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Polička má novou základnu
Zdravotnické záchranné služby
Od 1. října 2015 začali poličští záchranáři pracovat ve zcela nových moderních prostorách výjezdové záchranné služby, a to u silnice 1/34 směr
Hlinsko.
„Realizace projektu byla vynucena nevhodným
a neudržitelným technickým stavem stávajících
prostor rozmístěných v pronajatých prostorách

v Nemocnici Polička a přispěje k modernímu
a bezproblémovému zajištění přednemocniční
neodkladné péče nejen pro občany Poličky a spádového okolí,“ komentuje MUDr. Pavel Svoboda
ředitel ZZS PAK. Celkové výdaje na výstavbu nové
základny jsou 10,6 mil. Kč (hrazeno Pardubickým krajem), z toho dotace EU 8,6 mil. Kč. (81%).
„Součástí výstavby bylo zároveň pořízení nového
vnitřního vybavení základny. Výjezdová základna odpovídá nejmodernějším trendům a bude
sloužit jako adekvátní zázemí pro posádku. V objektu je garáž pro dvě sanitní vozidla, včetně zázemí pro vybavení vozidel, sklad léků, desinfekční

místnosti, denní místnost, šatny, sociální zázemí
a místnosti pro lékaře, řidiče a záchranáře,“ doplňuje MUDr. Svoboda. Ten ve svém proslovu při
slavnostním přestřižení pásky v pondělí 19. října
poděkoval vedení města Poličky za velmi vstřícný
přístup k výstavbě nového areálu záchranky. Město v roce 2013 převedlo na Pardubický kraj za tímto účelem bezúplatně pozemek o výměře cca 800
metrů čtverečních v lokalitě Starohradská.
Novou základnu si pochvalují hlavně ti nejdůležitější, poličští záchranáři. Po několika týdnech
zkušeností s fungováním nové základny chválí nejen nové pracovní prostředí, ale zejména to, že výjezd a pomoc se díky nové lokalitě značně urychlily.
Poličskou záchrannou službu zajišťuje 5 sester, 5
řidičů a lékaři.

Další dobrou zprávou je fakt, že od 1. listopadu 2015 přibude do nových prostor v Poličce i zcela
nová moderní sanitka.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Výstavba
může začít
V lokalitě pro výstavbu nových rodinných a bytových domů Bezručova byly v průběhu měsíců
březen až září 2015 vybudovány inženýrské sítě.
Stavba byla dokončena záměrně bez úplného vyhotovení komunikací, chybí vrchní vrstva a obrubníky. Důvodem je zabránit poškození komunikací
při stavbě domů při užívání těžké techniky. Komu-

nikace budou dokončeny až po výstavbě většího
počtu domů v této lokalitě. Inženýrské sítě realizovala firma Agile spol., s. r. o. Vysoké Mýto, celková
hodnota zakázky je 30 mil. korun, v letošním roce
bylo prostavěno 20 mil., zbývajících 10 mil. bude
použito právě pro finální dokončení komunikací.
Město Polička bylo v prodeji parcel pro výstavbu
rodinných domů úspěšné, prodáno bylo již 41 parcel, k prodeji zbývá pouhých 5 stavebních pozemků v této 1. etapě.

Firma Milacron rozšiřuje
své výrobní prostory
V posledních měsících mohli obyvatelé města
Poličky zaznamenat další stavební práce v areálu
firmy Milacron Czech Republic (MCR). Firma postavila další výrobní halu, předpokládaný termín
dokončení je 18. prosince 2015. Nový komplex

znamená pro firmu další nové prostory, zde se
budou vyrábět opět stroje na vyfukování plastů,
tentokrát se jedná o větší kategorii strojů. Firma doposud realizovala výstavbu areálu A1 + A2,
o celkové rozloze 12 tis. metrů čtverečních. „Nové
výrobní prostory, označené jako B1 jsou o rozloze
5 tis. metrů čtverečních, do budoucna zbývá dokončit etapu B2 o rozloze 4 tis. metrů čtverečních,“
komentuje Ing. František Kučera za technický dozor investora.
Díky novým výrobním prostorám bude firma
navyšovat počty zaměstnanců a v příštím roce by
zde mohlo být zaměstnáno až 130 lidí. Areál firmy
patří k největším v oblasti poličské průmyslové
zóny, město si velmi váží toho, že tato významná
prosperující firma rozšířila svoji výrobu právě
v Poličce.
Ing. Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

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

Město chce i nadále ve výstavbě domků v této
lokalitě pokračovat. Do rozpočtu 2016 je již plánováno zahrnutí částky na realizaci 2. etapy, kdy by
mělo být nabídnuto dalších cca 20 parcel.
Město Polička nadále řeší i výstavbu nových
bytových domů v této lokalitě – 4 bytové domy
(cca 50 bytů). V současné době se připravuje soutěž na výběr projektanta a předpokládá se, že projekt bude hotový na přelomu roku 2015/2016. Důležitým aspektem zahájení výstavby bude širší
shoda zastupitelů na podobě domů, na způsobu
financování a také na tom, na jaké nájemníky budou byty cíleny.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Poličské náměstí – stříbrná
Hvězda Severovýchodu

Ministryně
Marksová v Poličce
V pátek 2. října přivítal starosta města Jaroslav
Martinů v Poličce ministryni práce a sociálních
věcí Michaelu Marksovou-Tominovou. Paní ministryně se setkala na jednání u kulatého stolu se zástupci sociálních organizací města Poličky a Bystrého. V živé diskusi představili zúčastnění svoji
činnost, problémy, ale i úspěchy. Paní ministryně
seznámila přítomné s novinkami, které ministerstvo chystá a reagovala na problémy jednotlivých
organizací a dotazy účastníků kulatého stolu.
Po více než hodinovém setkání odjela ministryně Marksová na hrad Svojanov, kde strávila soukromý víkend.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Anketa – „Moje
Polička“

Severovýchodní Čechy – Byl to boj až do po- projekt uskutečnil,“ řekl primátor Pardubic Marslední chvíle. Anketa, v níž měli lidé možnost
tin Charvát.
zvolit podle nich ten nej projekt podpořený
Na druhém místě skončila 1. etapa revitalizace
z Regionálního operačního programu (ROP) Se- Palackého náměstí v Poličce. Díky dotaci mohl
verovýchod, zná vítěze. Trojlístek nejúspěšněj- být středu města vrácen jeho historický punc.
ších hájil své pozice od samého začátku. Přesto
Asfaltový povrch ze 70. let minulého století byl
v průběhu čtyřtýdenního hlasování nebylo k po- odstraněn a skvostem se znovu stala krásná dlažmyslnému převratu daleko. S půlnocí z 10. na
ba. Nechybí však ani potřebný mobiliář a zeleň.
11. října mohli příznivci pardubického parku „Druhého místa v anketě Hvězdy Severovýchodu
Na Špici, poličského náměstí a revitalizovaných
si nesmírně vážíme a ceníme. Je pro nás potěšuhistorických domů v Kuksu slavit. Výsledky an- jící, že danou rekonstrukci vnímá i sama veřejkety budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru
nost jako potřebnou a přínosnou,“ dodává za poROPFÓRUM 2015, kde bude také premiérově
ličskou radnici tisková mluvčí Naděžda Šauerová.
promítán speciální krátký film o Hvězdách SeTřetí příčka pak patří dvěma projektům obecně
verovýchodu.
prospěšné společnosti Revitalizace KUKS. Díky
Dvacet míst, dvacet finalistů, ale vítěz může
nim se podařilo vrátit lesk dvěma historickým
být jen jeden. Jasný cíl, s nímž se rozběhla vel- budovám. Bývalý lázeňský dům se proměnil ve
ká informační a popularizační roadshow Hvězdy
výstavní sál s multimediálními prostory a dětSeverovýchodu, s níž zástupci Regionální rady
ským koutkem, nedaleká Jeschkeho vila zase
Severovýchod od května do září objížděli lokality
nabídla prostor pro dosud chybějící informační
v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém
centrum.
kraji. Během šesti měsíců si mohli lidé udělat jasVýsledky ankety budou slavnostně vyhlášeny
nější představu o tom, kam za posledních osm let
na letošním galavečeru ROPFÓRUM 2015, který
směřovaly miliardy z evropských fondů. „Během
se uskuteční 23. listopadu ve Filharmonii Hradec
programového období, které odstartovalo v roce
Králové. Zástupcům tří nejúspěšnějších projek2007, bylo prostřednictvím ROP Severovýchod
tů budou předány skleněné plakety a v premiéře
podpořeno více než 700 projektů zaměřených na
bude odvysílán speciální krátký film o Hvězdách
rozvoj obcí a měst, rekonstrukci a modernizaci
Severovýchodu.
silnic II. a III. třídy anebo na rozvoj cestovního
ruchu či spolupráci škol s firmami. Tato akce se
pro nás stala velmi zajímavou zpětnou vazbou.
Ukazuje se, co lidé ve svém okolí považují za
důležité,“ zdůraznila Lenka Vašátková, která je
pověřena vedením Úřadu Regionální rady Severovýchod.
Do čela se hned od prvních dnů hlasování vyhoupl pardubický park Na Špici. Ten se díky evZkontrolujte si platnost vašeho občanského průropským penězům proměnil k nepoznání. Během
kazu – letos totiž končí desetileté období od poosmiměsíční revitalizace zpustlý park na soutoku
Labe a Chrudimky zmizel a naopak se stal pří- slední hromadné výměny těchto dokladů. Občanské průkazy vydávají všechny obecní úřady obcí
jemným místem pro trávení volného času. Vedení
s rozšířenou působností. Občané nemusí žádat
se podařilo udržet až do konce a nyní se tak může
město jako příjemce dotace pyšnit dalším dosa- pouze v místě trvalého pobytu, ale mohou si doženým titulem. „Jsem rád, že park Na Špici zís- klad prokazující jejich totožnost vyřídit například
i tam, kde pracují nebo studují. O nový občanský
kal po titulu stavba roku i ocenění veřejnosti. Je
průkaz lze požádat pouze osobně, přímo na místě
to důkaz toho, že máme být v Pardubicích na co
se pořizuje fotografie a je nutný podpis žadatele.
pyšní a zejména že lidé jsou s parkem spokojeni
Odbor vnitřních věcí,
a rádi zde tráví čas. Zdá se, že je pro ně skutečně
úsek občanských průkazů
hvězdou a už jen kvůli tomu jsem rád, že se tento

Občanské průkazy –
upozornění pro občany

Komise zahraniční a cestovního ruchu v Poličce
pro další propagaci města po úspěšných oslavách
750 let od založení města, ve spolupráci s IC Polička,
vyhlašuje veřejnou a otevřenou anketu s otázkou:
„Proč je Polička mé město?“. Vyjádřete se k tomu,
proč rádi v Poličce žijete a je vaším městem?
Písemné odpovědi na anketní otázku můžete
odevzdat do IC Polička na Palackého náměstí nebo
odeslat na mail: nsauerova@policka.org nebo na
info@ic.policka.org. Vaše příspěvky a odpovědi
budou zveřejněny na webových stránkách města
Poličky a v měsíčníku Jitřenka.
Za organizátory ankety
RSDr. Ivan Chudý

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
nabízí k prodeji

posledních 5 stavebních
pozemků
z I. etapy výstavby rodinných domů v lokalitě ulice Bezručova v Poličce






vybudovaná technická infrastruktura v území
možnost zahájení výstavby RD na jaře 2016
velikost volných parcel 900 m2 - 980 m2
kupní cena 892 Kč/m2
uzavření kupní smlouvy do 31.12.2015 bez navýšení kupní ceny o 21 % DPH
s úhradou do 30. 4. 2016

POZOR! Od 1. 1. 2016 se stavební pozemky po novele zákona o DPH 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.
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Královna na Svojanově
Vítězka volby královny věnných měst roku 2015
slečna Michaela Chotovinská z Prahy si z nabídky
9 královských věnných měst vybrala jako svoji
cenu návštěvu hradu Svojanova a jeho vlastníka
město Poličku. „Výběr vítězky nás velmi potěšil
a snažili jsme se připravit pro královnu, co nej-

sobotní prohlídce hradu Svojanova čekal královnu
přejezd do Poličky, kde si prohlédla Centrum Bohuslava Martinů a poličské hradby.
„Mnohokrát Vám děkuji za krásné 2 dny strávené na Svojanově a v Poličce, byl to pro mě opravu
neopakovatelný zážitek. Dle Vašich slov jsem si to
báječně užila. :) Bohužel měl autobus ze Svojanova do Poličky zpoždění, tudíž jsem dorazila o něco
později a nestihla tak kvůli další návaznosti spoje
zpět domů prohlídku městské věže. Nejen proto
jsem přesvědčená, že toto rozhodně nebyla poslední prohlídka Vaší krásné Poličky a určitě se v budoucnu ještě vrátím!“ vyjádřila své pocity vítězná
královna.
Další kolo soutěže o královnu věnných měst
proběhne zase v roce 2016. Navštivte stánky Královských věnných měst na veletrhu Infotour a cykloturistika v královehradeckém Aldisu ve dnech
11.-12. března 2016, zde se nechte vyfotografovat
v královské korunce a dál už nezbývá nic jiného
než čekat na výsledek internetového hlasování
a vyhlášení vítězné královny roku 2016!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí

Dobročinný
adventní bazar
lepší program,“ komentuje mluvčí města Naďa
Šauerová. Královna přijela na hrad Svojanov
v pátek 25. září a byla přivítána kastelánem hradu
Milošem Dempírem. Čekala ji večeře při svíčkách
v Loveckém salonku a noc přímo v hradních pokojích. Druhý den následovala prohlídka hradu
i pobavení při programu na nádvoří v rámci Svatováclavských slavností, které na Svojanově právě probíhaly. „Královna ocenila možnost pobytu
přímo v prostorách hradu. Navštívila oba prohlídkové okruhy a velmi pozitivně ohodnotila bohatost hradních sbírek,“ dodal kastelán hradu. Po

Evangelický sbor v Poličce pořádá v kostele od
22. listopadu každoroční dobročinný adventní
bazar. Výtěžek je z poloviny určen na podporu indického děvčete, jemuž prostřednictvím charitní
Adopce na dálku přispíváme na vzdělání. Druhou
polovinu věnujeme na činnost Diakonie evangelické církve, jež se věnu potřebným lidem jak u nás,
tak i v cizině. V bazaru lze (třeba jako drobný vánoční dárek) zakoupit různé předměty včetně rukodělných výrobků dospělých i dětí. Bazar má otevřeno v neděli v čase bohoslužeb od 8 do 10 hod.,
po domluvě i jindy. Srdečně zveme.
Jiří Tengler

Do Svitav novým autobusem
Od úterý 13. října 2015 zahájilo ČSAD Ústí nad
Orlicí, a. s. provoz nejmodernějšího linkového autobusu značky Setra S 415 LE business. Jde vůbec
o první autobus nové generace, který začne jezdit
v Pardubickém kraji, a zároveň i v České republice,
v ostrém provozu. Cestující na lince Polička – Svitavy a zpět, kteří jeli v 11.10 hod., se tak stali prvními pasažéry, kteří vyzkoušeli tento komfortní
model na pravidelném příměstském spoji.
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s., regionální autobusová společnost, která zajišťuje pravidelnou
příměstskou dopravu i v Pardubickém kraji, je
součástí koncernu ICOM transport. Ten v současné době modernizuje vozový park nákupem 180
nových autobusů značky Setra a Mercedes-Benz
Intouro od německého výrobce Daimler. Jednu

pětinu z celkového počtu těchto vozidel, tzn. 38
kusů, bude mít k dispozici právě ČSAD Ústí nad
Orlicí, a. s. V těchto dnech převzal, regionální dopravce, již první autobus značky Setra S 415 LE
business z plánované dodávky. Dalších 21 vozidel
převezme firma do poloviny listopadu 2015 a zbytek pak do prosince toho roku. V Pardubickém
kraji bude jezdit 8 zcela nových autobusů značky
Mercedes-Benz Intouro a 23 autobusů značky Setra SE 415 LE business.
„Sledujeme trendy v autobusové dopravě
a chceme, aby naši cestující využívali vozidla,
která umožňují komfortní přepravu. Tento náš
typicky modrobílý autobus s kapacitou sezení
pro cestující až 45 míst je určen pro provoz na
vnitrostátní regionální lince Svitavy – Polička
a zpět. Široké veřejnosti nabízí cestování v klimatizovaném prostředí v pohodlných sedačkách
s dostatečným prostorem pro sezení. Nízkopodlažní provedení autobusu umožňuje, především
starším lidem, maminkám s kočárky či zdravotně
postiženým, snadné nastupování a vystupování,“
říká Kateřina Kratochvílová, předsedkyně představenstva ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. a upřesňuje
„navíc myslíme i na ekologickou stránku provozu,
protože tento model splňuje nejpřísnější emisní
normy EURO 6.“
Díky modernizaci vozového parku vypsala firma
další volná pracovní místa mj. i na řidiče autobusu.
Kariérní nabídku je možné najít na www.modra-vlna.cz či www.icomtransport.cz

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

Památka roku
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší projekt a realizaci obnovy - Památka roku 2015
Cena se uděluje za nejlepší projekt a realizaci
obnovy - budovy nebo souboru staveb, které mají
významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí. Hodnoceny mohou být např. zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel, palác,
radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická
část zástavby, brownfield, veřejný prostor, park…
Soutěž Památka roku 2015 má dvě kategorie:
1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč
bez DPH)
2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč
bez DPH)
Cena sestává
• z uměleckého artefaktu,
• v 1. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve
výši 50 000 Kč a v 2. kategorii z finanční odměny vlastníkovi ve výši 100 000 Kč.
Soutěž je dvoukolová. V prvním kole rozhodne
o vítězných projektech v kraji a postupu do druhého kola krajská sekce Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska (Sdružení) s účastí
zástupce Národního památkového ústavu (NPÚ).
Ve druhém kole rozhoduje o vítězných objektech
v soutěži celostátní komise složená ze zástupců
Sdružení a NPÚ.
Elektronické přihlášky do soutěže je nutné vyplnit nejdéle do 8. ledna 2016.
Cenu celostátnímu vítězi předává předseda
Sdružení a zástupci partnerů na Konferenci Sdružení 31. března 2016 v Žatci.

Oprava kapličky
u poličského parku
Kaple sv. Jana Nepomuckého u kruhového objezdu (u vstupu do parku) se dočkala v průběhu
měsíce října velmi potřebné a žádoucí opravy. Nutno zmínit, že se jedná o 1. etapu opravy této kapličky. Výše oprav pro letošní rok je v hodnotě 74 tis.
Kč (zahrnuje i 20 tis. korun dotace Pardubického
kraje) a představuje obnovu vnějšího pláště budovy – střecha, fasáda, dveře. Celková hodnota oprav
je odhadována na 118 tis. korun a v příštím roce
bude oprava kapličky dokončena.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 17. listopadu
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Den otevřených
dveří na gymnáziu

Z rady města Poličky

Studenti, vyučující a ředitelství školy srdečně
zvou všechny žáky základních škol i širokou veřejnost na Den otevřených dveří v úterý 8. 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

Aby nebyl
nikdo sám
Čas rychle ubíhá a zanedlouho zase budou vánoce. Zdravíme všechny důchodce a seniory naší organizace. V říjnu jsme si užili mnoho pěkných chvil,
především zásluhou Tylova domu a jeho pestrého
programu v rámci měsíce seniorů. Ať již to byl přímo Den seniorů 4. října nebo zdařilý program cyklu Zákrejsova Polička a další kulturní akce.
Jak již to bývá, podzim přináší častější onemocnění, především nás starších občanů. Ale i přesto
se nám daří zajistit naše akce v potřebném zastoupení. Tak byl i naplněn zájezd na Jižní Moravu do
Lednice a okolí.
Beseda s panem starostou města Jaroslavem
Martinů byla velice věcná a konstruktivní. Pan
starosta osvětlil některé problematiky města, především úbytek obyvatel v posledních letech. Město
podporuje bytovou výstavbu a rozvoj podnikání
pro zajištění vyšší zaměstnanosti a tím i možnost
příchodu nových obyvatel. Další problémy, jako
energetika, vodní hospodářství a některé další,
jsou průběžně řešeny. Všem přítomným se beseda
líbila, poděkování patří panu starostovi.
V říjnu se uskutečnila další exkurze do firmy
Ravensburger. Uskutečnili jsme vycházku po jižním okraji města s prohlídkou výstavby v této části.
Co nás čeká v nejbližší době? Začátkem listopadu jednání výboru a vlaštovek, postupná příprava
akcí a záměrů na rok 2016. Sejdeme se 10. 11. ve
14 hodin u bowlingu v Poličce, kde si zasoutěžíme
a zahrajeme i jiné společenské hry. Případné další
akce oznámí výbor SD.
Za výbor MOSD Polička
mpř. J. Koráb
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Usnesení přijatá na 16. schůzi Rady
města Poličky konané dne 14. září 2015
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14/2015 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí dotací pro:
• Alena Červová, Střítež, ve výši 10.000 Kč na
posezení s hudbou a tancem pro obyvatele Stříteže
• Vladimír Vraspír, Polička, ve výši 10.000 Kč na
výstavu fotografií
• Zdislava Vostřelová, Střítež, ve výši 6.500 Kč
na divadelní představení
• Klub českých turistů Jiřího Gutha - Jarkovského Polička, Polička, ve výši 5.000 Kč na pořádání akce pro veřejnost (výstup na rozhlednu
Horní les u Rovečného), účast na zahájení turistické akce EURORANDO v Hrčavě, činnost
a obnovu turistického značení
• Myslivecké sdružení Sebranice - Lezník, ve
výši 2.000 Kč na nákup krmení pro zvěř a speciálního krmiva pro bažanty.
RM neschvaluje poskytnutí dotací pro:
• Tělovýchovná jednota Lubná, o. s., ve výši
5.000 Kč na dvoudenní florbalový turnaj
26.–27. 2. 2016 - nákup věcných a upomínkových cen pro hráče.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací
pro:
• „Pontopolis“, Polička, ve výši 15.000 Kč na Projekt starý mladý svět - besedy, výstavy, koncerty, divadla
• Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, Polička, ve výši 22.000 Kč na pořízení mobilního
venkovního posezení (lavic) a stolů do „víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna“ v Alšově
ulici.
RM nedoporučuje ZM schválit poskytnutí dotací pro:
• Canis z. s., Polička, ve výši 20.000 Kč na pomůcky pro canisterapii, krmení pro psy, pojištění členů a psů, náklady na školení, zkoušky
psů, úhradu pohonných hmot, úhradu za telefon, internet, web, kancelářské potřeby a poštovné.
RM doporučuje ZM schválit financování projektové dokumentace Intenzifikace ČOV a optimalizace jejího provozu z rozpočtu města Poličky na
rok 2016 v částce do cca 0,6 mil. Kč vč. DPH a vypsání výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace na tuto akci.
RM doporučuje ZM schválit financování projektové dokumentace Rekonstrukce kanalizace

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

Betlém - Havlíčkova v Poličce z rozpočtu města
Poličky na rok 2016 v částce do cca 0,1 mil. Kč vč.
DPH a vypsání výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace na tuto akci.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce (sanace) kanalizace na nábřeží Svobody v Poličce“, uzavřené dne
24. 6. 2015 s firmou WOMBAT, s. r. o., Brno, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2015 - ostatní části dotace - za období listopad až
prosinec 2014 s Pardubickým krajem, Pardubice,
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM neschválit prominutí úhrady nákladů na pořízení Změny č. 3 Regulačního
plánu v oblasti lokality Mánesova.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč, na akce „Chodník na ul. Rumunská v Poličce,
Chodník na Sídl. Hegerova v Poličce, Oprava části chodníku na ul. Čsl. armády v Poličce, Oprava
části komunikace na ul. 9. května v Poličce“, dle
důvodové zprávy
RM doporučuje ZM schválit financování II. etapy projektu „Rekonstrukce sportovního areálu
v Poličce“ u ulic E. Beneše a Rumunská v roce 2016
dle důvodové zprávy.
RM neschvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na
projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí způsob vyřízení petice „za
odebrání psů“.
RM bere na vědomí dosavadní průběh projednávání petice „proti omezení využívání sportovního
areálu v části obce Polička - Lezník“.
Usnesení přijatá na 17. schůzi Rady
města Poličky konané dne 24. září 2015
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, hodnotící komisi a náhradníky komise
na akce: Zpracování PD cyklistické stezky Polička – Modřec a Zpracování PD cyklistické stezky
Polička – Bořiny dle důvodové zprávy v tomto
složení: Ing. Antonín Mihulka, Mgr. Aleš Mlynář,
Jiří Mach, náhradníky komise Ing. Marta Mastná
a RNDr. Mgr. Jiří Coufal.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarostky.

