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Polička je městem pro byznys roku 2014!
Titul Město pro byznys Pardubického kraje
2014 převzal z rukou organizátorů starosta města Jaroslav Martinů. Nejvíce velkých zaměstnavatelů, nízké ceny bytů, podpora veřejné dopravy a slušný objem získaných dotací z EU. To jsou
hlavní důvody, proč se podnikatelsky nejpřívětivějším místem pardubického regionu stala Polička. Druhé místo obsadilo Hlinsko a třetí skončily Pardubice. Výzkum Město pro byznys, který
již sedmým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou
působností a 22 městských částí hlavního města České republiky, zpracovala agentura Datank.
Podrobnosti v následující tiskové zprávě.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
Podnikatelsky nejpřívětivějším
městem Pardubicka je Polička
Město Polička je na Pardubicku lákadlem velkých společností. Mezi místními firmami je nejvíce velkých zaměstnavatelů z celého kraje. Rad-

máme. Před dvanácti lety mělo město dluh 105
miliónů. Dnes nedluží ani korunu,“ chlubí se Jaroslav Martinů. Polička si dobře vede i v získávání prostředků z fondů EU. Objem získaných
dotací na jednoho obyvatele v období 2011-2013
řadí vítěze na druhé místo v kraji.
Posun vpřed zaznamenalo město v oblasti komunikace živnostenského úřadu s podnikateli.
Rychlostí, vstřícností a kvalitou odpovědí se Polička zařadila do první třetiny měst. Co ale zdejší
radnici trápí je klesající počet obyvatel, který by
se v budoucnu mohl výrazně podepsat i na stavu
podnikání. „Problémem měst, jako je Polička, je
dramatický úbytek obyvatel. Nerodí se moc dětí
a studenti, kteří odcházejí studovat do velkých
měst, se nevracejí zpátky. Každý rok tak Poličce
ubude asi 25 obyvatel,“ dodal pan Martinů.
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Ustavující zasedání
Zastupitelstva
města Poličky
Nově zvolení poličští zastupitelé se sešli na
svém prvním zasedání v pondělí 10. listopadu 2014. Z celkového počtu 21 je 9 nováčků. Po
složení slavnostního slibu došlo na volbu starosty.
Tím se již třetí volební období stal Jaroslav Martinů. Ve vedení města bude další 4 roky pracovat
pouze jedna místostarostka, dlouhodobě uvolněná, ve své funkci tak pokračuje Marie Kučerová.

Druhé Hlinsko na tento post vynesly hlavně
nejnižší ceny bytů a stavebních pozemků v kraji
a vysoká úroveň schopnosti splácet své závazky.
Pozitivem jsou i nízké poplatky za ubytování
hostů a nízká daň z nemovitosti. Třetí Pardubice se jako velké město mohou chlubit nejvyšším
podílem firem, podnikatelům pomáhá i blízkost
dálnice. Ke kladnému hodnocení v průzkumu
ale městu pomohlo hlavně dobré hospodaření
radnice. Také rychlost, vstřícnost a kvalita odpovědí vynesla pardubickému živnostenskému
úřadu první místo v testu elektronické komunikace.
Celkové pořadí Města pro byznys Pardubického kraje 2014

nice si uvědomuje jejich důležitost pro dostatek
pracovních míst. „Velkým investorům musíme
vycházet vstříc, protože dnes si velcí investoři
podmínky diktují. Když jim nenabídneme požadované podmínky, odejdou jinam. V současné
době u nás staví další velký investor, který přinese do obce dalších 150 pracovních míst.“ vysvětluje starosta Poličky Jaroslav Martinů.
Podnikatelům a firmám ve vítězném městě pomáhají i nízké ceny bytů a stavebních pozemků.
Dobré výsledky dosáhla Polička i v hospodaření.
V podpoře veřejné dopravy je druhá, v iRatingu CRIF – Czech Credit Bureau a nákladech na
dluhovou službu třetí. Městu se postupně, v průběhu několika let, podařilo úplně zbavit dluhů.
„Opatrně utrácíme a to jenom ty peníze, které

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 15. prosince
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Celkové pořadí
1.
Polička
2.
Hlinsko
3.
Pardubice
4.
Lanškroun
5.
Vysoké Mýto
6.
Holice
7.
Svitavy
8.
Chrudim
9.
Ústí nad Orlicí
10. Přelouč
11.
Litomyšl
12. Moravská Třebová
13. Žamberk
14. Králíky
15. Česká Třebová

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme vám všem klidné, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, do
nového roku 2015 pevné zdraví, mnoho
štěstí a spokojenosti.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Kučerová, místostarostka

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

Do rady města zasednou – JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., MUDr. Jiří Toman, MUDr. Miloslav
Kapras, Mgr. Jan Matouš a Mgr. David Šafář. Zvoleni byli i jednotliví předsedové výborů. Výbor
finanční povede Ing. Josef Baláš, Ph.D., kontrolní
výbor – RNDr. Ladislav Scheib a výbor pro výchovu a vzdělávání – Mgr. David Šafář.
„Naše odvaha, realismus a správná rozhodnutí musí být cílená na další rozvoj města. Jednou
z našich hlavních priorit určitě bude dostatek pracovních míst a pěkné dostupné bydlení. Je důležité udržet v našem městě mladé lidi a motivovat
je k realizaci svého životního potenciálu v Poličce.
Jen tak máme šanci dostát našemu poslání a předat město v dobrém stavu další generaci,“ zdůraznil ve svém projevu starosta města. Seznámil
přítomné i se dvěma zásadními akcemi a cíli, které
má město v nejbližší době před sebou. Patří sem
budování lokality pro stavbu rodinných domků
Bezručova a také výstavba nové výrobní haly firmy Milacron Czech Republic v oblasti průmyslové
zóny.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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750. výročí města Poličky 2015

Mobilní Polička
aneb Poličkou s mobilním průvodcem

Oslavy 750. výročí založení města Poličky se
rychle blíží. Rádi bychom postupně představili to,
co pro vás město Polička společně se svými příspěvkovými organizacemi a dalšími organizátory
připravuje. Uvedeme již konkrétní termíny akcí,
které ve vašem diáři roku 2015 nesmí chybět.
Jako první dostává prostor Tylův dům, který
svým slavnostním a ojedinělým koncertem 3. ledna 2015 celý rok oslav odstartuje.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Město Polička nabízí zcela novou moderní službu – mobilního průvodce městem! Premiéru má
i nový grafický styl, protože „mobilní Polička“ je
zpracovaná již v novém grafickém stylu města.
Bezplatný turistický průvodce Poličkou turistům pomůže s prohlídkou města či nalezením
hledané služby. Průvodce obsahuje komplexní
a aktualizované údaje o objektech cestovního ruchu s detailními informacemi o poskytovaných
službách. Ve své nabídce má nejen turistické
cíle jako jsou historické památky, ale i ubytovací
a stravovací služby, sportoviště, kulturní zařízení
či informace o dopravě. Praktické jsou jistě i informace o službách jako jsou směnárny, bankomaty,
sauny či veřejné WC.
Pro snadnou orientaci nová aplikace nabízí inSlavnostní koncert k zahájení oslav
teraktivní mapu města, kde jsou zaznačeny nej750. výročí založení města Poličky
významnější turistické cíle s vyznačením vaší
Tylův dům – sobota 3. ledna 2015 v 19.00 hodin
aktuální polohy. Mapu lze zobrazit i u každého
Carl Orff – CARMINA BURANA
vyhledaného objektu.
Průvodce nabízí i aktuální kalendář akcí, k jehož
Inflagranti a Pepa Vojtek – 24. 2. 2015
zobrazení a použití je třeba internetové připojení.
Elektrické smyčcové trio Inflagranti tvoří tří
V mobilním průvodci najdete i aktuality z města
krásné a křehké muzikantky, které si přizvaly skuvčetně fotografií. Pro rychlé vyhledání objektu na- tečného rockera. S hudebnicemi vystoupí jako host
bízí možnost fulltextového vyhledání.
zpěvák kapely Kabát Pepa Vojtek.
Pro stáhnutí aplikace stačí otevřít http://m.
Dámy, které úspěšně působí na české popové
policka.org, tento web vám nabídne aplikace ke
scéně již 8 let, interpretují slavné melodie z klasistažení automaticky právě pro váš operační sys- ky, rocku i popu v úpravách pro dvoje housle a vitém. Web můžete používat i jako průvodce, pokud
oloncello. Ruší tak hranice mezi žánry a vytvořily
nechcete instalovat do svého mobilního telefo- „nový kabát“ už nejednomu hitu. Teď se dokonce
nu. Použít můžete i klasický postup – otevřít ob- rozhodly pozvat si kus Kabátu na svoje turné.
chod s aplikacemi (Appstore, Obchod Play, Win18. ročník Martinů fest
dowsphone store) a tam vyhledat „Polička“. Přímé
2015 – 15.–24. 5. 2015
odkazy do obchodů jsou:
Martinů Voices – komorní smíšený sbor
https://play.google.com/store/apps/details?
Lukáš Vasilek – sbormistr
id=cz.wmp.policka
Do svého názvu si dal sbor jméno klasika česhttps://itunes.apple.com/cz/app/policka/
ké hudby 20. století. Ne proto, že by interpretoval
id939532349?mt=8
pouze dílo Bohuslava Martinů, ale z obdivu ke
http://www.windowsphone.com/cs-cz/store/
skladatelově uměleckému odkazu.
app/poli%C4%8Dka/ace0914a-e54d4fde-a320-0db913422487
Myšlenka vzniku nového komorního sboru této
úrovně oslovila několik významných českých
umělců, kteří se rozhodli ji podpořit a zaštítit. Patrony Martinů Voices se tak stali Jiří Bělohlávek,
Aleš Březina, Karel Fiala, Jiří Heřman, Miroslav
Košler a Rudy Linka.
Juan David Molano – klavír (Švýcarsko)
Beethoven Quartett (Švýcarsko)
Přejeme vám, aby nový mobilní průvodce přináJiří Bělohlávek a PKF – PRAGUE PHILHARšel co nejlepší a nejrychlejší informace z Poličky, MONIA – 24. 5. 2015 je špičkový orchestr, který
které hledáte.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Malá ochutnávka z připravovaného
24. multižánrového
festivalu Polička * 555
Pátek – 21. srpna 2015
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Melody Makers je český orchestr hrající jazz,
swing a taneční hudbu z let 20., 30. a raných 40. let.
U2 Desire Revival Band – Koncertuje po celé
České republice, v Německu, Belgii, Holandsku,
Rakousku, Polsku a na Slovensku.
Hrává na domácích a zahraničních festivalech
a jako předkapela na koncertech známých skupin,
jako např. německých Scooter, českých Kryštof,
Wohnout, Chinaski, Čechomor, Katapult, Ready
Kirken, slovenských No Name, HEX atd.
Sobota – 22. srpna 2015
Slavnostní zahájení 750. výročí založení města
Poličky spojené s dobovým programem – příjezd
královské družiny, jarmark.
Spirituál kvintet – jedna z prvních českých folkových skupin
Brněnská skupina Kamelot, spolu se skupinou
přislíbili účast hosté Ilona Csáková, Laďa Kerndl
a Petr Kolář.
Mandrage – česká pop-rocková hudební skupina pocházející z Plzně. Skupina se proslavila hity
jako jsou Šrouby a matice, Františkovy lázně, Hledá se žena a Na dlani.
Neděle – 23. srpna 2015
Houslový virtuos Václav Hudeček s cembalistou
Martinem Hrochem.
Dechová hudba Poličanka.
Na podrobnějším programu pracujeme.
Tylův dům Polička

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
nabízí k prodeji

Poděkování
Chtěl bych poděkovat panu starostovi Jar. Martinů a Jitce Kmoškové – vedoucí plaveckého bazénu, za velkou vstřícnost a ochotu při jednání
o poskytnutí slevy pro členy organizace kardiaků
v Poličce. Podmínky pro uplatnění slevy byly zveřejněny v minulém čísle Jitřenky v článku pana
Pokorného.
Byl jsem pověřen panem Pokorným, předsedou
organizace kardiaků svitavského okresu projednáním této záležitosti v Poličce. Mohu říci, že jsem
se setkal s velkým pochopením u pana starosty
i u paní Kmoškové.
Sleva pro poličské kardiaky je prozatím sjednána do konce kalendářního roku, i když členové
svitavské organizace mají slevu do svitavského
bazénu již déle jak jeden rok a na dobu neurčitou.
Pro další jednání věřím, že podmínky v Poličce
se nezmění a budou stejné jako ve Svitavách.
PaedDr. Zdeněk Trnka
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pořádá koncerty vážné hudby v Praze a vystupuje
v předních světových sálech a na renomovaných
festivalech v ČR i v zahraničí.
Filharmonie vznikla v roce 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělohlávka pod původním názvem
Pražská komorní filharmonie jako komorní těleso
složené z mladých absolventů hudebních škol hrajících se skutečným zaujetím a nasazením.
Jiří Bělohlávek – dirigent, František Novotný –
housle.

stavební parcely
na výstavbu rodinných domů v lokalitě Jiráskova - Bezručova v Poličce I. etapa
Možnost výstavby RD na podzim 2015 po vybudování
technické infrastruktury.
Velikost volných parcel 600 m2 - 950 m2.
Uzavření kupní smlouvy do 31. 12. 2014 bez navýšení
kupní ceny o 21 % DPH s úhradou do 30. 4. 2015.

POZOR!

Od 1. 1. 2015 se parcely po schválení novely zákona o DPH zřejmě prodraží!
Zájemci o koupi se mohou přihlásit na odboru správy majetku MěÚ Polička,
dveře č. 19, tel. 468 001 720, 461 723 812, 734 152 220.

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

Zprávy ze Svojanova
Hrad Svojanov přivítal svého prvního
50 000. návštěvníka v historii
Není to tak dávno, co jsme na hradě Svojanov
přivítali 40 000. návštěvníka letošní sezóny. 2. listopadu krátce po 15. hod. jsme do hradu uvedli
50 000. návštěvníka roku 2014. Rekordním návštěvníkem však byl nejenom, co se týče letošního
roku, ale i v celé historii hradu. Tak vysokou roční návštěvnost totiž hrad Svojanov nikdy neměl.
Doposud nejvyšší návštěvnost jsme zaznamenali
v roce 2009, kdy si prostory hradu prohlédlo
46 887 návštěvníků. Oproti tomu nejnižší návštěvnost v posledních letech správa hradu zazname-

nala v roce 2006, kdy si hrad prohlédlo pouhých
25 017 osob.
Na přelomu října a listopadu jsme poctivě
Polička, Kutná Hora, Třeboň, Jindřichův Hraodpočítávali každého příchozího hosta. Jubilej- dec, Hradec Králové, Cheb, Litomyšl a Telč - osm
ního 50 000. přivítal starosta města Poličky Ja- z nejkrásnějších českých měst sdružených ve svazroslav Martinů a kastelán hradu Miloš Dempír. ku Česká inspirace má opět novinku.
50 000. a 50 001. návštěvníkem se stali Kristýna
Tentokrát cílíme na úplně nejmenší návštěvníky
Báčová a Jiří Vaňourek z Pardubic. Jako upomín- - na děti. A kam jinam děti pozvat, než do pohádky?
ku dostali dárkový balíček a barevnou reprezen„Mezi zdmi renesančních domů či romantictativní publikaci Hrad Svojanov, jako dárek navíc
kých zámků se můžete stát rytíři či princeznami,
pak prohlídku jednoho okruhu zdarma a víkendo- v okolních lesích můžete zahlédnout víly či vodvý pobyt v roce 2015 s veškerými poskytovanými
níky, můžete snít při koncertech, výstavách či dislužbami rovněž zdarma. „Provázela jsem tady
vadelních představeních. U nás můžete jednoduše
před jedenácti lety. Když jsme přicházeli, všimla
cokoli… Nechte se tedy inspirovat kouzlem našich
jsem si změn. Věděla jsem o nich už z internetu. měst!“ Takový je úvodní text v nově realizovaných
Hodně věcí se tady změnilo a rozhodně k lepšímu,“ omalovánkách České inspirace.
uvedla Kristýna Báčová.
Každému městu je zde věnována nejen omalovánková dvoustránka, ale také básnička. NamaHradní advent na Svojanově
loval, napsal a graficky upravil Josef Švarc. OmaVůně cukroví a jehličí. Vánoční stromeček, spous- lovánky budou k dostání na veletrzích cestovního
ta dárků a mnoho dalších dekorací. Krásně zdobené
ruchu a dalších prezentačních akcích, ale také v inperníčky. To vše vás bude doprovázet při prohlídce
formačních centrech jednotlivých členských měst.
hradu Svojanov v měsíci prosinci. K tomu se navíc
V Poličce omalovánky zakoupíte v informačním
dovíte spoustu zajímavostí o tradičních adventních
centru.
zvycích. Adventní prohlídky hradu vás přenesou
www.ceskainspirace.cz
zpět do 19. století na venkovské sídlo drobné šlechIng. N. Šauerová, členka výkonného výboru ČI
ty a měšťanů. Probíhat budou od 29. listopadu do
14. prosince, vždy od 10 do 17 hodin.
Doprovodný program:
• sobota 29. listopadu od 14 hodin: Slavnostní
svěcení kříže a zvonu v místě bývalé kaple
sv. Kateřiny
• sobota 6. prosince po celý den: dětské tvořivé
dílničky v loveckém salonu, kde každý dětský
návštěvník si bude moci ozdobit svůj perník
• sobota 13. prosince od 14 hodin: Adventní
koncert v domě zbrojnošů
Srdečně vás zveme na adventní Svojanov!
Miloš Dempír

Ve víru flamenca
Studenti ze SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o. se zúčastnili školního kola soutěže, která
se uskutečnila 11. 11. v tělocvičně domova mládeže v Liboháji. Kosmetičky, kadeřnice a soutěžící
v nehtovém designu v letošním ročníku tvořili účesy, zdobili nehty a líčili na téma „Ve víru flamenca“.
Pozvání přijala také partnerská škola ze Znojma. Soutěž zahájil starosta města Poličky Jaroslav
Martinů, a ředitelka školy Mgr. M. Klimešová.
Během celé soutěže byli soutěžící sledováni odbornou porotou, ve které zasedali zástupci firem

