavišti byl viděn krokodýl!
Krokodýl byl v hale „E“ viděn o víkendu
12.-13. listopadu a to na reklamách, samolepkách, diplomech a samozřejmě i tričkách všech
závodníků v Evropském halovém mistrovství
skate slalomu. Účast na těchto závodech byla
opravdu hojná. Registrovaných závodníků
bylo 73 a to z mnoha zemí. Přijeli si zazávodit

jednu závodnici a to Renatu Škrabalovou, která
skončila šestá. Do kategorie mužů v hybrid slalomu jsme za Poličku (potažmo) Lezník zasáhli
opravdu znatelně, a to když Jarda Knettig porazil i úřadujícího mistra světa (Janis Kuzmins
z Lotyšska) a dostal se na první pozici. Do šestnácti finalistů se ještě dostali Zdeněk Mach na

ze Švédska, Itálie, Ruska, Ukrajiny, Lotyšska,
Finska, Francie, Německa a samozřejmě z České republiky. Jak všichni víme, tak Polička má
v tomto sportu velké zastoupení a naši závodníci
to dávali najevo oba dva dny.
V sobotu hned ráno bohužel vznikl problém
s časomírou a závodit se začalo až ve 12.30. Tímto posíláme poděkování do Havlíčkova Brodu za
zapůjčení náhradní časomíry. I tak se povedlo
pořadatelům odjet vše, co zamýšleli. První na
řadě byl hybrid slalom ve všech kategoriích.
V kategorii do 11 let se umístila na čvrtém místě
Charlota Kleinová a na místě šestém nejmladší
závodník Honza Vázler. V kategorii mládeže do
15 let za holky se na druhé místo vyšvihla Anička Tehza a hned za ní na místě třetím Kristýna
Totušková. Za kluky byl první rebel Petr Matouš,
třetí Vítek Hromádko a na pěkném pátém místě
Roman Totušek. Junioři do 17 let byli sice jen
dva, ale i tak na prvním místě zazářil lamač dívčích srdcí Vojta Valena. V kategorii žen máme

pátém místě, osmý Stanislav Nožka a jedenáctý
Jakub Knettig. V sobotu se ještě jela kvalifikace
v tight slalomu, který pro závodníky nebyl nijak
lehký.
V neděli začaly závody opět těmi nejmladšími, protože starší ročníky ještě rozkapávaly
skelná očka. Jel se tak závod straight slalomu
a v kategorii do 11 let se na třetí místo dostala
Charlota Kleinová a na místě šestém pak skončil
Honza Vázler. V kategorii do 15 let byl první Petr
Matouš, třetí Vítek Hromádko hned za ním na
čtvrté pozici Roman Totušek, pátá Anna Tehza
a devátá Kristýna Totušková. Do 17 let pak Vojta
Valena obsadil první příčku. Renata Škrabalová za ženy brala páté místo. V mužích to byl
opravdu velký boj a do první desítky se dostal
jen Jaroslav Knettig a vybojoval si pro sebe třetí
pozici.
Zbývalo tak odjet kategorie žen a mužů v tight
slalomu, kde kvalifikace proběhla již v sobotu.
V neděli byli tak k vidění ti nejrychlejší závod-
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níci. Umístění Renaty Škrabalové v tomto slalomu bylo na 7. pozici. U mužů se v šestnáctce
nejlepších umístili naši borci takto: 4. Jaroslav
Knettig, 7. Zdeněk Mach, 9. Stanislav Nožka
a 12. Martin Tůma.
Během prvního dne se závodníci rozdělili do
týmů a vyhodnocení tak proběhlo v neděli po

všech odjetých závodech. Týmů se zaregistrovalo 15 a nás nejvíce těší, že první týmové místo
obsadili naši závodníci. Jmenovitě Jaroslav
Knettig, Zdeněk Mach a Stanislav Nožka.
Na těchto závodech se tradičně uzavírá český
pohár ve skate slalomu za rok 2011. A výsledky
jsou pro Poličku opravdu vynikající. Na třetí
pozici v kategorii mužů skončil v českém poháru
Jaroslav Knettig. Na to, že ještě není zletilý a je
první rok v této kategorii, je jeho úspěch opravdu jedinečný. V kategorii do 17 let je na prvním
místě Vojta Valena. V kategorii do 15 let to mládež posichrovala a raději vzala všechna místa.
První je tak Petr Matouš, druhý Vítek Hromádko
a třetí Roman Totušek. V dětech do 11 let si třetí
pozici vydřela Charlota Kleinová.
Všem závodníků gratulujeme a doufáme, že
uplynulá sezóna se jim líbila a těšíme se na
další rok.
Velké poděkování patří Pardubickému kraji
a městu Poličce za podporu rozvoje tohoto sportu mezi dětmi a mládeží. Také děkujeme všem
sponzorům, kteří podpořili SK8 Slalom Polička
v roce 2011. Díky vám všem se tento rok pod
taktovkou SK8 Slalom Polička začalo tomuto
sportu věnovat devět juniorů, kteří nám ukazují,
a v budoucí době ještě potvrdí, že to byla dobrá
investice. Neptejte se, ale „děti si tak mají kde
hrát.“ ;)
Jiří Trávníček
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Tenis