Kalendář akcí
listopad 2015

Tylův dům
Pátek 6. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy

Čtvrtek 19. listopad v 19.00 hod.
Hvězdy padají vzhůru
2hodinová hudební zábavná show největší
Pražské travesti formace Kočky (pronájem)
Vstupné 180 Kč

Sobota 7. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Úterý 10. listopadu v 8.15 a 10.00 hod.
O pejskovi a kočičce
V dramatizaci jsou zpracovány tři příběhy
pejska a kočičky. Hravé divadlo Brno. Představení pro mateřské a základní školy.
Vstupné 40 Kč (přístupno veřejnosti)
Úterý 10. listopadu v 19.00 hod.
K. Huff: Deštivé dny
Americké drama je hrou o síle přátelství
a zároveň kriminálním příběhem. V české
premiéře uvidíte Richarda Krajča, který za
ztvárnění role Dennyho získal cenu Thálie
2012, a Davida Švehlíka, který se umístil
v širší nominaci.
Vstupné 330, 360, 390 Kč

Sobota 21. listopad ve 14.00 hod.
Odpoledne s dechovkou – Poličanka
Zveme všechny milovníky dechovky na
tradiční sobotní setkání, tentokráte s poličskou dechovou hudbou POLIČANKA, která
bude hrát k tanci i poslechu.
Vstupné 70 Kč
Pátek 27. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti.

Pátek 13. listopadu v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti.
Neděle 15. listopadu ve 14.30 hod.
Michal na hraní
Michal naučí děti pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry s rekvizitami vyrobenými nejen
ze samolepicí pásky.
Vstupné 169, 179, 189 Kč
Úterý 17. listopadu v 19.00 hod.
Královská harfa
Jana Boušková – harfa, Václav Petr – violoncello. Koncert je uváděn v rámci koncertní sezóny KPH 20145/2016.
Vstupné 110 Kč (20 Kč studenti, žáci)
Středa 18. listopadu v 19.00 hod.
Pavel Šporcl - Gipsy Fire
Pavel Šporcl – housle, Gipsy Way Ensemble
- cikánská cimbálová kapela
Vstupné 330, 360, 390 Kč

Tylův dům v Poličce si vás dovoluje pozvat na již

17. ročník

„Vánoční inspirace“
která se bude konat
v neděli 29. listopadu
od 1300 do 1800 hodin.
Přijďte do Tylova domu strávit příjemné odpoledne první adventní neděle, načerpat inspiraci
na Vánoce, koupit si tradiční adventní výzdobu
nebo vánoční dárek pro své blízké.
Akce probíhá ve všech prostorách Tylova domu.
Těšíme se na vás.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Pátek 20. listopadu v 19.00 hod.
Prodloužená Kurzu tance a společenské
výchovy
První veřejná akce pro rodiče a jiné hosty
našich letošních kurzistů.
Vstupné pro veřejnost: 110 Kč / 150 Kč
(v předprodeji s místenkou)

Sobota 28. listopadu v 15.00 hod.
Andělsko-čertovský rej
V divadle na vás bude čekat rozpustilý a poťouchlý čert Pepa a zapomnětlivá a trošku
roztržitá andělka Yvonna. A protože možná
přijde i Mikuláš, zkrátíme si čekání na něj
pekelnou diskotékou, popletenými kouzlíčky a spoustou vtipných soutěží z nebe i pekla.
Vstupné 50 Kč (20 Kč masky)
Sobota 28. listopadu v 17.00 hod.
(Palackého nám.)
Slavnostní rozsvícení vánočního
stromku
V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení vánočního stromu na poličském náměstí
s doprovodným programem. Vystoupí děti
z poličské mateřské školky a skupiny A.M.
Úlet a vokální sekce ADDAMS Family s adventně vánočním programem. Od 15.00 hodin bude na náměstí probíhat adventní trh
s možností zakoupení různého občerstvení.
Neděle 29. listopadu ve 13.00 hod.
Vánoční inspirace
16. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční tématikou.
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Volná místa v TD
Tylův dům v Poličce nabízí volná místa na
kombinovanou pozici uvaděč/uvaděčka – šatnář/
šatnářka
Jste studenti a je vám již 18 let? Zajímáte se
o kulturu a jste její příznivci? Pak přijďte osobně
do Tylova domu pro podrobnější informace.
Požadujeme příjemné vystupování, kultivovaný
projev, zájem o kulturu, smysl pro odpovědnost
a časovou flexibilitu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kino Polička
Pondělí 2. listopadu v 19.00 hod.
The Program: Pád legendy
Sportovní/thriller, VB/F, 104 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Pravdivý příběh o raketovém vzestupu
a pádu jednoho z nejslavnějších a nejkontroverznějších sportovců cyklisty Lance
Armstronga v nedávné historii.
Středa 4. listopadu v 18.00 hod.
Mrkáček Bill 3D
Animovaný, Austrálie, 91 minut, dabing,
přístupný, vstupné 100 Kč
Dobrodružství neposedného medvídka koaly a jeho přátel.
Pondělí 9. listopadu v 19.00 hod.
Ztracen v Mnichově
Komedie, ČR, 105 minut, přístupný, vstupné 120 Kč
Film Petra Zelenky.
Sobota 14. listopadu v 19.00 hod.
Celebrity, s. r. o.
Komedie, ČR, 103 minut, přístupný, vstupné 120 Kč
Česká komedie ze zákulisí natáčení nekonečného TV seriálu.
Pondělí 16. listopadu v 19.00 hod.
Poslední lovec čarodějnic
Fantasy/dobrodružný/akční, USA, 92 minut, titulky, přístupný od 12 let
Vin Diesel jako nesmrtelný a poslední lovec
čarodějnic v nové akční fantasy ukáže, že
čarodějnice nejsou jen pouhá pověra.
Pondělí 23. listopadu v 19.00 hod.
U moře
Romantický/drama, USA, 122 min, titulky,
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Brad Pitt a Angelina Jolie v příběhu o rozpadajícím se vztahu, který Angelina Jolie
sama napsala a režírovala.
Středa 25. listopadu v 19.00 hod.
Black Mass: Špinavá hra
Krimi/drama/životopisný, USA, 123 minut,
přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Drama líčí skutečný příběh nesourodého spojenectví, které se vymklo kontrole a umožnilo Whiteymu (Johnny Depp)
vyhnout se právnímu postihu, upevnit si
mocenské postavení a stát se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangsterů
v historii Bostonu.
Pondělí 30. listopadu v 19.00 hod.
Husí kůže 3D
3D sci-fi/horor/komedie, USA, 104 minut,
dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Začnete věřit na příšery! A že jich ve filmu
nebude málo!

Předprodej v TD
Tylův dům v Poličce zahájil předprodej na některé z připravovaných akcí jarní sezóny 2016.
• Václav Neckář: Mezi svými (19. 2. 2016)
• Jiří Kolbaba: Ostrov Bali, můj druhý domov
(15. 3. 2016)
• Vláďa Hron: One Man Show (17. 3. 2016)
• Franta Nedvěd s kapelou Tiebreak
(15. 4. 2016)
Vstupenky si můžete zakoupit již nyní na obvyklých předprodejních místech (IC Polička, IC Bystré
a CK Ko-Tour).
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Co je člověk?

Program Centra Bohuslava Martinů

Dějiny lidského rodu (rodu Homo) představují
ve vývoji naší Země nepatrný okamžik. Co je několik milionů let proti věčnosti miliard. Přesto a právě proto je člověk hodný bedlivé pozornosti.
Jsme výsledkem miliony let trvajícího procesu
bioevoluce, tedy jsme tvorové s nejsložitější stavbou těla v živočišné říši. Navíc rod Homo disponuje nejsložitěji uspořádaným mozkem, který nám
lidem umožňuje myslet, přemýšlet, učit se a ovlivňovat svět, který nás obklopuje.

Míra ovlivňování okolního světa, tedy lidská
kultura, je dar, v průběhu věků více či méně člověkem užívaným, kterým se lišíme od ostatních
živočichů.
Způsob chování člověka a jeho aktivní role
v uzpůsobování si přírody je to, co nás v konečném
důsledku odlišuje a vyděluje, tedy vyhání z ráje.
Ovšem na druhé straně nám umožňuje budovat
a vytvářet vlastní svět, což v mnohém nemusí být
nikterak záviděníhodné. Jde jen o míru a zvolené
prostředky. Pokud chceme odpovědět na otázku
„Co je člověk?“, musíme se nejprve vrátit ke kořenům vlastní kultury, tedy k úplným červánkům
lidstva a pokusit se porozumět důvodům a pohnutkám našich nejstarších předků, které je donutily mírně se vzepřít zákonitostem a pravidlům
vývoje živých organismů na Zemi.
Městská knihovna v Poličce nabízí od listopadu cyklus přednášek o nejstarší minulosti lidstva.
První přednáška tohoto cyklu bude věnována
vzniku člověka a jeho kultuře. Kdo jsme, odkud
jsme přišli a kam směřujeme? Pokud chcete znát
odpovědi na tyto otázky, rádi se s vámi setkáme ve
úterý 24. listopadu v 18.00 hod. v čítárně poličské
knihovny.
PhDr. Ivana Fridrichová-Sýkorová, Ph.D.

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

31. 10. –1. 11. MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd
383, 461 631 126
7.–8. 11.
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25,
606 182 715
14.–15. 11. MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
17. 11.
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
21.–22. 11. MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
28.–29. 11. MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
5.–6. 12.
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Vernisáž:
Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku
Historie vaření piva je dlouhá
a Češi jsou pivní národ. Proto
stojí za to, něco se o pivu dozvědět.
28. 11. 2015 – 17. 1. 2016
Putovní panelová výstava Regionálního muzea
v Chrudimi se bude věnovat rozvoji pivovarnictví
za posledních 100 let. Bude doplněna bednářskou
dílnou, předměty spojenými s výrobou, skladováním a pitím piva i potřebnými surovinami. Představí různorodé postupy vaření zlatého moku.
Uvolněnou atmosféru navodí instalace dobové
hospody s pípami, sudy, džbány a půllitry i s místem k posezení. Výstavu obohatí zajímavosti z kolekcí sběratelů a promítání krátkých filmů z pivovarů v Hlinsku nebo Pardubicích.
V roce oslav 750. výročí založení města Poličky
bude na výstavě čestné místo patřit historii i současnosti Měšťanského pivovaru v Poličce. Samostatný pivovar na Dolním předměstí byl postaven
před 150 lety. Za tu dobu zažil období slávy, úpadku i znovuobnovení a prosperuje dodnes. V okolí
pak existovaly pivovary v Kamenci, Svojanově
a v Bystrém.
Mladším návštěvníkům, kteří ještě nemohou
pivo ochutnat, přiblížíme práci v pivovaru zábavnou formou. Dospělé návštěvníky zveme na pivo,
besedu a přednášku s bývalým sládkem panem
Vášou (termín večerního programu bude upřesněn).
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 28. listopadu od 14.00 hod. ve výstavních sálech
Centra Bohuslava Martinů. Partnerem výstavy je Měšťanský pivovar v Poličce, a. s.
VÝSTAVY:
Neznámé fotografie Bohuslava Martinů
24. 10. – 8. 11.
Městské muzeum a galerie Polička poprvé zveřejňuje nalezené dosud nepublikované fotografie skladatele Bohuslava Martinů. Nejčastěji jde
o soukromé fotoamatérské záběry z rodinného
prostředí či z okruhu přátel.
Třída Bohuslava Martinů – Hodina kreslení
Výstava, ve které o kreslení před 100 lety nejen
uslyšíte, ale v níž sami budete kreslit.
6. 10. – 29. 11.
Výstava Hodina kreslení v dobové třídě Bohuslava Martinů ukáže školní výkresy žáků měšťanské školy staré 100 let, pomůcky používané
při výuce kreslení i skutečná umělecká díla pozdějších akademiků – rodáků z Poličky, např. Vojtěcha Eduarda Šaffa a Františka Martinů. A v takové kreslírně budou současní žáci moci zažít
skutečnou hodinu kreslení, jak mohla vypadat na
přelomu 19. a 20. století. Nebojte se, toto období
bylo dobou velkých příznivých změn v metodách
i přístupu a nebudeme se zabývat teorií, ale praktickými ukázkami. Děti si například vyzkoušejí
zastaralou stigmatickou metodu, novější kreslení
dle tabulových předloh i pokrokové volné kreslení
dle přírody, seznámí se s naukou o barvách. Důraz
bude kladen na souměrnost, pravidelnost, účelnost, rozeznávání geometrických tvarů i tvorbu
ornamentů.
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
PŘIPRAVUJEME:
ZIMNÍ VESELÍ OD ADVENTU PO HROMNICE
- tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát o koledování pro radost i na přilepšenou
5. prosince 2015 – 28. února 2016

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

Poslední výstavou ve třídě B. Martinů v roce
2015 si připomeneme lidové tradice a zvyky, kterými naši předkové překonávali dlouhé období zimy,
a které jim zároveň poskytovaly odpočinek, veselí
i setkání se sousedy.
Kateřina, Ondřej, Barbora, Mikuláš a Lucie nebyla jen jména v kalendáři, ale za starých časů se
v tyto dny konaly různé zábavy, věštby, obchůzky
a poučení. Svátek sv. Mikuláše představíme jako
středověký studentský průvod plný rozverností
a porovnáme jej se slavením současným i stoletým, kdy biskup Mikuláš přináší hodným dětem
dárky. Zamyslíme se nad tím, že o Štědrém dnu
a Božím hodu vánočním si lidé uvědomovali, jaké
dobré dary k životu jim přinesl narozený Ježíšek.
Hospodáři pak projevovali podobnou štědrost chudým koledníkům. Na Poličsku tradiční tříkrálové
obchůzky se od počátku 21. století znova obnovují
v podobě charitativní tříkrálové sbírky. I my se během zimy vracíme k pohádkám. Mnohé z nich se po
staletí šířily vyprávěním o přástkách – sousedském
posezení, kdy se předl len a kdy nikdo nebyl sám.
Akce:
Cesta zvaná Tao
čtvrtek 26. listopadu od 18.00 hod.
v přednáškovém sále Centra Bohuslava
Martinů
Literárně hudební pořad popisující filosofii dávnověkého taoismu. V pořadu je užito textů z knihy
Tao Te Ťing od Lao ‘C a ilustrací Veroniky Bromové. Připravil a na sitár hraje Petr Samojský a skupina Yssigril.
NÁŠ MARTINŮ: KONCERT „Autentické baroko
a stylizovaný folklor“
Vladimír Richter – zpěv,
Marek Čermák – cembalo,
klavír
Zajímavý kontrast dvou hudebních světů nabízí koncert, v jehož první části zazní
barokní repertoár s doprovodem cembala, kombinovaný ze skladeb evropských a českých autorů
(např. C. Monteverdi, A. Mazák, A. Michna), zatímco druhá část, již za klavírního doprovodu, seznámí
návštěvníky s různými skladatelskými přístupy
k úpravám českých a moravských lidových písní
(např. V. Novák, L. Janáček, B. Martinů). Vladimír
Richter se představil poličským divákům již při
koncertech „Láska, smutek naděje. Česká hudba
v proměnách staletí“ (s klavíristou Petrem Halou,
listopad 2011) a „Písně (nejen) národního obrození“
(s kytaristou Janem Tuláčkem, prosinec 2013).
Koncert se koná ve čtvrtek 19. listopadu
od 18.00 hod. v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 70 Kč. Pořádá
spolek Náš Martinů.

Program RC MaTami
Pravidelný program
Nově! - hlídání dětí v době
pravidelných aktivit – Drobků
a Drobečků
úterý 9.00 – 12.00 hod.
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
pátek 9.00 – 12.00 hod. (pouze děti do 1 roku)
Při každé aktivitě budou v centru dvě lektorky,
z nichž jedna povede program a druhá bude mít na
starost dvě hlídané děti.
Kontakt pro objednání služby a více informací
724 921 384.
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí
Potřebujete pohlídat vaše dítě mimo provozní hodiny Hlídáčku? Rozhodli jsme se rozšířit naši nabídku. O ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod. Kontakt pro objednání služby a více informací 724 921 384.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky
profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci - studentky VOŠ pedagogické.
• Hlídáček
každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
každou středu 8.00 – 12.00 a 15.00 - 17.30 hod.
každý čtvrtek 15.00 – 18.00 hod.
Nabízíme rodičům službu zajištění hlídání dětí,
a to každý čtvrtek od 15.00 do 18. 00.
Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den předem,
abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hodina
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“)
• Čtení v knihovně
(pro rodiče s dětmi od 1 do 4 let)
každé pondělí od 9.30 hod.
• Drobci s Hankou
(pro rodiče s dětmi od 1 do 2 let)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Klubík pro rodiče s dětmi
každou středu 15.00 – 17.30 hod.
• Fitness cvičení pro ženy a dívky s Danou
každou středu 18.00-19.00 hod.
• Drobci
(pro rodiče, prarodiče, tety, strýce… s dětmi od
2 do 3 let) s Lídou
každý čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
• Drobečci s Lídou
(pro rodiče s dětmi od 0 do 1 roku)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
• Nově! Kondiční a posilovací lekce s Danou
každý pátek od 18.00 do 19.00 hod.
Cvičení, na kterém budete používat různé cvičební pomůcky, jako jsou overbally, fitbally,
židle, ručníky, lahve s vodou nebo tyče. Můžete
s sebou vzít i své děti, pokud nemáte hlídání!
• Bodystyling – bodybalance s Danou
každou neděli od 18.00 do 19.00 hod.
Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Poradna a klub pro těhotné
3. a 24. 11. (úterý) od 16.00 do 18.00 hod.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové
aktivity. Vše pro informovanost, klid a pohodu
nastávajících maminek.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková
• Kurz šátkování
3. 11. (úterý) od 14.00 do 16.00 hod.
Vysvětlíme a předvedeme různé techniky
úvazů. Cena: 30 Kč
• Finanční poradna (Mgr. Radmila Nožková)
4. 11. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Jak správně nastavit rodinný rozpočet? Jak
předcházet předlužení? Jak efektivně hospodařit s penězi?

• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
9. 11. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
10. 11. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Poskytuje maminkám pomoc a podporu při kojení po porodu i v rámci profylaktické přípravy.
• Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
13. 11. (pátek) od 10.00 do 12.00 hod.
Masáže provádí žáci 3. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy
obchodní a služeb SČMSD Polička, s.r.o., ceník
k nahlédnutí v RC MaTami.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
18. 11. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského,
obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
• Vývoj a výchova kojence a batolete
– tréninková aktivita v rámci klubu rodičů
(Drobci)
19. 11. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod. (11.00 12.00 hod. individuální konzultace)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová
• Tvoření pro dospěláky – „Adventní věnce“
23. 11. (pondělí) od 15.00 do 18.00 hod.
Přijďte si vyrobit adventní věnec na dveře. Přihlašujte se na prihlasse.matami@seznam.cz.
Cena 90 Kč
Povede: Lenka Kunčíková a Lída Macků
• Pedagogická poradna
(Mgr. Jana Bidmanová)
24. 11. (úterý) od 13.00 do 15.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.
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, nebo matami@email.cz, na tel.:
776 270 074 nebo 724 921 384.
Ikea a Olympie Brno
21. 11. (sobota) odjezd v 8.00 hod. z ulice Hegerova, předpokládaný příjezd 18.30 hod.
Cena 160 Kč za osobu (cena zahrnuje pouze dopravu). Nevratnou zálohu ve výši 50 % je nutno zaplatit do 16. 11. Podrobnější informace na mailové
adrese.
Lyžování ve ski centru Říčky
v Orlických horách
Pokud budou v lednu ideální lyžařské podmínky
a zájem z Vaší strany, rádi bychom pro vás připravili na sobotu 23. 1. 2016 jednodenní zájezd autobusem do Ski areálu Říčky v Orlických horách. Cena
zájezdu: 160 Kč/osoba. Čas odjezdu 7.00 a příjezdu
20.00 hod. Hegerova - Polička, přesné časy ještě následně upřesníme.
Předběžné rezervace hlaste prosím již na e-mail:
prihlasse.matami@seznam.cz
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.
• Poradny: 	
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí
MPSV“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách
www. matami.webnode.cz

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení
vánočního stromu na Palackého náměstí. K příjemné vánoční atmosféře přispěje vystoupení dětí
z Mateřské školy Palackého náměstí Polička, skupiny A.M.Úlet a vokální sekce ADDAMS Family
s adventně vánočním programem.
Oproti minulým rokům se poličské náměstí díky
Masokombinátu Polička, a. s. rozvoní limitovanou
edicí sváteční Vysočiny, fermentovaných salámků
a ohřívaných párků ST. JOHANNER. Svoji účast
na jarmarku přislíbili i prodejci s pečenými kaštany, vaflemi, smaženými bramborovými spirálkami. K dostání bude i něco pro zahřátí: horká
medovina, vánoční punč, svařák, grog…
Kde: Palackého náměstí
Kdy: sobota 28. listopadu 2015
Prodejci adventního trhu budou u svých stánků
již od 15. hodiny, hlavní kulturní program s rozsvícením stromku začíná od 17 hodiny.
Těšíme se s vámi na viděnou na Palackého náměstí váš Tylův dům

Tylův dům v Poličce zve malé i velké
na zábavný pořad pro rodiny s dětmi
s Divadýlkem MRAK z Havlíčkova Brodu

ANDĚLSKO-ČERTOVSKÝ

REJ
Víte děti, kdo bude na vás v Tylově domě čekat?
Rozpustilý a poťouchlý čert Pepa a zapomnětlivá
a trošku roztržitá andělka Yvonna.
A protože přijde možná i Mikuláš, zkrátíte si
čekání na něj pekelnou diskotékou, popletenými
kouzlíčky a spoustou vtipných soutěží z nebe
i pekla.
sobota 28. listopadu
velký sál Tylova domu od 15.00 hodin
program 15.00 – 16.30 hodin
stolová úprava
Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru ve
vestibulu Tylova domu.
Vstupné: masky – 20 Kč
ostatní – 50 Kč
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel.: 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz

Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město
Polička, CBM
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Divadelní klub