Česká inspirace
inspiruje

účesové tvorby zvítězila žákyně V. Fialová ze Znojma, na 2. místě se umístila žákyně třetího ročníku J. Chmelová, která postupuje do mezinárodní
soutěže CALIBR CUP v Lanškrouně. V kategorii
zdobení nehtů získala 1. místo žákyně druhého
ročníku oboru kosmetické služby Ž. Jašková. Ta
také zvítězila v soutěži líčení. V kategorii účesová tvorba – nástavbové studium zvítězila žákyně
M. Pecinová. Cenu za kreativitu v účesové tvorbě
získal P. Dachovský ze třetího ročníku.
Soutěž proběhla na vysoké úrovni, proto bych
chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se na
organizaci a atmosféře soutěže podíleli, dívčí taneční skupině z Lubné pod vedením E. Kotoučkové a žákyni A. Šraitrové, která obohatila program
zpěvem a dotvořila panující pohodovou atmosféru.
Zároveň bych touto cestou chtěla poděkovat všem
sponzorům za ceny, které věnovali do naší soutěže.
Jsou to: Asociace Fisy – Filandr - Syllte, kosmetika Regina, Mary Kay, Golden Rose, Ryor, studio
Mis-sys, p. Holmanová – kosmetický salon Praha, Kadeřnické potřeby Pohner, Sládek, Goldwell
a Schwarzkopf.
Mgr. I. Dvořáková

Nový chodník
v Heydukově
Velmi důležité a potřebné pokračování chodníku v ulici Heydukova se stalo skutečností. Město
Polička usilovalo o realizaci stavby dlouhé 4 roky.
Dotčené pozemky nepatřily městu, proto bylo nutné vyřešení majetkoprávních vztahů. Nový chodník o výměře 211 m2 je z betonové zámkové dlažby,
městskou pokladnu přišel na 383 000 Kč. Zhotovitelem je firma PP-GROUP.cz s.r.o. Proseč.
V letošním roce město Polička opravilo chodníky za více než 5 mil. korun, téměř 3 mil. korun pokryly získané dotace. Kromě chodníku v ulici Heydukova dostaly nový povrch i chodníky na Sídlišti
Hegerova, na nábřeží Svobody, na ulici Vrchlického, Čsl. armády, E. Beneše, Eiseltova a Hegerova
(u bývalých kasáren). Opravy chodníků budou
pokračovat i v roce 2015.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

T. Dehnerová, V. Havlíková, žákyně
4. ročníku
Goldwell, Regina, Mary Kay a další osobnosti
kadeřnické a kosmetické tvorby např. J. Syllte
(předseda asociace FISY, manažer P. Filadra). Milým hostem byla paní L. Báčová, vedoucí oblastní
kanceláře HK ve Svitavách. Žáci prokázali kreativitu a bohaté zkušenosti, získané při výuce odborného výcviku i vlastní iniciativou. V kategorii
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Informace
z IC Polička

Z rady a zastupitelstva města Poličky

Pro nadcházející adventní a vánoční čas jsme
pro vás v informačním centru připravili celou
řadu novinek.
• Již jsou v prodeji atraktivní nástěnné, stolní
a kapesní kalendáře „Polička - 750 let“ na rok
2015.
• Pro období mrazivého počasí si nezapomeňte
u nás zakoupit čerstvou „Medovinu z Poličky“
- zásoby jsou dostatečné. Ohřátá je skutečně
výborná a jistě vás zahřeje!
• Stejně tak kvalitní dárkové „Víno z Poličky“
může být docela šíkovným dárkem.
• Dárkové balení „Poličské pivo“ se stalo dárkem vyhledávaným po celý rok.
• V IC můžete objednat také jednodenní předvánoční zájezdy, na kterých můžete nasávat
slavnostní adventní náladu u našich sousedů.
V nabídce jsou zájezdy do Vídně, Budapešti,
Drážďan a Norimberka. Stejně tak je v nabídce velký výběr zájezdů na lyžování. Odjezdy
jsou z Poličky.
• Nejen na nákup valut využijte služeb naší
„Směnárny bez poplatků“. Kupujeme a prodáváme všechny obvyklé měny.
• V nejbližších dnech budou opět v prodeji dálniční známky ČR na rok 2015. Klasické poštovní známky máme v prodeji také!
• Společně s organizací „Zahrádkářů“ připravujeme již tradiční zájezd na Floru Olomouc,
v sobotu dne 25. 4. 2015. Program bude tentokrát spojený s návštěvou zámku Úsov, Mladečské jeskyně a syrečkárny Loštice.
• Stále u nás můžete zakoupit dobíjecí karty
IREDO na autobus i vlak v rámci celého Pardubického kraje.
• Na slavnostní předvánoční čas máme nachystaný rozšířený sortiment různých suvenýrů
a dárečků.
• V našem „Vstupenkovém centru“ můžete nyní
zakoupit také vstupenky na akce M Klubu Vysoké Mýto.
• Od ledna budeme mít velký výběr suvenýrů a dárečků s motivem „Polička - 750 let“.
Přijďte si vybrat včas!
• V současné době se připravujeme v IC na
zavedení „Českého systému kvality služeb“
a získání Certifikátu kvality I. stupně, s možností používat celostátně uznávané „Q“ – logo
kvality.
• Ve dnech 29. a 30. 10. jsme se zúčastnili
společně s CK KO-TOUR 1. ročníku veletrhu
cestovního ruchu v ČR „Travel Meeting Point
2014“. Jedná se o pokračování dřívějších veletrhů „MADI“.
• V měsících leden - březen se budeme účastnit
spolu s městem Polička všech významných
veletrhů a podobných akcí cestovního ruchu
v ČR. Zejména to budou veletrhy GO v Brně
a Holiday World v Praze. Ale také regionální
akce v Olomouci, Ostravě, H. Králové, Pardubicích.
• Dne 24. 11. se na zámku v Pardubicích zúčastníme „Setkání zástupců TIC Pardubického
a Královehradeckého kraje“.
• Do konce roku podáme přihlášku do celostátní soutěže „O nejhezčí turistickou pohlednici
ČR“ a také „Kapesní kalendář 2015“. Hlasování a také vyhodnocení proběhne na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně, ve dnech
15. 1.–17. 1. 2015. Samozřejmě zde budeme
prosazovat motivy z Poličky.
Návštěvníkům IC ale i všem občanům Poličky
a okolí přejeme klidný a pohodový závěr roku
2014. Rok 2015 ať je rokem úspěšným a radostným, plným štěstí a zdraví.
Kolektiv Informačního centra Polička
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Usnesení přijatá na 24. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 20. října 2014
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Vysoké Mýto, na akci „Parkoviště u bytových
domů č. p. 668 - 671, ul. B. Němcové v Poličce,
Parkoviště u bytových domů č. p. 874 - 875, ul.
9. května v Poličce, Parkoviště u bytových domů
č. p. 542 - 547, ul. Zákrejsova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Vysoké Mýto, na akci „Opravy chodníků na ul.
Hegerova, Čsl. armády, E. Beneše a Eiseltova
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo se společností Swietelsky stavební, s. r. o.,
Pelhřimov, na akci „Zahrádkářská osada Višňovka v Poličce – komunikace“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9414005608/2014/160930/117 se společností RWE GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, dle
důvodové zprávy.
RM nesouhlasí s umístěním pamětní desky
Marie Živné v areálu hradu Svojanov, dle důvodové zprávy.
RM nesouhlasí s žádostí ve věci doplnění jmen
sourozenců Bohuslava Martinů na náhrobek rodinné hrobky na hřbitově sv. Michaela v Poličce.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
č. 300914 s firmou INRECO, s. r. o., Hradec Králové, k zajištění zakázky „Vypracování studie
úpravy interiérů druhého nadzemního podlaží
barokní radnice v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku pro pohlednice města Poličky, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o připojení odběrného
elektrického zařízení - požární zbrojnice Polička
Modřec č. p. 67 k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) s firmou ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2014
dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 10. listopadu 2014
1. ZM volí za členy návrhové Ing. Josefa Baláše, Ph.D., Mgr. Jana Matouše a Mgr. Jana Jukla.
2. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
Mgr. Davida Šafáře, ověřením Ing. Martina
Kozáčka a pana Pavla Štefku.
3. ZM volí za členy komise pro zajištění průběhu
voleb starosty, místostarostky a dalších členů
rady města Mgr. Markétu Šafářovou, pana
Petra Šimona a MUDr. Miloslava Kaprase.
4. ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty,
místostarostky a dalších členů rady města.
5. ZM stanovuje, že radu města tvoří 7 členů.
6. ZM volí do funkce starosty pana Jaroslava
Martinů. Starosta je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
7. ZM určuje v souladu s ustanovením § 104
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, že místostarostka bude
zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3, § 79 odst. 1 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
8. ZM volí do funkce místostarostky paní Marii
Kučerovou. Místostarostka je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněna.
9. ZM volí do rady města tyto další členy:
JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D., MUDr. Jiřího Tomana, MUDr. Miloslava Kaprase,
Mgr. Jana Matouše, Mgr. Davida Šafáře

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

10. a) ZM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. 2
písm. l) a m), a § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
• finanční výbor Zastupitelstva města Poličky
• kontrolní výbor Zastupitelstva města Poličky
• výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva města Poličky
b) ZM stanovuje maximální počet členů každého
výboru na 9 členů včetně předsedy výboru.
c) ZM pověřuje jednotlivé volební strany zastupitelstva města předložit návrhy na členy výborů, a to v termínu do 25. 11. 2014 na sekretariát starosty.
11. ZM volí Ing. Josefa Baláše, Ph.D. předsedou
Finančního výboru Zastupitelstva města Poličky.
12. ZM volí RNDr. Ladislava Scheiba předsedou
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poličky.
13. ZM volí Mgr. Davida Šafáře předsedou Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva
města Poličky.
14. ZM schvaluje neuvolněným zastupitelům navrhovanou výši měsíčních odměn a při souběhu výkonu funkcí souhrn měsíčních odměn za
jednotlivé funkce, a to od 10. listopadu 2014
tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě.
15. ZM schvaluje termín dalšího zasedání ZM na
27. 11. 2014.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarostů.

Polička má
nový park
Město Polička vybudovalo nový park v lokalitě
rodinných domků Mánesova. Stavební a sadové
úpravy byly v novém areálu o rozloze asi 0,5 hektaru dokončeny na podzim tohoto roku. Na první pohled každého zaujme i zcela nový prvek, který tu
vznikl, a to je kopeček, který může sloužit v zimě
menším dětem pro sáňkování.
Vysazeno bylo celkem 1493 rostlin, z toho i několik desítek listnatých a jehličnatých stromů.
Z listnatých stromů jsou zde k vidění např. zvláštní
odrůdy javoru, břízy, habru, jabloně a třešně, z jehličnatých dřevin odrůdy smrku, borovice a jedle.
Park za 2,2 mil. Kč pořídilo město Polička s využitím dotačních prostředků. Na sadové úpravy
parku přispěje dotací ve výši 0,56 mil. Kč Státní
fond životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Nový mobiliář, který
ještě v parku chybí, bude pořízen v dalších letech
dle finančních možností města. Na jaře přibudou
nové lavičky a některé herní prvky pro děti.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Kalendář akcí
prosinec 2014

Kino Polička
Pondělí 1. prosince v 18.00 hod.
Tučňáci z Madagaskaru
Animovaný, USA, 90 min, dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Superšpióni se nerodí… Oni se líhnou.
Středa 3. prosince v 18.00 hod.
Tučňáci z Madagaskaru 3D
3D animovaný, USA, 90 min, dabing, přístupný, vstupné 130 Kč
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných agentů světa: Skippera,
Kowalskiho, Rica a Vojína.
Pondělí 8. prosince v 19.00 hod.
Jak jsme hráli čáru
Tragikomedie, ČR/Slovensko, 102 min, přístupný, vstupné 110 Kč
Hlavním hrdinou je Petr, chlapec, který se
stal rukojmím československého státu, protože jeho rodiče v polovině šedesátých let
emigrovali do Rakouska a on nyní vyrůstá
u dědy a babičky.
Středa 10. prosince v 19.00 hod.
Modelky s.r.o.
Komedie, ČR, 90 min, přístupný, vstupné
90 Kč
Film Modelky s.r.o. vypráví příběh dvou
konkurenčních modelingových agentur,
které vedou někdejší dvě kamarádky (Regi-

na Rázlová a Evelyna Steimarová), ale už 40
let nesmiřitelné rivalky.
Sobota 13. prosince v 15.00 hod.
Hobit: Bitva pěti armád
Dobrodružný/fantasy, USA/Nový Zéland,
dabing, přístupný, vstupné 120 Kč
Závěrečná část filmové trilogie natočené
podle stále oblíbeného románu spisovatele
J. R. R. Tolkiena Hobit.
Sobota 13. prosince v 18.00 hod.
Hobit: Bitva pěti armád 3D
3D dobrodružný/ fantasy, USA/Nový Zéland, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Film uzavírá epické dobrodružství Bilba
Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků.
Pondělí 15. prosince v 19.00 hod.
Příběh Marie
Drama, Francie, 95 min, francouzsky s titulky, přístupný
Příběh Marie vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, ač byla od narození hluchá a slepá.
Středa 17. prosince v 19.00 hod.
Raluca
Erotický thriller, ČR, 80 min, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Bývalý polda si některé věci ze své minulosti rozhodně nechce připomínat. Ale připomenou mu je jiní…
Sobota 20. prosince v 14.45 hod.
Česká mše vánoční (live přenos)
Přímý přenos z pražského Rudolfina, 138
minut včetně 20 minutové přestávky,
vstupné 250 Kč
Dvořákova Novosvětská a Rybova Česká
mše vánoční pod taktovkou Jiřího Bělohlávka se v historicky prvních přímých přenosech rozezní i v poličském kině.
Pondělí 29. prosince v 18.00 hod.
Sněhová královna 3D
3D animovaná pohádka, Rusko, 80 min,
dabing, přístupný
Sněhová královna uvalí na zemi kletbu
a všude zavládne nekonečná zima...

Tipy z Tylova domu
Řešíte problém, že každým rokem máte stále
méně a méně nápadů, jaké vánoční dárky koupit?
Nechte se inspirovat Tylovým domem na dárky
k letošním Vánocům a darujte vstupenky na akce,
které proběhnou v novém roce 2015:
• Carl Orff: Carmina Burana - koncert
(3. 1. 2015)
• Irena Dousková: Darda – divadelní představení (20. 1. 2015)
• Inflagranti & Josef Vojtek – koncert
(24. 2. 2015)
• Labutí jezero – live přenos baletu z Londýna
(17. 3. 2015)
• Jiří Bělohlávek s Pražskou komorní filharmonii – závěrečný koncert Martinů festu 2015
(24. 5. 2015)
• Dárkové poukazy – v hodnotě 200, 300,
500 Kč
Vstupenky si můžete zakoupit na obvyklých
předprodejních místech: IC Polička, IC Bystré
a CK Ko-Tour Polička.

Úterý 30. prosince v 19.00 hod.
Hodinový manžel
Komedie, ČR, 100 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Příběh čtyř přátel, vášnivých hráčů vodního póla, kteří společně provozují bazén. Ten
jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí
hygiena…
Více informací o jednotlivých akcích Tylova
domu naleznete na www.tyluvdum.cz

Betlémské světlo
Betlémské světlo přivezou již tradičně členové
skautského střediska Tilia v Poličce.
Svoji svíčku si můžete připálit 23. 12. v informačním centru.
Dále také v DPS Penzion, Domově důchodců
a na katolické i evangelické faře.
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Tylův dům
Čtvrtek 4. prosince v 17.00 h (malý sál)
BM a MY
tradiční koncert hudby převážně 20. století,
kterým popřejeme k narozeninám Bohuslavu Martinů. Představíme jeho tvorbu i díla
jeho současníků.
Pátek 5. prosince v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 6. prosince od 14.00 do 18.00 hod.
Předvánoční odpoledne s dechovou
hudbou Poličanka
V tomto setkání s dechovkou zazní kromě
lidovek z Čech a Moravy i písně s vánoční
tématikou (Dny vánoční, Purpura, Už z hor
zní zvon, Maminčino cukroví…)
Vstupné: 50 Kč
Čtvrtek 11. prosince v 19.00 hod.
„Ave Maria a spirituály – nejslavnější
a nejkrásnější duchovní skladby“
Klavírní koncert se zpěvy spojený s křestem stejnojmenného CD. Zpěv - česká mezzosopranistka Edita Adlerová. Koncert je
zařazen do sezóny KPH 2014/2015.
Vstupné: 110 Kč
Pátek 12. prosince v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Úterý 16. prosince v 19.00 hod.
Jakub Smolík s kapelou
Nenapravitelný romantik nevystupuje v Poličce poprvé, jeho koncerty jsou vždy plné
pohody a příjemné atmosféry.
Vstupné: 190, 220, 260 Kč
Čtvrtek 18. prosince v 17.00 hod.
Vánoční koncert ZUŠ
uvedeme vás do vánoční nálady, pohody
a radosti – neváhejte se nechat okouzlit vánoční atmosférou, kterou pro vás připravili
žáci všech oborů naší školy.
Pátek 19. prosince v 19.00 hod.
Dokončená Kurzu tance a společenské
výchovy
Věneček a také závěrečný taneční večer je
již skutečně reprezentačním plesem, všichni budou moci porovnat své taneční umění
s frekventanty letošního kurzu tance.
Vstupné pro veřejnost: 110 Kč… 150 Kč
(v předprodeji s místenkou)

Vážení návštěvníci Tylova domu!
Rádi bychom vám popřáli harmonické
prožití vánočních svátků a rok 2015
naplněný štěstím, zdravím, porozuměním
a úspěchy v osobním i profesním životě.
Dovolte nám také, abychom vám
poděkovali, že jsme se s vámi po celých
12 uplynulých měsíců mohli v prostorách
poličského divadla potkávat, budeme se
těšit na příjemná setkávání
i v novém roce 2015.
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička - zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
13.–21. 12. – Vánoční trhy,
Masarykovo náměstí
Centrum východočeské metropole se promění v živé tržiště
s výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel.
Cheb
od 29. 11. do 26. 12. Vánoční trhy
s každodenním kulturním programem, bohatým
tržištěm a bruslením na náměstí.
7. 12. – Zuzana Stirská A Fine Gospel Time, 2. adventní koncert v kostele sv. Kláry
Jindřichův Hradec
13.–14. 12. – Advent na st. hradu a zámku v Jindřichově Hradci
Černá kuchyně v provozu, adventní trhy na
III. nádvoří a také v centru města, výstavy, koncerty.
Kutná Hora
6. 12. – 15.30 hod. – Charitativní koncert na
podporu týraných zvířat
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Vystoupí sólisté Státní opery Alena Žáková a Miloš Ježil.
Litomyšl
27. a 28. 12. , 11.00, 13.00 a 15.00 hod. – Vánoční
prohlídky zámku – památky UNESCO
Prohlídky vánočně vyzdobenou kaplí a reprezentačními pokoji. Výklad o historii a vybavení pokojů doplní povídání o vánočních zvyklostech, které
byly spojeny se životem na zámku. To vše 15 let od
zápisu zámeckého areálu na seznam UNESCO.
Telč
20.–21. 12. – Živý betlém
Zámecké nádvoří, v sobotu 20. 12. od 17.00 a od
18.15 hod. a v neděli 21. 12. od 14.00 a od 15.00 hod.
Nalaďme se svátečně s folklorním souborem Podjavořičan a Kvítek na komponovaném pořadu telčských folklorních souborů.
Třeboň
27.–30. 12. – Vánoce na zámku s knížetem Adolfem Josefem – 14 – 18 hod.
Odpolední kostýmované prohlídky na třeboňském zámku.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Andělská Zuzana
Navarová