Poličský candát „přitáhl“ 309 závodníků

V sobotu 29. 10. se v Poličce uskutečnil Generační turnaj ve čtyřhře. 7 zúčastněných dvojic hrálo nejspravedlivějším způsobem každý
s každým na jeden set. Přece jen to byl zápřah
a tak na konci na tom už někteří nebyli se silami
nejlépe. Ale všichni byli spokojeni, že si hodně
zahráli.
Nejzajímavější zápas se hrál až jako poslední
a bylo to opravdu finále, protože se v něm utkaly
do té doby neporažené dvojice Střílek – Gonska
a Duba – Feige. Po vyrovnaném průběhu se z celkového prvenství radovali S+G, kteří vyhráli 6:4.

víc štik nebyla žádná maličkost. Podařilo se nám
to jen díky nadstandardním vztahům s dodavateli, od nichž jsme jich koupili 1 200, což je největší
počet ze všech dosavadních ročníků. Velice solidní
je i jejich průměrná váha. O tom, že berou, svědčí
fakt, že během prvního kola jich bylo chyceno 550,
ve druhém 250. Znamená to 800 štik za dvě hodiny čistého času, což se nevidí každý den.

V sobotu 12. listopadu se na dvou přehradách
Pod Kopcem konal nejvýznamnější závod sportovního kalendáře Rybářského sdružení Vysočina
Polička, a to XI. ročník poháru Poličský candát.
Od začátku patří k nejoblíbenějším a nejhojněji
navštěvovaným, což se potvrdilo i letos – na startu stanulo 309 závodníků ze všech koutů republiky, dokonce měl mezinárodní punc, neboť přijela

Pořadí turnaje:
1. Střílek Jirka – Gonska Vlarimír
2. Duba Jan – Feige Jiří
3. Bonaventura Štěpán – Kubát Martin
4. Jílek Zdeněk – Teplý Ivo
5. Severýn Pavel – Wasserbauerová Adéla
6. Hegr Petr – Haman Ladislav
7. Hrubý Zdeněk – Bulva Leoš
1. 11. vydal ČTS oficiální žebříčky jednotlivců za rok 2011, které jsou obrazem výsledků
jednotlivých hráčů v uplynulé sezóně. Ani
v letošním roce se naši neztratili a zaznamenali
řadu pěkných výsledků. V roce 2011 se podařilo
našemu hráči poprvé v historii klubu dosáhnout na bodovou hodnotu (BH) 15 což je veliký
úspěch a tím hráčem je v kategorii mladších
žáků Zdenda Jílek. Jen těsně za ním skončil s 12
BH Adam Jelínek, kterého dělilo od BH 15 jen
málu bodíků.
V kategorii mladších žáků bylo klasifikováno
v celé ČR 1783 hráčů. Zdenda Jílek skončil na
235. místě, Adam Jelínek 287., Fanda Nykodým
754., Radim Hnát 989. a Luboš Bárta 1450.
Mladších žákyň hrálo celkem 1012. Bára Quittová obsadila 420. místo a Valerka Cechová 876.
Starších žáků bylo 1027. Štěpán Švanda skončil 464., Zdenda Jílek 581. a Filip Slaný 626.
Mezi staršími žákyněmi byla klasifikována
pouze Lucka Jílková na 169. místě z 637 hráček.
Dorostenců hrálo 1060 a Erik Vápeník obsadil
643. místo a Michal Kadidlo byl 712.
Mezi 677 dorostenkami skončila Lucka Jílková
na 406. místě a Tereza Musilová na místě 591.
5. 11. - turnaj pozvaných osobností poličského tenisu. Byl pořádán pouze pro hráče našeho
oddílu a pro pozvané osobnosti. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů a hráček, kteří byli na místě
rozděleni do dvanácti dvojic. Ty byly poté rozděleny do tří skupin po čyřech. Nejvíce štěstí měla
dvojice Filip Švejda – Martin Kubát, na druhém
místě skončili Jarda Švejda – Vláďa Vltavský
a na třetím místě dvě dvojice: Andrea Jílková
– Lukáš Kadidlo a Alena Pazlarová st. – Bohouš
Slaný.
Turnaj se velice vydařil a už teď plánujeme
jeho další pokračování. Všem za účast a předvedenou hru děkují organizátorky turnaje Lída
Teplá, Alena Pazlarová a Jana Střílková.