Inspirace z měst
České inspirace

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Hradec Králové
20.–21. 11. – Cinema Open
Kino Bio Central
Festival představí nezávislý proud české kinematografie – nejlepší české snímky, díla
současných autorů a nových talentů. Součástí
festivalu je i přítomnost známé filmové osobnosti,
vzdělávací dílny, ukázky filmových postupů a další zajímavý doprovodný program.
Cheb
14. 11. – Noc divadel
ZDCH Cheb, 3. ročník mezinárodního projektu – divadlo otevírá prostory během dopoledních,
večerních a nočních hodin a zve na pestrou směs
programů.
Jindřichův Hradec
11. 11. – Svatomartinské hodování
Příjezd Martina na bílém koni na náměstí Míru,
ochutnávka svatomartinských menu v jindřichohradeckých restauracích.
Kutná Hora
14. 11. – 14.00 – 18.00 hod. – Svatomartinské
hody
GASK – degustace Svatomartinských vín spojená s ochutnávkou specialit ze svatomartinských
hus. Přijďte degustovat více jak 100 vzorků Svatomartinských vín a ochutnat gastronomické speciality nejen ze svatomartinských hus. Akce bude
doprovázena kulturním programem pro celou rodinu.
Litomyšl
1. 11.–3. 11. – Mezinárodní festival outdoorových filmů
Music Club Kotelna
Soutěžní putovní přehlídka filmů. Festival bude
zahájen přednáškou litomyšlského rodáka Pavla
Burdy o letošní expedici na Manaslu.
Telč
7. a 8. 11. – Vysočinou k Telči a Cestou Jana
Hvězdy z Vícemilic
Turistické pochody Klubu českých turistů v Telči, www.kcttelc.cz. Pochody se konají za každého
počasí.
Třeboň
28. 11. – Adventní trh a Rozsvícení vánočního
stromu s programem
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Úterý 3. 11. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí - Manufaktura + Místnost
LiStOVáNí poprvé uvede dvě knihy v jednom představení, a to příběhy švédského
spisovatele a herce Jonase Karlssona. Můžeme se tak těšit na švihlou skandinávskou
psycho-grotesku! Předprodej v knihovně.
Účinkují: Věra Hollá, Lukáš Hejlík a Gustav
Hašek (alt. Pavel Oubram).
Vstupné 100 Kč/50 Kč
Sobota 7. 11. ve 20.00 hod.
Dick O‘Brass
Kapela Dick O‘Brass založená roku 2001
členy rozpadajících se kapel Bran a ZOO, je
předním protagonistou keltského rocku na
domácí hudební scéně. Hudební projev skupiny s mezinárodní účastí nezapře inspiraci
tradiční hudbou Bretaně, Irska či britských
ostrovů, naprostou většinu repertoáru však
tvoří vlastní tvorba mísící moderní hudební
styly s unikátním nástrojovým obsazením.
Během své třináctileté historie skupina vystoupila na bezmála tří stech koncertech
a festivalech v ČR i zahraničí, hrála po
boku legendy keltské hudby, bretaňského
harfisty Alana Stivella, v rámci jeho vystoupení na festivalu Lughnasad v srpnu 2008
a dostala také nabídku spolupráce od členů
skotské legendární kapely Tannahill Weavers… Písničky kapely zazněly v českých
filmech - Bestiář, Jménem krále atd.
Vstupné 130 Kč/100 KčS
Čtvrtek 12. 11. v 18.00 hod.
Snow film fest 2015 - festival
outdoorových filmů
… Večer plný špičkových filmů! Sníh, led,
adrenalin! Extrémní lyžování, zimní lezení,
expedice, skialpinismus a další zimní šílenosti! Pořádá: POLÍČKO, z.s
Vstupné 70 Kč/50 KčS
Pátek 13. 11. ve 20.00hod.
Jazzové setkání - Petr Beneš Quartet
Petr Beneš Quartet Petr Beneš - klávesy,
Miroslav Hloucal trp, Jan Feco kontrabas
a Marek Urbanek bicí.
Vstupné 130 Kč/60 KčS
Sobota 14. 11. v 18.00hod.
Punk a Poezie v Poličce 6.
KÚROVEC - poetický punk, Discomfort elektro punk, Upside Down - cz - punk rock,
Ortodoxní terror - crust punk Vernisáž obrazů tatérů z Litomyšle a Chrudimi autorské čtení básnířky Rezavé plechovky
Vstupné 60 Kč
Neděle 15. 11. v 18.00hod.
Memoria_Polička: Kavárna paměti.
17. listopad 1989
Vzpomínkové setkání a beseda o listopadových událostech roku 1989 v Poličce. od
20:00: Listopad očima Františka Čuňase
Stárka Archivní filmy a dokumenty v podání kronikáře českého undergroundu a pracovníka ÚSTR
Vstupné zdarma
Středa 18. 11. ve 20.00hod.
Tajemství zlatého nacistického vlaku
Přednáška v podání Milana Zachy Kučery,
specialisty na historické záhady a hledání
pokladů. Byl skutečně objeven legendární
zlatý vlak v tunelu v polských horách?
Vstupné 40 Kč
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Sobota 21. 11. v 15.00 hod.
Poličská čtyřiadvacítka aneb Aby bylo
kam se vracet
Kolik minut muziky dokáží produkovat poličská hudební seskupení? Uvidíme, 750 určitě! Předběžně přihlášení v abecedním pořadí: Apetit (bluegrass), Baker (Regal DnB),
Extinction (Death-metalcore), Fellow (metalcore), George S (Drum and Bass), Many
Eggs (ledacos), M.D.B. & Brain Swab feat.
Maik Brap (rap), Mentálně narušená moucha (DIY punk), Omakalamuhopotajmu
(fúze), Out-on & Patrik Čawo (Experimental DnB/Rap), POT Polička (folk a bluegrass), Rybana a hoste? (songáče), Juliettes
(sbor), Screaming (Crossover-metal), Sen
pana Otty (podivnej folk). Podrobnější informace a konkrétní rozpis kapel sledujte
na stránkách Divadelního klubu www.divadelniklub.cz.
Výtěžek z akce poslouží jako příspěvek na
obnovu města Kobani, zničeného během
bojů domorodých Kurdů s IS. Všichni umělci vystoupí (doufejme) zdarma.
Vstupné >=50 Kč
Čtvrtek 26. 11. v 19 hod.
Degustace čokolády
Nenechte si ujít příležitost ochutnat nejkvalitnější čokolády. Přednáška o vzniku a výrobě čokolády spojená s degustací čokolád,
kterou nás budou doprovázet z Chocolaterie
Willy & Pauli. Více info na str.
Vstupné 150 Kč
Pátek 27. 11. ve 20.00 hod.
Sto zvířat 25 let tour
V roce 2015 kapela Sto zvířat oslaví 25 let
existence a to ve velkolepém stylu sobě
vlastním. Zvířata vznikla na začátku 90. let
na troskách studentského rock and roll
bandu jako reakce na anglickou vlnu ska,
prezentovanou kapelami jako Madness,
Specials nebo Selecter. Od té doby ušla
v rámci žánrů dlouhou cestu lemovanou
rocksteady, reggae, swingem i rockem.
Vstupné 220 Kč/180 Kč v předprodeji
Neděle 29. 11. v 18.00 hod.
Jak jsem přežil Asii a Afriku na kole
Srdečně vás zvu na promítání s povídáním
o tom, co vše se dá zažít, prožít a přežít na
kole při tom, když se snažíte splnit si svůj
sen. Petr Mazal.
Vstupné 50 Kč

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... listopad 2015

#

Čas Název akce – popis
2. 11. 19.00 Lace Armstrong: Pád legendy – film z prostředí vrcholné cyklistiky
3. 11. 14.00 Kurz šátkování
16.00 Poradna a klub pro těhotné
20.00 LiStOVáNí – Místnost + Faktura
4. 11. 13.30 Šikovné ručičky
15.00 Finanční poradna
18.00 Mrkáček Bill – 3D animovaná pohádka o neposedné koale
5. 11. 15.30 Čertovo světýlko – keramická dílna pro děti
17.00 Koncert k 750. výročí založení města Poličky
17.00 Černé drátování – kurz pro dospělé
19.00 Zdokonalovací kurz tance pro dospělé
6. 11. 15.30 Kalendář fantazie
19.00 Základní kurz tance a společenské výchovy
7. 11. 16.00 Broučkování se světýlky
19.00 Základní kurz tance a společenské výchovy
20.00 Dick O‘Brass
9. 11. 16.00 Logopedická poradna
19.00 Ztracen v Mnichově – nová česká komedie
10. 11. 8.15 O pejskovi a kočičce – pohádka pro děti od 3-8 let pro školy,školky i veřejnost
10.00 O pejskovi a kočičce – divadelní pohádka pro školy a školky i širokou veřejnost
13.30 Šikovné ručičky
17.00 Laktační poradna
19.00 Deštivé dny – divadelní drama s Richardem Krajčem a Davidem Švehlíkem
11. 11. 14.00 Svatomartinské posezení
12. 11. 16.30 Představení vzdlávacího programu pro první stupeň ZŠ Začít spolu
18.00 Snow film fest 2015 – festival outdoorových filmů
19.00 Zdokonalovací kurz tance pro dospělé
13. 11. 10.00 Masáže pro maminky
19.00 Základní kurz tance a společenské výchovy
20.00 Jazzové setkání – Petr Beneš Quartet
14. 11. 16.00 Vernisáž Tomáš Hrůza
18.00 Punk a Poezie v Poličce 6.
19.00 Celebrity s.r.o. – film od tvůrců komedie Probudím se včera
15. 11. 14.30 Michal na hraní – velká zábava se samolepící páskou a Michalem Nesvadbou
18.00 Memoria_Polička: Kavárna paměti – 17. listopad 1989
16. 11. 19.00 Poslední lovec čarodějnic – věčný život, věčný lov
17. 11. 9.00 Hezký den – tvořivá dílna pro děti od 4. třídy
19.00 Královská harfa – koncert harfa & violoncello
18. 11. 14.00 Literární kavárnička
14.00 Prkénko radosti – kutilská dílna pro děti od 1. třídy
15.00 Právní poradna
17.00 Žákovský hudební večírek
19.00 Pavel Šporcl & Gipsy Way Ensemble
20.00 Tajemství zlatého nacistického vlaku
19. 11. 10.00 Vývoj a výchova kojence a batolete
17.30 Andělka – keramická dílna pro studenty a dospělé
18.00 NÁŠ MARTINŮ: KONCERT „Autentické baroko a stylizovaný folklor“
		 Vladimír Richter – zpěv, Marek Čermák – cembalo, klavír
19.00 Hvězdy padají vzhůru – travesti show Kočky

Místo konání
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
DPS Penzion – pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům, velký sál
SVČ Mozaika
Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion – pracovní místnost
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
DPS Penzion – jídelna
RC Matami
Divadelní klub
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Planeta Chaos Střítež
Divadelní klub
KINO Tylův dům
Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům
DPS Penzion – společenská místnost
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
ZUŠ B. Martinů, sálek ZUŠ
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Marcela Ohlídalová
777 311 498
POLÍČKO, z.s.
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Spolek Planeta Chaos
verbrom@gmail.com
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Pragokoncert
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
ZUŠ B. M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Spolek Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz

Tylův dům

Travesti Kočky

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

www.travestikocky.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... listopad 2015

3. 10. - 29. 11.
24. 10. - 8. 11.
1. 11. - 4. 12.
9. 11. - 4. 12.
28. 11. - 17. 1.

Název akce – popis
Výstava: Třída Bohuslava Martinů – Hodina kreslení
Výstava: Neznámé fotografie Bohuslava Martinů
Horor v knihovně (výstava žáků ZUŠ)
Výstava - Poličský listopad 1989
Výstava: PIVOVARNICTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI A NA POLIČSKU

Místo konání
Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní klub
Centrum Bohuslava Martinů
KINO Tylův dům
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion – pracovní místnost
SVČ Mozaika
Městská knihovna Polička
KINO Tylův dům
DPS Penzion – jídelna
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní klub
Charitní dům I.
SVČ Mozaika
Tylův dům
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Palackého nám.
Tylův dům
Divadelní klub
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika
Tylův dům, velký sál

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
MaTami o.s.
www.matami.webnode.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Ekocentrum Skřítek
731 563 819
Oblastní charita Polička
www.policka.charita.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz

KINO Tylův dům
DPS Penzion – jídelna
Vídeň
Náměstí Palackého Polička
Tylův dům

Tylův dům
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

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

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

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz

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

#

Čas Název akce – popis
20. 11. 19.00 Prodloužená kurzu tance a společenské výchovy – přístupna veřejnosti
21. 11. 8.00 Výlet s MaTami IKEA a Olympia Brno
14.00 Odpoledne s dechovkou – Poličankou
15.00 Poličská čtyřiadvacítka
23. 11. 15.00 Tvoření – adventní věnce
19.00 U moře – film ve stylu akční komedie Pan a paní Smithovi
24. 11. 15.00 Pedagogická poradna
16.00 Poradna a klub pro těhotné
25. 11. 13.30 Šikovné ručičky
14.00 Dřevěný stromeček – kutilská dílna pro děti od 1. třídy
24. 11. 18.00 Co je člověk? (přednáška Ivany Fridrichové – Sýkorové)
25. 11. 19.00 Black Mass: Špinavá hra – životopisný film s Johnny Deppem
26. 11. 14.00 Narozeninové zpívání
18.00 Cesta zvaná TAO
19.00 Degustace čokolády
27. 11. 8.00 S vůní vanilky
14.00 Adventní svícen – aranžování pro děti od 1. třídy
19.00 Základní kurz tance a společenské výchovy
20.00 Sto zvířat 25 let tour
28. 11. 10.00 Advent s Álou – aranžerská dílna pro studenty a dospělé
14.00 Vernisáž: PIVOVARNICTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI A NA POLIČSKU
15.00 Andělsko-čertovský rej pro děti
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
29. 11. 13.00 Vánoční inspirace – tradiční prodejní výstava s vánoční tématikou
18.00 Jak jsem přežil Asii a Afriku na kole
30. 11. 19.00 Husí kůže 3D – začnete věřit na příšery …
1. 12. 15.00 S čerty nejsou žerty – tvořivá dílna se dřevem pro děti od 1. třídy
17.00 Koncert k narozeninám Bohuslava Martinů
(vystoupí žáci ZUŠ B. Martinů a ZUŠ V. Kaprálové Brno)
2. 12. 19.00 Aldabra 3D – Byl jednou jeden ostrov
3. 12. 14.00 Mikulášská zábava
4. 12. 5.30 Vánoční Vídeň
5. 12. 16.00 Mikuláš, pekelný mariáš – tradiční mikulášská akce
8. 12. 19.00 Pocta Martinů – účinkují Ensemble Martinů a Jan Šťastný (přednes)

Mime Fest 2015: Po-lič-ka!
Již čtvrtým rokem ožilo město Polička týdenním
festivalem pantomimy Mime Fest. Nejenže se zde
cítíte velmi pohodlně díky rodinné atmosféře, která celému festivalu panuje, ale také můžete vidět
světová představení mimického divadla. Ta byla
oproti minulému ročníku opět o stupínek výše.
Nové vědomosti, dovednosti, relax, smích a přátelství. I tak by se festivalové dění dalo popsat.
V neděli večer se účastníci sjíždí do Poličky. Nejenom ti domácí, ale také z Polska, Německa, Slovenska, Belgie, Španělska, Finska či vzdálenějších
zemí, jako jsou Gruzie či USA. První setkání se
zpravidla děje v Divadelním klubu, kde se představí organizátoři a podají nejdůležitější informace. I přes první seznamovací večírek se ráno
setkáváme plni elánu na snídani. Už bych sice
měla zabrousit na odbornější témata, ale kuchyni
maminky Radima Vizváryho nemohu nezmínit.
Celý týden byl plný nejlepšího jídla, které nabízelo
varianty i pro vegetariány, vegany či bezlepkové.
Navíc vše doplňovaly domácí bylinky, šťávy a ovoce ze zahrádky. S dodanou energií se rozcházíme
na workshopy, které byly letos tři. Jeden z nich
byl zaměřen na rytmus těla a tzv. street step, který Jan Bursa, lektor workshopu, vynalezl společně

Kontroverzní Tý Jó v podání R.Vizváryho
překvapilo!
se stepaři ProjectWINGS. Druhý workshop nabídl
práci s tělem jako výrazovým prostředkem zacíleným hlavně na techniku tělesného mimu. Pau
Bachero však nezůstal jenom u její původní formy,
ale ukázal další možnosti jejího využití. Dalšími
lektory byli Wolfram von Bodecker a Alexander
Neander, kteří předávali umění klasické pantomimy. Oba studovali u slavného mima Marcela Marceaua, s nímž později i spolupracovali.
První oficiální festivalový večer zahájila premiéra clownerie Týýjóó! Radima Vizváryho. Kvůli velkému zájmu Vizváry dokonce odehrál dvě
představení za sebou. Kontroverzní téma spojující
děti, hru, osamění a sex vyvolalo mezi diváky rozporuplné reakce. Clown Týýjóó představuje malé
dítě, které využívá různé sexuální pomůcky, avšak
jinak, dětsky naivně, čímž vytváří vtipné, zároveň
však nepřístojné obrazy. V sále se ozývají salvy
smíchu. Konec však prozrazuje, že toto představení není prvoplánově komické. Je o samotě, o člověku, který sám sebe nutí do hry, do aktivity, aby
utekl od tíživé přítomnosti. Zároveň upozorňuje
na nebezpečí tohoto světa, který dětem například
prostřednictvím internetu nabízí dostupnost pornografie. Příběh končí nepovedenými narozeninami, kdy Vizváry ukázkově zakopává a padá obličejem do dortu. Člověk se směje a zároveň pláče.
Další dvě dopoledne patřila americkému komiku Michaelu Trautmanovi a jeho King Pong’s Ping
Pong Rodeu. Tento vynikající žonglér vystoupil
v loňském roce i na pražském Mime Festu v Paláci Akropolis. Jeho představení s pingpongovými
míčky je ukázkou brilantních dovedností, od těch
žonglérských, kouzelnických až po herecké. Nejedná se zde opět o bezmyšlenkovitou zábavu, protože Trautman hravě poukazuje i na (americkou)
posedlost střílením. Sám Michael Trautman svou
kariéru začínal jako mim a v současné době vy-

stupuje po celém světě. Večer v Divadelním klubu
vystoupila Finka Heli Vätääinen s „finskou burleskou“ Twist & Shout, kde s ironickým nadhledem
své klaunské postavy přiblížila téma člověka, společnosti a fyzického handicapu – skoliózy. Stejně
tak pokroucená byla i její show, která klouzala
mezi smutnou a zábavně laděnou polohou, čímž
zasáhla nejednoho diváka. Twist & Shout bude
možné vidět v listopadu v Paláci Akropolis.

Světové špičky klasické pantomimy
Bodecker a Neander
Marek Zelinka a Anton Eliáš – SYNovial, fyzický tanec s prvky nového cirkusu, odstartoval další
festivalový večer. SYNovial vypovídá o mužích
a o tom, jaké je to být opravdovým mužem či „chlapákem“. Především je ale o přátelství, jak jednoduše jde zničit a jak chutná ponížení. Tento diváky
i kritiky oceňovaný počin můžete pravidelně vídat
na pražských scénách. Druhé a zároveň čerstvé
představení bylo Heydrich od Alexeje Byčka. To
vzniklo jako filozofická otázka o člověčenství, která je v dnešní době tak palčivá. Podívat se z politického i humánního hlediska na člověka, jako byl
Heydrich. Nastolit si otázku manipulace vůči sobě
i vůči druhým. A právě toho využívá i Byček, který se nebojí vstupovat mezi diváky a v ukotvených
strukturách s nimi improvizovat. (O obou představeních si můžete přečíst více v recenzi L. Petiškové
na: www.tanecniaktuality.cz/heydrich-synovial-z-festivaloveho-zapisniku-mime-fest-2015/.)
Témata, která předchozí dny přivedla diváky
Mime Festu k zamyšlení a k diskusím ohledně
například sexuality, společnosti či válek, určitě
naboural čtvrtý den. Konkrétně Okidok se Slips
inside. Benoît Devos a Xavier Bouvier, dva excelentní klauni z Belgie. Co tato dvojice předvádí, je
opravdu neuvěřitelné a těžce popsatelné. Dva chlapíci si blbnou na jevišti s tím, že skvěle herecky dotvářejí své fyzické dispozice, a utvářejí tak odlišné
charaktery postav. Nemusíme rozumět, nemusíme
si nic myslet, jenom se bavíme. Avšak že zábavu
nevytvářejí jen tak lusknutím prstů, ale jsou za
tím vším roky dřiny, nás přesvědčuje neutuchající
smích publika. Mimo jiné oba zvládají akrobatické
kousky, především párové akrobacie, které předvádějí svébytným komickým způsobem. Okidok se
takto bezkonkurenčně stal hitem celého Mime
Festu a vysloužil si i ovace ve stoje. Po jeho představení se nám už moc nechtělo nic jiného vidět,
protože dobrá nálada panovala jednoduše všude.
To se stalo drobnou nevýhodou pro gruzínský soubor Lilit Company, kteří zahráli Bluff. Jednoduchý
příběh o času, lidstvu a Adamovi a Evě sice nepřinesl nový pohled na svět, ale určitě diváci ocenili
preciznost a originalitu pohybového ztvárnění. To
působilo jako kombinace mimu corporel a moderního tance. Zajímavý je také fakt, že v Gruzii
existuje Státní divadlo pantomimy a vedoucí souboru Luka Chkhaidze je jeho stálým členem.
Festival se pomalu blíží ke konci a zbývají poslední dva dny, o to však nabitější. Páteční dopoledne si zpříjemnili školáci ve Svitavách, kam jim
v rámci Mime Festu přijela zahrát skupina Mime
Fatale Push the Button. Tato počítačová gameska v rytmech beatboxu je mladému publiku svou

tematikou blízká, a proto je to skvělá cesta, jak
mladistvé nalákat do divadla. V odpoledních
hodinách se už v Divadelním klubu nachystala
Pantomima S. I., tedy pantomima neslyšících,
kteří jsou na Mime Festu již pravidelným hostem.
Uvedli představení Kupé. Večer pak v Tylově domě
zazářila německá dvojice mimů Alexander Neander a Wolfram von Bodecker. Jejich repertoár se
pohybuje od produkcí pro děti až po celovečerní
dramata. Do Poličky však přivezli program Déjà-vu?, který se skládá z etudové tvorby obou umělců. Každý divák si tak přišel na své, protože mohl
vidět jak kousky poetičtějšího rázu, tak komické
skeče. Tito úžasní mimové vás nadchnou svou
dokonalou technikou, herectvím, ale především
osobitostí, se kterou tyto drobné příběhy vyprávějí. V každém kroku, postoji, pohledu se zrcadlí vše,
aniž je řečeno jediné slovo. Je to neskutečná vášeň,
kterou pro toto umění oba planou. Mistři klasického mimu si taktéž vysloužili ovace vestoje. Krásné
zakončení pátečního večera.
O sobotní program se pak postaral kouzelník Aleš Hrdlička, který vytvořil program především pro děti, se svým představením WAA-BA!.
Diváci se poté mohli přemístit rovnou na náměstí,
kde pro ně byl připraven Balkán v podání Mime Fatale společně s kapelou Circus Problem. Balkán je
inspirován cikánskými pohádkami a cestováním
za štěstím, které je nabité tancem a energií. Když
se však na konci cikánky zadusily falešným zlatem,
rozeběhly se ho sbírat děti a v tu chvíli, jako obrázek dnešní společnosti, působila inscenace až
mrazivě. V rytmu balkánské dechovky, s nostalgií
odjíždějí všichni dodávkou z náměstí, a diváci tak
dostávají impulz k tomu, aby se vydali zpět do divadla. V Tylově domě vrcholí přípravy očekávaného Mime eveningu. Závěrečné představení se skládá z etud účinkujících Mime Festu a každý rok je
téměř vyprodáno. A co se stane dvakrát, zaručeně
se stane i potřetí, tedy třetí ovace vestoje, po němž
následuje rozlučkový večírek.
V Divadelním klubu je nachystaný raut pro
všechny účastníky a i veřejnost si přijde na své. Sobotní večer ještě jednou rozezní balkánské rytmy
v podání kapely Circus Problem. Tito pánové nenechají nikoho jen tak sedět v koutě, smršť energie,
která zaplaví celé okolí, končí nad ránem, kdy se
naposledy ozývá letos tradiční bouchání tequilly
o stůl: „PO-LIČ-KA!“
Psáno z dění na Mezinárodním festivalu pantomimy Mime Fest, 14.–19. září 2015, Polička.
Autor: Kateřina Votočková

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Městská knihovna
Úterý 3. 11. – Divadelní
klub od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Manufaktura +
Místnost
LiStOVáNí poprvé uvede
dvě knihy v jednom představení, a to příběhy švédského spisovatele a herce
Jonase Karlssona. Můžete se tak těšit na švihlou
skandinávskou psycho-grotesku! Předprodej
v knihovně. Vstupné 50/100 Kč. Účinkují: Věra
Hollá, Lukáš Hejlík a Gustav Hašek (alt. Pavel
Oubram).
Neděle 15. 11. – Divadelní klub od 18.00 hod.
Memoria_Polička: Kavárna paměti – 17. listopad 1989
Vzpomínkové setkání a beseda o listopadových
událostech roku 1989 v Poličce.
Od 20.00 hod.: Listopad očima Františka Čuňase Stárka. Archivní filmy a dokumenty v podání
kronikáře českého undergroundu a pracovníka
ÚSTR. Vstupné zdarma
Středa 18. 11. – Divadelní klub od 20.00 hod.
Tajemství zlatého nacistického vlaku
Přednáška v podání Milana Zachy Kučery, specialisty na historické záhady a hledání pokladů.
Byl skutečně objeven legendární zlatý vlak v tunelu v polských horách?
Vstupné 40 Kč

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
14. 11. – Svatohubertská zábava – od 20.00 hodin v Sokolovně.
K tanci a poslechu hraje skupina
Qwalt, připravena je tradiční myslivecká kuchyně.
Vstupné 50 Kč, všechny vstupenky budou zařazeny do losování o zajímavé zvěřinové ceny.
27. 11. – Vernisáž výstavy betlémů – v 17.00 hod.
v Komunitním sále MFD. Připraven je doprovodný program žáků ZUŠ Bystré. Výstava potrvá do
6. ledna 2016.
28. 11. – Rozsvícení vánočního stromu – od
17.00 hod. před informačním centrem. Těšit se
můžete na pěvecké vystoupení ZUŠ Bystré, stánky s vánočními výrobky, Ježíškovu poštu a další
program.
Dolní Újezd
14. 11. – Pouťová sousedská beseda
Vítáno retro oblečení 50. – 60. léta, hraje The
Pink Panthers a DJ Tomáš Janků, vstupné 100 Kč,
pro každého je připravena káva s buchtičkou. V sokolovně pořádá od 20 hod. Sokol DÚ.