Pátek 5. 12. ve 20.00 hod.
Benefiční koncert pro SZŠ Bystré
Pomalu plující, Band-a-ska, Motorest band
Předprodej: Tabák U Kubátů na náměstí v Poličce, IC Bystré
Vstupné 129 Kč/99 Kč předprodej
Sobota 6. 12. ve 20.00 hod.
Andělská Zuzana - vzpomínkový koncert
skupiny Neřež
Více v programu knihovny.
Předprodej: Městská knihovna Polička
a www.ticketstream.cz
Vstupné 180 Kč/140 Kč předprodej
Středa 10. 12. ve 20.00 hod.
Jiří Černý - Zuzana Navarová
Poslechový pořad známého hudebního publicisty. Vstupné 40 Kč
Pátek 12. 12. ve 20.00 hod.
Už jsme doma + Boötes
Hudba UJD je již od počátků v roce 1985
punkově přímočará, přitom však velmi rafinovaně propracovaná po kompoziční i textové stránce. Živá vystoupení navíc oplývají
nespoutanou energií. Pokud jde o stylovou
charakteristiku, je velmi obtížné ji zařadit,
jak v České republice, tak v zahraničí není nic
podobného k nalezení. Jisté jsou punkové kořeny a vliv avantgardní hudby.
Vstupné 130 Kč/100 KčS
Sobota 13. 12. ve 14.00 hod.
Dětská Porta
Oblastní kolo celostátní dětské soutěže
Vstupné 0 Kč
Sobota 13. 12. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání ZEURÍTIA
Zeurítia (Vendula Šmoldasová) - zpěv. Libor
Šmoldas - kytara, Jiří Levíček - piano, Tomáš
Baroš - kontrabas Vendula žije v Praze a její
láskou je hudba a umění. Vystudovala zpěv
na konzervatoři a následně jazzový zpěv na
VOŠ. Svoji kariéru odstartovala spolu se
svým manželem Liborem Šmoldasem deskou
Zeurítia (label Animal Music, 2008). Album
je naplněné brazilskou bossa novou, hudbou,
která je blízká jejímu srdci. V New Yorku
spolupracovala na desce Libora Šmoldase
„In New York On Time” s Georgem Mrázem,
Samem Yahelem a Jeffem Ballardem. V říjnu
2014 vydala Zeurítia druhé album s názvem
Weightless (label New Port Line), tentokrát
pouze s autorskými písněmi.
Vstupné 130 Kč/60 KčS

Začátkem prosince to bude 10 let, co českou
hudební scénu opustila výjimečná osobnost – Zuzana Navarová. V sobotu 6. prosince se v Poličce
v Divadelním klubu koná vzpomínkový koncert
skupiny Neřež, s Katkou Koščovou a skupinou Filip M. Výtěžek z prodeje vstupenek bude převeden
na konto Sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu Mamma Help.
A ještě vzkaz od kapelníka Zdeňka Vřešťála:
Pokud by si někdo chtěl nějakou písničku Zuzany
Navarové na koncertě zazpívat, Neřež to přivítá
a doprovodí vás. To zní dobře ne? Pokud máte zájem, napište na info@knihovna.policka.org nebo
se přihlaste před akcí.
V rámci Roku české hudby 2014 v Poličce pořádá
knihovna.
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Čtvrtek 18. 12. ve 20.00 hod.
Zázrak v New Yorku (1947)
Po newyorské ulici jde stařík s dlouhým bílým vousem. Aranžéra ve výkladu upozorní
na špatné pořadí sobů ve vánočním spřežení.
V průvodu potká opilého Santa Clause a znepokojen jeho stavem převezme s velkým
úspěchem jeho místo.
Tak se Kriss Kringle z domova pro přestárlé
stane reklamní atrakcí obchodu s hračkami.
Jeho úspěch spočívá v tom, že je opravdovým Santou, jak to také všem bez váhání
sděluje. Někdo mu rád věří, někdo ne.
Neurotický psycholog jej chce nechat zavřít
do ústavu a tak se tím, zda je opravdu Santou začne se vší vážností a s velkou publicitou zabývat soud. Krissi Kringlovi však jde
hlavně o to, aby mu uvěřila malá Susan a její
racionální maminka, která se zklamaná životem vzdala fantazie a víry v možnost splnění přání.
Vstupné 20 Kč
Sobota 20. 12. v 18.00 hod.
Číratý Vánoce III
ŠANOV 1 (absolut punk legenda 1988), Mentálně narušená moucha, Tragedis, Just Wär,
Nikomu nic, Tradiční vánoční SKA, HC,
CRUST, PUNK pogo akce
Vstupné 90 Kč
Čtvrtek 25. 12. ve 20.00 hod.
Svatojánské elegie
Příběh jedné noci i všeho času. Vánočně-novoroční představení sehrají Figuranti - Divadelní spolek Tyl Polička
Vstupné 50 Kč
Pátek 26. 12. ve 20.00 hod.
Ukradené Vánoce + Mrtvá nevěsta Tima
Burtona
Vánoční promítání s mistrem imaginace Timem Burtonem
Vstupné 20 Kč
Sobota 27. 12. ve 20.00 hod.
Stromecheck on vinyl
(Po)Vánoční akce pro příznivce elektra, dnb,
junglu, techna atd. Djs zůstanou překvapením, rozbalíte si je až na sále.
Vstupné 60 Kč
Sobota 3. 1. od 15.00 hod.
Novoroční marriage
Tradiční novoroční mariášový turnaj
Vstupné 250 Kč

Děkanský úřad a Chrámový sbor sv. Jakuba
v Poličce vás zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
Chrámový sbor sv. Jakuba v Poličce
řídí Květa Šafářová
kostel sv. Jakuba v Poličce
sobota 27. prosince v 16.00 hod.
DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ
bude věnováno na opravu zvonů
www.farnostpolicka.cz

Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:
Vánoční výstava – Jesličky
z Poličky
22. listopadu 2014 – 11. ledna 2015
Centrum B. Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska
připravuje vánoční výstavu betlémů a vánočních
tradic. Jak název napovídá, budou k vidění betlémy, které mají souvislost s Poličkou, případně
s jejím blízkým okolím. Ve dvou výstavních sálech
poznáte betlémy různého stáří a vytvořené z různých materiálů.
Ale nechceme jenom vystavovat. Chceme připomenout živé a „oživlé“ tradice z minula i dneška.
Výstava vám představí minulé i současné tvůrce
jesliček, sběratele betlémů i Spolek českých betlemářů pobočku Betlemářů Poličska.
Nejstarší tradiční jesličky ze dřeva vyřezávali
Jan a Karel Jeřábkovi, Dominik Andrlík a další;
František Andrle a Josef Svoboda jsou zároveň
autory dřevěných loutek, které také vystavíme.
V současné tvorbě poličských betlémů se uplatňuje mnoho různých materiálů např. textil a pálená
hlína.
V Poličce žije několik nadšených sběratelů betlémů, kteří je zachraňují, trpělivě vystřihují z papírových archů nebo je sami vytvářejí a některé své
„poklady“ na výstavu zapůjčí. Zajímavostí bude
pohled do rodiny Martinů, kde vánoční téma ne-

jednou zpracovali ve svých dílech bratři skladatel
Bohuslav a malíř František.
Fotografiemi tzv. živých betlémů a příjezdu tří
králů připomeneme, že tradice zpřítomňování
betlémských postav je živá i dnes. V minulosti se
tak dělo při divadelních představeních vánočních
her, jejichž autoři pocházeli z Poličky.
Otevřeno bude také o vánočních svátcích. Vezměte proto svou rodinu, příbuzné
a známé a přijďte se potěšit krásou betlémů. Dveře Centra Bohuslava Martinů jsou
pro vás otevřeny: 24. prosince od 9.00 do
14.00 hod., 25.–30. prosince od 10.00 do
16.00 hod., 31. 12. 2014 – 1. 1. 2015 bude Centrum pro veřejnost zavřeno.
Doprovodný program k vánoční výstavě:
Řezbářské odpoledne
Během tohoto „mikulášského“ odpoledne budete moci přihlížet práci řezbářů a vidět, jak jim
pod rukama ožívají postavy z příběhu o Ježíškovi.
Sami si vytvoříte alespoň dřevěný obrázek z kousků dýhy nalepovaných na překližku. Podle předlohy nebo vlastní fantazie si můžete vyrobit jednoduchý betlém nebo vánoční dárek.
Akce se koná v sobotu 6. prosince od
13.00 do 15.00 hod. ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů pobočka Betlemá-

Městská knihovna
Sobota 6. 12. – Divadelní
klub od 20.00 hod.
Andělská Zuzana –
vzpomínkový koncert kapely
Neřež
Vzpomínkový koncert kapely Neřež k 10. výročí úmrtí
zpěvačky Zuzany Navarové. Jako hosté vystoupí Katka Koščová se skupinou Neřež, ostravská
kapela Filip M. a písničkářka Martina Součková.
V rámci Roku české hudby 2014. Předprodej vstupenek v poličské knihovně a na www.ticketstream.
cz. Vstupné 140 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě.
Středa 10. 12. – Divadelní klub od 20.00 hodin
Zuzana Navarová – Hudební
pořad Jiřího Černého
Poslechový pořad známého hudebního publicisty je věnován jedné z nejpozoruhodnějších zpěvaček naší doby. Vstupné 40 Kč
Pátek 12. 12 – čítárna knihovny od 15.30 hodin
Představení 3D tisku ve spolupráci s TFsoft
(přednáší Tomáš Feltl)
Jak se tisknou trojrozměrné modely a jak funguje tato nová technologie? To vše a ještě více se
dozvíte v přednášce Tomáše Feltla o 3D tiskárnách. Představíme vám základy práce s modelovacím Software a vysvětlíme, jak fungují 3D tiskárny.
Nutná registrace: http://goo.gl/Qlk3ZF.
Život a dílo Josefa Čapka – vestibul knihovny,
1. 12. – 4. 1. 2015
Výstava zachybuje život a dílo umělce a člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově
známého bratra Karla. Na 13 panelech je dokumentována jeho tvorba literární i výtvarná a odvíjí
se jeho životní příběh. Výstava zachycuje mládí,
studia, první společné tvůrčí počátky s Karlem
Čapkem, předválečnou avantgardu, volnou malbu i práci pro obživu, umělecky naplněná 30. léta
20. století, boj proti totalitě a konec v koncentračním táboře. Výstava bude k vidění ve vestibulu
knihovny do 4. ledna 2015.

Prosincový tematický koutek – Pohodové
Vánoce s knihovnou
Nezapomeňte se v předvánočním shonu také zastavit u nás v knihovně, ať máte o svátcích co číst.
Tentokrát vás tematický koutek vybaví na zimní
sportování, pečení, pletení a jiné radovánky. Nalaďte se na vánoční atmosféru a nechte se v zimních chladných večerech zahřát příběhy knih.
Tímto vám přejeme krásné prožití svátků vánočních, mnoho úspěchů a krásných čtenářských
zážitků v novém roce. Pour féliciter 2015.
Vaše knihovna

řů Poličska. Cena 40 Kč/osoba. V  ceně je
zahrnutý materiál a návštěva výstavy „Jesličky z Poličky“.
Školní třída Bohuslava Martinů
14. října 2014 – 31. ledna 2015
Mnozí znají třídu Bohuslava Martinů jako kulisu pro krátkodobé, tematicky zaměřené výstavy.
Ne každý si ovšem uvědomí, že se opravdu nachází v jedné ze tříd bývalé chlapecké měšťanské
školy. Ponechme tedy tentokrát vyniknout kouzlu
onoho původního prostoru, doplněného o dobové
vybavení a vyučovací pomůcky především z přírodovědného kabinetu. Součástí programu bude vypracování jednoduchých úloh z vyučovacích předmětů. Pozor! Je třeba chovat se „náležitě“, jinak
budou žáci neukáznění klečet na hrachu a naopak
pilní obdrží Pochvalný lístek.
Stěna pro „nového kurátora“
1. 12. – 31. 12. 2014
Městské muzeum a galerie Polička má obsáhlé
umělecké sbírky. Jejich odborné zpracování a vystavování má na starosti kurátor. Kurátor buduje
most mezi uměleckým dílem a veřejností. Představovali jsme si, jaké obrazy na výstavu by asi
vybral nový kurátor, a obrátili jsme se na několik
poličských spoluobčanů. V přízemí muzea, kde se
doposud měsíčně obměňovala „Stěna pro jedno
dílo“, bude během roku 2014 vystaveno vždy měsíc jedno dílo dle výběru našich „nových kurátorů“.
V  prosinci uveřejňujeme výsledek veřejného hlasování, k němuž jste byli vyzváni
v Jitřence. Nejvíce hlasů získala díla Zbyška Siona a nejvíce oceněný byl obraz Věčný
koloběh (1996). S nevelkým odstupem byl
na 2. místě František Bukáček a nejoblíbenější obraz Večer v zahradě (modré kosatce). Dále získali hlasy tito umělci – moderní obrazy: Bořivoj Borovský, Veronika
Bromová, Šárka Hrouzková, Ludmila Jandová, Marie Janků, Jan Štěpánek; obrazy
krajinářů: Rudolf Hanych, Karel Kupka,
Gustav Porš, Josef V. Síla; obrazy staré
umění: Antonín Machek – Barbora Welzelová, Svatojiřské posvícení 1608, Zahradní
hostina Hohenemsů, Smrt Ataly.
Výstavy jsou v prosinci k vidění denně mimo pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 –
16.00 hod.

Půjčovní doba o Vánocích
Pondělí 22. 12.

Oddělení pro dospělé

8.00 – 18.00

Oddělení pro děti

13.30 – 18.00

Úterý 23. 12.

ZAVŘENO

Středa 24. 12.

ZAVŘENO

Čtvrtek 25. 12.

ZAVŘENO

Pátek 26. 12..

ZAVŘENO

Sobota 27. 12.

Oddělení pro dospělé

9.00 – 11.00

Neděle 28. 12.

Oddělení pro dospělé

14.00 – 17.00

Pondělí 29. 12.

Oddělení pro dospělé

8.00 – 18.00

Oddělení pro děti

13.30 – 18.00

Úterý 30. 12.

ZAVŘENO

Středa 31. 12.

ZAVŘENO

Čtvrtek 1. 1.

ZAVŘENO

Pátek 2. 1.

Oddělení pro dospělé

8.00 – 16.00

Sobota 3. 1.

Oddělení pro dospělé

9.00 – 11.00

Neděle 4. 1.

Oddělení pro dospělé

14.00 – 17.00

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

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

Borová
26. 12. – „Zpívání koled a živý
betlém“ – od 18.00 hod. v kostele sv. Markéty v Borové
7. 12. – „Dětský koncert a nešpory“ – na evangelické faře v Borové od 16.00 hod.
Bystré
6. 12. – „Peklo s.r.o. aneb někdo si myslí, že čert
se má“ – divadelní představení pro děti i dospělé,
divadelní soubor Doveda Sloupnice, o. s., v 17.00
hod. v divadelním sále Sokolovny.
13. 12. – Vánoční trhy – na nádvoří Domova na
zámku Bystré
14. 12. – Adventní koncert brněnského souboru
Trio Bel Canto. V 18.00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
Dolní Újezd
14. 12. – Tradiční vánoční výstava
V sokolovně od 9.00 do 17.00 hod. Na výstavě
vystoupí od 10.00 hod. děti z MŠ DÚ, od 14.00 hod.
pěvecké sbory ZŠ DÚ a od 15.00 hod. skupina Náhoda.
21. 12. – Koncert: „Vždyť jsou vánoce“.
V kostele sv. Martina od 17.00 a od 18.30 hod.
6. 12. – Mikulášská zábava
hraje KaM Beat, v sokolovně od 20.00 hod.
Litomyšl
11. 12. – 19.30 hod., Smetanův dům
Vánoční koncert orchestru Václava Hybše
Hlavním hostem večera bude zpěvačka a kytaristka country hudby – Věra MARTINOVÁ.
13. 12., 8.00-16.00 hod., Smetanovo náměstí
Adventní trh – řemeslné trhy, vánoční zboží
a hudební doprovodný program.
14. 12., 18.30 hod., Zámecká jízdárna
Vánoční koncert „Ježíšek pro Petru a Renátu“
Benefiční koncert v rámci 8. ročníku festivalu
Hudba pomáhá.
Lubná
6. 12. od 10.00 hod. – 12. Prodejní vánoční výstava – Skalka Lubná, kulturní program od 13.30
hod. – vystoupí skupina Parkoviště pro velbloudy,
Mirka Trávničková a Skupina Xilt.
Oldřiš
23. 12. od 18.00 hod. u obecního úřadu bude již
tradiční „Zpívání u stromečku“
27. 12. od 20.00 hod. v Orlovně Oldřiš – Předsilvestrovský ples.
Pomezí
5. 12. – Peklo v hasičárně – hasičská zbrojnice
od 16.00 hod.
21. 12. – Zpívání u vánočního stromu – u OÚ
v 16.00 hod.
Sebranice
14. 12. – Adventní zpívání – v 17.00 hod. v kostele sv. Mikuláše. Vystoupí Zdena Škeříková, Vladimír Opletal a sbor Lubenika s vánočními písněmi.
27. 12. – Tradiční předsilvestrovské posezení
s překvapením – od 18.00 hod. v kulturním domě.
Hraje Vepřo knedlo zelo. Vstupné 50 Kč.
31. 12. – Silvestrovský ohňostroj – v 19.00 hod.
u kapličky na Pohoře.
Svojanov
13. 12. – v 17.00 hod. tradiční adventní koncert v kostele Sv. Mikuláše ve Starém Svojanově
– J. J. Ryba, Hej mistře, účinkují smíšené litomyšlské sbory.
20. 12. – v 16.00 hod. Svojanovské Vánoce – náměstí městyse Svojanova
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Vánoční aranžování
- dílna pro děti od 1. třídy
- vyrobíme si aranžmá do závěsné
nádoby
Termín: úterý 16. 12.
Čas:
16.00 - 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
55 Kč, s členskou kartou 50 Kč
Přihlášky: do 11. 12.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352,
736 761 281

Vyrob si svůj čertovský kornout
Děti si vyrobí „Čertovský kornout“
na sladkosti a malé dárečky.
- dílna pro děti od 1. třídy
Termín: středa 3. 12.
Čas:
15.45 – 17.15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
50 Kč
Lektorka: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Hodné děti dostanou do kornoutu
i něco sladkého.