5 nejlepších závodníků-vítěz první zprava, další směrem doleva až k 5. místu
viz konečné výsledky
početná výprava rybářů ze Slovenska, zaznamenali jsme i účast Poláků, Maďara a Arména.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám
k závodu řekl: „Je to vlastně naše největší akce
roku, jakési vyvrcholení sezóny. I letošní ročník
potvrdil, že je o tento závod trvale obrovský
zájem, na rozdíl od obligátních kaprařských
nebo pstruhařských závodů, kde zájemců ubývá.
Důvod je prostý – štika a candát jsou dnes „nedostatkovým zbožím v celé republice“ a jsou vysoce
ceněné jak po stránce sportovní tak i kulinářské.
Navíc štika, pro její žravost, nikdy nezklame a je
zárukou sportovního vyžití. Na náladového candáta, který bere jen když chce, nespoléháme.
Letošní účast nás samozřejmě těší, stejně jako
spokojenost závodníků s průběhem akce. Je to pro
nás odměna za úsilí, které jsme přípravě věnovali.
Vždyť jen sehnat a vysadit do obou revírů co nej-

Když k tomu přidáme na tuto roční dobu nádherné počasí, není divu, že panuje dobrá nálada
jak mezi pořadateli, tak i závodníky. Těší mne, že
většina rybářů považuje tento závod za jakousi
závěrečnou akci sezóny a současně za příležitost
setkat se jak s kamarády, tak i s přáteli ze všech
koutů republiky, čímž tato sportovní rybářská
akce nabývá i společenských rozměrů. To je velice cenné, zvláště v dnešní době a máme z toho
radost.“
Konečné výsledky: 1. Josef Ondrušík, 2. Oldřich
Dryšl, 3. Vašek Brabec, 4. Roman Matěj, 5. Zdeněk Schauer. Pro tyto závodníky byly připraveny
poháry a věcné ceny dle výběru. Sponzoři byli
štědří a tak vystačily až do 66. místa. Za celý závod bylo chyceno 1 004 ryb, převážně štik, z nichž
si závodníci ponechali 585.
Text a foto: L. Vrabec