Úterý 24. 11. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Co je člověk? (přednáška Ivany Fridrichové-Sýkorové)
Kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme?
Odpovědi nabídneme v naší první přednášce věnované vzniku člověka a jeho kultuře. Tímto tak
zahájíme cyklus přednášek o nejstarší minulosti
lidstva. Vstupné zdarma
Listopadové výstavy věnujeme hned dvěma tématům: hororu a poličskému listopadu 1989:
od 1. listopadu: Horor v knihovně (projekt žáků
ZUŠ)
od 9. listopadu: Poličský listopad 1989
Listopadový tematický koutek – Horror stories
Hlavním žánrem se pro listopadový tematický koutek stává horor. Vašimi společníky se tak
v sychravých ponurých večerech stanou děsuplné
historky, záhady a jiné napínavé příběhy.
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29. 11. – Rozsvěcení vánočního stromu
V 17 hod. před ZŠ Dolní Újezd
Jedlová
21. 11. – Vánoční prodejní výstava
Od 13. do 18. hodin, v Sokolovně v Jedlové.
Kontakt pro prodejce: 605 432 433 (volat po
15. hodině)
Litomyšl
7. 11. (9.00-18.00) – 8. 11. 2015 (10.00-17.00) Astrovíkend – esoterický festival
Zámecký pivovar, Litomyšl
Porady s léčiteli, astrology a dalšími představiteli esoterických disciplín, kteří vám pomohou
v řešení problémů osobního i zdravotního charakteru.
27. 11. – Tata/Bojs – od A do B Tour 2015
od 20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
Koncert. Vstupné: 300 Kč (předprodej v IC Litomyšl nebo www.ticketstream.cz)
29. 11. – Adventní trh a Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
Zámecké návrší, Litomyšl
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením, hudební doprovodný program na podiu. V 17.00 hod.
proběhne slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Sebranice
7. 11. – Odhalení a vysvěcení Schlesingerovy
kaple – setkání u kaple sv. Anny v osadě Vysoký
Les ve 14 hodin.
14. 11. – od 17.00 hod. den otevřených dveří nově
zrekonstruovaného bufetu v KD Sebranice, od
18.00 hod. Louis Armstrong live (František Procházka) a vzpomínka na 30. léta s přehlídkou dobových klobouků. Dobové oblečení nebo klobouky
posluchačů jsou vítány. Vstupné dobrovolné.
29. 11. – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – od 16.30 hod. u kapličky na Pohoře.

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

Černé drátování
- kurz pro dospělé (10 lekcí)
Termín: čtvrtek první schůzka 5. 11.
Čas:
17.00 - 19.00 hodin
Cena:
500 až 700 Kč (podle počtu přihlášených)
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Ing. Ivan Šouta - zkušený budislavský dráteník
Přihlášky: do 1. 11.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352,
736 761 281
Čertovo světýlko
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 5., 19., 26. 11.
Čas:
15.30 - 17.00 hodin
Cena:
80 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 3. 11.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Kalendář fantazie
Výtvarně kreativní dílna pro děti
od 1. třídy. Vyrobíme si kalendář
podle své fantazie, kalendář může
sloužit jako dárek k Vánocům pro
své nejbližší.
Termín: každý pátek - 6. 11., 20. 11., 27. 11.
Čas:
15.30 – 17.30 hod.
Cena:
90 Kč
S sebou: vlastní fotografie (své, maminky,
tatínka, sourozence, babičky, dědy,
společné, fotečky kamarádů, různé
samolepky a jiné)
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Broučkování se světýlky
Tradiční akce pro malé i velké,
babičky, dědečky, jednoduše pro
všechny. Procházka nočním Městským parkem v Poličce doprovázena
tajuplným, hravým, příjemným zážitkem. Možnost zakoupení vodního
lampiónku (cena 30 Kč)
Termín: sobota 7. 11.
Čas:
16.00 hod.
Začátek: vstup do parku od elektra Kelvin
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Akce je financována Spolkem kruhu
při SVČ Mozaika Polička.
Hezký den
- tvořivá dílna pro děti od 4. třídy
Vyrobíme si deštnou hůl, dřevěnou
zvonkohru, zarelaxujeme a zabubnujeme na bubínky s Vladimírem.
Termín: úterý 17. 11.
Čas:
9.00 - 15.00 hodin
Cena:
120 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 12. 11.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Prkénko radosti
- tak trochu kutilská dílna pro děti
od 1. třídy. Dekorativní zdobení dře-

věného prkénka vypalovačkou na dřevo
a použití ubrouskové techniky.
Termín: středa 18. 11.
Čas:
14.00 - 16.00 hodin
Cena:
30 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 18. 11.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Andělka

- keramická dílna pro studenty a dospělé
Vyrobíme si svého anděla a jmenovky
na dárky.
Termín: 19., 26. 11. a 10. 12.
Čas:
17.30 - 19.30 hodin
Cena:
220 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 12. 11.
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

Dřevěný stromeček
- kutilská dílna pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si krásný moderní stromeček
na zeď z dřevěných koleček.
Termín: středa 25. 11.
Čas:
14.00 -16.00 hodin
Cena:
50 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 23. 11.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Adventní svícen
- aranžování pro děti od 1. třídy
Termín: pátek 27. 11.
Čas:
14.00 - 15.30 hodin
Cena:
100 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: do 15. 11.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352, 736761281
Advent s Álou
-aranžérská dílna pro studenty a dospělé
Přivítejme společně advent a vytvořme
si dekorace z přírodních materiálů
a živých květin
Termín: sobota 28. 11.
Čas:
10.00 - 13.30 hod.
Cena:
450 Kč
S sebou: kulatý věnec, skleničky (např. přesnídávkové – očištěné), větévky, své dekorativní ozdoby – drobné baňky, přírodní, atd.
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 19. 11.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281
S čerty nejsou žerty
- tvořivá dílna se dřevem pro děti od
1. třídy
Termín: úterý 1. 12.
Čas:
15.00 - 16.30 hod.
Cena:
35 Kč, s členskou kartou 30 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 27. 11.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352, 736 761 281
Vánoční zvonění
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Vyrobíme si vánoční zvonkohru z keramiky a papírová přáníčka.
Termín: čtvrtek 3., 10., 17. 12.

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

Čas:
Cena:
Místo:
Přihlášky:
Info:

16.00 - 17.30 hodin
90 Kč
SVČ Mozaika
do 20. 11.
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

Vánoční Vídeň
Termín: pátek 4. 12.
Cena:
650 Kč - zahrnuje dopravu autobusem, průvodce, pojištění CK
Přihlášky: s platbou do 16. 11. na www.mozaika-policka.cz, nebo CK KO-TOUR
Info:
Irena Chroustovská, 605 431 034
Podrobný program naleznete na
www.mozaika-policka.cz
Mikuláš, pekelný mariáš
- tradiční akce pro děti, rodiče,
prarodiče…
Pekelné čekání na příjezd Mikuláše…
Termín: sobota 5. 12.
Čas:
16.00-17.00 hod.
Místo:
Náměstí Palackého Polička
Přihlášky: bez přihlášek
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Akce je financována Spolkem kruhu
při SVČ Mozaika.
Hedvábná lampa
- dílna pro studenty a dospělé
Termín: středa 16. 12.
Čas:
16.00 – 20.00 hod.
Cena:
450 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Přihlášky: 27. 11.
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Pro školy
Tvořivé techniky a použití přírodních
materiálů nejen ve výtvarné výchově
Odpadový materiál
Inspiromat nápadů pro tvoření s dětmi formou tvořivých dílen.
Termín: pátek 13. 11.
Čas:
13.00 - 19.00 hod.
Cena:
350 Kč/kurz je akreditovaný
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Lektor:
Dáša Procházková, Zdeňka Švecová,
Alena Hejduková
Informace a přihlášky: Irena Chroustovská,
605431034
Vzdělávací seminář v rámci projektu
Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí.
Já a moje mandala
- určeno pro děti mateřských
a základních škol. Děti si vyzkouší
hru na bubny djembe, které dokáží
uvolnit napětí, stres a hyperaktivitu, stmelit kolektiv a nabít novou
pozitivní energií. Potom si vytvoří
mandalu, kterou si odnesou domů.
Termín: říjen, listopad, prosinec
Cena:
40 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Info:
Blanka Faltýnková, Poutník Vladimír, 461 725 352, 736 761 281
Akce je ve spolupráci se Spolkem
kruhu při SVČ Mozaika.

13

Z římskokatolické
farnosti

Novinky z hradu Svojanov

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 začátkem prosince se scházíme slavit mši sv. právě na
tomto místě. Mše svatá bude 2. 12. v 18.00 h.
Adventní věnec
Většina z nás horečně nakoupí nebo vyrobí adventní věnec. 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. Světlo rozlévající se z hořících svící, které
se postupně zapalují v průběhu 4 adventních týdnů, vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“.
V letošním roce bude 1. neděle adventní
29. 11. Při všech mších sv. i té sobotní 28. 11. si
můžete přinést do kostela adventní věnce a budou
vám požehnány.
Anna Navrátilová, pastorační asistentka

O kolektivizaci
Beseda s Mgr. Jiřím Urbanem, Ph.D.: „Cesta
k prosazení kolektivizace venkova v Československu“ v úterý 24. listopadu od 18:00, Centrum
Pontopolis.
Málokterá událost minulosti se tak často a v tolika sférách promítá do dnešní přítomnosti jako
právě kolektivizace venkova v Československu,
která během deseti let radikálně změnila podobu
zdejší vesnice. Tento násilný proces zrušil soukromé vlastnictví půdy, nenávratně narušil mezilidské vztahy, zásadně porušil uvědomění si závislosti člověka na přírodě a negativně zasáhl do tváře
krajiny. Komunistický režim si dle své ideologie
„třídního boje“ vytvořil nepřítele, kterým se stal
soukromý rolník, kterého musel připravit o půdu,
majetek a především o jeho nezávislost. Během
těchto let bylo ze svých domovů vyhnáno na deset
tisíc selských rodin, další tisíce lidí byly uvězněny,
někteří z nich i popraveni.
Touto stinnou etapou našich dějin nás provede
Jiří Urban, historik a odborný pracovník Ústavu
pro studium totalitních režimů, který je předním
českým specialistou na kolektivizaci venkova. Na
svém kontě má desítky odborných článků, studií
a monografií. Jeho kniha „Venkov pod kolektivizační knutou“ vzbudila velký ohlas jak v odborných kruzích, tak mezi širokou veřejností.
Akci pořádá spolek Pontopolis za podpory města
Poličky a Pardubického kraje.
-mj-
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Kontrolní výbory si vyměňovaly
zkušenosti na hradě
Svojanov – Středověké sídlo si pro svou pracovní
poradu vybraly kontrolní výbory Poličky a Svitav. Po
diskuzi nechyběla ani příjemná prohlídka hradu.
Členové kontrolního výboru města Polička se sešli
s kolegy ze Svitav v romantických prostorách hradu
Svojanov. S nápadem uspořádat toto setkání právě
na historickém sídle přišel tajemník poličské radnice
a člen svitavského výboru Bohuslav Břeň. „Členové
kontrolních výborů obou měst se vzájemně poznají.

Tyto vztahy se mohou hodit i v jiných sférách. Navíc
se ujednotí i potřeba, co mají výbory kontrolovat,“
naznal Bohuslav Břeň.
Pracovní setkání se neslo v přátelské atmosféře.
Ladislav Scheib, předseda kontrolního výboru města Polička, přivítal členy kontrolního výboru města
Svitavy v čele s jeho předsedou Miroslavem Sedlákem a také členy kontrolního výboru města Polička.
Miroslav Sedlák za pozvání poděkoval. „Setkání je
prvním okamžikem, kdy si můžeme vyměnit názory a poznatky, jak, kde, co funguje. Mohla by vzniknout nová tradice,“ poznamenal Miroslav Sedlák.
Hlavní náplní činnosti kontrolních výborů je
provádění kontroly plnění usnesení zastupitelstva
a rady města a kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem a městským úřadem na úseku
samostatné působnosti. Kontrolní výbor podle zákona plní i další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města.
Kolegové z obou měst si tak vyměňovali názory na
jednotlivé záležitosti, které z jejich pozice vyplývají.
Diskutovali. V některých věcech se utvrdili, v jiných
získali nové poznatky. Shodli se i v tom, že občas na
ně vznáší své požadavky ohledně kontrolní činnosti
i samotní občané. Členové výborů mají stejné zkušenosti s tím, že lidem jen těžce vysvětlují rozsah své
činnosti a kompetence. Kontrolní výbor totiž může
jít jen tak daleko, kam dovolí zastupitelstvo a samozřejmě zákon.
Podle poličského předsedy kontrolního výboru setkání přineslo pozitiva. „Jsou drobnosti, u kterých je
základ daný. Ale jsou další věci, kde se naše práce
liší. My některé věci kontrolujeme na začátku, než se
zpustí. Snažíme se zachytit potencionální problém.
Když nějaký vyvstane, řešíme jej pak dodatečně.
Kolegové to dělají trošku jinak. Určitě nás to povede k zamyšlení. Řekl bych, že ve Svitavách provádí
kontroly možná i víc do hloubky,“ konstatoval Ladislav Scheib.
V Poličce mají trvalý úkol kontrolovat dotace organizací. Členové výboru se dohodli také na kontrole
skutečných nákupů věcí z projektů a skutečném využití peněz z dotací. Kontrolují každý bod usnesení
před schválením. Bohuslav Břeň doplnil, že v Poličce rovněž kontrolují splnění účelu dotace, tedy zda
měla smysl.
Ve Svitavách kontrolují přijatá usnesení, dokonce
i to, zda byla přijatá v termínu. Všechny dokumenty, včetně smluv, a to i u projektů, mají k dispozici
v elektronické podobě, mohou se tak do nich podívat
a kontrolovat je. Kontrolují rovněž ohlášení výběrových řízení, lhůty, či změny v projektech.
Všichni zúčastnění hodnotili společné setkání na
hradě pozitivně. Dalším akcím laděným v podobném duchu se nebrání. Rádi se zúčastní i seminářů,

které jejich znalosti v oboru rozšíří. „Podstatné je
to, že jsme mohli poznat někoho jiného s podobným
zaměřením v sousedním městě. V každém případě jsme si řekli některé drobnosti, co děláme jinak.
Myslím si, že je to postupný krok k tomu, abychom
na konci fungovali tak, jak si funkci kontrolního
výboru představuje zákon. Z tohoto titulu je toto setkání prospěšné pro obě strany. Aspoň tak jsem to
vnímal,“ uvedl svitavský předseda Miroslav Sedlák.
Jednání na hradě bez prohlídky? Určitě ne. Všichni společně se na závěr vydali za poznáním historie
hradu Svojanov. Speciální okruh pro účastníky
setkání připravil kastelán hradu Miloš Dempír. Památkou je sám také provedl. Seznámili se tak s hradním palácem, který připomíná život na Svojanově
v 19. století, s domem zbrojnošů, ale i právem útrpným v mučírně.
Přijeďte na hrad! Vraťte se do doby
Františka Antonína Haasche
Pracovníci hradu připravili na listopad další zpestření. Návštěvníky památky čekají populární večerní
prohlídky. Tentokrát přijede poslední soukromý majitel hradu s chotí.
„Přijdeme s příběhem Františka Antonína Haasche a jeho manželky Caroliny, kteří hrad vlastnili
do roku 1910,“ uvedl kastelán hradu Miloš Dempír.
Oblíbené empírové prohlídky návštěvníky opět
vtáhnou do děje. „V každém místnosti se odehraje
určitá epizoda. Hraný příběh představí období, kdy

manželé Haascheovi poprvé navštívili své sídlo po
jeho obnově,“ upřesnil kastelán. Nebude tedy chybět
panstvo, ani služebnictvo.
Prohlídky trvají devadesát minut, první začíná
v 18.45 hodin. Podle Miloše Dempíra budou kombinované, takže místo tří jich hradní hrdinové odehrají
hned šest. „Průvodkyně v rolích vypravěček budou
oproti gotickým prohlídkám dvě. Skupiny budou
vycházet po čtyřiceti pěti minutách,“ vysvětlil kastelán.
Jak už bývá zvykem, kdo chce mít jistotu, že mu
příběh hradních pánů neunikne, měl by si vstupenky rezervovat předem, a to na telefonním čísle:
461 744 124 nebo na e-mailu: info@svojanov.cz.
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Ministryně přespala na hradě
Svojanov – Jeden z nejstarších hradů v České republice neláká jen běžné turisty. Poznání jeho historie, ale i odpočinek zde hledají rovněž politici.
Také ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová –Tominová zavítala na hrad Svojanov.
Pracovně navštívila Poličku, a tak si nenechala ujít
ani výlet na jednu z nejoblíbenějších památek Pardubického kraje. Lákal ji totiž pobyt na hradě. „Paní
ministryně si se zájmem prohlédla všechny vnitřní prostory hradu. V loveckém salonku si nechala
představit i projekt na zpřístupnění hradu zrakově
a sluchově postiženým návštěvníkům,“ informoval
kastelán hradu Miloš Dempír.
Michaela Marksová –Tominová využila příležitost
a na hradě přenocovala. Přiznala, že se jí spalo velice
dobře. Ministryně si hrad bude moci připomenout
i doma. Od Miloše Dempíra dostala jako dárek knihu Hrad Svojanov a stolní kalendář na rok 2016 s fotografiemi památky.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Betlémy
Betlémáři Poličska spolu s pořádajícími složkami vás srdečně zvou na následující adventní a vánoční akce a výstavy betlémů na Poličsku a okolí.
Korouhev u Poličky – srdečně zve na Adventní
výstavu spojenou s výstavou betlémů v kulturním domě v sobotu a neděli 21. a 22. listopadu. Po
oba dny je výstava přístupná odpoledne od 14 do
18 hod. www.obeckorouhev.cz.
Kamenec u Poličky – srdečně zve do spolkového
sálu obecního úřadu na tradiční XII. vánoční výstavu, která bude zahájena v sobotu 28. listopadu
ve 14 hod. a potrvá do neděle 6. prosince. Výstava
je přístupna takto: pondělí až pátek 15 – 18 hod.,
sobota a neděle 14 – 18 hod., jinak po dohodě na
OÚ Kamenec. www.obec-kamenec.cz
Banín u Svitav – MO KDU – ČSL pořádá v místním kulturním domě již tradiční XI. výstavu betlémů, která bude slavnostně zahájena v sobotu
28. listopadu ve 14 hod. a potrvá do 27. prosince.
Přístupná bude vždy v sobotu, neděli a o svátcích
14 – 17 hod., jinak po dohodě tel.: 731 872 567.
Bystré u Poličky – Město Bystré a kulturní komise ve spolupráci se Spolkem českých betlémá-

řů pořádají v Multifunkčním domě v Bystrém
výstavu betlémů, která bude slavnostně zahájena
v pátek 27. listopadu v 17 hod. a potrvá do 6. ledna 2016. Otevřeno bude v sobotu 28. listopadu 14 –
19 hod. (rozsvícení stromu), ve čtvrtek 31. prosince, v pátek 1. ledna 2016, o sobotách a nedělích
9 – 11 a 14 – 16 hod., ve středu 23. prosince 14 –
16 hod., ve čtvrtek 24. prosince zavřeno, www.
bystre.cz. Jinak po dohodě na IC tel. 468 008 161,
mobil: 775 721 241.
Svitavy – Městské muzeum a galerie ve Svitavách a Betlémáři Poličska pořádají VII. regionální výstavu betlémů a autorskou výstavu z tvorby
a sbírek výtvarnice Jarmily Haldové. Vernisáž se
uskuteční v neděli 29. listopadu v 15 hod. Výstava
potrvá do 17. ledna 2016, www.muzeum.svitavy.cz.
Otevírací doba je úterý až pátek 9 – 12
a 13 – 17 hod., sobota a neděle 13 – 17 hod.,
24. prosince 13 – 17 a 22 – 24 hod.,
25. prosince – 3. ledna 2016 13 – 17 hod.
Řezbářské odpoledne
4. adventní neděle 20. prosince.