Vánoční svícen ze dřeva
- dílna pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 18. 12.
Čas:
16.00 - 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
55 Kč, s členskou kartou 50 Kč
Přihlášky: do 12. 12.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352,
736 761 281

Mikuláš pekelný mariáš
- tradiční Mikulášská akce pro děti
s rodiči, ve spolupráci se Spolkem
přátel SVČ Mozaika. Těšit se můžete
na čertovské peklo, nebíčko s anděly
a nejen sladké odměny.
Termín: pátek 5. 12.
Čas:
16.00 - 17.00 hod.
Místo:
Palackého náměstí
Cena:
zdarma
Přihlášky: bez přihlášek, akce se za nepříznivého počasí nekoná
Info:
Alena Hejduková 461 725 352,
736 761 281

Vánoční květy
- dílna pro studenty a dospělé
Vegetativní aranžmá na váš vánoční
stůl či komodu.
Termín: pátek 19. 12.
Čas:
18.00 - 19.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
S sebou: zahradnické nůžky, ostrý nožík
Cena:
200 Kč
Přihlášky: do 8. 12.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková 461 725 352,
736 761 281

Nespoléhej na Ježíška
- dílna pro děti od 1. třídy
- vyrobíme si dárky pro mamku,
taťku, kamarády
Termín: neděle 7. 12.
Čas:
9.00 -16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
180 Kč, v ceně je materiál, oběd
a pitný režim
Přihlášky: do 1. 12.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová 461 725 352,
736 761 281

Programy pro školy
Špaldíkova vánoční cesta
Vánoční dílny pro děti I. stupně ZŠ
Upečeme si zdravé vánoční muffiny
a vánočně si je nazdobíme. Děti
budou nakupovat, péct a vyrábět.
Pomocí nákupního košíku naučíme
děti orientovat se ve světě potravin
a osvojit si zásady jejich zdravé
konzumace. Odnesou si také recepty
a zkušenosti, které se jistě hodí
i jejich rodičům při vánočních přípravách. Akce se koná ve spolupráci
se Spolkem přátel SVČ Mozaika
Polička, za finanční podpory Pardubického kraje.

Enkaustika
- výtvarná dílny pro studenty
a dospělé
Termín: úterý 9. 12.
Čas:
17.30 – 19.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč, cena zahrnuje 1 ks pasparty
na obrázek
Přihlášky: do 8. 12.
Lektorka: Hanka Vltavská
Info:
Dáša Procházková 461 725 352,
736 761 281
Nebeské vánoce
Tradiční akce Mozaiky pro širokou
veřejnost. Přijďte strávit krásný
předvánoční den, vyrobit si vánoční
dekorace a prohlédnout si výrobky
dětí ze zájmových kreativních
kroužků. K dobré náladě zahrají
žáci dechového souboru ZUŠ Bystré.
Možnost zakoupení výrobků rodičů
a dětí ze ZŠ Masarykovy pro účel
pomoci nemocné Justýnce.
Termín: neděle 14. 12.
Čas:
od 9:00 - 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Vstupné: dobrovolné
Info:
Alena Hejduková 461 725 352,
736 761 281

Sběr víček
Touto cestou žádáme širokou veřejnost, aby
víčka od pet lahví nosila do Mozaiky. Tento
sběr velice pomůže nemocné Justýnce.
Justýnce také můžete pomoci zakoupením
vlastnoručně vyrobených výrobků dětí a rodičů za ZŠ Masarykovy na akci NEBESKÉ VÁNOCE. Na této akci bude také předání výtěžku
mamince Justýnky.
Předem děkujeme.
Hračky pomáhají
- pomoc azylovému domu ve Svitavách. Máte-li doma nepotřebné nerozbité hračky, přineste je do 12. 12. 2do Mozaiky a my je předáme
dětem z Azylového domu.

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

Děkujeme vám za vaši přízeň, přejeme
krásné Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce.

Program RC MaTami
Vážení příznivci rodinného
centra MaTami, dovolujeme si
vás informovat o změnách plánovaných v roce 2015. Nový rok
zahájíme 5. ledna Hlídáčkem,
který nahradí Klubík. Ten bude přesunut na čtvrteční odpoledne. Reagujeme tak na potřebu maminek.
V prosinci nadále pokračují pravidelné aktivity, a to
do pátku 19. prosince. Všem vám přejeme klidný advent, spokojené prožití svátků vánočních a do nového roku pevné zdraví.
Pravidelný program
• Klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
Od nového roku bude Klubík přesunut na
čtvrtek (15.00–18.00 hod.) a pondělky budou
věnovány Hlídáčku (od 5. 1. 2015 každé pondělí
8.00-12.00 hod.)
• Čtení v knihovně
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobečci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Hlídáček
každou středu 8.00 – 12.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každou středu od 8.00 do 12.00 hod.
Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Burešová (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti
do zahájení povinné školní docházky.“)
• Herna pro děti
každou středu 15.00 – 17.30 hod. V rámci herny
budete mít možnost promluvit si s odborníkem
viz níže (Poradny). O vašeho potomka bude
mezitím postaráno v herně.

• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00-19.00 hod.
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi)
s Lídou a Míšou
čtvrtek: 2 – 3 roky,
pátek 1 – 2 roky 9.00 – 12.00 hod.
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.
Poradny (zdarma):
• Právní poradna
s JUDr. Veronikou Mazalovou
8. 12. (pondělí) od 9.00 do 11.00 hod.
• Zdravotní poradna
s MUDr. Danielou Juklovou
10. 12. (středa) od 16.00 do 17.00 hod.
• Poradna osobního rozvoje
s Mgr. Michaelou Vomáčkovou
12. 12. (pátek) od 15.00 do 17.00 hod.
• Laktační poradna s Lenkou Tulisovou
16. 12. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Klub pro těhotné
-- Těhulky
9. 12. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Probereme témata týkající se těhotenství,
porodu a šestinedělí. Společně se protáhneme
a zrelaxujeme.
Povede: Mgr. Michaela Vomáčková
-- Poradna pro těhotné
16. 12. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které přispějí k většímu klidu
a pohodě nastávajících maminek. Poradna je
pohybovými aktivitami, pokud se do nich budete chtít zapojit, je nutné potvrzení od lékaře,
že můžete cvičit.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková (porodní asistenta svitavské nemocnice)

Prosinec v ZUŠce
Doba vánočních svátků se nezadržitelně blíží a tak i program
naší školy bude v tomto měsíci
protknut akcemi s vánoční tématikou. Dovolte, abychom vám
i prostřednictvím Jitřenky, která
nám poskytuje možnost aktuálně
vás informovat o dění v naší škole, poděkovali za
celoroční přízeň a návštěvu všech námi pořádaných
akcí a popřáli pokojné, pohodou a radostí provoněné vánoční svátky.
Než vás pozvu na poslední koncerty v tomto roce,
dovolte malé ohlédnutí za listopadovým děním.
Velkým úspěchem, který se podařil naší žákyni akordeonistce Ester Tomáškové ze třídy p. uč. Jitky
Nackové - bylo ocenění „Mladý talent Pardubického
kraje“, které získala za přední umístění v mnoha
soutěžích. Cenu převzala z rukou náměstkyně hejtmana Jany Pernicové a zařadila se tak mezi 12 nejúspěšnějších a nejtalentovanějších dětí našeho kraje.
Gratulujeme Ester i paní učitelce a moc děkujeme za
skvělou reprezentaci naší školy!
Kromě obvyklého Koncertu vítězů Písňové soutěže Bohuslava Martinů, jsme v listopadu uspořádali několik zajímavých a netradičních aktivit.
Tou první byla exkurze žáků výtvarného oboru
do Prahy na výstavu modernistů v Gallery of Art
– Salvádora Dalího, Andy Warhola a Alfonse Muchy, která byla spojena s workshopem, kde měli
žáci možnost vyzkoušet techniku sítotisku. Dalším
zážitkem – tentokrát pro žáky hudebního oboru –
byl workshop s Mistrem houslařem, panem Janem
F. Veselým. Naši mladí houslisté a kytaristé mohli
zblízka nahlédnout do tajů výroby, restaurování

a oprav houslí a kytar. Jedinečnou zkušeností bylo
také setkání s dobovými nástroji, jakými jsou violy
da gamba, pošetky nebo španělské či romantické
kytary, a zcela ojedinělým zážitkem byla možnost
praktické ukázky ohýbání lubů těchto nástrojů či
hoblování miniaturním hoblíčkem do houslařského materiálu.
V prosinci vás zveme na tradiční koncert k narozeninám Bohuslava Martinů. Uskuteční se
4. 12. v 17.00 hod. v malém sále Tylova domu a uslyšíte skladby dalších autorů 20. a 21. století. Během
měsíce prosince a ledna budou probíhat třídní přehrávky žáků hudebního oboru, proto nezapomeňte
přijít fandit jak jednotlivým pedagogům, tak všem
dětem, které v naší škole hrají na hudební nástroje.
Ne každý si troufne na velká pódia, proto i v letošním školním roce mohou všechny děti zahrát alespoň v rámci těchto malých třídních setkání. Vánoční atmosférou bude zcela jistě prodchnut Vánoční
koncertík žáků hudebního oboru (16. 12. v 17.00 hod.
sálek ZUŠ) i Vánoční koncert, kde se představí žáci
všech vyučovaných oborů (18. 12. v 17.00 hod. velký
sál Tylova domu).
Přijměte naše srdečné pozvání k zastavení se
v předvánočním shonu a dovolte tak umění a především vašim dětem, ať vás pohladí vánoční náladou,
radostí a pohodou. Přeji vám i nám – zaměstnancům ZUŠky – vídat nejen o vánocích, ale po celý
příští rok, rozzářené oči a tváře dětí, které naplňuje
společná radost z umění a jeho šíření a sdílení, neboť to je snad ten nejkrásnější dar, který můžeme
dostat.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

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

• Internet bezpečný dětem
11. 12. (čtvrtek) od 17.00 do 19.00 hod.
Průvodce rodiče dítěte od 0 – 99 let po divokém
světě internetové komunikace a sociálních sítí.
Povede: Mgr. Jan Jukl
• Baby signs (znakování)
seminář pro rodiče
16. 12. (úterý) od 15.00 do 17.00 hod.
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce
vaše nemluvně říci nebo proč pláče? Na kurzu
se dozvíte vše, co potřebujete k tomu, abyste začali vzájemně komunikovat s ještě nemluvícím
dítětem. Kurz je vhodný nejen pro rodiče s dětmi do 1 roku (je možné i po 1 roce), ale také pro
prarodiče a pro každého, kdo pečuje o vaše dítě.
Přihlášky nutné předem na e-mail iva.sedlackova1@seznam.cz nebo tel.: 739 627 214. Více
informací na www.vyvojditete-litomysl.cz nebo
www.matami.webnode.cz. Cena kurzu: 879 Kč
vč. kompletní sady materiálů pro znakování.
Lektorka kurzu: Mgr. Iva Sedláčková (psycholožka a nezávislá certifikovaná lektorka programu Baby Signs)
Dobročinné aktivity:
Smysluplné využití odpadu aneb pomáháme Justýnce
Opět jsme se připojili ke sbírce pro malou Justýnku s Williamsovým syndromem.
Co se sbírá?
• plastová víčka (od PET lahví, kávy, šlehačky.)
• kovová víčka (od piv, limonád…)
• plastové lahve (od limonád, vod, vín…)
• papír (letáky, noviny, časopisy, knihy, kartony…)
Z prodeje „odpadu“ Justýnčina maminka hradí
různé podpůrné aktivity např. hipoterapii či muzikoterapii. Finance jsou využity i k nákupu brýlí, vhodné obuvi a dalších speciálních pomůcek. V případě
většího objemu, je možné domluvit se na uvedeném
telefonním čísle 723 411 765 na odvoz sběru z jiného
místa. Budeme rádi, když se do sbírky zapojíte i vy.
Jarní příměstský tábor
Nově bychom chtěli do našeho programu zahrnout
příměstský tábor o jarních prázdninách.
V případě zájmu tábor v RC MaTami využít, pište,
prosím, na e-mail: prihlasse.matami@seznam.cz.
Jde pouze o předběžný průzkum. Pokud by byl ohlas
kladný, v dalším čísle Jitřenky bychom poskytli konkrétní informace.
Výlety s MaTami:
Výlety je možné zakoupit i jako „Dárkový poukaz“.
Rezervace míst osobně v RC MaTami v době konání
aktivit, na mailové adrese prihlasse.matami@seznam.cz, na tel.: 776 270 074 nebo 724 921 384.
• Aquapark Pardubice
21. 2. (sobota) odjezd v 9.00 hod. z ulice Hegerova, předpokládaný příjezd 15.30 hod.
Cena 140 Kč za osobu (cena zahrnuje pouze dopravu). Částku je nutno uhradit do
16. 2. 2015. Podrobnější informace na www
stránkách, facebooku či plakátech.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo Facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti
35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě.
Informace o členství získáte od lektorek
aktivit.
Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www.matami.webnode.cz.
Podporují nás:
MPSV, město Polička, Pardubický kraj, CBM
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Živý betlém
v Květné

B. M. Horská představila Brouka

Přišel ke svým a vlastní ho nepřijali
Občanské sdružení Květná Zahrada vás zve na
živý Betlém, letos pod heslem přines dárek Ježíškovi. Malé zastavení v předvánočním shonu
v neděli 14. 12. od 15.00 hodin v prostorách Domu
na půl cesty v Květné
Každý rok nosí Ježíšek dárky dětem, a letos
můžete přinést dárek Ježíškovi vy a připojit se
k darovníkům, kteří do betléma putují. Přineste
Ježíškovi nějakého plyšáka, pastelky, blok s papíry nebo něco podobného. On potom nadělí tyto
vaše dárky dětem, ať už v některém zařízení pro
děti v Čechách nebo v některém domě, kde působí
bratři salesiáni v různých zemích světa.
Jako každý rok na vás čeká spousta zvířátek
a samozřejmě i něco dobrého.

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení přátelé, důchodci, členové Svazu důchodců ČR v Poličce a okolí. Letošní léto a krásný podzim pomalu končí. Zbývá nám poslední měsíc roku
2014. Tak si ho všichni pěkně užijme. Výbor MO
SDCR pro vás připravil následující poslední akci
roku 2014: 9. prosince ve 14.00 hod. se sejdeme
v blízkosti restaurace Starohradská u místní hasičské zbrojnice. Velitel hasičů pan Kubík nás seznámí
s prací hasičského záchranného sboru, budeme diskutovat o bezpečnosti v Poličce a pak jen několik kroků přejdeme na naši milou Starohradskou. Bude i občerstvení, harmonika, zpěv a dobrá nálada. Přijďte
se s něčím novým seznámit, pobavit se a zazpívat
si. Neseďte doma a přijďte mezi své kamarády. Na
nový rok a měsíc leden připravujeme Výroční členskou schůzi MO SDCR v Tyláku. Termín bude včas
oznámen v lednové Jitřence spolu s dalšími akcemi.
Na VČS budeme schvalovat náš výbor, plán práce na
rok 2015 a budeme diskutovat jak efektivně a úspěšně naplníme naše heslo: Aby nebyl nikdo v Poličce
sám. Tak se připravte. Vaše nápady a návrhy jsou
pro nás cennou inspirací. Mějte se všichni zatím
pohádkově. Výbor MO SDCR přeje všem našim členům i ostatním poličským důchodcům i seniorům
krásné prožití vánoc a mnoho zdraví a elánu do roku
2015. Děkujeme našim sponzorům, sympatizantům
a obdivovatelům za účinnou, nejen finanční, ale i organizační pomoc, při zajišťování našich akcí. Děkujeme především městu Polička, firmě Zlatovánek, dále
Agronee Polička, VOPOL Pomezí, a. s., Tylovu domu,
restauraci THT, redakci Jitřenky, Poličským strojírnám, a dalším, kteří naši práci sledují, podporují nás
a fandí nám. Moc všem děkujeme. Děkujeme i všem
našim vlaštovkám. Bez takové denní a obětavé práce
by se naše činnost nemohla úspěšně rozvíjet. Pro vás
všechny i pro naše členy: těšíme se na vás na našich
akcích. Předseda MO SDCR v Poličce
Ivan Chudý

Nedělní odpoledne 26. 10. 2014 patřilo opět po
roce a půl setkání milovníků původní české detektivky s autorkou krimirománu Brouk spisovatelkou B. M. Horskou. Její nová kniha vyšla v září
letošního roku v brněnském nakladatelství MOBA
a je k dostání v knihkupectvích třeba jako zajímavý vánoční dárek nebo je také k zapůjčení v Městské knihovně v Poličce.
U příležitosti tohoto setkání jsem autorku požádala o krátký rozhovor pro poličskou Jitřenku.
Můžete, prosím, čtenářům Jitřenky ve stručnosti říct, o čem Vaše nová kniha je a zda se
kousek děje odehrává i v Poličce tak, jak jste při
loňském autorském čtení z Vaší knihy Pach smrti
čtenářům slíbila?
BMH: Na finském ostrově zmizí dívka, možná se
utopila, pak zmizí mladík a postupně se objeví další oběti násilí. Detektivní inspektorka Elen Jollyová, která objasnila několik zločinů už v minulém
krimirománu Pach smrti, se k případu dostane
náhodou a snaží se finské policii pomoci záhady
vyřešit. Na pozadí příběhu se objevuje téma konfliktu, osobního, národního a mezinárodního. Nerada bych prozrazovala víc, co ale mohu potvrdit
je, že krátká epizoda se odehrává i u vás v Poličce.
O tuto epizodu jsem se podělila i s účastníky autorského čtení.
Kritikou jste chválena za znalost prostředí,
ve kterém se děj Vašich knih odehrává. V obou
knihách se děj odehrává v Čechách jen částečně.
V první zavítáme do Anglie a ve druhé dokonce do
Finska! Jak Vás napadlo zrovna Finsko?
BMH: Já jsem se narodila v Čechách, ale žiju
v Anglii. Obě prostředí často střídám. Tímto způsobem žiju už dlouho a během této doby se obě
země hodně změnily. Ráda společenské změny

a s malou zahrádkou, do které si sousedé vzájemně
vidí. Není neobvyklé, že na jezeře Saimaa ve Finsku lidé vlastní celé ostrovy, na kterých stojí jejich
chaty - to je neuvěřitelné soukromí. Přišlo mi, že je
to ideální místo pro nějakou záhadu.
Autorské čtení zpříjemnily zpěvem a hudbou
studentky poličského gymnázia Lucie Pospíšilová
a Karolína Erbesová, za což jim patří dík, stejně
tak Městské knihovně v Poličce za laskavost poskytnout prostory a svůj čas tomuto setkání.
Eva Skalníková