Zdeněk Jílek

Redakce Jitřenky přeje všem čtenářům
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku zdraví, štěstí, lásku a hojnost.
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Zprávy oddílu ledního hokeje
POLIČKA – M. TŘEBOVÁ 1:12 (0:1,1:5,0:6)
Branka: V. Vápeník
Ve středu 19. 10. přivítal Spartak na svém ledě
mužstvo M. Třebové, loňského vítěze KP I. Polička
oslabená o 4 hráče základní sestavy, nastoupila jen
s 12 hráči. Oproti minulému utkání doma s Lanškrounem byl obraz naší hry daleko lepší a výsledek po obětavém výkonu velmi krutý. V 1. třetině
padla branka do naší sítě až v 16. min. po sérii 3
přesilových her soupeře. Ve 2. třetině patřil úvod
znovu Třebové, ale za stavu 0:4 v naší přesilové
hře V. Vápeník snížil na 1:4. V závěrečné části toho
měli naši hráči už opravdu dost a to se také odrazilo
na skóre. Znovu je třeba podotknout, že z opravdu
vyložených šancí vlastně nevytěžíme vůbec nic.
Například Kubát neproměnil 2 sólové nájezdy a 1
trestné střílení.
Na závěr jen malá poznámka k našemu soupeři.
Mužstvo M. Třebové tvoří 2 hráči z M. Třebové,
dále pak z Uničova, Šternberku, Prostějova a ze
Šumperka. Trenér je z Olomouce a má trenérskou
licenci A (může tedy trénovat i extraligu).
V divácké soutěži postoupil do finálového rozstřelu pan Stelzl. Sponzorem divácké soutěže je
firma KELVIN ELEKTRO, která jako každoročně
věnovala barevný televizor a firma TV POOL, která
věnovala poukaz na let balonem.
POLIČKA – SKUTEČ 9:1 (6:0, 0:0, 3:1) Branky: 3 Pospíšil, 2 D. Vápeník, 2 Boháček, Švejda,
Hejtmánek)
V neděli 30. 10. přivítal Spartak na svém ledě
soupeře, který, stejně jako Polička, ještě nebodoval.
Úkol byl jasný, nad relativně nejslabším soupeřem
zvítězit. A to se také podařilo. Po 1. třetině se zdálo, že Skuteč odjede s dvojciferným přídělem, ale
v prostřední části hry se skóre nezměnilo ani po
trestném střílení Kubáta, který neproměnil již
svou druhou penaltu. A právě zde je velká slabina
Poličky, neproměňování vyložených šancí. I tentokrát mohl být výsledek daleko vyšší, jen zlepšit
zakončení.
Sponzorem utkání byla firma PRIMA POLIČKA
a nejlepším hráčem Spartaku byl vyhlášen Pospíšil.
V divácké soutěži postoupil do finálového rozstřelu
pan Boháč z Poličky.
SVĚTLÁ n/S. – POLIČKA 9:3 (4:2, 2:0, 3:1)
Branky: Krajíček, Šedý, Boháček
Ve středu 2. 11. sehrál Spartak další mistr. utkání
ve Světlé nad Sázavou. Bohužel stává se již tradicí,
že odjížděl k tomuto střetnutí nekompletní. Ale
i tak si v 1. třetině vytvořil několik šancí, po kterých dokonce 2x vedl, 1:0 a 2:1. Soupeř však skóre
do závěru první části otočil na 4:2. Zlomová byla
pravděpodobně 30. min. utkání, kdy během jedné
min. Polička 2x inkasovala. Závěr patřil znovu
domácím, kteří si své vítězství již pohlídali. Co se
Spartaku týče, je to stále stejná písnička. Hraje se
proti daleko rychleji bruslícím soupeřům, neproměňují se vyložené šance, ale hlavně velké chyby
jsou v obranné činnosti.
ZH PARDUBICE – POLIČKA 4:3 prodl. (0:0, 1:1,
2:2) Branky: Kubát, Nikl, Boháček
K odloženému utkání odjížděl Spartak v sobotu
5. 11. do Pardubic konečně kompletní.
I tak, ale celý tým stále trápí nemoc zvaná „neproměňování vyložených šancí“. V první třetině,
kdy byla Polička jasně lepší, promarnila 4 tutovky.
Ve druhé části hry se soupeř ujal vedení, ale za 1,5
min. bylo vyrovnáno. V závěrečné třetině trenér
M. Grubhoffer za stavu 3:1 stáhl hru na 2 pětky. Výsledek se dostavil záhy. Během 1 min. bylo srovnáno
na 3:3. V prodloužení pak Pardubice měly více štěstí a připsaly si bod navíc.
POLIČKA – Č. TŘEBOVÁ 6:4 (0:1, 5:1, 1:2)
Branky: 2 Mahel, Šedý, D. Vápeník, Nikl, Kubát
Jen 24 hodin měli hráči Spartaku na regeneraci
sil. V neděli 6. 11. nastoupili doma proti Č. Třebové.

Po malém zaváhání v první třetině, kdy se soupeř
12 vt. před koncem ujal vedení, přišla ve druhé
dvacetiminutovce rázná odpověď. 5 branek v síti
soupeře. V závěrečné části si Polička již své vedení
hlídala.
Jak již bylo řečeno, jako každý rok probíhá divácká soutěž. Letos o 2 hlavní ceny. První všem dobře
známý barevný televizor od firmy KELVIN ELEKTRO a nově 2. cena poukaz na let balonem od firmy
TV POOL. Vítěz má právo se jednu z těchto cen
vybrat. Buď trefit malý otvor v brance, na kterou se
střílí při každém utkání „A“ mužstva, a nebo v závěrečném finále. Za několik let se v této divácké soutěži do malého otvoru v brance trefil pouze jeden
divák. Od neděle 6. 11. jsou již dva. Pan Augustin
z Poličky zavěsil přímo doprostřed branky a jako
výhru si vybral barevný televizor. Soutěž pokračuje
dále a ve hře je poukaz na let balonem.

Výsledky oddílu
Karate Polička
Shotokan Cup – Kostelec
nad Orlicí – 8. 10.
Mezinárodní turnaj s celkem 328 závodníky ze
4 států. Z poličského oddílu se ho zúčastnil pouze
dvanáctiletý Vašek Nekvinda. Byl to jeho úplně
první externí turnaj a vedl si na výbornou. Pod vedením svého kouče a trenéra se mu podařilo úspěšně
vybojovat vítězství ve všech třech zápasech a stanul
na stupni nejvyšším. Odvezl si domů pohár za první
místo v kategorii kumite starších žáků 7-8 kyu.