Degustace
čokolády
Při příležitosti 10. výročí vzniku Ekocentra Skřítek jsme pro
vás připravili přednášku o původu, historii a zpracování čokolády spojenou s její degustací.
Akce se koná 26. 11. v 19 hodin
v Divadelním klubu. Přednáškou nás budou doprovázet Ing. Vladimír Trepera
a Pavlína Svobodová z Chocolaterie Willy & Pauli,
kteří právě zahájili výrobu vlastních čokolád přímo z kakaových bobů!
Máte ojedinělou příležitost ochutnat nejkvalitnější čokolády. Přirovnala bych to k vínu – nebudeme chutnat obyčejné čokolády (krabicáky), ale
opravdu kvalitní výrobky (ledová, slámová a výběrová vína).
Náplň přednášky:
• původ a historie čokolády
• seznámíte se s nejlepšími světovými výrobci
čokolády
• ochutnáte luxusní čokolády z dílen skutečných mistrů tohoto oboru
• vliv čokolády na zdraví
Tento zážitek je určen pro všechny, kteří chtějí
nahlédnout do tajů zrodu pravé čokolády a kteří se
chtějí nechat unášet nádhernými vůněmi a rozmanitými chutěmi.
Degustace výběrových čokolád je originálním
zpestřením předvánočního času a také zajímavým
nápadem pro setkání s přáteli, či opravdu sladkým
dárkem.
Vše bude doprovázet multimediální prezentace.
Vstupné 150 Kč (neváhejte, většinou se cena pohybuje v rozmezí 200 až 400 Kč). Po přednášce
bude čas i na dotazy a možnost pořídit výborné čokoládové dárky – výběr z mnoha druhů čokolád (ze
zkušenosti doporučuji lanýže za bezkonkurenční
cenu) či ochutnat horkou čokoládu.
Tentokrát je potřeba se předem přihlásit do
24. 11., kvůli zajištění dostatečného množství čokolády, na telefon 731 563 819.
Přijďte prožít nevšední zážitek - uvidíte, ochutnáte, ucítíte.
Srdečně všechny zvu.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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Zákrejsova Polička 2015
…A každý tu něco zanechává, slzu či úsměv, pocit
jako útlý vlas. Tak je tomu. Květ opadává - divadlo
zůstává v nás.
Přijali jsme toto zahajovací nostalgické vyznání
básníka k divadlu od přítele Jarmila Feltla a vskutku: při pohledu na letošní program k Zákrejsově
Poličce můžeme se nadít všeho: úsměvů, slz a pocitů.
Nevím kdy a proč dostala Anežka přídomek kultovní, ale rozhodně se hodila k uvedení jak této

Orfeus a Euridiké
Jak to uvést; dva příběhy, jedna tragedie nebo dvě
tragedie, jeden příběh? Vezmu-li příběh mytologický a příběh současný, sečtou se mi v jednu tragedii,
vezmu-li dvě lidské tragedie ústící v jeden příběh,
dostanu obraz neodvratného osudu. Na něj věřili jak
starověcí Řekové, tak Římané. A na co věříme my?
Věříme, že si svůj život formujeme sami, odečteme-li
zaklíněnost společenských zákonů a tedy že v rámci
nich jsme sami hybateli svého života.

vlášťňován dobře udělanými příběhy promítanými na plátně a hlavně - rovnocennou složkou jsou
vystoupení tanečního souboru se sólisty vedeného Hanou Malíkovou. Z početného obsazení by se
mi nelehce jmenovaly výkony jednotlivců, protože
bych někoho nejmenoval a tím ublížil. Nejlépe by
bylo opsat program představení a tak kdo byl na
představení a má jej, má na co vzpomínat, kdo
představení neviděl, podívejte se, kdy bude k vidění.

Anežka

Kytice

S čerty nejsou žerty

přehlídky divadelních souborů, tak hlavně jako
důstojné připomenutí podstatných událostí města
při jeho slavném třičtvrtětisíciletém výročí.
Po dvou letech se nám Anežka vrátila na scénu
ve stejné výpravě a až na výjimky se stejnými herci.
Tragické události a intolerance zúčastněných aktérů sunou děj hry podle pravidel antické tragédie.
Na scéně však má kolize jinou podobu. Přichází
bezčasí. Diváku, jenž jsi byl přítomen, věz žes byl
účastníkem úkazu velmi neobvyklého, dalo by se
říci, zážitku vskutku neobyčejného. V této pauze ticha jsem čekal, zda neuslyším rány, obracejícího se
Františka Zákrejse v hrobě. Leonardo da Vinci ve
svých poznámkách říká: „Nicota je jednou z nejpodivuhodnějších věcí na světě. Sídlí v čase, rozprostírá své údy do minulosti i do budoucnosti. Nemá
střed a jeho hranicemi je nic. Nic a prázdno je prý
jedna a táž věc se dvěma jmény, která se vyslovují,
ale ve skutečnosti neexistují…“ Aniž by se co řeklo,
bezčasí pak skončilo, hraje se dál a obecenstvo bohatší o nový zážitek, pozorně sleduje tragický průběh spějící k Anežčině kritickému konci. Katarzí
této hry je, že do konečného přístavu doplula, a že
sympatické diváctvo odměnilo všechny účinkující
dlouhým a uznalým potleskem. I my děkujeme.
Anežko, sbohem.

Orfeus a Euridika
A najednou se setkáme s inscenací bysterské ZUŠ,
která nám předloží dvě paralely, z nichž každá s různými lidskými peripetiemi nakonec vyústí v jediné
poznání: Osudu neunikneš. Postaví se mu jak Orfeus tak mladík s kytarou, chránící svou tajnou lásku
před drogami; svůj osud musí naplnit. Tak je psáno.
Přes tragický námět v inscenaci najdeme mnoho minipříběhů pozitivně laděných. Děj je oz-

Kytice
Je to v našem divadelnictví taková ambivalence:
hrát autorské divadlo, spjaté s původními aktéry,
či ne? Tato otázka tu byla při uvádění her Voskovce a Wericha a jen skuteční odvážlivci se na tenký
led tohoto rizika tehdy pouštěli. Dnes už je situace
jiná, přímých pamětníků je málo. Obdobně je to
se semaforskou Kyticí. Prémiéru měla v roce 1972
a o čtyři roky později byla hrána v Tylově domě
v Poličce – samozřejmě s hlavními postavami Jiřím Suchým jako Poustevníkem, Otcem z Polednice či Lesů pána, Josefem Dvořákem a jeho Vodníkem, s Hanou Zagorovou jako Bludičkou a nesmím
zapomenout na Jitky Molavcové Dorničku ze Svatební košile. Neuvádím všechny známé herce, ale ta
Dornička obohatila českou zásobu sloganů o další:
„A coDorka? Co, codorka?“ nebo z Vodníka Dej sem
dítě, dej sem dítě!
S tímto vědomím nastudoval Divadelní soubor
Hýbl z České Třebové svou Kytici. Tak jak je v semaforské inscenaci šest balad tak i zde. Režisér
a herci měli dost prostoru k tomu, aby si balady
přizpůsobili k obrazu svému. Kde to shledali jako
účelné, příslušnou scénu provzdušnili jak písněmi
s kytarou, tak slušivými kostýmy let šedesátých, co
reminiscencí na původní Semafor a bylo to pěkné,
věru pěkné a milé představení.
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S čerty nejsou žerty
Slovácké cifrování je zařazeno na seznam světového kulturního dědictví a myslím, že stejně tak by
na něj mělo být zařazeno české pojetí pekla. Ta jeho
přihlouplá dobrotivost je nezaměnitelným znakem
pohádek Němcové, Drdy, ale i těch novějších.
Stejně tak uchopil toto téma Ochotnický divadelní
soubor Vířina, inspirovaný filmem Hynka Bočana
podle Boženy Němcové. Téma bylo pro herce příležitostí uplatnit svou hravost v jednotlivých rolích
a z pódia vyzařovala ta pravá ochotnická radost zahrát svou roli i předvést se v ní. Režisérka tomu byla
zřejmě nakloněna a tak jsme také brali scény poněkud časově předimenzované i vojácké, kde se komika
soustředila víc než na děj na vděčné hrátky s kvérgrify. Plné hlediště dospělých, ale i dětských diváků se
u toho bavilo a nevadila jim ani někdy nesrozumitelná mluva některých aktérů stejně jako pekelné zvuky
od zvukaře na začátku hry, měnící úvodní komentář
v téměř neluštitelnou hádanku. Po šťastném pohádkovém konci nastal pro všechny účinkující další překvapující závěr, kdy zůstávali v údivu nad dlouhým
hlasitým a srdečným potleskem s několika oponami.
Příště: Tři veteráni, Dobře rozehraná partie
A. Klein, foto P. Klein

Pěstouni – stále žádáni
U pěstounů na přechodnou
dobu zazvoní telefon: „Dobrý den,
tady paní Novotná z Pardubického kraje, máme pro vás holčičku!
Jste připraveni?“
„Ano, samozřejmě, už se s manželem nemůžeme dočkat,“ odpovídá a bere si papír a tužku, aby si zapsala další informace.
„Jde o roční holčičku, která se jmenuje Růženka.
Je jí 10 měsíců a v současné době je v Klokánku
v Chomutově. Holčička je mírně podvyživená,
ale jinak moc šikovná a zdravá,“ pokračuje sociální pracovník. „Bylo vydáno předběžné opatření, které vám předá soudní vykonavatel zítra ve
14 hodin v Chomutově v Klokánku… Je pro Vás
reálné být zítra v Chomutově?“ zjišťuje pracovník z úřadu.
„Ano, já nemám problém, ale manžela asi tak
narychlo neuvolní z práce. Zaskakuje i za kolegu,“ přemýšlí nahlas pěstounka.
„Kdo je Vaše doprovázející organizace? Pomáhá Vám s převozem?“ ptá se úřednice.
„Charita Polička. Jsme domluveni, že nám pomohou vyřídit dokumenty. Jeden pracovník nás
doprovodí, což je fajn, když teď manžel nemůže.
Takovou dálku s dítětem…“
„Kontaktujte tedy Charitu v Poličce a předejte
jim potřebné informace co nejrychleji. Přeji hodně sil a porozumění s Růženkou.“
Takto může vypadat rozhovor, kdy začíná pěstounům na přechodnou dobu jejich služba. Tato
forma pěstounské péče (PP) je nově podporovanou formou pěstounství, kdy je dítě do náhradní
rodiny svěřeno na maximální dobu jednoho roku.
PP na přechodnou dobu je určena dětem, které
potřebují pomoc pěstounů jen na několik týdnů

Z činnosti
DPS Penzion

nebo měsíců. Je vhodná pro děti, u nichž je zřejmé, že se brzy budou moci vrátit do své rodiny
nebo naopak, u nichž je jisté, že se do rodiny neU příležitosti Mezinárodního dne seniorů
vrátí a budou osvojeny. Pěstouni se starají o dítě
a celorepublikové akce Týden sociálních služeb,
do doby, než je tzv. „právně volné“ a převezmou si
připravil Dům s pečovatelskou službou „Penho noví rodiče – osvojitelé.
zion“ pro seniory a širokou veřejnost několik
Dalším účelem profesionální PP je poskytnutí
zajímavých akcí. Jako první byla Bezpečnost sepomoci dětem, které se ocitly v krizové situaci. niorů v silniční dopravě. Zástupkyně Policie ČR
Pěstoun je speciálně vyškolen k okamžitému při- por. Mgr. Kazairová a zástupce Besipu Ing. Švec
jetí dítěte a zajištění jeho komplexní péče do doby
hovořili se seniory o bezpečném chování z pohlenež tým odborníků pomůže původní rodině za- du chodce a cyklisty a protože někteří posluchajistit bezpečné prostředí pro návrat dítěte domů
či jsou i řidiči byla též připomenuta pravidla pro
nebo zajistí alternativní trvalé řešení (péče u pří- řidiče seniory. Všem bylo také vysvětleno, jak je
buzných, osvojení nebo dlouhodobá PP). Druhou
důležité být v silničním provozu dobře viditelný.
skupinu tvoří PP dlouhodobá, která je nejrozšíře- Součástí besedy bylo i připomenutí, jak se chránit
nější a tradiční formou pěstounství. Většina dětí
před okradením na ulici, ale i doma. Por. Mgr. Kazůstává v náhradní rodině několik let, někdy až
zairová upozornila na některé události z nedávné
do dospělosti, protože zlepšení podmínek v pů- doby v blízkém okolí. Byly promítány i krátké filvodní biologické rodině dítěte se i přes snahu
my s touto tématikou. Jako velmi zajímavou zkusociálních pracovníků z různých příčin nedaří. šenost uvedli senioři možnost vyzkoušet si brýle,
V řadě případů se jedná již o děti starší nebo do- které navozují pocit únavy po 10 hodinové jízdě,
spívající, kteří jsou pěstounskou péčí zachráněny
pocit po pití alkoholu nebo užívání drog. Na závěr
před nutností žít v dětském domě.
byly účastníkům rozdány pomůcky pro zlepšení
Jako doprovázející organizace jsme si vědomi
jejich bezpečnosti na silnici (reflexní pásky, renáročnosti, nezbytnosti, ale také smysluplnosti
flexní tašky, reflexní deštníky, reflexní tyčinky na
pěstounství. Trefně to vyjádřil svými slovy ve- kola).
doucí našeho střediska Pavel Šimon: „Za dobu, co
Cesta za pokladem byl název 8. ročníku Seniorské stopy. Tradičně se akce zúčastnili také sedoprovázíme pěstouny, mě odvaha náhradních
rodin neustále překvapuje. Máme sice s manžel- nioři z Domova důchodců v Poličce. Byly tři trasy
kou tři děti, ale přijmout v podstatě cizí dítě, kte- a samozřejmě tři poklady. Závěr pochodu patřil
muzice a písničkám, malému občerstvení a také
ré prostě je z jiného těsta, si dnes moc nedokážu
představit. Smekám před všemi osvojiteli a pěs- přátelskému popovídání. Vše dobře dopadlo – poklady se našly, bylo veselo a nepršelo. V hale DPS
touny za jejich obětavou a naléhavě potřebnou
„Penzion“ se konala slavností vernisáž výstavy službu“.
S použitím materiálu: „www.hledamerodice.cz“ Naše město. Téma výstavy – výročí založení Poličky. Na vernisáži vystoupil pěvecký soubor PouMarie Muzikářová
pata s panem Hladíkem. Návštěvníci obdivovali
díla z keramiky, papíru, vlny, látek, polystyrénu…
Velký obdiv sklidilo poličské náměstí z keramiky.
Rádi bychom poděkovali autorům děl za jejich
skvělé nápady při své tvorbě, zpěvákům a muzikantovi za krásný umělecký zážitek a návštěvnítí nejen špínu, ale i většinu živin, které naše tělo
kům vernisáže za to, že pomohli vytvořit krásnou,
potřebuje a které přijímáme v potravě, utiší žízeň, slavnostní atmosféru. Díla si můžete prohlédnout
ochladí a osvěží nás, je domovem makro i mikro
v hale DPS „Penzion“. Mnoho užitečných rad vysvěta, umožňuje pomocí plavidel i neplavcům
slechli posluchači na přednášce PhDr. Mgr. Klepřekonávat vzdálenosti mezi dvěma břehy. Ka- vetové - Pomoc pro pečující o své blízké postižené
rel Čapek v Pohádce vodnické krásně vystihl, jak
demencí.
při své cestě v potoku či řece zvoní, cinká, ševelí
Součástí týdne sociálních služeb byl i den otea šeptá, zurčí a bublá, šplouná, šumí, hučí…, což
vřených dveří, při kterém se návštěvníci seznámije zvuk dobrý i pro naši psychiku.
li s prostředím DPS „Penzion“ a s pečovatelskou
Ano, i přednáška Čestmíra Šťovíčka nese
službou, která v tomto domě sídlí. Senioři se také
prostý název „Voda“ a přijdete-li 11. listopadu
sešli při zamykání atria, šikovných ručičkách, na
v 18.00 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika
keramické dílně, při hrátkách s pamětí a samourčitě se dozvíte ještě mnohem více zajímavostí
zřejmě také na narozeninovém zpívání.
o kapalině, která je pro náš život důležitější než
jídlo, bez níž by nemohl existovat na naší planetě
život ve známé podobě. Doufám, že si nemyslíte,
že se tentokrát bude vařit jenom z vody, určitě budete moci potěšit i chuťové buňky.
S vodou máme zkušenosti různé, je dobrým
sluhou a zlým pánem podobně jako oheň, kdo
zažil povodeň, ví, že nelze jen tak utéct. Publius
Ovidius Naso řekl: „Co je tvrdší než kámen, a co
4. 11. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
měkčí než voda? Přece se měkkou vodou rozruší
místnosti
i tvrdost skal.“ O mořské vodě a touze po majetku
10. 11. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
hovoří Arthur Schopenhauer: „Bohatství je jako
místnosti
mořská voda. Čím více se pije, tím je větší žízeň.“
11. 11. Svatomartinské posezení od 14.00 hod.
Alain Bombard v knize Trosečníkem z vlastní
v jídelně Penzionu. Zájemci se nahlásí na recepci,
vůle vyznává: „… vášeň, s jakou dnes bojuji o čis- vybíráme 25 Kč na občerstvení.
tou vodu, proti každému jejímu znečišťování,
18. 11. Literární kavárnička – rádi posloucháte
pochází bezpochyby z obav, aby nám čistá voda, čtenou knížku nebo rádi někomu čtete? Přijďte na
tento základ života, nikdy nechyběla.“
přátelské posezení s knížkou od 14.00 hod. ve spoPřeji vám tedy, abyste se ve svém životě cítili
lečenské místnosti.
25. 11. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
jako ryba ve vodě, aby ta voda byla čistá a netoumístnosti.
žili jste z ní raději vyskočit na břeh. A aby vám
26. 11. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jívoda nechyběla a byla pro vás tím nejoblíbenějším nápojem k uhašení žízně. I to vám pomůže, delně DPS „Penzion“
Na 3. prosince (čtvrtek) připravujeme Mikulášabyste byli zdrávi!
skou zábavu. Vstupenky si budete moci zakoupit
Za Klub zdraví Polička
na recepci DPS „Penzion“.
Hanka Ščigelová

Klub zdraví zve na listopadové setkání
Když si o ní vyhledáte informace v některé
z encyklopedií, uvědomíte si, jak dokonalá ve
své všednodenní dostupné obyčejnosti vlastně
je. Denně se i my sami podílíme na jejím koloběhu a možná si ani neuvědomujeme, jaká byla
její cesta až k nám na náš stůl, do naší sklenice,
ani jak bude probíhat její cesta naší tělem. Voda
je vlastně hodně zvláštní kapalina, jen tak si přechází do různých fyzikálních skupenství, aniž by
se měnilo její chemické složení, báječně rozpouš-

Pozvánka DPS
Penzion
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Nové možnosti
financování

Zprávy z Masarykovy školy

Integrovaný regionální operační program nabízí
široké možnosti pro financování regionální infrastruktury po celé České republice. Výzvy pro podávání projektových žádostí jsou vypisovány průběžně již od července, letos je plánováno celkem
devatenáct výzev, v roce 2016 se počítá s dalšími
téměř padesáti výzvami.
Řídicím orgánem programu je Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR), Zprostředkujícím subjektem je Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Podrobné informace o programu jsou k dispozici na stránce www.dotaceeu.cz/irop. Současně
je v každém regionu k dispozici kontaktní osoba
Centra pro regionální rozvoj, která je připravena
poskytnout informace k programu i k možným
projektovým záměrům.
Kontaktní osobou pro Pardubický kraj je
Ing. Markéta Kupcová, kterou lze kontaktovat telefonicky na čísle 735 157 810 či e-mailem na kupcova@crr.cz.

Centrum Pontopolis
Romský kroužek – tanec, rytmus, zpěv
Lektor: Oto Bunda
Každé pondělí 17.00-18.30 hod.
Každé úterý 16.00-17.30 hod.
Cena 100 Kč/1lekce
Jemná jóga
Přijďte si zacvičit a uvolnit tělo.
Každé úterý od 17.30 hod.
Lektorka: Anna Nádvorníková
cena 1 lekce 80 Kč, délka 1 lekce 60 minut

Zářijové a říjnové soutěže jsou
tradičně ve znamení sportovních aktivit, a to především jednotlivá kola přespolního běhu.
Naše škola letos organizovala
všechny stupně, včetně krajského kola. Přespolní běh proběhl v lesoparku Liboháj, kde se neztratili ani místní běžci.
V souboji poličských škol, Pomezí a Bystrého
jsme v minifotbale žáků 6. – 7. tříd obsadili druhé místo.
Svým výkonem v Přírodovědném klokanu vynikl Marek Dittrich, který získal náskok na druhého Jana Kastnera 11 bodů. Třetí skončila Adéla
Laštovičková, 75 bodů, všichni 9. A.
V rámci Výzev MŠMT 56, 57 mělo 40 žáků naší
školy možnost zúčastnit se poznávacího zájezdu do Velké Británie. Žáci 5., 6., 7. a 8. ročníků
zdokonalí své znalosti v rámci čtenářských dílen.
Projekt z výzvy 57 je též zaměřen na technické dovednosti žáků v pracovních činnostech.
Zážitkem pro naše žáky byl muzikál Orfeus
a Eurydika v podání ZUŠ Bystré. Zajímavá konfrontace současnosti s řeckou bájí zaujala i proto,
že hlavní protagonisté jsou bývalými žáky naší
školy.
Konfrontace s příslušníky Armády ČR, program Příprava občanů k obraně státu, též dopadla na výbornou. V několika blocích jsme zhlédli
programy zdravovědy, o misích v zahraničí,
o chemických látkách, bojové umění. Cílem bylo
přiblížit žákům činnost Armády ČR, její historii
a tradice, řešení krizových situací vojenského
a nevojenského charakteru.

English club
Lektor: Adam College
Každé úterý od 19.00 hod.
Vstup 30 Kč
Individuální výuka češtiny pro cizince
Cena 200 Kč/1hodina
Lektorka: Eliška Doubková
Výuka češtiny pro děti cizinců
Pondělí 14.30-16.00 hod.
Pátek 14.30-16.00 hod.
Od listopadu 2015
Lektorka: Dorota Madejska Stansbury
Kurz je zdarma. Ve spolupráci se SUZ MV
a M.O.S.T., o. p. s.
Kontakt:
Riegrova 52, Polička
pontopolis@gmail.com, tel: 731 462 824

Dále na naší škole probíhají programy prevence a již se sešel i nově vzniklý Školní parlament.
9. třídy mají za sebou projekt Indiánská literatura.
Mgr. Ludmila Haraštová
Jazykově-vzdělávací
zájezd do Brightonu
V rámci výzvy 56 MŠMT zaměřené na rozvoj
čtenářství a výuky cizích jazyků se uskutečnil ve
dnech 27. 9. – 3. 10. zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro 40 žáků naší školy v Brightonu ve
Velké Británii. Tento pobyt byl plně hrazen z prostředků Ministerstva školství.