Zápis do 1. třídy Masarykovy ZŠ
Vážení rodiče a budoucí prvňáčkové,
Masarykova základní škola vás zve k slavnostnímu zápisu, který proběhne v pátek 16. ledna 2015 od 13 do 17 hodin v budově pavilonu.
Setkáte se zde se Šípkovou Růženkou a krásnou
Sněhurkou. Těšit se můžete na veselé písničky,
sportovní hrátky ve družině, vyzkoušíte si, co

umí interaktivní tabule. Prohlédnete si pavilon,
ve kterém se budete učit. Odměnou vám pak jistě
bude pohádka ve školním divadélku.
Pokud přemýšlíte nad tím, kterou školu si vyberete, přijďte se podívat na pavilon ve čtvrtek
11. 12. , kde se koná „Den otevřených dveří.“ Paní
učitelky vám rády ukáží třídy a podají informace.
Navštívit nás můžete dopoledne od 9 do 11 hodin
(vždy v celou hodinu) s ukázkami práce školní
družiny a odpoledne od 14 do 15 hodin.
Co vám může naše škola nabídnout?
Od první třídy mohou žáci na naší škole navštěvovat zájmové kroužky anglického jazyka, pohybových her, logopedie a kroužek hry na zobcovou
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v obou zemích pozoruji a porovnávám, vstřebávám a myslím, že se to nakonec nějak promítá do
mých knih a čtenáře to baví. A Finsko, to se přiznám tolik neznám, ale byla jsem tam, znám několik Finů, navštívila jsem podobné místo, které
se v knize vyskytuje. Je to také naprostý protiklad
jižní Anglie, kde bydlím - v jihovýchodním Finsku žije málo lidí, všude je volná příroda, ticho.
To v jižní Anglii neexistuje. Není tam žádné ticho.
Většina lidí, pokud vlastní dům, je velmi malý
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flétnu. Kroužek angličtiny zařazujeme jako zájmový útvar proto, aby časová dotace pro hodiny
českého jazyka zůstala úplná.
Budova pavilonu je přizpůsobena žákům prvních a druhých tříd. Všechny třídy jsou zde vybaveny interaktivní tabulí, za jejíž pomoci žáci
učivo tvořivě a hrou procvičují.
Děti také pracují v projektech, ve kterých pátrají po nových poznatcích a učí se samostatnosti
a rozhodovacím dovednostem. Mohou se také zúčastnit matematické soutěže Cvrček a Klokánek,
Pythagoriády, Bobříka informatiky, recitačních,
pěveckých a sportovních soutěží, přírodovědné soutěže v poznávání rostlin a živočichů nebo
dějepisné soutěže pro starší žáky 4. a 5. ročníků.
Děti z prvního stupně mohou trávit volný čas ve
školní družině a ti starší ve školním klubu.
Masarykova ZŠ se účastní organizovaných projektů EU, zaměřených na vzdělávání učitelů, je
zapojena do projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce
do škol.“
Blíže se můžete s naší školou seznámit na nových webových stránkách www.zsmaspolicka.cz.
Na vaši návštěvu se těší
učitelky 1. stupně Masarykovy ZŠ.

Římskokatolická farnost
Advent
Každý říkáme, už je to zase
tady, vždyť za chvíli jsou Vánoce.
V obchodních domech znějí koledy a všude slyšíme, co vše je nutné
připravit, nachystat a nejlépe vše
dodat přímo do domu. Naši předkové by zcela znejistěli. Co se děje? Začal přece nový církevní rok!?
Doba adventní!? Zpívat by se měly roráty!? To jsou
písně inspirované biblickými texty, které připomínali příchod Spasitele. Adventní doba má mít duchovní
rozměr. „Neboj se. Buď věrný a dám ti vítězný věnec
života.“
Většina z nás horečně nakoupila nebo vyrobila adventní věnce. Co nám má říkat? Jaké symboly jsou
na něm? Věnec je od nepaměti symbolem vítězství
a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako
o projevu úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec
je holdem tomu, kdo je očekáván, a kdo zároveň již
přichází jako vítěz, jako král a osvoboditel: Ježíš
Kristus. Rozlévající se světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu
a strach, neboť on je „Světlo světa“.
Kdy vlastně začíná doba adventní? Datum první
adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední
adventní neděle – čtvrtá – připadá vždy na neděli

před 25. 12. (hlavní vánoční svátek). 25. prosinec je
každý rok jiný den v týdnu, proto i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum. Advent vždy trvá do
půlnoci 24. 12. („štědrý večer“ je předvečer hlavního
vánočního svátku). Sami si můžete pohrát s kalendářem a zodpovědět si otázku, kdy je advent nejkratší
a kdy nejdelší.
Přeji vám, aby se vám podařilo v této době příprav
najít chvíle, kdy naplníme původní smysl této doby.
Ztišit se, zklidnit se, najít čas pro sebe sama i své blízké a pozvat na tuto cestu Toho, který je Cesta, Pravda
a Život.
Pozvání
Chtěli bychom vás pozvat na mši svatou v kapli
sv. Františka Xaverského. Tato kaple se nachází na
radnici, kam se, pokud nejdeme na prohlídku s CBM,
během roku nedostaneme. Je už tradicí, že v den,
kdy slaví svoji památku, se sejdou věřící na tomto
posvátném místě slavit mši svatou. Mše svatá bude
3. 12. v 18.00 h.
Zveme vás také na vánoční bohoslužby. Na štědrý
den bude mše sv. pro děti a rodiny v 16.00 h. a „Půlnoční“ ve 24.00 hod. Podrobnější rozpis najdete na
nástěnce před kostelem i na www.farnostpolicka.cz.
Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Kraj podporuje nadanou mládež
Pardubický kraj znovu ocenil žáky, kteří v uplynulém roce dosáhli mimořádných výsledků v humanitním, přírodovědném, technickém, uměleckém, případně jiném oboru či sportovním odvětví.
V přednáškovém sále Jana Kašpara v budově bývalé
reálky v Pardubicích se sešlo 25 žáků, kteří z rukou
náměstkyně hejtmana Jany Pernicové převzali pamětní listy za umístění v celostátních kolech předmětových soutěží, v soutěžích žáků Základních
uměleckých škol a v ostatních soutěžích zařazených
do programu Excelence škol 2013-2014. Dalších 12
mladých lidí se stalo čerstvými držiteli cen Mladý
talent 2014.
„Ze setkání s talentovanou mládeží mám vždy
povznášející pocit. Jsem fascinována tím, co dnešní děti dokážou, avšak je třeba zdůraznit, že bez
obrovské vůle a pracovitosti může talent zůstat
nevyužitý. Poděkování a úctu proto zaslouží také
učitelé, vedoucí zájmových kroužků či trenéři, kteří
mají pro objevování talentů cit, pečují o ně a podněcují je k dalšímu rozvíjení těchto výjimečných
předpokladů,“ zamýšlí se nad významem krajského
ocenění Jana Pernicová. „Nelze přitom opomenout
ani podporu ze strany rodičů, kteří osobnímu rozvoji svých dětí věnují svůj čas a mnohdy i nemalé finanční prostředky. Plody pak nesklízí jen oni sami,
ale také celá naše společnost,“ dodává. O tom, že se
zmíněná cena stává pro jednotlivé školy měřítkem
kvality a prestiže, svědčí i skutečnost, že komise
letos vybírala z rekordního počtu odevzdaných návrhů.
Ocenění získali například devatenáctiletá studentka VOŠ pedagogické a SPgŠ Litomyšl Markéta

Dobročinný
koncert
Tento rok se koná již 20. ročník Vánočního bigbeatu, a proto tento večer bude jiný než předchozí ročníky. Celý večer bude ve znamení dobré věci a to, že výtěžek ze vstupného bude věnován spolku Pes pomůže,
který se věnuje zajišťování speciálně cvičených psů
pro zdravotně postižené lidi a je organizací s nejdelší
tradicí výcviku asistenčních psů pro vozíčkáře v ČR.
Na Vánočním bigeatu vystoupí BezLimitu, kteří zahrají nové věci z připravované desky včetně songů,
ke kterým se bude zanedlouho točit videoklip, dále
Syfon, kde pánové zahrají věci z jejich nově pokřtěné
desky, AC/DC czech revival, kteří nezapomenou na
symbolicky zavěšený zvon nad pódiem a předvedou
neuvěřitelnou show jako originál. Dále zde vystoupí od půlnoci Točkolotoč ze Svitav, který je vzácnost
vidět, Citizen 37 z České Třebové vystoupí s novými
songy z jejich první studiové desky vydané teprve
v listopadu 2014, takže úplná novinka, Sin Joy ze
Svitav, kteří jsou místní stálicí a úspěšní Dirty Way
z Litomyšle.
Tímto vás zvou pořadatelé letošního ročníku Franta Černý z Čechomoru, kapela BezLimitu a Středisko kulturních služeb ve Svitavách na 20. Vánoční
bigbeat do multifunkčního centra Fabrika, který se
uskuteční v sobotu 27. 12. od 19.30 h.

Kardiaci zvou

Andělová, sólistka smíšeného pěveckého sboru KOS
Základní organizace kardio Svitavy srdečně zve na
či teprve třináctiletá Sabina Stehlíková ze Základní umělecké školy Polabiny – Lonkova, která spo- „Adventní koncert mezi horami“ v sobotu 20. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.
lu s o rok starší Ester Tomáškovou ze ZUŠ Polička
Začátek od 14 hod. Přijali jsme pozvání na oběd do
patří k nejlepším hráčkám na akordeon v České
chráněné dílny tělesně postižených v Neratově. Odrepublice. Cena Mladý talent 2014 přináleží také
jezd BUS nádraží Polička v 10.00 hod. Cena pro člešestnáctileté Kateřině Mackové ze základní školy
Litomyšl, Zámecká, která se stala vedoucí žákovské- ny kardio 100 Kč, ostatní 150 Kč. Uzávěrka přihlášek
14. 12.
ho týmu projektu „Příběhy bezpráví - Z místa, kde
Přihlášky: Svitavy - u paní Jany Hikadeové, teležijeme“ společnosti Člověk v tísni. Dívka je autorfon: 737 636 184, Polička - u paní Anny Mlynářové,
kou příběhu o dceři Václava Švédy ze skupiny bratří
telefon: 724 290 229.
Mašínů či písně „Temné století“, která je pohledem
Poslední akcí ZO kardio v tomto roce bude ve
dospívajícího dítěte na dobu komunistické totality
středisku kulturních služeb Fabrika v úterý 30. prov Československu.
Mezi oceněnými jsou úspěšní řešitelé předmě- since. Začátek kulturního programu je ve 14.00 hod.
tových soutěží a olympiád, účastník Mezinárod- Odjezd autobusem od nádraží ve 13.00 hod. Naše
ní lingvistické olympiády v Pekingu či sportov- členky se pochlubí ukázkami a ochutnávkou svých
vánočních výrobků. Příjemné odpoledne, na které
ci, jako například plavec Petr Dostál a kickboxer
zveme všechny naše příznivce, zakončíme tanečkem.
Martin Viktorin z vysokomýtského gymnázia či
fotbalový brankář Jan Stejskal ze ZŠ a SŠ Bohe- Neseďte doma, pojďte s námi na taneční parket.
Pro rok 2015 máme termín lázeňského pobytu
mia, s. r. o. Chrudim.
v Kapuvaru a to ve dnech 14. 6. – 18. 6. 2015. PřiNa realizaci programu Mladý talent Pardubického
kraje 2014 je v kapitole Školství a mládeže vyčleně- hlášky a platba do konce roku 2014.
no 420 tisíc korun. S podporou se počítá i v dalších
Informace:
letech.
Marcela Pokorná, telefon 733 709 525.
Přehled držitelů ceny Mladý talent 2014
1. Markéta Andělová (19 let), VOŠ pedagogická
a SPgŠ Litomyšl
2. Daniel Dezort a Jakub Sadílek (16 let), Gymnázium A. Jiráska Litomyšl
3. Petr Dostál (15 let), Gymnázium Vysoké Mýto
4. Kateřina Macková (16 let), ZŠ Litomyšl, Zámecká
5. Matyáš Medek (20 let), Gymnázium Pardubice,
Mozartova
6. Hana Petržílková (17 let), Gymnázium Ústí nad
Orlicí
7. Erika Příhodová (21 let), SOŠ a SOU Lanškroun
8. Sabina Stehlíková (13 let), ZUŠ Pardubice – Polabiny, Lonkova
9. Jan Stejskal (17 let), ZŠ a SŠ Bohemia, s. r. o. Chrudim
10. Štěpán Stratílek (20 let), Hotelová škola Bohemia, s. r. o. Chrudim
11. Ester Tomášková (14 let), ZUŠ Bohuslava
Martinů, Polička
12. Martin Viktorin (17 let), Gymnázium Vysoké
Mýto
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Všem přejeme pohodové prožití vánočních svátků.
Jan Pokorný
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Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... prosinec 2014

#

Čas Název akce – popis
1. 12. 14.00 S vůní jehličí - zdobení stromečku
3. 12. 14.00 Mikulášská zábava
15.45 Vyrob si svůj vánoční kornout - dílna pro děti od 1. třídy
16.30 Závěsné vánoční aranžmá - pro studenty a dospělé
17.00 Žákovský hudební večer s překvapením
18.00 Madagaskar 3D animovaný film o nejvtipnějších supertajných agentech
4. 12. 16.00 Mikulášské perníky - pečení pro děti
16.00 Vánoční svícen - keramická dílna pro děti
17.00 Bohuslav Martinů a MY
18.00 Dva měsíce v Rusku - beseda. P. Brychta o zážitcích z misijního pobytu v Rusku
5. 12. 16.00 Mikuláš, pekelný mariáš - tradiční mikulášská akce
19.00 Kurz tance a společenské výchovy - nepřístupno veřejnosti
20.00 Benefiční koncert pro SZŠ Bystré
6. 12. 13.00 Řezbářské odpoledne
14.00 Předvánoční odpoledne s dechovkou - Poličanka
17.00 Jezinky a bezinky - zájezd na divadelní představení
20.00 Andělská Zuzana - vzpomínkový koncert skupiny Neřež
7. 12. 9.00 Nespoléhej na Ježíška - celodenní dílna pro děti od 1. třídy
8. 12. 9.00 Právní poradna
19.00 Jak jsme hráli čáru - Rodinný film se pohybuje na pomezí dramatu a komedie
9. 12. 15.00 Klub pro těhotné
17.30 Enkaustika - výtvarná dílna pro studenty a dospělé
10. 12. 14.00 Vánoční hrátky s pamětí
15.00 Zdravotní poradna
19.00 Modelky s.r.o. - Regina Rázlová, Evelyna Steimarov, Jiří Štěpnička v novém filmu
20.00 Zuzana Navarová - Hudební pořad Jiřího Černého
11. 12. 17.00 Internet bezpečný dětem - přednáška
19.00 Ave Maria a spirituály - zpěv Edita Adlerová
12. 12. 10.00 Poradna osobního rozvoje
15.30 Představení 3D tisku, přednáší Tomáš Feltl
19.00 Kurz tance a společenské výchovy - nepřístupno veřejnosti
20.00 Už jsme doma + Boötes
13. 12. 14.00 Dětská Porta
15.00 Hobit: Bitva pěti armád - závěr známé filmové trilogie
18.00 Hobit: Bitva pěti armád - 3D film natočený podle románu J. R. R. Tolkiena
20.00 Jazzové setkání ZEURÍTIA
14. 12. 9.00 Nebeské vánoce - tradiční vánoční inspirace v Mozaice
15. 12. 19.00 Příběh Marie - drama o dívce s velkým životním handicapem
16. 12. 15.00 Baby signs - kurz pro rodiče
16.00 Vánoční aranžování - dílna pro děti od 1. třídy
17.00 Vánoční koncertík
17.00 Klub pro těhotné
17.00 Laktační poradna
19.00 Jakub Smolík se svoji kapelou - koncert
17. 12. 14.00 Vánoční ladění
19.00 Raluca - český erotický thriller
18. 12. 14.00 Narozeninové zpívání
16.00 Vánoční svícen ze dřeva - dílna pro děti od 1. třídy
17.00 Vánoční koncert ZUŠ
20.00 Zázrak v New Yorku (1947)

Místo konání
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion - jídelna
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
sál ZUŠ B. M. Polička
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům, malý sál
Spolkový dům Jordán v Poličce
Palackého náměstí
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Divadelní klub
SVČ Mozaika Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion - společenská místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
čítárna knihovny
Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika Polička
Kino Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika Polička
sál ZUŠ B. M. Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Kino Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům, velký sál
Divadelní klub

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

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
Svatojosefská jednota
stanislav.grubhoffer@medesa.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna
www.divadelniklub.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
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
GXG Polička, knihovna Polička www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Pionýr Polička
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... prosinec 2014

Čas
19. 12. 18.00
19.00
20. 12. 14.00
14.45
18.00
25. 12. 20.00
26. 12. 20.00
27. 12. 16.00
20.00
29. 12. 14.00
18.00
30. 12. 19.00
3. 1. 15.00

Název akce – popis
Vánoční květy - dílna pro studenty a dospělé
Věneček kurzu tance a společenské výchovy
Adventní koncert
Česká mše vánoční - přímý přenos České filharmonie z pražského Rudolfina
Číraty Vanoce III
Svatojánské elegie
Ukradené Vánoce + Mrtvá nevěsta Tima Burtona
Vánoční koncert
Stromecheck on vinyl
Silvestrovská zábava
Sněhová královna - 3D animovaná pohádka pro děti
Hodinový manžel - nová česká komedie
Novoroční marriage

Místo konání
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
DPS Penzion - jídelna
Kino Tylův dům
Divadelní klub
Divadelní klub
Divadelní klub
kostel sv. Jakuba
Divadelní klub
DPS Penzion - jídelna
Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
Divadelní klub

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Děkanský úřad a Chrámový sbor sv. Jakuba
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

14. 10. - 31. 1.
22. 11. - 11. 1.
1. 12. - 31. 12.
1. 12. - 4. 1.

Název akce – popis
Školní třída Bohuslava Martinů
Vánoční výstava: Jesličky z Poličky
Stěna pro „nového kurátora“
Život a doba Josefa Čapka

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička

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
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org

Zákrejsova Polička – druhá část
ka u milých hostitelů. Ti poslední zvolili téma dle
názvu nenápadné, dle průběhu hry svou podstatou
mírně morbidní, díky autorovi i zpracováním však
vtipné a zajímavé. Argentinský autor Rodriguez
přetavil synovskou lásku k zemřelé matce, k lásce
mateřské, najednou oživlé matinky a jak se ukázalo,
přání být s živou matkou, transponováno do reality, stává se najednou těžkostí. Když se zdálo, že na
jevišti už bylo řečeno vše podstatné a zápletka vyčerpána, objeví se v pravou chvíli osvěžující zpestření taneční kreace argentinského tanga, které bylo
víc uměřeně středoevropské, než argentinské, ale
ladné. Pak zatančily ve velmi přesných replikách
andaluských krojů dívky flamenco chico, tedy lehké flamenco, kterým mě přenesli pod granadskou
Alhambru, kde jsem je ve stejných krojích viděl.
V prstech a dlaních měly ještě kastaněty, některé
bubínky a tamburíny.