HLINSKO – POLIČKA 5:3 (4:2, 0:0, 1:1) Branky: Boháček, Krajíček, D. Vápeník
Již ve 23 vteřině Spartak skóroval, ovšem smolně
do vlastní sítě. V 5. min. to bylo již 3:0 a vypadalo
to na pěkný debakl, který se nakonec nekonal.
Kluci se zvedli, dokázali v poslední třetině snížit již
na 4:3, kdy skórovali ve vlastním oslabení, ale asi
za 30 vt. soupeř opět odskočil o 2 branky na konečných 5:3. V poslední dvacetiminutovce Polička neproměnila již své 4. trestné střílení v této sezoně.
POLIČKA – CHOCEŇ 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) Branky:
Krajíček, Nikl
V neděli 13. 11. sehrál Spartak na domácím ledě
další mistr. utkání s Chocní. Ač velice silný soupeř
(3. místo v průběžném pořadí) neměl cestu k vítězství snadnou. Už to vypadalo, že první třetina
skončí smírně, ale přeci jen zkušenější Choceň šla
těsně před přestávkou do vedení. Ve druhé části
vedla již 1:4, ale naši kluci stále bojovali a dostávali
soupeře pod tlak.
Bohužel chyby v obraně (Polička 2x inkasovala
ve vlastní přesilovce) a znovu již obehraná písnička - neproměňování vyložených šancí - k úspěchu
nevedly. I tak to byl ze strany Spartaku jeden
z velice pěkných výkonů na domácím ledě. Jen
fanoušci, kteří jsou v Poličce jedni z nejlepších,
tentokrát neměli svůj den. Zato soupeř hrál skoro
jako doma. Sponzorem utkání byl p. Josef Bouška
ALARM-SYSTÉMY. Nejlepším hráčem domácích
byl vyhodnocen brankář Rauer. Nevídaná věc se
stala při rozstřelu v divácké soutěži. Jen 7 dní trvalo, než padla i druhá hlavní cena. Další, v pořadí již
třetí, přesný střelec, pan Mlynář z Kamence, vyhrál
poukaz na let balonem od firmy TV POOL.
Další výsledky:
Junioři
Polička – Litomyšl
Chotěboř – Polička
Polička – Hlinsko
Dorost
Polička – M. Třebová
Chrudim – Polička
Polička – Chotěboř
Polička – Skuteč
St. žáci
Lanškroun – Polička
Ml. žáci
Č. Třebová – Polička
Polička – Skuteč
Lanškroun – Polička
Přípravka
Polička – Litomyšl
Polička – Skuteč
Pardubice-Polička
Polička-Chrudim
Polička-Hlinsko
Polička-Choceň
Polička-Skuteč
Polička-Pardubice

6:3
10:2
6:7
2:4
11:2
5:3
8:3

Podzimní škola – Hanušovice – 23. 10.
Nikola Tobiášová
1. místo
boje ženy absolutní
Martin Smítal
3. místo
forma Prima
Štěpán Příhoda
3. místo
boje muži absolutní
Martina Pachovská
3. místo
boje ženy 7-8 kyu
Jaroslav Roušar
4. místo
boje muži absolutní
UniCup – Aachen (Německo) – 29. 10.
Turnaj byl pořádaný místním univerzitním oddílem RWTH Aachen k příležitosti čtyřicetiletého
výročí moderního sportovního karate, jež bylo
založeno právě v Cáchách (Aachen). Poličský oddíl
reprezentoval závodník Štěpán Příhoda, který dopomohl české výpravě ke třetímu místu v týmech
a také Radovan Andrle, vyslaný jako mezinárodní
rozhodčí.

Stříbro pro
ZŠ Masarykova

3:6
0:19
12:1
2:9
12:3
9:2
4:4
3:4
4:8
1:8
11:2
4:3
Výbor oddílu LH

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

Pouze jedno družstvo z Poličky postoupilo letos
do krajského kola soutěží školních družstev, tentokrát v přespolním běhu, konaném 13. 10. doma
v Poličce.
Základ družstva tvořily členky atletického družstva mladších žákyň, které soutěžilo v krajském
přeboru a po nesmělém začátku vybojovalo v posledním kole třetí místo. V přespoláku celoroční
zkušenosti a snahu zúročily a vybojovaly ve vyrovnané soutěži stříbrné medaile. Nejúspěšnější byla
sedmá Denisa Kvapilová, za ní se těsně umístily
Hana Cacková, Iveta Drašarová, Anna Tehza, MartinaHauptová a Hedvika Kynclová. Blahopřeje
Miloslav Červ
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Turisté v prosinci
Sobota 3. prosince – Zimní
Svojanov – 38. ročník. Sraz
účastníků v 8.00 hod před
gymnáziem v Poličce. Trasa
20 km. Vedoucí akce: Zdeňka
Mihulková
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Pondělí 26. prosince – Vánoční Prosička. Sraz
účastníků v 9.00 hod před gymnáziem v Poličce.
Od gymnázia v Poličce přes Jelínek, Korouhev
do Sedliště, odtud přes Bombaj na Prosičku a do
Borovnice k autobusu. Celkem 18 km, trasu možno zkrátit nebo prodloužit. Pokud bude dostatek
sněhu, pojedeme na běžkách. Vedoucí akce: Jiří
Vrbický.
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Aktuální informace o dění v klubu nalaznete na
internetových stránkách:
www.skpolicka.wordpress.com
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TABULKA – STARŠÍ ŽÁCI