Blahopřejeme
Dne 1. 11. 2015 oslaví naše
maminka, babička a prababička paní Božena Škorpíková krásné 88. narozeniny.
Do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a pohody přejí
synové Jan, Jiří a Petr
a rodinami.
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Žáci 6. - 9. ročníků byli vybráni na základě výborného prospěchu a aktivního přístupu k výuce
zejména anglického jazyka.
V neděli 27. září jsme spolu se třemi učitelkami
a paní ředitelkou. Pro tuto událost byla vybrána
cestovní kancelář KRISTOF z Liberce, která svůj
úkol výborně zvládla a dopravila nás v pořádku
a bez nehod na všechna místa. Navíc jsme měli
s sebou zkušeného poličského původce „náčelníka“ Pavla.
Cesta do britského Portsmouthu trvala skoro
celý den a to včetně trajektu, který působil některým žákům problémy, ale zážitek z nového
prostředí za to určitě stál. V Portsmouthu jsme si
prošli historické muzeum Britského námořnictva, kde byly k vidění válečné lodě HMS Victory
a HMS Warrior. Dále byla na programu rozhledna Spinnaker Tower ve výšce 110 metrů.
Večer jsme byli ubytováni v hostitelských rodinách v Brightonu, v němž jsme strávili další
3 dny. Dopoledne škola s anglickými lektory
v podobě zábavných her a odpoledne prohlídka
vodního světa Sea Life Centre, známých bílých
křídových útesů a také romantického zámečku
Hever Castle s nádhernými přilehlými zahradami a jezírkem. Nechybělo ani nakupováním suvenýrů a oblečení.
Šestý den jsme brzy ráno odjeli do hlavního
města Spojeného království - Londýna, jenž nás
přivítal pohledem na řeku Temži. Jeli jsme lanovkou nad řekou a následně jsme se nejstarším
metrem na světě dostali do centra, kde jsme si
z London Eye prohlédli město, včetně známého
Big Benu s budovami parlamentu, Westminster
Abbey a Buckingham Palace.
Ke konci dne jsme pluli katamaránem po řece
Temži zpátky k našemu oranžovému autobusu,
kterému jsme říkali „Máňa“. Cestou jsme spatřili
i Tower Bridge.
Měli jsme velké štěstí, protože každý den bylo
krásně a teplo, na obloze ani mráček a nespadla
jediná kapka deště. Tím naše působení v Anglii
končilo a vydali jsme se na dlouhou cestu zpátky
domů, přes kanál La Manche, Francii a Německo.
Všichni účastníci si tento zájezd velmi užili, zlepšili si angličtinu a odnesli si spoustu nezapomenutelných zážitků.
Marek Dittrich,
9.A, Masarykova ZŠ Polička

POKOS zaujal

Vzpomínáme

Po roce se Příprava občanů k obraně státu
(POKOS) vrátila do Pardubického kraje, a to do
dvou základních škol - v Poličce Masarykova ZŠ
a v Cerekvici nad Loučnou. Akci, které se zúčastnilo téměř 400 žáků ve věku 11 – 15 let, připravilo
Ministerstvo obrany společně s vojáky 14. pluku
logistické podpory z Pardubic (14. plogp).
„Dopoledne s vojáky bylo super, nejvíce se nám
líbilo, jak se dokáží ubránit, jen s tím co mají
u sebe nebo jak se zachovat při chemickém napadení“, shodlo se několik kluků a holek, které zaujaly především dynamické ukázky. Ty byly zpestřením programu, v jehož průběhu se dospívající děti
dozvěděly řadu důležitých informací o Armádě
České republiky a o přípravě a nasazení profesionálních vojáků. Obdobně jako na ostatních školách si děti vyzkoušely jak poskytnout první pomoc zraněnému člověku a kam zavolat na tísňovou
linku. Lákadlem bylo i usednout na sedadlo řidiče
vojenské tatry nebo dozvědět se od vojáků jejich
osobní prožitky z mise v Afghánistánu.

„Bylo to skutečně moc krásné a byla jsem mile
překvapená. Program zaujal jak páťáčky a stejně tak ho hltali i deváťáci. Jako učitelka si cením
především přístupu, kdy výuka byla podána zábavnou formou a přitom byla velmi naučná a na
opravdu vysoké úrovni. Třeba na chemické přípravě nám pan četař Kotaška dobře vysvětlil, jak

Těžko se s tebou loučilo,
těžší je bez Tebe žít.
Bolest nezahojí žádný čas,
ozve se v srdci znovu a zas.
Ty věčný spánek spíš
a k nám se nikdy nevrátíš.
Dne 14. 11. 2015 vzpomeneme 15. let výročí úmrtí
našeho manžela, tatínka, dědečka a bratra, pana Jaroslava Knettiga.
se chránit při chemickém napadení. Hned zítra
mám v plánu vyzkoušet si s dětmi šátek namočený v sodě,“ zhodnotila POKOS učitelé zúčastněných tříd.
„Během obou dní byly vyhodnoceny v rámci
výtvarné soutěže nejhezčí obrázky menších dětí
z prvního stupně na téma „Armáda“. Výherci byli
náležitě odměněni cenami přímo od samotných
vojáků. Ti nakonec i mladším žákům předvedli
část programu, za což byli obdarováni krásnými
obrázky.
kpt. Lucie Masaříková

Zahradní slavnost ZŠ Na Lukách
V pátek 9. října se v tělocvičně ZŠ Na Lukách konala první Zahradní slavnost aneb odpoledne plné
soutěží pro děti I. stupně. Původně měla slavnost
probíhat na zahradě školy, odtud také název, ale
díky typickému podzimnímu počasí se soutěže
přesunuly do tělocvičny. Nicméně ani stísněnější

prostor neubral slavnosti na účasti dětí, jejich rodičů, ale i babiček a dědečků. Zasoutěžit si přišlo
více jak 80 dětí. Soutěžilo se v mnoha disciplínách,
např. skákání v pytli, kop na branku, hod na cíl,
paměťových disciplínách a dalších. Během odpoledne se na soutěžící děti přišli podívat učitelé
I. stupně včetně pana ředitele. Někteří z učitelů
se aktivně zapojili do zajištění sportovních stanovišť. Prvňáčci obdrželi po splnění všech disciplín
knížku z britského nakladatelství Usborne a za
asistence třídních učitelek si na školní zahradě zasadili jabloň, u které se nakonec všichni společně
vyfotili.
Soutěžní odpoledne zpestřila svým vystoupením paní T. Kacálková s pejskem Body, kteří spolu s kolegyní a jejím pejskem, předvedly ukázky
tzv. dogdancingu.

5. 11. 2015 uplyne 5 let od
doby, kdy zemřel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Václav Andrle. S láskou
vzpomínají
manželka Anna, dcery
Barbora a Jana s rodinou.

Během celého odpoledne bylo zajištěno bohaté
občerstvení, o které se postaraly obětavé maminky a babičky. K zakousnutí byly sladké i slané dobroty. Vařila se káva, čaj, čepoval se čerstvý mošt.
Páteční odpoledne se opravdu vydařilo. Nejlépe
o tom svědčily rozzářené a spokojené dětské tvá-

řičky. Myslím, že každý, kdo přišel, byl spokojen
a překvapen zájmem dětí a rodičů o „setkání po
vyučování“.
Na závěr patří velké poděkování především
Spolku rodičů a přátel ZŠ Na Lukách a všem ostatním obětavým rodičům a pedagogům, kteří se na
zajištění slavnosti podíleli.
Spokojení rodiče

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

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

Dne 16. 11. uplynou 4 roky,
kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, bratr, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Vladislav Šplíchal. Zároveň si 11. 12. připomeneme
jeho nedožité 90. narozeniny.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka, sestra a synové
s rodinami.
Dne 18. listopadu tomu
bude již osm let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, teta, sestra, babička
a kamarádka, paní Maruška
Pražanová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Děkujeme všem, kdo si vzpomenou
s námi.
Synové Vojtěch a Michal
s rodinami
Je smutno bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím jsi pro nás
byl,
za každý den,
který jsi pro nás žil.
Dne 23. 11. 2015 si připomeneme první smutné výročí
úmrtí pana Petra Tlapáka.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Olga a celá
rodina.
Dne 25. 11. uplyne jeden
rok, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Emil Vobejda.
S láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
Dne 26. 11. 2015 uplyne
10 let, kdy nás navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan František Kincl.
Stále vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinou.
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Kardiaci
v listopadu

Jak se žije erasmákovi?

Zveme na výroční členskou schůzi v úterý 3. listopadu od 14.30 hod. v Multifunkčním centru Fabrika Svitavy.
Zajímavá listopadová vycházka spadaným listím
V sobotu 21. listopadu zveme všechny příznivce
kondičních vycházek do obce Květná, kde navštívíme občanské sdružení Květná zahrada a Dům na
půl cesty. Po prohlídce a seznámení o účelu práce
v areálu, bude zajištěno občerstvení a zakoupení
sýrových výrobků.
Odjezdy:
Polička – z vlakového nádraží v 9.29 hod.
Svitavy – z vlakového nádraží v 10.01 hod.
Cílová stanice: Květná, zastávka
Neseďte doma, podzimní příroda je krásná a pohyb je život.
Jan Pokorný

750 m pro Poličku
První říjnový den oslavil plavecký bazén 38. výročí své existence. K tomuto výročí nám přišel gratulovat starosta Jaroslav Martinů. Písničky, které
jsme slyšeli, zpívala a na kytaru hrála Eliška Neš
ťáková. Návštěvníci, kteří přišli plavat, obdrželi
pamětní list a malý dárek s tématikou 750. výročí,
který věnoval městský úřad.
Jitka Kmošková

Komunitní třída
V souvislosti s plánovaným otevřením komunitní jazykové třídy v Poličce se bude konat ve čtvrtek 12. 11. v 16.30 hod v prostorách RC Matami
seminář s PhDr. Věrou Krejčovou, která představí
vzdělávací program pro první stupeň základních
škol Začít spolu. Srdečně jsou zváni všichni rodiče,
učitelé a ostatní, které zajímají moderní vyučovací
metody.
Marcela Ohlídalová

Kadeřnickokosmetická soutěž

Barbora Klimešová absolvovala místní gymnázium v roce 2011, v témže roce začala studovat právo na Karlově univerzitě v Praze. V rámci programu Erasmus+ pokračuje od konce letošního srpna
ve studiu na univerzitě v holandském Groningenu.
Slíbila, že nám občas napíše.
Ahoj, zdravím do Poličky,
co se mě týká, tak musím říct, že po prvních
dvou měsících strávených v Holandsku si zde začínám připadat jako v místě, kde ráda strávím příštích pár měsíců svého života. Začátky byly o něco
náročnější, než jsem čekala, ale situace už se zlepšila. Přeci jenom ten skok do cizí země, kde člověk
komunikuje pouze v cizím jazyce a je víceméně
odkázán sám na sebe, je těžký, ale určitě to všechno patří k věci a věřím, že tyhle zkušenosti budou
nakonec nejcennější.
Během prvních pár dní jsem zjistila, že všudypřítomným společníkem je déšť a vítr, a v průběhu
prvních pár úvodních přednášek mě překvapila vstřícnost všech lidí kolem. Vysokoškolákům,
kteří mají zkušenost se studijním oddělením na
našich univerzitách, by úvodní slova studijní referentky mohla doslova vyrazit dech: „Samozřejmě
se můžete kdykoli stavit i mimo úřední hodiny,
kdybyste měli nějaký problém, třeba se vám bude
stýskat, budete se cítit osamělí, kdybyste byli nemocní, nebo vám třeba ukradli kolo, tak se stavte

Kardiaci - podzimní
Podzimní vycházky jsme zahájili 5. září výletem
do Svojanova. Prohlédli jsme si zajímavý hrad, který mnozí z nás viděli poprvé od jeho opravy. Po výborném obědě jsme se prošli po Svojanově a všichni
jsme se shodli na tom, že máme v našem okolí krásnou historickou památku. Organizátorce zájezdu
Evě Jílové patří dík všech 42 účastníků. Děkujeme
městu Polička za sponzorský dar - vstupenky.
V době od 13. do 20. září se 45 našich členů zúčastnilo týdenního rekondičního pobytu v krásném
prostředí Českomoravské vysočiny.
Během této rekondice si jako správní kardiaci pod
vedením cvičitelky každý den zacvičili a ve čtvrtek
17. 9. jsme uspořádali Kardio olympiádu. Zahájili
jsme hymnou, slibem účastníků a sportovním kláním v 5 disciplínách, následující den se konalo slavnostní vyhlášení vítězů. Všem upřímně děkujeme za
sportovního ducha celé soutěže. Vycházkami po naší
krásné vysočině jsme si i odpočinuli a načerpali síly
do dalších našich akcí.
Za perfektní organizaci a bezchybné zvládnutí celé
akce při velkém množství účastníků patří velké díky
naší člence Zdence Chvojsíkové. Nejen že celou akci
přísně a spravedlivě organizuje, ale i zachycuje svými ukázkovými fotkami. A navíc je to naše poličská
rodačka. Velký dík patří i jejímu manželovi, který
tradičně působí coby náš dvorní kameraman. Jejich
zásluhou veškeré naše akce máme i dokonale zdokumentované.
H. M.
V sobotu 3. října nás autobus zavezl do obce Opatovec a pak již jsme pokračovali „po svých.“ Nejdříve
jsme si prohlédli nově vybudovaný camping Valdek,
kde jsme měli možnost se v příjemném prostředí též

Zveme vás na kadeřnicko-kosmetickou soutěž
na téma Čtvero ročních období, která se uskuteční ve středu 11. listopadu od 9.00 hodin v Tylově
domě. Přijďte se podívat a podpořit soutěžící při
tvorbě účesů a líčení. V průběhu soutěže doprovodný program.
Těšíme se na vás
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.
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a spolu to vyřešíme. Od toho tady na studijním
oddělení jsme.“
Co se týká školy, jako typický student z Čech jsem
přinejmenším trochu vykulená. Přístup ke studentům je zde celkově odlišný. Jako budoucí právník
jsem zvyklá se učit spoustu věcí nazpaměť a snažit se zapamatovat si názory různých odborníků.
V ideálním případě nevyčnívat z davu a dělat si tiše
poznámky. Zde je přístup ke studentům odlišný
a od studentů se očekává, že budou v hodinách aktivní a projeví své myšlenky. Můj vlastní názor? Ten
někoho zajímá? Proč se mě na to ten profesor ptá?
Zjistila jsem, že nejsem vůbec zvyklá nad konkrétními problémy přemýšlet a své názory formulovat.
Jídlo tady žádná sláva není. Jako Češka vychovaná na omáčkách, knedlících a poctivých domácích
jídlech, jsem trošku zklamaná. Místní delikatesa
je vlastně cokoli smaženého. Od masových koulí,
přes sýr až po osmaženou bramborovou kaši. Ale
na druhou stranu je zde velké množství krásných
a útulných kaváren, kde místní i cizinci vysedávají, pijí kvalitní kávu a přikusují jakékoliv sendviče,
koláčky, muffiny nebo brownies.
Další věc, která určitě stojí za zmínku je vkus
Holanďanů. Je mnohem elegantnější a zároveň zábavnější než vkus, na který jsem zvyklá z Čech. Od
oblečení, přes vybavení domácností až po účesy.
Ale o tom až příště.
- Bára-

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

občerstvit a na přilehlém rybníku Pařez pozorovat
lov na divoké kačeny. Potom jsme pokračovali po
naučných stezkách k památníku Včelích matek, dále
k písníku a po nově zrekonstruované fitness stezce,
kterou financovali a opravili Lesy ČR, s. p. Vycházku
jsme zakončili na Plechárně u rybníku Rosnička, kde
se právě připravovaly děti svitavských škol a zálesáků ke startu na Pohádkový les.
Naší podzimní vycházky se zúčastnilo 37 osob.
Celkem jsme ušli 7 km. Počasí nám přálo a organizátoři, manželé Pokorní, si od nás zaslouží pochvalu za
příjemně strávený den v přírodním prostředí okolí
Svitav.
SPCCH v ČR, z. s. děkuje za podporu akcí „Rozchoďme to s Lesy ČR“ a „Týden s civilkami“ generálnímu partnerovi Lesům ČR, s. p.
Marta Kubínová

Poličští studenti v Evropském parlamentu, ale nejen tam
První zářijový týden uspořádala Střední škola
obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o. pro své
studenty zájezd do francouzského Štrasburku, jehož hlavním cílem byla návštěva Evropského parlamentu. Ke studentům obchodní školy se přidali
i studenti poličského gymnázia.
Po noci strávené v autobuse nás ráno přivítal
krásný Štrasburk. Všichni se probudili ranní prohlídkou tohoto nádherného města a vystoupali na
věž nejvyšší katedrály ve městě - Notre Dame. Tato
katedrála je druhá nejvyšší ve Francii a odměnou
za zdolání 332 schodů byl nádherný výhled na město. Protože leží Štrasburk na hranicích s Německem,
místní architektura zde velmi připomíná města
německá, a to zejména díky krásným hrázděným

domům. Ty jsme mohli obdivovat společně s nád- mání nových členů, ale prozradil i řadu zajímavých
hernými zákoutími plnými květin a vodními kanály
informací ze zákulisí této obrovské organizace. Po
ve čtvrti Petite France. Nechyběla ani projížďka
velmi zajímavé a živé diskusi následoval vstup do
lodí a Štrasburk jsme měli možnost vidět zase jinak. hlavního jednacího sálu parlamentu a účast při jedMlsné jazýčky byly potěšeny návštěvnou čokolá- nání evropských poslanců. Všichni měli k dispozici
dovny a muzea čokolády.
sluchátka, kde si navolili český jazyk. V průběhu
Evropský parlament jsme navštívili ve večerních
Plenárních zasedání Evropského parlamentu, ktehodinách v úterý 6. října. Ve Štrasburku jsme byli
rých se účastní všech 751 poslanců, poslanci sedí
ve dnech, kdy zde poslanci parlamentu právě zase- podle svých politických skupin. Ti, kteří nejsou
dali. Jsou to totiž vždy pouhé 4 dny v měsíci, kdy se
členy žádné politické skupiny, sedí pohromadě jako
všichni poslanci a jejich aparát přesunuje z Bruselu „nezařazení poslanci“. Na vlastní oči jsme mohli vido Štrasburku. Ve více než hodinové diskusi se nej- dět a poslouchat diskusi poslanců k tak závažným
tématům, jako je politická situace v Libyi a problém
dříve studentům věnoval český zástupce pracující
již několik let pro administrativu EU. Představil ne- uprchlíků či zákaz trestu smrti ve světě. Měli jsme
jen to, jak EU funguje, jak probíhá například přijí- jedinečnou možnost být svědky diskusí o světových

Listopadová ZUŠka
Vážení a milí čtenáři Jitřenky,
po letních prázdninách a po začátku školního roku se vám opět
ozýváme ze ZUŠky. Během posledních měsíců se událo několik
změn. Během letního rekonstruování a přípravě na nový školní rok jsme 1. 9. zahájili výuku naší umělecké školy.
Náš kolektiv přivítal nové kolegy – Mgr. Moniku Hájkovou, která vyučuje za p. uč. Petra Mazala
hudební nauky, p. Mgr. Pavlínu Bouškovou, která
vyučuje hru na housle a violu, p. Jaroslava Komárka, který se bude věnovat žákům ve hře na flétnu,
p. Mgr. Alenu Tokarovou, která děti povede ve hře
na violoncello a pedagogický sbor ve výtvarném
oboru doplní p. Mgr. Veronika Zemanová. Nově
přijatým kolegům přejeme mnoho trpělivosti a naplnění v pedagogické práci.
Během září a října naše škola rozhodně nezahálela, stejně tak jako v jiných vzdělávacích institucích, se v září rozjela výuka v naší škole na plné
obrátky. Krom výuky všech předmětů se rozjel
chod, letos tříoborového, studia v rámci doplňkové činnosti pro nejmenší děti – Hrátky s uměním.
Studium je určeno pro žáky od 4 let a nabízí výuku
v hudebním, tanečním a výtvarném oboru zábavnou formou.
První velkou akcí, kterou naše škola uspořádala
ve spolupráci s Městem Polička a Tylovým domem
byl koncert S kolem KOLEM světa. Tento koncert
byl věnovaný našemu kolegovi Petru Mazalovi, který se rozhodl na začátku prázdnin uskutečnit svůj
sen a objet na kole během školního roku svět. Celé
prázdniny jsme sledovali jeho cestu, v první etapě své expedice navštívil Asii a na začátku září se
po dvouměsíční vyčerpávající cestě vrátil zpět do
Poličky. My, jeho kolegové, jsme ho přivítali tímto
koncertem a zároveň ho chtěli podpořit na jeho
další cestě po Africe, kam se záhy vydal. S hrůzou
jsme sledovali každý jeho kilometr a svět v ZUŠce
se pro nás zastavil, když jsme se dověděli, že Petr
měl v Africe nehodu. Nakonec vše dobře dopadlo,
Petr se vrátil vyčerpaný zpět do Poličky a nabírá
síly na další dobrodružství po Americe, které bude
po zotavení následovat. Dál budeme Petrovi držet

palce a podporovat ho v jeho, leckdy velmi nebezpečném, snu.
Na začátku října proběhla i další akce ve spolupráci s Tylovým domem - Šakalí léta, dopolední
představení pro školy. Žáci literárně – dramatického oboru nastudovali známý muzikál a představili
ho žákům poličských základních a středních škol.
V polovině října nás přijeli navštívit pan Milan
a paní Renata Bialasovi se svým vzdělávacím repertoárem pro žáky klavírního oddělení. Představili se mnoha skladbami pro čtyřruční klavír a jejich program byl pro naše žáky velmi obohacující
a inspirující.
Z akcí, které budou následovat v měsíci listopadu, vyzvedneme mezi nejvýznamnějšími Koncert
k 750. výročí založení města Poličky, který se uskuteční 5. 11. v 17 hodin ve velkém sále Tylova domu.
Jde o komponovaný večer Základní umělecké školy
Bohuslava Martinů Polička šitý na míru k 750. výročí založení města Poličky. Vážně i nevážně se
s průvodcem, kterým bude sám Bohuslav Martinů,
posuneme v čase, hudbě, tanci i vyprávění do doby,
kdy naše město vznikalo i do časů následujících.
Těšíme se na vás a srdečně zveme. Akce proběhne
ve spolupráci s Tylovým domem a městem Polička.
Další plánovanou akcí v listopadu bude exkurze
výtvarného oboru do Muzea města Brna na Špilberku. A z prosincového programu ZUŠ si nenechte ujít
1. 12. v 17 hodin koncert k narozeninám Bohuslava
Martinů, kterého se zúčastní i žáci Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové Brno. Přestaví se
žáci obou škol se svým bohatým programem věnovaným Bohuslavu Martinů a Vítězslavě Kaprálové.
Koncert je vzpomínkou na umělecký život obou významných skladatelů.
V předvánočním čase je pro vás připraven tradiční
Vánoční koncertík, který se uskuteční 15. 12. v 17 hodin v sálku ZUŠ a velký slavnostní Vánoční koncert,
který proběhne 17. 12. v 17 hodin ve velkém sále Tylova domu ve spolupráci s Tylovým domem.
Na všechny akce ZUŠ jste srdečně zváni, veškeré
další informace nejen o plánovaných akcích a koncertech naleznete na www.zusbmpolicka.cz.
Za kolektiv
Mgr. Petra Palcová
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problémech, v místě, kde se řeší zásadní politické
a ekonomické otázky Evropy a světa. Důkazem je
i fakt, že druhý den navštívili jednání Evropského
parlamentu nejvyšší zástupci Německa a Francie – německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident François Hollande. Cílem naší
návštěvy byla i propagace Poličky, předali jsme propagační materiály města. Evropský parlament má
svoji informační cestovní kancelář, naše materiály
tedy budou prezentovány zde.
Návštěvou Evropského parlamentu ve Štrasburku kontakt obchodní školy s vrcholnými evropskými institucemi zdaleka nekončí. Více ředitelka školy
Mgr. Milena Klimešová: „Původní nápad navštívit
se studenty oboru Veřejnosprávní činnost Štrasburk se postupně rozvinul v ucelený projekt spolupráce s českými eurokomisaři, především s Olgou
Sehnalovou, která letos na podzim přijede besedovat do naší školy a jejímž prostřednictvím trojice
našich žáků – vítězů celostátní soutěže, navštíví
znovu Štrasburk a seznámí se blíže s fungováním
orgánů EU, především Parlamentu. Paralelně je
studijní cesta součástí školní soutěže ve znalostech
o EU a 3 vítězové se v červnu zdarma zúčastní studijní cesty do Bruselu. Samotná studijní cesta byla
podpořena i městem Polička, a proto děkuji starostovi města i radě za pochopení a podporu. Pro žáky
měla skutečně velký význam, chválili pestrost programu, líbila se jim atmosféra ve francouzských
městech, dostali chuť poznávat a snažit se o úspěch.
Oslovil nás i pěkný vztah k práci lidí v čokoládovně
i v sýrárně a způsob její prezentace.“
Druhý den měl již vyloženě odpočinkový a poznávací charakter. Ráno začalo prohlídkou Opičího
parku Kinzheim, kde žije cca 200 makaků a kde
je dovoleno zvířata během procházky krmit a být
s nimi v blízkém kontaktu. Poté následovala prohlídka majestátního strážného hradu Haut – Koenigsbourg, zastávka v krásném městečku Ribeauvillé a prohlídka sýrárny v městečku Vergaville
s ochutnávkou a nákupem sýrů, které k Alsasku patří stejně neodmyslitelně jako vynikající víno. Den
a celý pobyt ve Francii jsme zakončili návštěvou
městečka Colmar, které patří opět k tomu nejkrásnějšímu, co Alsasko nabízí – hrázděné domy, čapí
hnízda na střechách, kavárny, hospůdky a nádherná část města s vodními kanály,„Malé Benátky“.
Merci Alsace…
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Úspěch na
Technohrátkách
Dá se říci, že se účast poličských základních škol
v projektu Pardubického kraje TECHNOhrátky
stala pravidlem. Projekt umožňuje žákům osmých
a devátých tříd navštívit osobně některou ze zapojených středních škol a na místě si vyzkoušet
činnosti oborů, které je možné na té které škole
studovat. 30. 9. vyrazily skupinky z obou našich
základních škol do Letohradu do tamní Průmyslové střední školy. Vyzkoušeli si něco málo

z pozemního a dopravního stavitelství, geodézie,
elektrikářských a nástrojařských prací. Součástí
každé takové návštěvy je i soutěž. V konkurenci
dalších pěti škol zvítězili žáci Masarykovy ZŠ ve
vědomostním kvízu a žáci ZŠ Na Lukách dosáhli
na nejvyšší metu v manuálních soutěžích.