Děj hry Vrátila se jednou v noci byl v závěru naplněn a živí nerušeně mohli proměnit svou lásku ve
svatební realitu.
Velice spokojené obecenstvo dlouho tleskalo, takže hosteska nestačila zmeškat předání dárku. Tentokrát ne kytici, ale balíček nám neznámého obsahu,
který na rozdíl od prchnuvší krásy a vůně květů zůstane ochotníkům jako konzistentní památka a připomínka úspěšného představení.
V úvodu k festivalu přítel Jarmil Feltl připomněl
Tylovu úvahu, že na divadle by se měly zaskvít postavy, jakéž ke cti a blahu našeho mezi námi hledáme…
A přidal úvahu jiného herce: „Až dohrají – dobrou
noc a jdeme spát. Už není o čem hrát! Vaše práce –
snít sladce až do rozednění. Nikdo nemusí být sám!
Nevěřte pověrám! A když chcete – můžete zas někdy
přijít k nám!“
A. Klein, foto B. Andrle, P. Klein

Pohádka o ševcovi

Vrátila se jednou v  noci

Jarmil Feltl

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

#

Divadelní soubor Tyl ve stejném čase festivalu uvedl pohádku O ševci Ondrovi a komtesce Jůlince pro
děti a prezentoval ji v premiéře v Divadelním klubu
a potom v představeních pro děti základních a mateřských poličských škol v Tylově domě. Tato drdovsky laděná pohádka od prvních slov vtáhla nejmenší
diváky do děje, kteří svými emocionálními a slovními projevy ujistili herce, že hrají na správnou notu.
Už před posledním představením byla ředitelka
Tylova domu Alena Báčová spokojena jak s velikou návštěvností, tak s atmosférou celého festivalu. Účinkující všech souborů byli nadšeni přijetím
svých výkonů diváky; ti živě a vstřícně reagovali na
jejich výkony.
Představení divadelního souboru městečka
Trnávka uzavřelo festival po třech nedělích od
Svatojánské legendy. Byl to dobrý nápad, nebyl to
divadelní sprint, ale příjemná měsíční procház-

Pečovatelská služba nabízí pomoc
Pečovatelská služba nabízí pomoc seniorům,
osobám zdravotně znevýhodněným nebo rodinám
s dětmi.
Nabízíme pomoc a podporu u vás doma – ve vašem domácím prostředí nebo v našem středisku
služeb - v Domě s pečovatelskou službou „Penzion“
Polička.
• Špatně se vám chodí? Můžeme vám zajistit nákup, vyzvednout léky, vyřídit různé pochůzky.
Budete-li potřebovat, zajistíme vám doprovod k lékaři, na poštu, doprovodíme vás na
úřad, apod.
• Unavuje vás úklid bytu nebo domu? Pomůžeme vám s běžným úklidem, luxováním, stíráním prachu, přestláním a povlečením lůžka,
mytím oken, úklidem po malování i s úklidem
společných prostor domu.
• Potřebujete vyprat? Špinavé prádlo odvezeme
a čisté, vyprané a vyžehlené přivezeme nebo
pomůžeme s praním ve vaší domácnosti.
• Zmáhá vás vaření? Nabízíme možnost stravování formou obědů v jídelně DPS „Penzion“
Polička. Obědy také rozvážíme až do domu.
Zajišťujeme i dovoz dietních obědů z kuchyně
Poličské nemocnice.
• Nestačí vám sily na péči o vás? Pomůžeme
s přípravou i s podáním jídla a pití – snídaně, svačiny či večeře. Pomůžeme s oblékáním
a svlékáním, s koupáním či sprchováním u vás
doma, pomůžeme s výměnou inkontinentních

•

•
•
•

pomůcek, připomeneme dodržování léčebného
režimu.
Máte nevyhovující podmínky pro koupání nebo
sprchování? Můžeme zajistit, u nás ve středisku služeb, koupání v bezbariérové koupelně vybavené elektricky polohovatelnou vanou nebo
hydraulicky zvedací sedačkou, což nám umožňuje koupat i osoby tělesně postižené.
Topíte v kamnech a vyčerpává vás jejich obsluha? Pomůžeme vám. Vyneseme popel, doneseme uhlí a dřevo. Pomůžeme s topením.
Cítíte se osaměle? Můžeme vám zajistit doprovod pečovatelky na různé zájmové a pracovní
aktivity.
Špatně se pohybujete? Nabízíme zapůjčení
čtyřkolového chodítka, invalidního vozíku, toaletního křesla, nástavce na WC nebo elektricky polohovatelného lůžka včetně antidekubitní
matrace.

V případě dotazů nebo zájmu o jakoukoli pomoc
kontaktujte:
• vedoucí pečovatelské služby
a sociální pracovnici
paní Irenu Smolkovou, DiS., tel. 730 892 031
• ředitele DPS „Penzion“ Polička
pana Mgr. Pavla Brandejse, tel. 461 753 121
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
Družstevní 970, 572 01 Polička
tel. 461 753 111, 122

Den stromů o včelách
23. a 24. října v dopoledních
hodinách Ekocentrum Skřítek
připravilo v prostorách Divadelního klubu vzdělávací program
ke Dni stromů pro děti a žáky
mateřských a základních škol.
Přes velkou nemocnost přišlo
celkem 263 dětí a žáků v doprovodu 28 pedagogů,
18 skupin ze 13 MŠ a ZŠ z Poličky a okolí. Celý program byl koncipován jako průřezové téma, takže se
nejednalo o rozšiřování znalostí jen v oblasti přírodovědy, ale i dějepisu, člověk a zdraví, dítě a jeho
svět…
Na čtyřech zajímavých stanovištích se tentokrát
za hodinu a půl účastníci dozvěděli mnoho zajímavých informací o včelách, i to jak moc spolu včely
a dřeviny souvisí a vzájemně se velmi potřebují.

Na stanovišti Život včel žáci poznávali pod vedením zkušeného včelaře Jiřího Petráska (a občasného záskoku Ing. Evy Janečkové), kde včely žijí,
ukázali si skutečný úl, jak vypadá uvnitř, a včelařské pomůcky, které mohli vyzkoušet, nahlédli do
života včel. Jen včely nebyly živé, ale byly aspoň na
fotografiích.
Dřeviny pro včely bylo další stanoviště, kde
účastníci poznávali, které dřeviny jsou vhodné
a důležité pro včely, určovali druhy a jednotlivé
části dřevin a co z nich včely získávají. Kdo se nebál o prsty, mohl si rozlousknout lískové oříšky za
pomocí kamenů, případně si poskládat dřevěné puzzle. To vše za asistence našeho dlouholetého spolupracovníka Oldřicha Šlahaře.
Na třetím stanovišti Včelí produkty se od včelaře Ing. Václava Stodoly mohli všichni dozvědět,
co všechno nám včely dávají (a nejde jen o med).
Také něco ochutnat, případně očichat a zjistit, proč
je výhodné kupovat med přímo od včelařů, což je
zárukou opravdu kvalitního a zdravého přírodního
produktu, a ne med z marketů.
V sále se promítaly krátké filmy, pochopitelně
se včelí tématikou.
Podle ohlasů žáci i pedagogové odcházeli spokojení, někteří i ulepení od medu a někteří si odnášeli
i živé pakobylky neboli strašilky.
Den stromů zajišťovali dobrovolníci na všech
úrovních, proto bychom jim všem chtěli moc poděkovat – všem výše uvedeným lektorům, vedení
Gymnázia Poličky za uvolnění studentů a studentům: Marice Bukáčkové, Michaele Báčové, Jiřímu Konvalinkovi, Vojtěchu Stodolovi, Veronice
Doležalové, Růženě Grubhofferové, Ivě Coufalové,
Doris Hanusové, Tereze Rubínové, Veronice Demelové, Pavlíně Mládkové, Nikole Jílkové, Vítu
Leinweberovi, Jakubu Kiliánovi a Heleně Sršňové.
Za spolupráci děkujeme i Divadelnímu klubu, místní organizaci včelařů, Střednímu odbornému učilišti včelařskému v Nasavrkách za zapůjčení výukového materiálu, ČSV za půjčení DVD; městu Poličce
i Pardubickému kraji, jež na akci přispěly finančně.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

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

Gymnázium zve
Studenti, vyučující a ředitelství školy srdečně
zvou všechny žáky základních škol i širokou veřejnost na Den otevřených dveří v úterý 9. prosince
od 14 do 17 hodin.
Pozvání platí hlavně pro žáky 5. a 9. ročníků základní školy, kteří se spolu s rodiči rozhodují o tom,
jak dále pokračovat v základním, respektive středním vzdělávání. Gymnázium Polička jim nabízí
moderní vzdělávání založené na tradičních hodnotách. Zveme je tedy k nám do školy, aby se osobně
seznámili s jejím prostředím, s projekty, do kterých
jsou studenti zapojeni, ale i s tím, jak budou probíhat přijímací řízení do prvních ročníků osmiletého
a čtyřletého studia a jaká budou jejich kritéria.
Rádi uvítáme i širší poličskou veřejnost. Bývalí
absolventi si mohou přijít zavzpomínat na léta strávená ve školních lavicích a podívat se, co všechno
se od jejich maturity změnilo. Ostatní nás mohou
navštívit třeba jen ze zvědavosti.
Mgr. Miloslav Svoboda,
ředitel školy

Klub zdraví zve
Adventní
Vánoční čas,
plameny svíček mihotají,
jako roztaje vosk
i srdce lidská tají,
příběh o narození
maličkého krále,
u dveří do srdcí prosí
a doufá, že vejde dále,
nejen na dnů pár,
on sám je dárce
i nejkrásnější dar,
přichází naplnit
láskou a pokojem,
tak umlčuje zbraně
klidem a bez boje,
přináší světlo
lidem do života,
nezhasne nikdy,
jeho plamen se nemihotá.
(HŠ 15. 11. 2014)
Zveme vás letos naposledy do horní místnosti
SVČ Mozaika dne 10. 12. od 18.00 hodin. Nebudeme si vyprávět o konzumu v čase vánoc a konce
roku, ale raději o světle, které se v období zimního
slunovratu symbolicky i doslovně vrací na severní
polokouli. Nebo o tom, co všechno je a co není darem. A také proč lidé na sebe v předvánočním čase
dokáží být milejší, než obvykle bývají. U voňavého
čaje a ochutnávky cukroví si budeme vyprávět na
téma naznačené v básničce, zhodnotíme také uplynulý rok a připravíme se na setkávání v dalším roce.
Pokud nestačíte klub osobně navštívit, ač jste
srdečně zváni, přejeme vám všem krásnou atmosféru konce roku ve vašich domovech, a co nejvíce
si jí přeneste do roku 2015. A pochopitelně: „Buďte
všichni zdrávi!“
Za KZ Polička Hanka Ščigelová

Blahopřejeme
Dne 29. 12. 2014 oslaví
85. narozeniny naše maminka, babička a prababička,
paní Jaruška Čižinská.
Vše nejlepší do dalších let
a hlavně pevné zdraví jí ze
srdce přeje celá rodina.
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Vzpomínáme
Věnujte prosím tichou vzpomínku na naše blízké.
27. listopadu uplynuly dva
roky od úmrtí naší drahé maminky, paní Anny Slavíčkové.
Nedožité 87. narozeniny jsme
si připomněli 10. září.

Devadesátiny paní Bohumily Půžové
Před třemi roky si připomněli litomyšlští archiváři devadesáté narozeniny bývalé kolegyně paní
Marie Faltysové (letos v červnu se dožila úžasných
devadesáti tří let). V prosinci letošního roku oslaví
devadesátiny další bývalá kolegyně – archivářka
paní Bohumila Půžová. Narodila se 17. prosince 1924 v Polné pod dívčím jménem Vítková. Absol-

Již 20 let je 3. prosinec
smutným dnem, kdy nás na
pooperační komplikace náhle
a nečekaně opustil náš tatínek,
pan Stanislav Slavíček. 2. července by se býval dožil 86 let.
21. prosince položíme k nedožitým 65. narozeninám
kytičku na hrob pana Stanislava Slavíčka ml. Statečný boj
se zákeřnou nemocí prohrál
2. července 2005.
Velmi nám chybíte, zůstaly
jenom vzpomínky.
Rodiny Slavíčkovy
a Popelkova
S láskou vzpomínáme na
milovaného tatínka, dědečka a pradědečka Františka
Procházku,
strojvedoucího
ČSD, od jehož odchodu uplyne
2. 12. již dvacet let.
Rodina Procházkova
a Krušinova
Kdo měl rád, vzpomene,
kdo miloval, nezapomene.
Dne 2. prosince uplyne rok,
co nás opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, pan Jaroslav Nečas.
Stále vzpomínají
manželka, syn, dcera
s rodinami.
Dne 3. 12. 2014 by se dožil
86 let pan František Vosýnek.
Stále vzpomínají
manželka, syn s rodinou,
dcera s rodinou.
Dne 6. prosince 2014 tomu
bude již pět let, co nás navždy
opustila naše drahá maminka,
babička a prababička, paní
Marie Klozová. S láskou vzpomínají
dcery Marie a Hana
s rodinami.
Dne 27. 12. 2014 uplynou
dva roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Josef Jílek.
Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.
V prosinci uplyne dlouhých
5 let od chvíle, kdy paní Jarmila Lorencová navždy odešla za
svým manželem Václavem Lorencem, který nás opustil také
v prosinci – již před 44 lety.
Vzpomínáme
syn Václav a dcera
Jarmila s rodinami.
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vovala místní obecnou a měšťanskou školu, v letech
1939–1940 studovala na obchodní škole v Havlíčkově Brodě a poté v letech 1940–1944 na Odborné
škole pro ženská povolání v Jihlavě. V únoru 1944
byla totálně nasazena jako technická kreslička ve
firmě Bayerische Motorwerke v Mnichově. Po jednom z mnoha spojeneckých náletů na město v srpnu 1944 z Mnichova uprchla a do konce druhé světové války se ukrývala v rodné Polné. Po roce 1945
zastávala různé administrativní profese, mimo jiné
na Místním národním výboru v Polné.
Do nynějšího Státního okresního archivu Svitavy
se sídlem v Litomyšli nastoupila v roce 1960 (zprvu

na poloviční úvazek, o nějž se dělila se svým manželem, profesorem poličského gymnázia Bedřichem
Půžou) a zajišťovala provoz odloučeného pracoviště
archivu v Poličce. Vedle provádění běžných administrativních prací se podílela na pořádání a inventarizaci archivních souborů, mj. archivů měst a obcí,
depozit farních úřadů, na katalogizaci prezidiálních
spisů fondu Okresní úřad Polička a plnila úkoly
související s činností vedoucí poličského pracoviště
archivu do jeho zániku v roce 1978. V litomyšlském
archivu pracovala až do odchodu do důchodu v roce
1984. Její biografické údaje byly zveřejněny v Biografickém slovníku archivářů českých zemí autorek
Jaroslavy Hoffmannové a Jany Pražákové (Praha
2000, s. 256) a v Biografickém slovníku archivářů
svitavského okresu zpracovaném Oldřichem Pakostou (Litomyšl 2002, s. 53).
Živý zájem o archivní a regionálně historickou
problematiku se projevil v jubilantčině drobné publikační činnosti a při vedení diplomových a dalších,
zejména studentských prací.
Svědomitý přístup k plnění pracovních povinností, přátelský postoj ke kolegyním a kolegům
a stálý životní optimismus charakterizovaly samostatnou archivářku paní Bohumilu Půžovou po
dobu jejího působení v nynějším Státním okresním
archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli. Z příležitostných setkání s ní je zjevné, že přátelský vztah k bývalým kolegyním a kolegům a optimistický pohled
na dění kolem sebe jí zůstaly.
Při příležitosti dožitých devadesátin děkují litomyšlští archiváři paní Bohumile Půžové za vykonanou práci a přejí jí pevné zdraví, stálou pohodu
a spokojenost do dalších let.
Oldřich Pakosta

Rozpočet kraje bude přebytkový
Rozpočet Pardubického kraje, který radním
6. listopadu předložil ke schválení hejtman Martin
Netolický, bude přebytkový a soustředí se na investice v kraji. Hejtmanství očekává příjmy ve výši
4,120 miliardy korun, výdaje kraj plánuje 4,057
miliardy. Přebytek rozpočtu činí 63 milionů korun.
„Jednoznačnou prioritou rozpočtu na příští rok
je dokončení již rozjetých investic, ale chceme
v maximální možné míře využít evropské peníze
z programovacího období 2014-2020. Budeme pokračovat zejména v opravách silnic II. a III. třídy,
ale i v investicích do našeho majetku, tedy škol,
nemocnic, sociálních ústavů, a to v každé části
našeho kraje. Díky dobrému hospodaření jsme
letos nemuseli tolik zapojovat celý úvěr od Evropské investiční banky na spolufinancování projektů z evropských fondů,“ shrnul hlavní priority
rozpočtu kraje hejtman Martin Netolický.
Více peněz na rozvoj venkova
Díky očekávanému výnosu z daní určených pro
kraj radní počítají v příštím roce s pětiprocentním
nárůstem rozpočtu na příjmové straně. „Zastupitelstvu předkládáme také navýšení celkové částky Programu obnovy venkova, která letos činila
37 milionů korun. V návrhu rozpočtu na rok 2015
počítáme s částkou 45 milionů korun, tedy o osm
milionů více. Chceme tím venkovské obce motivovat ke konkrétním investičním projektům, neboť
národní zdroje s podporou takových projektů
bohužel již tolik nepočítají. Naopak díky potřebné spoluúčasti žadatelů bude venkov prakticky
podpořen téměř sto miliony korun,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Ještě ve větším rozsahu tak
budou moci například malé obce žádat o podporu
obecních nebo pojízdných prodejen.
„Jsem rád, že naše hospodaření je zdravé. Zavádíme nové granty a hlavně investujeme i z vlastních zdrojů, což v minulých letech nebylo možné,“
dodal hejtman Martin Netolický.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Změny v oblasti grantů
a dotací oproti roku 2014
• Program obnovy venkova – 45 milionů korun
• Podpora jednotek Sdružení dobrovolných hasičů – JPO II, JPO III, JPO V – 5,5 milionů
korun
• Krizový fond – navýšení na 5 milionů korun
• Grant proškolování mladých lékařů – 500 tisíc korun
• Navýšení grantů v oblasti sociálních věcí –
2 miliony korun
• Grant na podporu a realizaci projektů obcí
v problémových mikroregionech PK – 5 milionů korun
• Bezpečné branky – 500 tisíc korun
• Podpora záměrů vyplývajících ze strategie CR
– 2 miliony korun
• Filmový grant PK – 1 milion korun
• Navýšení grantů v oblasti sportu, cestovního
ruchu a volnočasových aktivit – 1 milion korun
• Navýšení grantů v oblasti kultury – 2,8 milionu korun