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

Pátek 30. prosince – Loučení s rokem. Vzhledem k nedostupnosti informací o autobusových
jízdních řádech v době uzávěrky pro příspěvky
do Jitřenky nejsme schopni zveřejnit bližší informace k připravované akci. Informace budou
zveřejněny po 12. prosinci v informační skříňce
odboru a na internetu. Připravovaná trasa bude
do 20 km. Vedoucí akce: Vlad. Uhlíř. Od 17.00
hod bude závěrečné posezení v hostinci „U Mrštíků“
Pátek 13. ledna 2012 – Výroční členská schůze
od 18.00 hod v hostinci „U Mrštíků“
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese:
www. policka. cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Volejbalová sezóna v plném proudu
Naši nejmenší…
Letošní sezónu jsme zahájili zářijovým náborem
nových adeptek pro tuto náročnou, ale zajímavou
kolektivní hru. Tím, že jsme letos sehnali nové trenéry a pomáhají i maminky a tatínkové nejmenších, můžeme zpestřit odpoledne dvakrát v týdnu
třicítce nových slečen a třem chlapcům.
Největší zájem byl letos z druhých tříd.
Děvčata už prošla prvním turnajem barevného
minivolejbalu, a to v barvě žluté. Nejvíce se dařilo
Katce Pešavové a Terezce Vomáčkové. Ani ostatní
družstva nedala svým soupeřům nic zadarmo,
přestože jsme se tuto hru, žlutou přehazovanou,
vlastně teprve na turnajích učili.
A Tak Anetka, Lucka, Terezka, Eliška, Anička
a Erika se radovaly nejen z prvních výher, ale
i z prvního barevného trička a sladkých odměn.
I v dalších formách minivolejbalu jsme dokázali svoje kvality. V oranžovém se podařilo Míše
Srnské a Vendule Korábové nominační turnaj ve
Svitavách vyhrát.
V červené barvě jsme opět stáli na stupních
vítězů, o což se postaraly Tereza Tutková a Kateřina Světláková. V této soutěži máme největší zastoupení, ostatní děvčata zdárně šlapala našemu
úspěšnému družstvu na paty.
Zelený minivolejbal pro nás znamenal sedmé
místo. Turnaj ve Svitavách byl obsazen 71 družstvy, (dívčí, smíšena, ale i chlapecká).
Velkým úspěchem je i to, že se naše družstva
ve všech barvách probojovala na mistrovství
republiky.
Naši malí
V této kategorii začínáme soupeřit až poslední
víkend v listopadu, ale doufáme, že se děvčata
mezi 20 družstvy neztratí (startují naše 3 družstva).
Naše páťandy, šesťandy, sedmandy
Tuto věkovou kategorii máme rozjetou nejlépe.
V trojkovém volejbale tři družstva absolvovala
kvalifikaci a čtyři následné turnaje. Naše Áčko
všechny turnaje vyhrálo a vede s náskokem 16
bodů před druhými Svitavami. B tým se pohybuje na rozhraní první šestky, jeden turnaj hraje
v elitní A skupině, druhý v B skupině, ale srdnatě

AVL Polička

postupuje. Třetí družstvo je na zkušené, ale vůbec
se soupeřek nebojí, drží 16. místo. V soutěži je 24
družstev.

10. 11.
24. 11.

Stejná děvčata letos poprvé zkouší šestkový
volejbal. Velmi je to baví, zatím nedokáží svůj um
prodat stoprocentně na hřišti, od medaile jsme
zatím vzdáleny, na 4. místě.
Starší žačky
Děvčata mají za sebou dva turnaje, potkala se
hlavně se silnými soupeři, jsou na 9. místě
Kadetky
Ty letos zvolily model dvou soutěží, a tak kromě
Pardubického kraje, kde jsou aktuálně
na 2. místě, hrají i soutěž v Olomouckém kraji,
družstva zvučných jmen (Přerov, Prostějov, Olomouc, Litovel, Uničov, Bohuňovice) značně zaskočila a drží 1. místo.
Juniorky
Mají odehraná dvě kola, smolná porážka v Ústí
nad Orlicí mrzela, druhé utkání v Moravské Třebové bylo jednoznačnou záležitostí. (3. místo)
Muži
Letos se opět po roční senzaci hraje Krajský přebor II. třídy. Muži jsou po polovině soutěže 50%,
mají 6 výher a 6 proher.
-har-
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V uplynulém měsíci byly
odehrány následující zápasy
s výsledky:
27. 10. ASPV - Jaruni 1:1;
ASPV - Jaruni 0:2
3. 11.
Jaruni - Pajdáci 1:1;
Jaruni - LachSoda 2:0;
Pajdáci - LachSoda 2:0
Bystré - K6 2:0; Bystré - Jaruni 2:0;
THT - K6 1:1
ASPV - Pajdáci ?:?; K6 - Pajdáci ?:?
K6 - LachSoda ?:?