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.
•
Pronajmu byt 1+1 v Poličce, spodní patro RD.
Zatepleno, plastová okna, topení plyn, tuhá paliva
Preferuji dlouhodobý pronájem. Tel 731 506 249.
•
Hledám ke koupi dům se zahradou v Poličce nebo v okolí do max. 25 km. Opravy mi nevadí.
Tel.: 774 193 566.
•
Provádíme zednické, zámečnické a svářečské práce, pokládku zámkové dlažby,
montáže potrubí (např. vodovodních a kanalizačních přípojek), malířské a natěračské práce. Zdeněk Zaoral, Pavel Molek, tel. 722 565 765,
704 432 860.
•
V  nabídce Knihkupectví Dolejš je černá
kronika od Pardubic až po Svojanov z let 1919-1933
„V polích u Mikulovic nalezeno hořící tělo obchodníka Kamila Pacovského z Pardubic“.
•
Manuální lymfatická masáž, klasická
a reflexní masáž. Eva Portlová, Studio ZDRAVÍ, Šaffova 37, Polička. Tel: 731 190 807, www.eva-portlova.cz, www.masazelymfa.webnode.cz.
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Ze 64 polí
Ondřej Švanda mistrem republiky
Ve dnech 12. - 13. září se v Doksech konalo Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu.
V 6 kategoriích se prezentovalo celkem 194 dívek
a chlapců, kteří se na republikový šampionát ve
zkráceném tempu na rozmyšlenou probojovali
z krajských kvalifikací. Poličku u Máchova jezera reprezentovali mezi chlapci 4 šachisté do 10
a 12 let. Nejlépe se z nich umístil Ondřej Švanda,
který se stal novým mistrem ČR v rapid šachu do
12 let! Ondra potvrdil pozici nejvýše nasazeného
hráče a během turnaje neopustil 1. šachovnici.
V této kategorii jsme měli dále zastoupení v Danielu Zemanovi (17. místo) a Lukáši Pavlíčkovi
(21. místo, celkem 42 chlapců). Do MČR chlapců do 10 let se z krajského přeboru probojoval
i Adam Švanda, kterému bohužel vůbec nevyšel

2. herní den a po 9 kolech obsadil 26. místo (celkem 44 chlapců).
Nejlepší republiková družstva
mládeže v Poličce!
O úvodním říjnovém víkendu byly v Poličce
zahájeny obě nejvyšší soutěže družstev mládeže
ČR! V extralize družstev se v Poličce prezentovalo všech 8 týmů základní skupiny západ. Náš
A tým je v celé soutěži (16 týmů) nasazen dle ELO
průměru jako č. 8. V úvodních kolech jsme se
utkali mj. i se 2 nejvýše nasazenými týmy - Sokolem Klatovy a Oazou Praha. Základní sestavu
Poličky A letos tvoří: Jan Tulis, Jakub Nešpor,
Ondřej Švanda, David Černý, Patrik Feltl a Adam
Švanda. V úvodních 4 kolech jsme získali 6 bodů
za vítězství nad Mostem (3,5:2,5) a Sokolem Pra-

ha - Kobylisy (4,5:1,5). Na výše uvedené Klatovy
a Oazu Prahu jsme zatím bohužel nestačili a vysoko prohráli 1,5:4,5, resp. 0,5:5,5.
B tým zahájil letošní 1. ligu družstev mládeže sever pouze 2 zápasy. V základní sestavě (Jakub
Simon, Lukáš Pavlíček, Daniel Zeman, Michal
Simon, Michal Jareš a Daniel Brokl) v 1. kole
prohrál se Symfonií Poděbrady 2:4. První body
naší rezervy byly do tabulky připočteny až po
odpoledním 2. kole, za nejtěsnější možnou výhru
3,5:2,5 s ŠK Lípa - DDM Hradec Králové.
Za spolupráci při organizaci srazů děkujeme
TJ Spartak Polička, SVČ Mozaika Polička, Hotelu
Opus, SOŠ a SOU Polička a Restauraci Jordán.
A tým dospělých historicky
poprvé v 1. lize
Premiérové utkání poličských dospělých šachistů v 1. lize družstev - východ se 11. 10. sehrálo
v poličské sokolovně. Druhá nejvyšší ligová soutěž v ČR se za posledních 10 let podstatně změnila
a dnes je prakticky poloprofesionální soutěží. To
dokládá i 58 mezinárodně titulovaných šachistů
(7 velmistrů, 25 mezinárodních mistrů a 26 mistrů FIDE) mezi 96 hráči základních sestav všech
účastníků východní skupiny! Polička je zcela jasně do počtu obyvatel nejmenším městem, které
se letos 1. ligy účastní. Na úvod soutěže jsme se
utkali s loňským extraligovým účastníkem z Karviné. Karviná přijela bez několika opor, obě zápasové sestavy tak byly poměrně vyrovnané. Po
nepříznivém úvodu se nám utkání podařilo otočit
a po vítězství 4,5:3,5 jsme si připsali první prvo-

ligové body (Červený, Sabol, Trhal a Lorenc 1, Komárek 0,5, Pekař, B. Houška a Paščenko 0)!
O překvapení se v souběžně hraném utkání
postaral také B tým, který v krajské přeboru porazil papírového favorita z Bohemie Pardubice
rovněž 4,5:3,5 (Komárková a O. Schaffer 1, Tulis,
O. Švanda, Pospíšil, D. Schaffer a Smejkal 0,5,
Sodomka 0)!
DS

Krajské dotace
Pardubický kraj dnes vyhlásil programové dotace na rok 2016 v oblasti sportu, volnočasových
aktivit a cestovního ruchu. Konkrétní podmínky
jsou zveřejněny na webových stránkách Pardubického kraje v sekci Dotační programy a granty.
„Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit je určen například na podporu pravidelné
činnosti sportovních organizací, handicapovaných sportovců, či volnočasových aktivit. Druhý
program je zaměřen na výstavbu, rekonstrukce
a opravy sportovních zařízení nebo pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení
a organizací. Současně jsme vyhlásili i program
na podporu budování infrastruktury cestovního
ruchu v kraji,“ oznámil krajský radní pro sport,
cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku
René Živný. „Lhůta pro podání žádostí je od 9. listopadu do 7. prosince letošního roku,“ dodal radní.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Rybářské závody
Lov pstruhů a štik po dvacáté
V sobotu 17. října 2015 se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička „Pod Kopcem“ konal už
20. ročník závodu v lovu pstruhů a štik na mušku
a přívlač. Sešel se na něm rekordní počet 240 rybářů ze všech koutů republiky, opět přijela i početná
skupina kamarádů ze Slovenska. Z toho důvodu
závod probíhal na dvou nádržích (číslo 1 a 2). Hospodář Jaroslav Martinů k tomu řekl:

zarybnili. Tentokrát to bylo přes 9 000 ryb (pstruzi
duhoví a štiky). Za první dvě kola jich bylo uloveno
zhruba 1 200, což je na tuto roční dobu dost. Odhaduji, že celkem jich bude uloveno kolem 2 000.
Takže jsem přesvědčen, že všichni závodníci budou spokojeni a opět k nám přijedou. Vždyť hned
příští týden (24. 10. ) se koná velmi oblíbená Podzimní muška a 7. listopadu další „tahák“, a to Poličský candát, na který se nám přihlašuje až 400

„I letošní pátý ročník Václavské trofeje probíhá
v den svátku sv. Václava na jeho počest. Tentokrát jsme ale v propozicích závodu udělali oproti
dřívějšku změnu v tom smyslu, že se jen muškaří
a vláčí (odpadlo chytání kaprů). Máme velikou radost, že nám vyšlo počasí a také z počtu účastníků –
přijelo 158 rybářů z celé republiky a ze Slovenska,
což je rekord. Revíry jsme, jako obvykle, bohatě
zarybnili, přibylo v nich zhruba 5 500 ryb (4 000

Mládež do 18 let

Václavská trofej: vítězky kategorie žen

Ženy

Celkové výsledky
„Tento závod je nejstarší ze všech pořádaných.
Vznikl už v roce 1996 díky našemu nadšení a odvaze se do tak náročné akce pustit. Ukázalo se, že
jsme se „trefili“ do chuti příznivců Petrova cechu.
Od tohoto závodu se pak postupně odvíjely další,
například jarní a podzimní „muška“, Poličský candát a další. Nebudu přehánět když řeknu, že naše
aktivity postupně kopírovali na mnoha místech
v rámci Českého i Slovenského rybářského svazu.
Takže v mnoha ohledech je letošní 20. ročník je
symbolický a významný, protože svým vznikem
a existencí významně ovlivnil podobu českého rybářství. Postupně se stal velmi populární, o čemž
svědčí mimo jiné i dnešní účast 240 závodníků. Neváhám říci, že to je bezesporu republikový rekord
v kategorii vláčka.
Musím říci, že jsme se malinko báli, aby se nezhoršilo počasí, ale k ránu déšť ustal a po celý závod to vydrželo, což nás těšilo i kvůli početné účasti rybářů. Jsme rádi, že ryby ochotně berou, však
jsme také oba revíry, jako ostatně vždy, náležitě
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zájemců, což je bezesporu světový rekord. Obecně
pstruhů, 1 400 okounů a 100 vlastních štik z výlolze říci, že lov dravců je stále populárnější disciplí- vu Synského rybníka), nicméně jejich braní nemá
nou protože je zajímavý, atraktivní. A také proto, takový „rozměr“, jaký bychom si představovali
že dravých ryb je nedostatek, jejich počty se snižu- a přáli. Jsem rád, že bylo uloveno několik velkých,
jí. My je dokážeme obstarat díky naší silné pozici, takřka trofejních pstruhů (50 – 60 cm). Odhaduji,
kterou mezi odběrateli máme, jelikož ryb nakupu- že se za celý závod chytí kolem 600 – 700 ryb, což je
jeme obrovské množství.“
pro mne značné zklamání. Domnívám se, že důvoKonečné výsledky: Kategorie mládež do 18 let:
dů je několik. Jednak tento termín je podle mne pro
1. Jan Libjak, 2. Ondra Andrlík, 3. Jára Marti- pstruhy příliš raný, ti si libují ve studené vodě. Přinů. Kategorie ženy: 1. Mirka Strejčková, 2. Jana
počítáme-li k tomu velké teploty, nedostatek vody
Břicháčková, 3. Dáša Hýblová. Celkové výsledky:
a tím pádem i kyslíku, je to jasné. Do konce roku
1. Petr Jílek, 2. David Schauer, 3. David Maixner, budeme ještě pořádat čtyři závody v lovu dravců
4. Peter Marcin, 5. Jan Libjak atd. Celkem bylo chy- a musíme doufat, že se do té doby situace zlepší.“
ceno 1 991 ryb, z nichž si závodníci 730 ponechali.
Hlavní rozhodčí závodu Alois Mrňák: „MámNejvětší ulovil Jiří Paleček
-li hodnotit klady, musím především vyzvednout
rekordní účast. Pro závodníky jsme kolem přeNa počest patrona naší
hrad číslo 1 a 2 vyznačili 160 postů a pouhé dva
země Václavská trofej
zůstaly neobsazeny. Přínosem k průběhu závodu
V sobotu 26. září se na přehradě Pod Kopcem
byla rovněž kázeň. Platí to jak o dvou neobsazeuskutečnil 5. ročník závodu Václavská trofej. Konal
ných postech, protože oba rybáři se předem řádně
se na počest patrona české země svatého Václava
omluvili, což se dříve nestávalo (nepřijelo třeba
a sešel se na něm rekordní počet rybářů – přijeli ze
25 přihlášených), panovala i v průběhu celého závšech koutů Česka, nechyběla ani početná skupina
vodu. Jediným nedostatkem, který jsme bohužel
přátel ze Slovenska. Hospodář pořádající organiza- nemohli ovlivnit, je neochota ryb přijímat potrace, Rybářského sdružení Vysočina Polička Jaroslav
vu. Vezmeme-li v úvahu bohaté zarybnění a úlovMartinů nám řekl:
ky 158 závodníků (v prvním a druhém kole vždy
po 200 pstruzích), je to hodně slabé. Jsou ovšem
jedinci, kterým se docela daří – například náš
mladý člen a také reprezentant Petr Jílek, který za
druhé kolo, jako jediný ze startovního pole ulovil
14 pstruhů. Jinak je to zhruba o třech rybách na
osobu. Uvidíme co přinesou zbývající dvě kola.“
Konečné výsledky: Kategorie ženy: 1. Štěpánka
Pospíšilová, 2. Pavla Foltýnová. 3. Mirka Strejčková, 4. Dagmar Chytilová atd. Kategorie muži: 1. Michal Machálek, 2. Jaroslav Šibor, 3. Roman Štěpánek, 4. Mirek Hlásenský atd. Největší ulovené ryby:
pstruh 58 cm - Petr Jílek, štiky 63 cm – Petr Kalus
a Eduard Tichý. První tři v každé kategorii převzali
poháry a všichni věcné ceny dle pořadí a vlastního
výběru.
Text a foto: L. Vrabec
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Důstojné rozloučení se škvárou
Již po osmé se Poličtí atleti loučili s dráhovou sezonou téměř tradičním Cvrčkovým až Benešovým
atletickým pětibojem. Název je odvozen vždy od
jména posledního vítěze.
Letos měl tento boj ještě nádech melancholie,
protože se vždy konal na atletickém stadionu Školnička, hřišti ZŠ Masarykova Polička. Toto hřiště
pamatuje mnoho potu, úsilí i černých kolen řady
žáků, dorostenců i dospělých, kteří se proslavili
i neproslavili na poli atletiky. Zdá se však, že v brzké době ta černá kolena již budou minulostí.
Navzdory nepopulární, již dvacet osm let staré,
škváře se však s ní soutěžící rozloučili tím nejdůstojnějším způsobem. Přes podivný termín (neděle 27. září) se hned dvacet pět závodníků rozhodlo
kazit si neděli pohybem, což je v osmileté historii
nejvyšší počet. Slunné počasí a psychická uvolněnost účastníků umožnily vylepšení ve statistických zápisech mítinku.
U dívek již počet sedm nastoupených znamenal
změnu. O kvalitu se postaraly všechny. Nejvíce
však vítězka Lenka Kučerová. Ta hned čtyřikrát –
celkový počet bodů zlepšila téměř o tři stovky až
na 2 218 b. Dálku na 460 cm, překážky běžela

11,1 s a vrhla koulí 10,33 m. Ve sprintu na 60 m se
blýskla Žaneta Petrásová výkonem 8,4 s.
V chlapeckém pelotonu podobně řádil extraligový David Beneš. V celkovém součtu bodů se
dostal na cifru 3106. Další rekord překonal v dálce – 665 cm (i když s nepovolenou sílou větru)
a ještě vylepšil překážky na 8,5 s. Rovněž sprint
na 60 m byl podstatně ozdoben výkonem Jirky
Machka – 7,0 s. Rekordní osobní výkony všech
závodníků by zabraly mnoho místa. Lze se o tom
dočíst na stránka ATPOL.
Pro úplnost doplním jen umístění medailová. Za
Lenkou Kučerovou z V. Mýta ziskem 1852 b. byla
domácí Žaneta Petrásová, těsně třetí bodovým ziskem 1821 b. byla několikanásobná vítězka, rovněž
domácí, Lenka Schauerová. Že David Beneš zvítězil, již víme. Tentokrát náš odchovanec startoval
za Hvězdu Pardubice. Následující pořadí již patřilo opět domácím dorostencům - Honzovi Tomšů
(2554 b.) a Jirkovi Machkovi (2368 b.).
A jak jsme se důstojně rozloučili se škvárou osmým ročníkem 2015, věříme, že obdobnou akcí
bude za rok otevřen nový areál.
Miloslav Červ

Tenis
19. 9. turnaj dorostu v Poličce. Adam Jelínek
neměl štěstí na los a proti třetímu nasazenému
hráči neuspěl. Mezi děvčaty nastoupila Lucka
Jílková po třinácti letech ke svému poslednímu
turnaji, kterým zakončila svoji juniorskou kariéru. Na tomto turnaji se jí tradičně dařilo ve
čtyřhře, když obsadila 2. místo.
Její kariéra je ozdobena 20 turnajovými tituly,
25 druhými místy a 32 třetími místy.

zaznamenala dvě výhry ve dvouhře. Ovšem ve
čtyřhře naše sehraná dvojice zabrala a po prohře až v semifinále s první nasazenou dvojicí
obsadila krásné 3. místo, což je zatím nejlepší
umístění naších hráčů na béčkovém turnaji
v historii.
Tímto kláním byla zakončena tenisová sezóna
2015 a teď už budeme netrpělivě čekat na vydání republikových žebříčků, které nám vyhodnotí

Lucie Jílková

Kateřina Kotvová a Simona Válková

19. 9. turnaj mladšího žactva ve Vysokém
Mýtě. Neuvěřitelné se stalo skutkem. Daniel Fučík vyrazil na turnaj mimo Poličku. A počin to
byl správný, protože ve dvouhře obsadil 3. místo
a ve čtyřhře 2. místo. Mezi děvčaty se dařilo Šárce Uhlířové, která obsadila ve dvouhře 3. místo
a spolu s Kačkou Kotvovou ovládly i čtyřhru
a získaly 1. místo. Kačka Kotvová zaznamenala
jednu výhru ve dvouhře.
26. 9. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B ve Dvoře Králové. Velice úspěšný závěrečný
turnaj letošní sezóny. Kačka Kotvová smolně
prohrála v prvním kole 7:6,7:6. Simča Válková

snažení našich hráčů. Myslím, že toto překvapení bude pro nás příjemné a naši hráči a především hráčky budou rozhodně vidět a budou
padat i klubové rekordy.
3. 10. úspěšně proběhla stavba haly, která byla
spojena s jejím částečným umytím. Tímto bych
chtěl všem účastníkům velice poděkovat a doufám, že odměna za toto úsilí bude!
Dále bychom chtěli veřejnost informovat o několika volných hodinách, které je možno si zarezervovat. Je to pondělí 19-21 hod. 1x za dva
týdny, středa 20-21 h a neděle 11-14 h.
-zj-
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Volejbal
Nejobsazenější víkendové soutěže probíhají v září
a říjnu. Nejinak je tomu i v začínající volejbalové sezóně.
Přípravka
Naše družstva srdnatě bojují v krajském přeboru.
Soutěž je velmi vyrovnaná, náš A tým vede s náskokem dvou bodů před již tradičními rivalkami z Lanškrouna. Ani jedno družstvo se nevyhnulo víkendo-

vému zaváhání. Potěšila i děvčata z minipřípravky,
která se dokázala odpoutat z poslední skupiny, a tím
měla možnost sehrát zápasy s kvalitnějšími soupeřkami. Soutěž pokračuje v listopadu, kde již dojde na
lámání chleba.
Mladší žákyně
Družstvo A již ví, jak chutná vítězství, porazilo
družstvo Žichlínka, nevede se mu však v tiebreacích,
kde body bere vždy soupeř. Spanilá jízda Poličky
B dále pokračuje, a to skalpem Č. Třebové, Pardubic
a našeho A týmu. Svým výkonem se blýskly Pavlína
Pechancová a Kateřina Němcová.
Starší žákyně
Kvalifikace Českého poháru přinesla příjemné
překvapení v podání poličských hráček. Nejprve
jsme narazily na silné týmy KP Brna a Zlína, porážky 0:2, ale poté jsme pokračovaly drtivým finišem
proti M. Třebové, Přerovu, Č. Třebové a Junioru
Brno. Tým stojí na nahrávačce Karolíně Dvořákové
a především na všestranné hráčce Kateřině Mičkové. Doufáme, že další se k jejich výkonům dotáhnou
a utvoří spolu sehraný tým. Očekávání bylo splněno,
padly jsme do třetího výkonnostního koše.
Zároveň byla rozehrána i soutěž krajská. Potvrdilo se, že nezvládáme příliš domácí zápasy. Povinná
vítězství nad Litomyšlí a Chocní se sice podařila, ale
výkon připomínal chodící mimoně. Zásluhu na šesti
bodech tak překvapivě mají hráčky druhého sledu
(Vomáčková, Houdková) a standardně Mičková
s Dvořákovou.
Kadetky
Ve své soutěži potopily M. Třebovou 3:0, 3:0 a teď
je čekají D. Újezd a Č. Třebovou.
I ony vstoupily do Českého poháru zdárně. V Hradci Králové v kvalifikaci společné s juniorkami sbíraly
zkušenosti, herní rozklad střídaly i hezké okamžiky,
výhrou nad Vyškovem jsme si zajistily další kolo, byť
pouze ve čtvrté osmičce. Zápasy v Českém poháru
jsou nenahraditelné jakýmkoliv tréninkem.
Muži
Přezimují v krajské soutěži na třetím místě, v tabulce s nestejným počtem zápasů. Osm výher a pouhé dvě porážky.
-har-
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Jan Chvála
mistrem republiky

EURORANDO 2016 na Trojmezí u Hrčavy

V neděli 27. září se zástupci Klubu českých turistů Jiřího Gutha – Jarkovského Polička zúčastMistrovství České republiky patří každoročně
nili slavnostního mezinárodního zahájení celoevmezi nejočekávanější události závodní lezecké
ropské akce EURORANDO 2016, které se konalo
sezony. Letos se odehrálo druhý říjnový víkend
na Trojmezí nedaleko obce Hrčava. Po příjezdu
v Ostravě.
do Hrčavy následoval krátký, dvoukilometrový
Poličský horolezecký klub zde měl jediné za- výšlap k Trojmezí, kde se stýkají hranice Česka,
stoupení a to hned to nejsilnější. Honza Chvála je
Slovenska a Polska. Tématem EURORANDA 2016
již řadu let tím nejlepším co může poličský klub
je ENERGIE – a sice všechny druhy energie (dobnabídnout. Pro mnohé z nás se stal velikým vzo- rá, špatná, stará, nová, využití energie, úspory
rem a zkušeným tréninkovým partnerem.
energie atd.). Pochody budou organizovány od
září 2015 až do závěrečné akce v září 2016. Je velmi důležité, aby všichni turisté, kteří se zúčastní
pochodů v rámci Euroranda, měli pocit, že jsou
součástí celoevropské akce. ENERGIE - pěší turistika jako trvale udržitelná a k životnímu prostředí
šetrná aktivita. Respekt před naší nepoškozenou
přírodou a objevování přirozených zdrojů energie.
Akce se zúčastnilo více než 600 turistů z Čech,
Slovenska i Polska. Přítomni byli také zástupci samospráv, turistických klubů a členové Evropské asociace turistických klubů ERA-EWV-FERP v čele s její prezidentkou paní Lis Nielsen
z Dánska. Slavnostní proslovy pronesli kromě
jiných např. starosta Hrčavy Ing. Petr Staňo, starostka obce Istebna, k níž patří nedaleká osada
Jaworzynka paní Danuta Rabin, předseda KČT
Mgr. Vratislav Chvátal, předseda Klubu slovenských turistů (KST) pan Peter Dragúň, prezidentka EWV paní Lis Nielsen a opomenout nelze ani
čestného předsedu KČT Ing. Jana Havelku. Po
proslovech byly uvázány stuhy států Trojmezí.