Dva měsíce v Rusku
Místní skupina České křesťanské akademie Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí vás zve
na besedu s názvem „Dva měsíce v Rusku“.
P. Antonín Brychta, kněz, který nedávno působil
ve farnosti Sádek u Poličky, se s vámi podělí o zážitky z jeho misijního pobytu v ruské farnosti Nalčik na severním Kavkaze.
Čtvrtek 4. 12 v 18.00 hod, Spolkový dům Jordán
v Poličce.
Stanislav Grubhoffer

Z činnosti DPS
„Penzion“

Barevnou zemí kondorů,
velehor, pralesů a...
A zase dosedáme na přistávací dráhu ve výšce
4000 metrů nad mořem na letišti El Alto nedaleko
největšího bolívijského města La Pazu. Sjíždíme minibusem o pár set metrů níže do centra, ale i přesto
se dýchá strašně. Ubytujeme se, jdeme něco koupit
a hurá do postele. Tři dny se jen přejídám samými
dobrotami, které tato úchvatná jihoamerická metropole – do níž jsme se zamilovali už napoprvé – svým
návštěvníkům nabízí téměř na každém rohu. Ať už

to jsou džusy z čerstvě vymačkaných pomerančů,
grepů, mandarinek, papay, manga, jablek a spousty
dalších druhů ovoce, nebo grilované masíčko, ale
i spousta dobrých sladkostí. Nic naplat, je to země
gurmánům zaslíbená, alespoň podle nás.
„Podle mapy by to mělo být někde tady“, říká Iva,
já jen odvětím, ať už jde, hlavně ať tam je ten kopec
nebo mě jebne. Docházíme do sedla, které v mapě
vůbec není, máme pocit, že nás štrejchne. No co, to
se tak občas stává, když máte debilní mapu, která je
useklá v dost podstatném místě a vy místo jednoho
údolí nastoupíte do vedlejšího. Tak jsme si výlet o jeden den a docela slušně prudký sestup prodloužili.
Však se nám nic nestalo, času byla spousta. Přístup
k Mururatě, jedné z hor (tou druhou byla Illimani),
jejichž vrcholy byly naším cílem, byl v průvodci popsán jako PD, což znamená, že by to měla být pohoda. Ale nebyla, jen přístup k ledovci nám dal pěkně
zabrat. Ono, když ve skále lezete bez batohu a s jištěním 2 UIAA, je to dost jednoduché, spíše taková těžší
turistika, ale když si k tomu dáte na záda 35 nebo

25 kg vážící batoh, už to zase taková procházka není.
Rozděláváme stan a jsme rádi, že máme ten problém
za sebou. To ale ještě zdaleka netušíme, co nám hory,
a nejen ty, nachystají v dalších dnech.
„Nazdar ségra“ - slyším z povzdálí a po otočení
vidím, jak se objímá Iva se sestrou Kačkou, já jsem
někde tak 50 výškových metrů nad nimi a tak už se
neotáčím a snažím se běžet dál do schodů. I když
s během ve 4000 m. n m. to nemá moc společného.

V DPS „Penzion“ začala příprava na vánoční svátky. Šikovné ručičky vyráběly svíčky různých tvarů
s vanilkovo - kokosovou vůní. Odpoledne s názvem
- Koulování bylo věnováno výrobě koulí, které později ozdobí prostory „Penzionu“.

Sestra Ivy se prostě s námi domluvila na setkání
v Bolívii a jak jsem ji neviděl v ČR asi 3 roky, tak alespoň v jižní Americe. Svět je malej.
Super zážitků z přírody (hory, treky, prales, vodopády), z měst, z cest a hlavně s lidmi byla spousta.
Iva Dolečková a Petr Mazal

V keramické dílně senioři začali vyrábět figurky
do Betléma, které po vypálení také glazovali.
Hrátky s pamětí se vždy vydaří. Tentokrát si senioři kromě skládání slov vyzkoušeli něco nového.
Na tabuli byl namalovaný určitý tvar a senioři měli
uhodnout, jaký obrázek se za ním skrývá, co jim připomíná. Postupně se obrázek dokresloval, až účastníci poznali, co to je. Výborný trénink paměti, při
kterém se také zasmějete.
Mezi seniory zavítal fotograf Jaroslav Mareš.
Připravil si pro ně malou výstavu svých fotografií
a také je seznámil s projektem 75o let/tváří Poličky.
Dalším hostem v DPS „Penzion“ byla paní Ing. Eva
Janečková s programem – Království včel. Poutavé
vyprávění, doplněné fotografiemi bylo ukončeno
ochutnávkou včelích produktů.
Při Svatomartinském posezení bylo veselo. Zpívalo se, tančilo, ochutnávalo se Svatomartinské víno,
rohlíčky a tentokrát měl každý i husu. Sice upečenou z těsta, ale byla. K poslechu i tanci hrál pan Hladík a Otepka a zpíval pěvecký soubor Poupata.

Benefiční koncert
speciální školy
5. 12. od 20.00 hod. se v Divadelním klubu v Poličce koná Benefiční koncert ve prospěch žáků Speciální základní školy Bystré.
Vstupné: v předprodeji 99 Kč, na místě 129 Kč
Hrají:
Pomalu Plující, Band-a-SKA, Motorest Band
Předprodej vstupenek:
IC Bystré, Trafika u Kubátů Palackého nám.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Pozvánka DPS
Penzion
1. 12. S vůní jehličí - zveme vás na společné zdobení stromečku od 14.00 hod. v jídelně.
3. 12. Mikulášská zábava - vystoupí děti z MŠ,
zazpívá Martin Kovář. Přijde mezi nás také Mikuláš s Andělem a čerty. K poslechu i tanci zahraje
pan Hladík, Otepka, zazpívá paní Andrlíková.
Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS
„Penzion“. Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.
10. 12. Vánoční hrátky s pamětí od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
17. 12. Vánoční ladění od 14.00 hod. v jídelně
DPS „Penzion“
18. 12. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
20. 12. Adventní koncert - milí přátelé, srdečně
vás zveme na koncert Chrámového sboru sv. Jakuba, který se koná od 14.00 hod. v jídelně DPS
Penzion.
29. 12. Silvestrovská zábava - přijďte se společně rozloučit s rokem 2014. K poslechu i tanci zahraje Zdeno – Zdeněk Peša. Vstupenky si můžete
zakoupit na recepci DPS „Penzion“. Cena vstupenky je 80 Kč. Občerstvení zajištěno.

Vánoční besídka
speciální školy
Učitelé a žáci Speciální základní školy Bystré vás
srdečně zvou na vánoční besídku, která se koná
19. 12. v Divadelním klubu v Poličce od 9.00 hod.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

6.–7. 12.

MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
13.–14. 12. MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
20.–21. 12. MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
24. 12.
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
25. 12.
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Smetanova 55,
461 725 987
26. 12.
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Smetanova 56,
461 725 987
27. 12.
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
28. 12.
MDDr. Čermáková Ivana,
Litomyšl, Mariánská 1137,
461 614 614
29. 12.
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
kpt. Jaroše 404, 461 612 733
30. 12.
MUDr. Joukl Jan, Litomyšl,
J. E. Purkyně 1150, 461 615 402
31. 12.
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Janáčkova 523,
775 724 524
1. 1.
MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd
838, 461 631 126
3.–4. 1. 2015 MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Volejbal
Zveme na velký turnaj v Barevném volejbale, který se uskuteční 13. prosince v Sokolovně Polička
a Masarykově hale. Turnaje se účastní 250 budoucích volejbalových reprezentantů.
Přípravka
Stejný průběh jako v předcházejících turnajích.
Lanškroun zatím nad naše síly. Je třeba potrénovat
v zimním období, soutěž je těsně za polovinou. Soupeřky vedou nad naším A týmem o 15 bodů. B tým
drží 5. místo, další umístění 16., 17., 20., startuje 25
týmů.

příliš nevydařil, a tak domácí Slavie brala cenné
body. Pak se ale rozjel poličský tým k nebývalým
výkonům. Porazil Zlín, Vamberk, Pardubice, Frenštát pod Radhoštěm a Frýdek – Místek. Výhra
v posledním zápase nad Českou Třebovou by znamenala vyhrát celý turnaj. Byl to boj, vyhráváme
1. set 26:24 a stejně bojovně vstupujeme do setu
druhého, prohra v koncovce 22:25. Tiebreak Polička již nezvládla. Děvčatům se podlomila kolena.
Konečné třetí místo a zisk 17 bodů bylo přesto famózní, stejně tak jako předvedený výkon. Hra bez
chyb a volejbalové srdce slavilo úspěch. Zlepšená

Turnaj prcků

Starší žákyně na ČP

Mladší žákyně
Poprvé sestoupily z A skupiny, když vlivem zranění a nemocem zaskočila děvčata náhradnice. Ta
nezvládla porazit ani slabší družstvo Svitav, a tak je
uvidíme 6. prosince společně s B týmem v domácím
prostředí, Masarykova sportovní hala.

hra na nahrávce Kateřina Lidmilová a na prvním
bloku Kateřina Mičková a především buldočí úsilí
na smeči Marie Dvořáková, to byl první stupínek
k takovému výsledku. Ostatní děvčata výborně
sekundovala, i když se na některých projevuje tréninkový výpadek.
Ještě větší radost zavládla po skončení a sečtení
všech pomocných bodů do celkového pořadí. Poličská děvčata obsadila ve východní skupině 12. místo
a tím postoupila do závěrečných bojů finále Českého poháru.
Krajská soutěž nepřináší takto náročné zápasy,
a tak je velikou devizou, že jsme se dostali mezi tak
zvučné týmy, jako jsou Olymp Praha, Slavie Plzeň,
Hlincovka, KP Brno nebo VK Prostějov. Společně
s námi postoupila i Česká Třebová a Svitavy.
Začínáme ve třetí skupině a těšíme se na los. První turnaj se hraje v lednu.

Starší žákyně
Mají za sebou dvě kola Českého poháru. V říjnu
v Novém Jičíně děvčata chtěla potvrdit příslušnost
k II. východní skupině. Pouhé 3 výhry nad Lanškrounem, Novým Jičínem a Uherským Hradištěm,
nakonec stačily na 6. místo, udržení druhé skupiny.
Trenér může pochválit za bojovnost, souhru a plnění pokynů v posledním zápase s Novým Jičínem.
Listopadový turnaj byl ve znamení boje o finále
Českého poháru. O postup mezi dvacetičtyřčlennou elitu (12 týmů Východu a 12 družstev Západu)
poličská děvčata moc nepřemýšlela, držela aktuálně 14. východní pozici.
V poslepované sestavě, s jednou nahrávačkou
a půjčenou blokařkou mladších žákyň odjela děvčata do Hradce Králové. První zápas rozjezdový se

Kadetky, juniorky
Poličské kadetky ve svém druhém utkání uhrály
jeden set v Dolním Újezdu a drží ve své kategorii
třetí místo.
Lépe si vedly poličské juniorky, které přivezly 5
bodů z Dolního Újezdu a deklasovaly hráčky České
Třebové 2 x 3:0. Kolektivnímu výkonu dominovaly
smečařky Marcela Uhlířová a Klára Eltschknerová.
Aktuálně 2. místo.
Mini turnaj
Polička uspořádala 15. listopadu turnaj pro volejbalové prcky. Sjelo se 24 týmů z pardubického kraje.
Děti školkou povinné a prvňáčci společně bojovaly o perníkového čerta a Mikuláše celé dopoledne.
Zpocené tvářičky, vyplazené jazýčky, první bodíky
a upřené fandění maminek, babiček a trenérů byly
důkazem, že takovýto turnaj má smysl. I další zájemci o uspořádání podobného turnaje se našli. Polička obsadila velmi pěkná místa. Čtvrté byly sestry
Horáčkovy, Eliška Kastnerová, 6. Emily Martinů,
Nela Přiklopilová další umístění 10., 17. místo.
har

Poděkování
za benefici
Děkujeme všem návštěvníkům
listopadového benefičního koncertu Oblastní charity Polička. Jejich
velký zájem přispěl k vytvoření
skvělé atmosféry pro účinkující
i k vynikajícímu benefičnímu výsledku. Ten, po odečtení nákladů,
činí bezmála 65 000 Kč a bude použitý na předem
deklarovaný účel: „Dům pro Charitu“. V tomto
konkrétním případě poslouží na úhradu zkapacitnění elektroinstalace v nově pořízeném domě na
Vrchlického ulici č. p. 10.
Koncert Michal Hromek Consort navštívilo 230
posluchačů a 16 sponzorů ho dohromady podpořilo finančním darem 57 700 Kč. Zbytek výtěžku
připadá na výnos ze vstupného.
Děkujeme mnohokrát skupině Michal Hromek
Consort za benefiční vystoupení, farnosti Polička
za poskytnutí krásných prostor pro koncert i zázemí pro účinkující, všem sponzorům za jejich
pochopení a štědrost a návštěvníkům koncertu za
jejich každoroční zájem a podporu.
Štěpánka Dvořáková

Soví hory II.
Ve dnech 17. – 19. října 2014 navštívila skupina
oldskautů z Poličky již podruhé oblast bývalého
Dolního Slezska v Polsku s erudovaným průvodcem a autorem knihy Největší tajemství III. říše
Milanem Zachem Kučerou. Tentokrát bylo cílem
vedle objektů v podzemí Sovích hor navštívit

i druhý největší klášter v Evropě - Lubiaž u Odry,
v jehož sklepení a v okolí fungovala za druhé světové války továrna Telefunken vyrábějící a vyvíjející
radary a jiná zařízení. Mohutnost kláštera nás při
podrobné prohlídce překvapila, stejně jako nadšení a píle současného vlastníka „Nadace na záchranu památek v Polsku“.
Odpoledne naše skupina ještě navštívila mohutný zámek Ksiaž se zajímavou válečnou historií,
který je z hlediska návštěvnosti obdobou našeho
Karlštejna. Pěkné ubytování, strava i večerní zábava přispěla ke zdaru vydařené výpravy do Polska.
-pn-

Redakce Jitřenky přeje čtenářům
klidné prožití vánočních svátků.

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

19

20

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

Rybářské závody
Podzimní muška
V sobotu 25. října se na přehradě Pod Kopcem
uskutečnil závod rybářských „fajnšmekrů“ - Podzimní muška. Za typicky podzimního počasí se
ho zúčastnila téměř stovka ctitelů tohoto způsobu
lovu. Pořadatelem bylo Rybářské sdružení Vysočina Polička, organizace se ujal Josef Konopásek,
který vešel do povědomí veřejnosti nejen jako

a rád bych mu touto cestou jménem našeho sdružení za vynaložené úsilí poděkoval.“
Josef Konopásek: „Tento závod jsem organizoval už vloni a ujal jsem se toho i letos. Jsem moc
rád, že přišlo tolik závodníkaů a že nás opět navštívili nejlepší muškaři z republiky, mezi nimi
řada mistrů světa. Myslím, že startovní pole
je co do kvality vyrovnané, všichni mají šanci

radi bychom ji ztratili kvůli jednomu nepovedenému závodu.
Díky velkému úsilí a kontaktům se nám už dva
měsíce předem podařilo ryby zabezpečit. Štik
jsme vysadili 1 160 (největší měřily kolem 80 cm
a vážily až 7 kg), dále 2 000 pstruhů duhových,
a také pstruhy lososové o váze 1,5 kg (jsou to
pstruzi duhoví, krmení granulemi pro výkrm lo-

Nejúspěšnější závodníci 14. ročníku poháru
Poličský candát (zleva) 2. Martin Král,
1. Zdeněk Chaloupka, 3. Tomáš Gracias,
4. František Otradovský

Kategorie dospělí
zvítězit. Tady v Poličce jsou vynikající muškaři,
kteří se mohou rovnat nejlepším. Myslím, že za
„mistry“ v ničem nezaostali.“
Konečné výsledky: v kategorii dospělých poháry převzali: 1. Igor Slavík, 2. Petr Červenka,
3. Michal Nikl, 4. Milan Hladík, 5. - 6. Antonín
Pešek a Mirek Hlásenský, 7. Martin Štěpánek
ml. 8. Lukáš Netolický, 8. - 9. Lukáš Netolický
a Richard Hrdina, 10. Aleš Divácký. V kategorii
junioři poháry převzali: 1. Petr Červenka, 2. Jakub Olšan, 3. Martin Vlk. Putovní pohár nejlepší
muškař roku 2014 převzal Michal Nikl.
Odměna dvěma ženám ve startovním poli
úspěšný rybář, ale také jako prodejce rybářských
potřeb. Zcela mimořádný byl tento závod v tom, že
bylo přichystáno deset pohárů pro nejlepší namísto obvyklých tří.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů: „Podzimní muška je už tradiční závod, který pořádáme tuším po patnácté. Předcházel mu závod
vláčkařů, na který jsme revír dobře zarybnili, přesto jsme na dnešek přidali dalších 2 000
pstruhů. Byli mezi nimi i tzv. pstruzi lososoví
o váze kolem 1,5 kg. Říká se jim tak kvůli způsobu jejich krmení – je stejné jako při výkrmu
lososů. Proto mají i tito pstruzi výrazně růžové
až červené maso. Potěšila nás účast – je tady 99
špičkových muškařů z celé republiky, mezi nimi
několik mistrů světa a Evropy. Je to největší
účast za posledních deset let (v poslední době
se pohybovala kolem 60 – 70). Pokles zájmu
o muškařinu je patrný už několik let, zato stoupá
zájem o vláčku, což potvrdil minulý závod (220
účastníků). Za první kolo (80 minut) bylo uloveno přes 400 ryb, což není špatné. Ale zdá se, že
zájem pstruhů o potravu postupně klesá. Je to
normální jev, ale tentokrát je to výraznější.
Tento závod si vzal po technické a organizační
stránce na starost náš člen a úspěšný rybář Josef
Konopásek. Vše zabezpečil na vynikající úrovni