Rozpis zápasů na další měsíc:
1. 12.
THT - Jaruni; THT - LachSoda
ASPV - LachSoda
8. 12. Bystré - Pajdáci; Bystré - LachSoda
THT - Pajdáci
15. 12. Bystré - THT; Bystré - ASPV;
THT - ASPV
22. 12. ASPV - K6; K6 - Jaruni
5. 1.
Jaruni - Pajdáci; Jaruni - LachSoda
Pajdáci - LachSoda
Více informací a celý rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
Za OV AVL Polička
J. K. Dvořák

Poličský out
Dne 12. 11. 2011 proběhl v hale
ZŠ Na Lukách VII. ročník amatérského volejbalového turnaje
Poličský out. Turnaje se zúčastnilo celkem osm družstev. První místo získalo
družstvo Kamenec následované týmem Radiměř.
Třetí skončila Marná Snaha a na čtvrtém místě
družstvo Promile.
Poděkování patří firmám Ravensburger, MIRO
Borová, Bartosh s.r.o. - reklama, Sádrokartony
Nešický, Kovoslužba Bulva, Restaurace Starohradská a Tiskárna Polička za jejich sponzorský
příspěvek.
Náš velký dík má též Jana Chadimová a Michal
Bulva za nezištnou pomoc s organizací.
Kompletní výsledky naleznete na webové adrese
policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák
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Plavecký bazén
MAJÍ VSTUP POVOLEN POUZE S PLNOLETOU
OSOBOU!

1. čtvrtek
2. pátek

6.00-7.30
14.00-20.00
6.00-7.30
12.00-16.00
17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
3. sobota
14.00-20.00
4. neděle
ZAVŘENO
5. pondělí
6.00-7.30
12.00-13.30,
15.00-16.00 2. dr. + 2. dr.
aquagravidibic,
18.00-20.00
6. úterý
6.00-7.30
14.00-15.00,
16.30-18.00 2. dr.,
18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaerobic
7. středa
6.00-7.30
17.30-19.00 2. dr.,
19.00-20.00 kondiční plavání
8. čtvrtek
6.00-7.30
14.00-20.00
9. pátek
6.00-7.30
12.00-16.00
17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
10. sobota
14.00-20.00
11. neděle ZAVŘENO
12. pondělí 6.00-10.00,
10.00-12.00 2. dr.,
12.00-13.30,
15.00-16.00 2. dr. + dvě dráhy
aquagravidibic,
18.00-20.00
13. úterý
6.00-7.30,
11.00-12.00,
14.00-15.00,
16.30-18.00 2. dr.,
18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaerobic
14. středa
6.00-7.30
17.30-19.00 2. dr.,
19.00-20.00 kondiční plavání
15. čtvrtek 6.00-7.30
14.00-20.00
16. pátek
6.00-7.30
12.00-16.00
17.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
17. sobota
14.00-20.00
18. neděle
ZAVŘENO
19. pondělí 6.00-10.00,
10.00-12.00 2. dr.,
12.00-13.30,
15.00-16.00 2. dr. + dvě dráhy
aquagravidibic,
18.00-20.00
20. úterý
6.00-7.30,
11.00-15.00,
16.30-18.00 2. dr.,
18.00-19.00,
19.00-20.00 aquaerobic
21. středa
6.00-9.00,
10.00-17.30,
17.30-19.00 2. dr.,
19.00-20.00 kondiční plavání
22. čtvrtek 6.00-20.00
23. pátek
8.00-20.00
24. sobota ZAVŘENO
25. neděle ZAVŘENO
26. pondělí 14.00-20.00
27. úterý
8.00-16.30,
16.30-18.00 2. dr.
18.00-20.00
28. středa 8.00-17.30,
17.30-19.00 2. dr.,
19.00-20.00 kondiční plavání
29. čtvrtek 8.00-20.00
30. pátek
8.00- 16.00
17.30-19.00 2. dr.,
19-00-20.00 kondiční plavání
31. sobota
12.00-16.00

UPOZORNĚNÍ: při překročení zaplaceného
času v bazénu a bazénku se doplácí dle platného
ceníku. Návštěvníci FITCENTRA na plaveckém
bazénu hradí vstupné na plavání dle platného
CENÍKU.