Turisté měli možnost si zde vzít také propagační materiály o městě Poličce, hradu Svojanovu
a Sdružení královských věnných měst, které nám
pro tento účel věnovalo město Polička a IC Polička.
Věříme, že tento druh propagace pomůže zvýšit
návštěvnost Poličky a jejího okolí ze strany obyvatel nejvýchodnějšího cípu Moravy, Slovenska
a Polska.
Po slavnostním zahájení akce se účastníci vypravili na Pochod třemi státy. Ve skutečnosti však
jeho trasa vedla z Trojmezí pouze přes polskou Jaworzynku do Hrčavy, kde byl cíl. Krásné slunečné
počasí umožňovalo nádherné výhledy na kopce
Slezských Beskyd.
Možnosti občerstvení téměř všichni využili v jaworzynské hospůdce Na styku. Kolem místního
kostela pak trasa pochodu pokračovala do osady
Lupienne, kde je státní hranice a asi už jen 1,5 km
zpět do Hrčavy. Následovala ještě prohlídka interiéru dřevěného kostelíka sv. Cyrila a Metoděje
a někteří se podívali také k hrobu paní Anny Hlaváčové, babičky známé české herečky Jany Hlaváčové.
Závěrečné občerstvení v hospůdce Pod Javorem
také bylo příjemné a posloužilo řadě účastníků
k rozloučení a pak se odebrali ke svým domovů.
Akce se vydařila výtečně a přejeme všem, kteří
toto místo navštíví, aby se jim zde líbilo stejně tak,
jako nám všem.
KČT Jiřího Gutha - Jarkovského Polička
Ivan Kropáček, předseda

PPF je u konce!
Závodu se zúčastnilo celkem 37 borců včetně
těch nejlepších, choceňských bratrů Stráníků.
O konkurenci tedy nebyla nouze. Honza nastoupil do závodu s vysokou motivací a maximálním
nasazením, které mu zajistilo nejlepší výsledek
v kvalifikaci a do finále postupoval z prvního
místa.
Pro 15 borců byly připraveny 4 pekelné bouldry.
Hned ten první byl tím klíčovým. Honzovi se podařilo jako jedinému vymyslet způsob jak tento
problém zdolat hned na první pokus. S náskokem
několika pokusů před druhým Martinem Stráníkem a s celkovým výsledkem 3 dosažených topů
(ze 4 možných) se Honza ve svých 26 letech stal
poprvé v kariéře mistrem České republiky a jak
on sám říká - splnil si velký sen.
„Bouldering je divácky atraktivní, silový styl
sportovního lezení, kdy lezci nejsou jištěni a lezou po profilech do výšky několika metrů, ze kterých padají na žoky.“
Klímič mladší

No nejedná se zrovna o finanční skupinu PPF,
ale spíš o sk8tovou sezónu v roce 2015. Abych
správně vysvětlil, tak se jely další závody v Plzni,
Praze a pak už jen počítání Finálních výsledků.
Začněme u závodů v Plzni, protože ty měly nejvyšší status Main mezi všemi závody zařazenými
pod českým pohárem. Konaly se 22.–23. 8. a už

Foto - Alexandr Bajt
dopředu se vědělo o silné zahraniční účasti. Počasí v sobotu přálo a kopec hned vedle dálnice D5
sliboval rychlé jízdy. Přesněji se jednalo o manipulační komunikaci u vesničky Útušice, ale i tak nás
tiráci projíždějící po D5 zdravili každou minutu.
V sobotu se jel Giant slalom a na neděli byly naplánovány závody Tight a Hybrid. Ty už však v duálním podání. Nedělní závody se jely ve sportovním
areálu Škoda sport park, který by se moc hezky
vyjímal i tady v Poličce, a to ne jen pro sk8ové nadšence.;) Celkové výsledky za oba dva dny dopadly
pro SK8 Slalom Polička opět skvěle. Vezměme to
od nejnižší kategorie a to od dětí. Jedenáctý skončil Tomáš Mach, devátá pak Anička Šafránková,
hned nad ní Emily Martinů, pak už to bylo opět
obsazení nejlepších příček a to od čtvrtého místa
Jan Vázler, třetí Lukáš Martinů, druhá Karolína Machová a první a nejrychlejší Petr Martinů.
V mladistvých skončil ve velké zahraniční kon-

26

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

kurenci na jedenáctém místě Vojta Nunvář. Vítek
Hromádko v juniorské kategorii skončil na třetím
místě a to jel pouze jeden den. Renata Škrabalová
skončila na čtvrtém místě v kategorii žen a mezi
muži se do nejlepší desítky o jedno místo nedostal Jakub Knettig. Nakonec se však do nejlepší
desítky dostali tři naši jezdci. Na sedmém místě
Petr Matouš, na třetím Jaroslav Knettig a o jednu
příčku výše Zdeněk Mach. Nad Zdendou už byl jen
lotyšský závodník Janis Kuzmins, který patří mezi
světovou špičku.
Dalším závodem a také posledním v sk8tové sezóně 2015 byla Praha a to v termínu 3. – 4. 10. Závody se první den jely v novém parku Maxe van
der Stoela uprostřed Prahy. Perfektní prostředí
parku bavilo nejvíce děti a skvělý nový asfalt zase
závodníky. Druhý den se pak jelo na osvědčeném
místě, na Strahově. Kategorie dětí byla opět nabitá našimi závodníky. Na devátém místě skončila
Mařenka Maděrová, dále pak vždy o příčku výš
Tomáš Mach, Anička Šafránková, Emily Martinů, Jan Vázler a pouze čtvrté místo přeskočíme.
Na třetím místě Lukáš Martinů, druhá Karolína
Machová a první naposledy v této kategorii Petr
Martinů. Praha byla pro Petra opravdu poslední
závod v této sezóně a navíc hlavně v kategorii dětí.
Příští rok už přestupuje do mladistvých. Při sledování jeho časů však nemáme strach o jeho dobrá
umístění. Další kategorií jsou právě mladiství kde
skončil Vojta Nunvář na perfektním druhém místě. V juniorech na druhém místě Vítek Hromádko
a to i přesto, že na závody zaspal! Za ženy byla
na čtvrtém místě naše poličská trenérka Renata
Škrabalová. V kategorii mužů jsme ovládli skoro
všechny důležité příčky. Na pátém místě dojel Zdeněk Mach, čtvrtý Jakub Knettig, třetí Petr Matouš,
kterému sebral druhé místo německý závodník
Robert Thiele. Avšak příčka nejvyšší opět patřila
Poličce. Na stupínek s jedničkou vyskočil Jaroslav
Knettig. V Praze se také předávaly poháry za finální umístění závodníků za celou sezónu 2015 v Českém poháru ve sk8 slalomu, ale o tom zase příště.
-jt-

Zprávy oddílu ledního hokeje
Na úvod letošní sezony sehrálo „A“ mužstvo na
domácím ledě přátelské utkání s Opočnem. Zvítězilo 8:2, když sedm branek padlo v závěrečné třetině. Juniorka zdolala v přípravném a velice pěkném
utkání Chotěboř 8:5.
Starším žákům se povedl parádní vstup již do
mistrovských utkání, když nejprve v Chrudimi
26. 9. zvítězili vysoko 12:1 a 28. 9. v Chocni porazili
domácí celek 7:3. Bohužel mužstvo mladších žáků
nemohlo být letos postaveno pro nedostatek hráčů.
Ne 4. 10. Polička – Světlá n./
Sázavou 7:3 (0:3, 0:4, 2:0)
Branky: Bednář, Vítek
Na úvod sezony hostil Spartak loňského vítěze
celé soutěže. Tento velice silný tým hned od začátku nenechal nikoho na pochybách, že první kolo
tohoto ročníku bude jen zahřívací. Ještě v první
třetině domácí drželi krok, ale v druhé části bylo
již rozhodnuto. V závěru pak kosmeticky upravil
skóre Bednář s Vítkem.
St. 7. 10. Litomyšl – Polička
11:2 (2:1, 3:0, 6:1)
Branky: Havlíček, Szilva
Střetnutí začalo ve svižném tempu a Spartak šel
v 11. min. do vedení. Domácí však do konce první
části otočili skóre na 2:1. Po druhé třetině, kdy byl
stav utkání 5:1, bylo stále ještě o co hrát. Jenže v poslední dvacetiminutovce přišel nečekaný „výbuch“
dvou našich hráčů, když svojí nedisciplinovaností
dovolili soupeři nastřílet dalších šest branek.
Ne 11. 10. Polička – Chotěboř
3:11 (1:3, 0:2, 2:6)
Branky: Gregar, Szilva, L. Boháček
Naši hráči opět po slibném začátku postupně
uvadali a ve třetí třetině soupeře z Chotěboře vůbec nestíhali, takže podruhé za sebou inkasovali
jedenáct gólů.

Čt. 15. 10. Polička – Chrudim
6:7 PP (2:2, 1:3, 3:1 – 0:1)
Branky: Gregar 3, Vítek, Šedý, Cik
Po úvodních 6 minutách to vypadalo na další příděl, ale hráči Spartaku se pomalu zvedli
a utkání otočili z 0:2 na 3:2. Jenže kvalitní soupeř
dokázal vyrovnat a dokonce vedl již 3:5. Gregar
ale v 56. minutě vyrovnal, jenže soupeř šel v přesilovce opět do vedení 5:6. Osm vteřin před koncem opět Gregar vyrovnal a šlo se do prodloužení.
Hned v úvodu však přišla další přesilovka hostí,
kterou soupeř po pár vteřinách přetavil v další
bod pro sebe
Junioři:
Chotěboř – Polička
Polička - Litomyšl
St. žáci:
Chrudim – Polička
Choceň – Polička
Lanškroun – Polička
Polička – Skuteč
Přípravka:
Polička – Choceň
Polička – Lanškroun

Sluníčko i silný nárazový vítr, takové podmínky uvítaly účastníky tradičního Běhu na věž kostela sv. Jakuba v letošním roce. Pořádalo ho opět
skautské středisko Polička za spolupráce muzea
a fary. Účast byla překvapivě hojná, v době od 9 do

2:5
8:5
1:12
3:7
5:5
4:0
4:11
6:11

Rodiče pozor!
Oddíl ledního hokeje pořádá každé pondělí,
středu a pátek od 15.00 do 16.00 hod. nábor chlapců ročníku 2000 a výše do hokejové přípravky.
Rozpis a začátek každého tohoto tréninku najdete
na internetových stránkách společnosti T-E.S. Polička pod názvem ZÁKLADNA. V případě, že vaše
dítě bude mít zájem a zatím ještě nemá brusle a výzbroj může vám oddíl obojí zapůjčit.
Výbor oddílu LH

Harmonogram kurzů
Plavecká škola vás zve k návštěvě těchto kurzů:
září 2015
Pondělí:
vede instruktor/ka
• 16.00 – 17.00 hod. přípravka ORKA
		
Zdeněk Jandík
• 16.00 – 17.00 hod. Delfínek 5 - 9 let,		
		
Zdena Šemberová
• 16.00 – 17.00 hod. děti Kapříci od 4 -7 let velký b.
		
Jolana Kozlová
• 17.00 – 18.00 hod. zdokonalovací kurz st. žáci
		
Zdena Šemberová
• 17.00 – 18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA
		
Zdeněk Jandík
Úterý:
• 16.00 - 17.00 hod. Delfínek 5 -9 let.		
		
Zita Nešťáková, Martina Navrátilová
• 17.00 - 17.45 hod. *plavání rodičů s dětmi od
2-3 let – želvičky - velký b. - veřejnost
		
Martina Navrátilová
• 17.00 - 18.00 hod. plavání a cvičení pro těhotné		
		
Zita Nešťáková
Středa:
• 12.30 - 13.00 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
Jitka Kmošková
• 13.00 – 13.30 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
Jana Nyklová
• 13.30 – 14.00 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jana Nyklová
• 14.00 – 14.30 hod. batolata, malý bazének
- pulečci
Jolana Kozlová
• 14.30 – 15.00 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 15.00 – 15.30 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
Jolana Kozlová
• 15.30 – 16.00 hod. batolata, malý bazének
- medúzky
• 16.15 – 17.30 hod. plavání pro veřejnost
dvě dráhy
Jana Nyklová

Běh na věž
kostela

• 16.15 – 17.30 Plavecký oddíl Orka dvě dráhy		
		
Zděněk Jandík
• 17.30 – 19.00 hod. kondiční plavání veřejnost
		
plavčík
• 9.00 – 20.00 hod. Aquafitness Jana Nyklová
Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit sebe
nebo děti můžete kdykoliv v průběhu roku.
Pulečci 6 – 12 měsíců, Medúzky 1 – 2 roku, Želvičky 2 - 3 let (veřejnost), Kapříci 4 – 7 let, Delfínci
5 – 6 - 9 let, Zdokonalovací kurz st. žáci, Plavecký
oddíl ORKA, Kurz pro těhotné, Aquafitness.
Přihlášky obdržíte na úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Kontakt: Jitka Kmošková tel. 737 867 342, bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 637,
plbazen@tespolicka.cz nebo tel. plavecká škola
731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz
Vážení rodiče,
nabízíme vám s dětmi ve věku od 2 do 3 let *plavání pro veřejnost v odpoledních hodinách. S jedním dítětem tohoto věku je nutný doprovod osoby
starší 18 let. Plavání s dětmi je dostupné pro širokou veřejnost.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
může zakoupit permanentku na pět až patnáct
vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé,
přijďte mezi nás, vyberte si z naší nabídky.
Informace: zjistili jsme pro vás – v roce 2015
zdravotní pojišťovny proplácí permanentky na
plavání, využijte této nabídky a přijďte si zaplavat.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách města Poličky a T.E.S., s.r. o, Polička.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

11 hodin stihlo závod odběhnout celkem 50 účastníků. Organizace byla ztížena poryvy větru, místy
dosahujícího takové síly, že nebylo možné se domlouvat mezi ochozem kostelní věže a startujícím
dole, a tak přišla na řadu vysílačka.
Závodní trať byla opravu náročná, ve spleti
kamenných schodů, dřevěných žebříků, průlezů,
zatáček a rohů přišly na řadu hlavně v horní části věže i ruce. Několik menších závodnic dokonce
ztratilo orientaci či odvahu, ale s doprovodem ji
pak, až na výjimku, úspěšně dokončily. Rekord 46
vteřin se sice třásl, ale nepadl, ohrozil jej hlavně
Martin Mazal skvělým časem 50 vteřin.
Díky všem, kteří ani v sobotní dopoledne nelenili a přišli se popasovat s touto výzvou. Těšíme se na
vás opět napřesrok.
Medvěd, Polární vlci Polička
Výsledky
Mladší chlapci: 1. - 2. místo: Radim Šafář a Jáchym Tengler 1:15, 3. místo: Tomáš Beneš
1:18
Starší chlapci a muži: 1. místo: Martin Mazal
0:50, 2. místo: Konstantin Ožinskij 0:55,
3. místo: Ondřej Češka 1:02
Mladší dívky: 1. místo: Anežka Vargová 1:13,
2. místo: Eva Šlosrová 1:30, 3. místo: Bára
Vltavská 1:32
Starší dívky: 1. místo: Zuzana Šafářová 0:56,
2. místo: Andrea Faltýnková 1:01

Jezdecký klub
V letošním roce jsme se zaměřili především na
prověření mladých koní. Dále jsme dali možnost
dětem účastnit se hobby závodů.
15. 8. Hobby závody Vendolí – Drezura Z1
1. místo – Denisa Hantschová – GupiRupi
2. místo – Eliška Krumplová – GupiRupi
3. místo – Aneta Langrová – Lafitte Blue
4. místo – Aneta Langrová – Carerra
5. místo – Tereza Švandová – Sárí
27. 9. Pomezí – Drezura Z1
1. místo – Aneta Langrová – Carerra
3. místo – Eliška Krumplová – GupiRupi
29. 9. se konaly výkonnostní zkoušky tříletých
klisen v Měníku. Náš klub reprezentovaly klisny
Lafitte Blue a Carerra. Obě splnily všechny části
zkoušek a dostaly se do hlavní plemenné knihy.
Carerra se s výsledkem 8,53 stala vítězkou zkoušek a dostala se do akceleračního programu.
Za Jezdecký klub Polička
Aneta Langrová
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Plavecký bazén
1. neděle
2. pondělí
3. úterý
4. středa 	
5. čtvrtek
6. pátek
7. sobota
8. neděle
9. pondělí
10. úterý
11. středa 	
12. čtvrtek
13. pátek
14. sobota
15. neděle
16. pondělí
17. úterý
18. středa 	
19. čtvrtek
20. pátek
21. sobota
22. neděle
23. pondělí
24. úterý
25. středa 	
26. čtvrtek
27. pátek
28. sobota
29. neděle
30. pondělí

Turisté zvou

zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-18.00
aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6.00-7.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00 Aquafitnes
6.00-7.30, 14.00-20.00 z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-18.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6.00-7.30, 16.15-17.30 dvě dráhy, 17.3018.45 kondiční plavání, 19.00-20.00
Aquafitnes
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
svátek, 14.00-20.00, z toho 18.0019.30 tři dráhy
6.00-7.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00 Aquafitnes
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-18.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6.00-9.00, 16.15-17.30 dvě dráhy,
17.30-18.45 kondiční plavání, 19.0020.00 Aquafitnes
6.00-7.30, 12.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.30, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00

• přijímáme poukázky sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz)
• přijímáme rodinné pasy (sleva 5%)
Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
Plavecký bazén a zimní stadion je aktuálně
monitorován webkamerou: přihlášení najdete na
www.tespolicka.cz
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny,
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme,
abyste si svoji činnost naplánovali a ukončili tak,
že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve
20.00 hod.! Po zavírací době není možné, abyste
se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra
a sauny.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
www stránkách: město Polička, T.E.S., s.r.o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny:
Muži:
Ženy:

středa a pátek 16-20 hod.
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: 	sobota 17-20 hod.

Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
17.00-19.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Žádáme návštěvníky fitcentra, aby vraceli klíčky
od šatních skříněk. Děkujeme, že si je neodnášíte
domů a zůstávají i nadále majetkem provozovatele.
Provoz zimního stadionu byl zahájen 20. 9.
Veřejné bruslení každou sobotu a neděli
14.00-15.30 h. a každou středu 16.15-17.45 h.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Informace: Miloš Grubhoffer tel.: 461 725 427,
605 246 743, www stránky T.E.S, s. r. o. Polička.

Proluka PVL?

Důležité informace a malé náklady
pro návštěvníky:
• využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
per manentek, vstupenek nebo kurzů pro děti

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. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725631.

XVII. ročník Poličské volejbalové ligy měl být zahájen v říjnu.
Bohužel se letos přihlásilo málo
týmů (konkrétně čtyři proti loňským sedmi), takže jsem byli nuceni ligu, v podobě známé z dřívějška, pro tentokrát zrušit. Místo pravidelných
čtvrtečních zápasů plánujeme zorganizovat turnaj
PVL, popř. dle zájmu i dva. Termín zatím není
znám, ale budeme o něm s předstihem informovat.
Doufám, že tato první proluka po 17 letech se
v příštím roce úspěšně zacelí.
Tímto vyzýváme i hráče či týmy, které se PVL
neúčastnili, aby zvážili svoji účast v příštím roce
a tím i možnost porovnání své volejbalové zdatnosti se zaběhnutými PVL družstvy.
Více informací naleznete na www.policka.cz/avl.
J. K. Dvořák, OV PVL
TJ Spartak Polička - ASPV

13. - 15. listopadu - Za posledním puchýřem - 44. ročník. V letošním roce hostí tuto celostátní
akci Znojmo. Účast na pochodu
a dalším programu, který nabízí
pořadatel CK Kudrna Brno. Akci
zajišťuje Jiří Andrle
Úterý 17. listopadu - Listopadová vycházka.
Odjezd linkovým autobusem v 8.40 hod do Dolní
Jedlové. Z Dolní Jedlové půjdeme po neznačených
cestách a za příznivého počasí i mimo polní a lesní
cesty kolem Jedlovských rybníků přes Modřecký
vrch, Horní Jedlovou a Jelínek do Poličky. Na vycházku zve Karel Müller
Sobota 21. listopadu - Zamykání turistických
cest. Vydáme se osobními auty za našimi kamarády na turistický pochod do Velkých Opatovic. Informaci k akci podá Jiří Vrbický
Sobota 5. prosince - Zimní Svojanov. 42. ročník
oblíbené pěší vycházky na hrad Svojanov. Akci
vede Zdena Mihulková
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici anebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Motocyklové
závody
V letošní motocyklové sezóně ve sprintu motocyklů na ¼ míle se poličský jezdec Jaroslav Špaček
se svojí Suzuki GSX-R 1000 L4 o výkonu 205 koní
zúčastnil dvou šampionátů: mistrovství ČR a mistrovství SR.
V českém mistrovství se uskutečnilo 7 závodů, ve kterých 4x vystoupil na stupeň nejvyšší
a 3x dojel na 2. místě. O získání titulu mistra ČR
se rozhodlo až v posledním závodě, který se konal
v Hoškovicích u Mnichova Hradiště. Zvítězil s náskokem 0,6 s. Mistrovství SR, kde závodili i jezdci
z Rakouska, Polska, Maďarska a Litvy, mělo 6 závodů. Konaly se jak na území Česka, tak Slovenska
i Maďarska. Od druhého závodu šampionátu držel
první pozici a tu těsně bodově hájil do závěrečného
závodu v maďarské Kiskunlacháze, kde bylo finále
celého šampionátu. Závěrečný závod Jarda vyhrál,
a tím si zajistil titul mistra SR 2015. V letošní sezóně získal ocenění jak za nejvyšší rychlost, tak
i za nejlepší čas v celém šampionátu. Zúčastnil se
i jednoho závodu mistrovství Polska, kde dojel na
3. místě. Dalších závodů se účastnit nemohl z důvodu stejných termínů závodů.
Technické údaje vítězného motocyklu: Suzuki GSX-R 1000 L4, výkon 155 kW, zrychlení z 0 na 100 km/h za 2,6 s, zrychlení z 0 na
300 km/h za 19,8 s, nejlepší dosažený čas na ¼ míle
činí 9,684 sekund s rychlostí v cíli 244,68 km/h, po
200 metrech naměřená rychlost s pevným startem
je 200,888 km/h.
K. Jílková

Poličský out
Dne 7. 11. se uskuteční v hale
ZŠ Na Lukách XI. ročník amatérského volejbalového turnaje
Poličský out. Přihlášky přijímáme do 2. 11. Počet družstev je omezen na osm.
Více informací na www adrese policskyout.nastrankach.cz.
J. K. Dvořák, TJ Spartak Polička - ASPV

Jitřenka - měsíčník, periodický tisk územního samosprávného celku, dodáván zdarma do poštovních schránek občanů a firem Poličky a integrovaných obcí každého 1. dne
v měsíci. Vydává: město Polička, Palackého nám. 160. místo vydání: Polička. Šéfredaktor Ing. Ivo Janeček, IČ 60893893, Korespondenční adresa: Pomezí 128, 569 71 (schůzku
je třeba předem dohodnout), tel. 603 526 243, e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Z. Kašparová, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