Mezinárodní Poličský candát
V sobotu 8. listopadu se v areálu Pod Kopcem
Rybářského sdružení Vysočina Polička konal
mezi rybářskou veřejností známý a oblíbený závod Pohár Poličský candát. Jeho letošní 14. ročník vstoupí do historie sdružení hned ze dvou
důvodů: ze všech závodů, které sdružení od svého vzniku pořádalo, se ho zúčastnil největší, rekordní počet závodníků, a za druhé kvůli početnému zastoupení zahraničních rybářů. Tentokrát
měl patrně svatý Petr dovolenou, takže nedržel,
jako obvykle, nad závodem ochrannou ruku - od
začátku závodu pršelo a přestalo až po poledni.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
řekl:
„Závod Poličský candát je každým rokem naší
hlavní akcí a letošní 14. ročník potvrzuje jeho
oblibu. Došlo nám téměř 400 přihlášek a začali
jsme se obávat, abychom všechny zájemce uspokojili. V den závodu pršelo, což některé odradilo, ale i tak přijelo 363 rybářů z celé republiky
a značný počet ze zahraničí (Poláci, Slováci, Maďaři). To je o 50 víc než loni. Máme z toho pochopitelně velkou radost. Potvrzuje se, že o dravce,
hlavně o štiky, okouny a candáty, je mezi rybáři
obrovský zájem, působí na ně jako magnet. Je
ovšem potřeba říci, že jde o ryby nedostatkové,
což nám působí velké starosti, abychom revíry
zarybnili na potřebné úrovni a nepokazili si své
dobré jméno a pověst. Ta se buduje obtížně a ne-
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sosů, takže mají krásně červené maso), dále pak
okouny a omezené množství candátů. Takže mohu
s čistým svědomím říci, že jsme revíry zarybnili
na slušné úrovni, stálo nás to 500 000 Kč. To je na
naše sdružení dost peněz a modlili jsme se, aby
se nám vrátily díky startovnému. Naštěstí se vše
v dobré obrátilo. Musím dodat, že se chytalo na
všech třech nádržích v kaskádě – označujeme je
Pk 0 (rozloha5 ha), Pk 1 (4 ha) a Pk 2 (3 ha). Pozitivním jevem byla i ochota ryb přijímat potravu, což u štik není nic výjimečného. Během prvních dvou kol (každé 50 minut) jich bylo uloveno
740. Není divu, že vládne všeobecná spokojenost,
odhaduji, že se tady pohybuje kolem 500 lidí.“
Konečné výsledky: Pro pět nejúspěšnějších závodníků byly připraveny poháry, které převzali:
1. Zdeněk Chaloupka, 2. Martin Král, 3. Tomáš
Gracias, 4. František Otradovský a 5. Gejza Takacz. Celkem bylo uloveno 1 882 ryb, z nichž si
závodníci ponechali 578. Největší ryby ulovili
Marek Němec a Oleg Stejskal (štiky 80 cm, 7 kg).
Text a foto: L. Vrabec
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Seriál ZŠ
Na Lukách OPEN
ve skoku vysokém

Tenis

Další ročník soutěže ve výšce byl otevřen v pátek
8. listopadu v hale ZŠ Na Lukách.
A již první závod vylepšil sledované bilance. Neb
závodilo rekordních 41 skokanů a potěšilo hlavně
v dětských kategoriích. Přínosem byla i účast spřátelených atletů ze Svitav a z Chocně. Zvýšení konkurence přineslo spoustu osobních rekordů a hned
na začátku vylepšení rekordů soutěže (talentovaný
Matouš Budig 135 cm). Choceňský Servác Boháč
140 cm a ztráta pouhých 13 cm na přeskočení
vlastní výšky a Honza Halva 150 cm. Ale i na ostatních místech si děti zlepšovaly své osobní výkony,
takže je na co se těšit v dalších čtyřech závodech,
které budou do jara každý měsíc. Kompletní výsledky zájemci najdou opět na stránkách Atletiky
Polička – www.atletikapolicka.wgz.cz. Proto nyní
uvedu jen zbývající vítěze – Pankrác Boháč 105 cm,
Johana Raschová 115, Kristýna Škrabalová 125,
Natálie Šafářová 135, Jakub Macháček 140, Eva
Petržálková 120, Kristýna Šafářová 140 a Stanislav Nožka a Tomáš Soukal 155 cm.
Druhý závod se koná opět první pátek v měsíci
- tedy 5. 12.
Miloslav Červ

1. 11. vydal Český tenisový svaz žebříčky za rok
2014.
Mezi 1972 mladšími žáky máme na žebříčku
Daniela Fučíka na 557. místě, Jirka Toman je 792.,
Dan Nguyen je 1666. a Kuba Andrlík je 1848.
Mladších žákyň bylo 1134 a na krásném
198. místě se umístila Kačka Kotvová, Šárka Uhlířová je 366., Adéla Bartoňová je 605., Zuzka Kozáčková je 700. a Karolína Vendolská je 1042.
Mezi 1071 staršími žáky dosáhl nejlepšího
umístění ze všech našich hráčů a hráček Adam
Jelínek, který obsadil 155. místo. Zdenda Jílek byl
213. a Daniel Fučík byl na 681. místě.
Starších žákyň hrálo 774 a Bára Quittová byla
475.
Mezi 1065 dorostenci se umístil Adam Jelínek
na 825. místě a Filip Slaný na 930. místě.

Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček - Milan Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Hledám ke koupi rodinný dům v Poličce
nebo v okolí Poličky do 20 km. Opravy mi nevadí,
nabídněte prosím. Tel.: 722 624 829.
•
Nabízím k pronájmu horní patro rodinného domu, 2+1 s příslušenstvím. Novostavba, zatepleno, Otop plyn. Volné od 1. 12. 2014, cena
dohodou v Poličce. Telefon: 731 506 249.
•
Prodám novinový stánek na nádraží v Poličce. Tel. 702 383 898 po 15. hodině.
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A konečně mezi 665 dorostenkami byla Lucka
Jílková 261. a Eliška Hrubá na 606. místě.
15. 11. se konal turnaj v babytenisu. Hrálo 11
chlapců a 14 dívek. Po odchodu Simči Válkové do
starší kategorie, budeme muset její nástupnici
teprve vychovat. Naši hráči a hráčky se na tomto
turnaji velice snažili, ale na stupně vítězů je ještě
cesta daleká. Aby se to brzy podařilo je třeba jediné, opustit naši halu a pravidelně se vydávat na
turnaje také jinam.
Pořadí našich na turnaji: Samík Šafář 10. místo a Důša Zahradníček 11. místo. Lucka Kotvová
10. místo, Verča Uhlířová 13. místo a Žanda Navrátilová 14. místo.
-zj-

Fotbal
Fotbalový turnaj starších
přípravek ve Svitavách
26. 10. jsme se zúčastnili posledního podzimního
turnaje ve Svitavách. V prvním zápase nám domácí
borci uštědřili lekci z důrazu a produktivity, i když je
pravda, že jsme jim to dost usnadnili. Druhé utkání
s Mor. Třebovou bylo již tradičně vyrovnané a tomu
odpovídá i výsledek. V posledním zápase jsme hráli
pohledný kombinační fotbal a naši borci si s chutí
zastříleli.
Výsledky:
Polička – Svitavy 1:6 – Valouch
Polička – Mor. Třebová 4:4 – Zahradníček 2x, Valouch, Mach
Polička – Jablonné n. O. 14:0 – Martinů 5x, Valouch 4x, Mach 2x, Roun 2x, Hegrová
Sestava: Makovenyi – Bulva, Zahradníček,
Vraspír, Pham, Mach, Valouch, Roun, Martinů, Hegrová

nervozita, postupem času jsme snaživého soupeře
přehrávali a nakonec zvítězili.
V dalším zápase jsme se utkali s mužstvem Lanškrouna. S velmi dobře hrajícím soupeřem jsme se
ujali vedení. Zápas jsme bohužel nedotáhli do vítězného konce, protože jsme z ojedinělé šance soupeře
dostali 20 sekund před koncem poměrně nešťastný
vyrovnávací gól.
Soupeřem v malém derby bylo mužstvo Bystrého.
V tomto utkání jsme neproměnili velké množství
šancí, ale nakonec jsme, i s trochou štěstí, dobře hrajícího soupeře porazili.
Následoval zápas s Havlíčkovým Brodem, který
jsme zvládli herně i výsledkově a přiblížilo se naše
poslední utkání s borci z Chotěboře, kteří byli s námi
a s Lanškrounem stále ve hře o celkové vítězství
v turnaji. V utkání jsme se ujali vedení 2:0, soupeř
ze standardní situace šťastně snížil. Věděli jsme, že
k jistotě vítězství v turnaji potřebujeme vyhrát. Bylo

Nový mistr
v karate
Nevelká skupina členů oddílu Karate Polička se
účastnila ve dnech 27. 9 až 5. 10. týdenního mezinárodního soustředění na ostrově Mali Lošinj
v Chorvatsku. Intenzivní třífázové denní tréninky
byly proloženy turnajem, tradičním přerážením
kamenů a cvičením dýchací katy při východu slunce. Jednou za dva roky se zde také koná slavnostní
promoce nových mistrů bojových umění. Černý
pás za poličský oddíl získala Šárka Kučerová. Trenér oddílu, Radovan Andrle odpromoval po 6 letech na stupeň vyšší a to III. dan.

Výsledky Karate Polička
3. 10. Inter Adria Cup – Chorvatsko, Mali Lošinj
1. místo, Šárka Kučerová, Forma Dan Set
2. místo , Šárka Kučerová, Boje ženy Absolutní
3. místo, Josef Král, Boje muži Absolutní
1.–2. 11. Podzimní Turnaj – Hanušovice
1. místo, Eliška Paulíčková, Forma Tertia Set
1. místo, Šárka Kučerová, Boje ženy Absolutní
1. místo, Jakub Janáček, Boje muži 9.-7. kyu
2. místo, Eliška Kučerová, Boje ženy Absolutní
2. místo, Šárka Kučerová, Forma Contra Set
2. místo, Hana Štrumfová, Boje ženy pod 13 let
2. místo, Žaneta Petrásová, Boje ženy pod 16 let
2. místo, Jaroslav Roušar, Boje muži Absolutní
3. místo, Jiří Paulíček, Boje muži 5.-6. kyu
-ra-

Halový fotbalový turnaj starších
přípravek „FAMILY CUP“ v Poličce
aneb „One man show“
V sobotu 8. 11. jsme absolvovali první halový turnaj letošní sezóny (ročníky narození 2004 – 2005),
a to v domácím prostředí haly gymnázia. Turnaje se
kromě našeho mužstva zúčastnili borci z Bystrého,
Svratky, Lanškrouna, Chotěboře a Havlíčkova Brodu.
Turnaj se proměnil ve střelecké galapředstavení
jednoho z našich borců, ale nepředbíhejme…
V prvním zápase jsme narazili na mužstvo Svratky. Zpočátku nás před domácím publikem svazovala

to drama, ale v závěru jsme zvýšili na dvougólové vedení, zápas zvládli a tím ovládli celý turnaj.
Nejlepším střelcem turnaje se s velkým náskokem stal náš borec Honza Valouch (ročník narození 2005), který za velkého přispění celého mužstva
vstřelil v pěti zápasech skvělých jedenáct branek!
Nejlepším brankářem (brankářkou) se stala naše
opora mezi tyčemi Janča Hegrová.
Za pořádání turnaje a za provoz občerstvení děkujeme trenérům a rodičům z mladší přípravky. Za
přípravu a bezproblémové fungování haly a za trpělivost děkujeme správci Aloisi Mrňákovi. Všechna
utkání zkušeně odřídil rozhodčí Aleš Mach. Za podporu a pomoc se zajištěním turnaje a cen pro všechny mužstva děkujeme následujícím subjektům:
SK Polička; Gymnázium Polička; město Polička;
SVČ Mozaika Polička; Tabák Grubhoferová; Enter;
Tabák u Kubátů; Papírnictví Kořínková; Ravensburger Karton, s. r. o.; Řeznictví Libra, s. r. o.; SOŠ
a SOU Polička; Ovoce a zelenina Na Bídě Polička;
Borovská pekárna; VZP ČR; Papera Svitavy; František Satrapa; Orfast; Elektro Kelvin; T-Mobile;
Tabák, tisk Sedlatá; Hračky Vrabcová; Kohinoor Ponas, s. r. o.; Libor Sauer; Fanclub Sparta Polička; Silk
Progres Brněnec.
Výsledky:
Polička – Svratka 3:0 – Valouch 2x, Večeřa
Polička – Lanškroun 1:1 – Valouch
Polička – Bystré 3:1 – Valouch 3x
Polička – Havl. Brod 3:0 – Valouch 2x, Mach
Polička – Chotěboř 3:1 – Valouch 3x
Sestava: Hegrová – Pham, Bulva, Zahradníček,
Vraspír – Mach, Valouch, Martinů, Roun, Večeřa.
S. Mahu
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Informace z PVL
V uplynulém měsíci byly odehrány následující zápasy s výsledky:
6. 11. THT - Pajdáci
1:1
THT - Pajdáci
2:0
13. 11. ASPV - Bystré
1:1
K6 - Bystré
1:1
K6 - Hrošíci
2:0 (k)
20. 11. Jaruni - ASPV
2:0
Jaruni - Hrošíci
2:0
ASPV - Hrošíci
2:0
Rozpis zápasů:
4. 12. THT - ASPV, Jaruni - Pajdáci
11. 12. ASPV - Pajdáci, K6 - Pajdáci
18. 12. Pajdáci - Bystré, Pajdáci - Hrošíci,
Bystré - Hrošíci
Více informací a kompletní rozpis naleznete na
www.policka.cz/avl.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Plavecký bazén
1. pondělí
2. úterý
3. středa
4. čtvrtek
5. pátek
6. sobota
7. neděle
8. pondělí
9. úterý
10. středa
11. čtvrtek
12. pátek
13. sobota
14. neděle
15. pondělí
16. úterý
17. středa
18. čtvrtek
19. pátek
20. sobota
21. neděle
22. pondělí
23. úterý
24. středa
25. čtvrtek
26. pátek
27. sobota
28. neděle
29. pondělí
30. úterý
31. středa

6.00-7.30, 13.00-14.00, 15.00-16.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 10.00-12.00, 13.00-14.00,
15.00-16.00 Aguagravidibic, 18.0020.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-12.00, 13.00-14.00, 15.00-16.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-12.00, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 Aquaerobic
6.00-12.00, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-20.00
6.00-20.00
zavřeno
14.00-20.00, z toho 17.30-19.00 tři
dráhy
14.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
8.00-20.00
8.00-20.00
10.00-16.00

bazénu pouze v plavečkách nebo jednorázových
plenkách do vody s přiléhavou gumičkou kolem
nohou.
Děti do 10 let věku mají vstup na veřejné plavání
povolen pouze v doprovodu plnoleté osoby.
Upozornění:
• Vstupné na bazén, saunu a kurzy najdete www.
tespolicka.cz a www.policka.org
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky
• návštěvník za překročení zaplacené doby
uhradí 10 Kč za započatou každou ¼ hodinu
• návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu,
který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za
započatou každou ¼ hodinu
• návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za
započatou každou ¼ hodinu
• držiteli ZTP a ZTP/P a jejich průvodci se poskytne sleva poloviny vstupného
• potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny
za vstupenky nebo permanentky hlaste v pokladně před zaplacením nebo využijte služeb
v pracovní době v kanceláři plaveckého bazénu
Přednášky: úvodní přednášky, přednášky pro
těhotné 20 kč za osobu
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se
můžete kdykoliv v průběhu roku.
Provoz sauny
muži:
středa a pátek 16.00-20.00 h.
ženy:
čtvrtek 16.00-20.00 h.,
sobota 14.30-16.55 h.
společná:
sobota 17.00-20.00 h.
Udělejte svým nejbližším o Vánocích radost,
potěšte je permanentkou do sauny nebo na plavecký bazén.
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00
čt:
14.00-20.00
so:
14.00-17.00
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora.

Nabídka:
Udělejte svým nejbližším radost a zakupte permanentku na bazén, saunu jako dárek pod stromeček.
Do bazénu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami.
Děti do jednoho roku nemohou do bazénové vody
pro dospělé. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do

Krásné vánoční svátky a šťastný Nový rok
přeje kolektiv plaveckého bazénu.
Zimní stadion
Provoz zimního stadionu je otevřen od
1. 10. Bruslení pro veřejnost je každou sobotu, neděli a svátek od 14.00 do 15.30 hod.
Novinka: veřejnost středy - od 8. 10. a pokračující od 16.15-17.45 hod.
Možnost zapůjčení bruslí. Vstupné veřejného
bruslení děti 20 Kč, dospělí 35 Kč.
Grubhoffer Miloš, vedoucí zimního stadionu,
Polička, zimnistadion@tespolicka.cz, 461 725 427.

Ubytování „Balaton“
u koupaliště
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venku je ohniště
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Provozovatel T.E.S., Jiráskova 977, Polička
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
m.t. 737 867 342, 461 725631,
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org

3. místo na MS
v kickboxu
3. místo na mistrovství světa v kickboxu v kategorii kick-light vybojoval v polské Bieruni poličský
reprezentant Filip Štursa. Úspěšnému kickboxerovi pogratuloval i starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou.
Vedení města zároveň ocenilo práci trenéra Petra
Gregora.

Filip Štursa se kickboxu věnuje 4 x týdně, je to
však pro něho pouze doplňkový sport. Jeho hlavní sportovní láskou je motokros. Přejeme Filipovi
hodně dalších sportovních úspěchů, novou sezónu
hlavně bez nehod a zranění.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Turisté zvou
Sobota 6. prosince - Zimní
Svojanov - 41. ročník
Tradiční prosincová vycházka
z Poličky na Svojanov a Bystrého. Sraz účastníků v 8.45 hod.
před gymnáziem v Poličce. Návrat z Bystrého do Poličky objednaným autobusem. Celková délka vycházky 23 km.
Na vycházku zve Zdena Mihulková.
Pátek 26. prosince - Vánoční Prosička - 42. ročník
Na druhý vánoční svátek se vypravíme opět na
skálu Prosička a odtud do Jimramova. Při dobrých
sněhových podmínkách pojedeme na běžkách.
Sraz účastníků v 9.00 hod. před gymnáziem v Poličce. Trasa 15 km.
Vycházku vede: Jiří Vrbický
úterý 30. prosince - Loučení s rokem
V předposlední den končícího roku se sejdeme
na společné vycházce, abychom ukončili sezonu.
Odjedeme objednaným autobusem v 8.30 hod. od
nádraží ČD do Dalečína. Odtud pěšky nebo v případě dobrých sněhových podmínek na lyžích se
přesuneme do Jimramova a linkovým autobusem
do Poličky. Trasa do 20 km s možností jejího zkrácení. Případná změna bude upravena dle nových
jízdních řádů autobusů.
Vycházku vede: Vladimír Uhlíř
Výroční členská schůze odboru se koná v pátek
9. ledna 2015 od 18.00 hod. v restauraci „U Mrštíků“.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