Florbalisté
zazářili
Místní flórbalisté, hrající v letošní sezoně nejvyšši ligu v Pardubickém kraji, dokázali zaskočit
v okresním derby rivala ze Svitav. Získali tak
prvních 6 bodů v soutěži a posunuli se do středu
tabulky 3. ligy.

Plavání kojenců a batolat doma ve vaně od třetího měsíce věku dítěte probíhá dle domluvy s instruktorkou č. tel.: 737 867 342.
PROVOZ SAUNY:
muži: středa od 16.30 do 19.30 hod.
pátek od 16.30 do 20.00 hod.
maminky s dětmi: čtvrtek od 16.00 do 16.30 hod.
ženy: čtvrtek od 16.30 do 19.30 hod.
a sobota od 15.00 do 17.00 hod.
společná: sobota 17.30 do 20.00 hod.
UPOZORNĚNÍ 24.12. A 31.12. JE SAUNA MIMO
PROVOZ
PROVOZNÍ DOBA FITCENTRA NA
PLAVECKÉM BAZÉNU:
Po, St, Pá: 10-12 h. a 14-20 h.
Čt: 14-20 h.
So: 14-17 h.
dle rozpisu uvedeného ve vývěsní tabuli před
plaveckým bazénem
VSTUPNÉ DO FITCENTRA SE HRADÍ
U INSTRUKTORA.
Aktuální změny o provozu plaveckého bazénu
jsou zveřejněny na vývěsní tabuli před plaveckém
bazénem.
INFORMACE: Jitka Kmošková: 737 867 342 bazen@tespolicka.cz, Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz,
Martina
Jiráňová:
731 020 030 plaveckaskola@tespolicka.cz
PROVOZ ZIMNÍHO STADIONU
prosinec 2011
Veřejné bruslení:
sobota - neděle:
14.00-15.30
pátek: 23. 12.
13.00-14.30
24., 25., 26., 27., 29., 30., 31.,
14.00-15.30
28. 12.
15.15-16.45
Vstupné
Děti
15 Kč
Dospělí
30 Kč
Školy:
1 hodina 10 Kč/osoba
Hodinové vstupné:
1.400 Kč
Mimo pondělí - pátek:
7 - 14 hod.: 1.100 Kč
Pondělí – neděle:
po 22 hod.: 1.100 Kč
Sobota – neděle:
7 - 8 hod.: 1.100 Kč
Ceny jsou včetně 10% DPH.
Grubhoffer Miloš, vedoucí
zimního stadionu, Polička

SK 1. FBC Polička – FBK Svitavy 5:4
(0:2, 2:2, 3:0)
Branky: M. Češka 2, O. Beneš 2, J. Beneš
Asistence:J. Beneš 2, Bouška
Ke vzájemnému střetnutí okresních rivalů došlo
až v daleké Jilemnici 5. 11. Jednalo se o zápas prvního s posledním týmem tabulky, ale průběh utkání tomu vůbec nenasvědčoval. První třetinu sice
s přehledem vyhráli Svitavští, ale to bylo z jejich
strany v podstatě vše. Poličský tým svým důrazem
a bojovnosti vedoucí celek tabulky zcela zaskočil
a dotáhl zápas k cela zaslouženému vítězství.
SK 1. FBC Polička – FBK Orlicko
Třebovsko 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Branky: Pazdera 2, M. Češka, O. Beneš, Dubánek, Mandík
Asistence: Švanda 2, Pazdera 2, M. Češka, Dubánek
V druhém zápase se Polička střetla s týmem
Orlicka, který ještě loni hrál 2. celostátní ligu. Na
palubovce to ovšem nebylo vubec znát. V utkání
jasně dominovala a díky skvělému výkonu brankáře Hamedera a dobrému proměňování šanci
dotáhla s přehledem výsledek k vítěznému konci.
Bylo to prvních 6 bodů v sezóně, což je dobrý odrazový můstek k dalším zápasům.
Sestava v obou zápasech: Hameder – Mandík,
Švanda, Dubánek – M. Češka, Pazdera, Bouška,
J. Beneš, O. Beneš, Řezanina
Milan Češka

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

Teplota vody v poličském bazénu je po celý provozní den 27o C.
DLE HYGIENICKÉHO PŘEDPISU VYHLÁŠKY
MINISTERSTVA ZDRAVODNICTVÍ č. 135/2004
do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami
a děti do věku jednoho roku!!! Děti ve věku 1 až
3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách nebo
jednorázových plenkách do vody s přiléhavou
gumičkou kolem nohou! DĚTI DO 10 LET VĚKU

Foto Ing. N. Šauerová
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