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Po stopách Bohuslava Martinů
ve Švýcarsku
V roce 125. výročí narození Bohuslava Martinů
přijal starosta Jaroslav Martinů pozvání na festival Martinů Festtage, který se každoročně koná ve
švýcarské Basileji. V tomto roce se jedná zároveň
o jubilejní 20. ročník tohoto prestižního festivalu.
Poličská delegace se zúčastnila zahajovacího koncertu v neděli 15. listopadu. Na programu zazněla

Ještě před zahájením koncertu představil publiku umělecký ředitel festivalu Robert Kolinsky starostu města Poličky, tedy města, kde se Bohuslav
Martinů narodil, a starostu města Liestalu, tedy
města, kde Bohuslav Martinů zemřel. Podání rukou obou starostů v sále Stadtcasino Basel před
1500 diváky bylo velmi symbolické až dojemné,

Dům, kde žil Bohuslav Martinů.

Náhrobní kámen na Schönenbergu

Přijetí u starosty Liestalu

Starostové Poličky a Liestalu na místě
původního hrobu B. M.

2. a 5. Symfonie Bohuslava Martinů v provedení
jednoho z nejlepších evropských hudebních těles – návštěvníci koncertu ocenili toto setkání velkým
London Symphony Orchestra. Orchestr 82 hudeb- potleskem. Celý koncert včetně úvodního slova
níků řídil český dirigent Tomáš Hanus. Publikum
Roberta Kolinskeho byl zároveň přenášen v příocenilo výkon tělesa a celý program bouřlivým ně- mém přenosu dvěma rozhlasovými stanicemi
kolikaminutovým potleskem. Byli jsme opravdu - švýcarskou stanicí SRF a německou Deutschlandpyšní na to, že je Polička rodným městem hudeb- radio Kultur. V přímém přenosu těchto stanic tedy
ního skladatele Bohuslava Martinů.
několikrát zaznělo jméno Polička a Martinů. Jedná se o velkou propagaci našeho města v zahraničí. Mezi významnými hosty z České republiky byl
například režisér Jiří Menzl, kterého jsme zároveň
s jeho ženou Olgou pozvali na návštěvu Poličky,
ředitel Institutu Bohuslava Martinů a autor slavnostní fanfáry města Poličky Aleš Březina nebo
Vážení a milí spoluobčané,
předseda správní rady Nadace Bohuslava Martinů
prof. Jiří Hlaváč.
dovolte, abychom Vám popřáli sváteční
V pondělí 16. listopadu pozval naši delegaci
dny plné klidu, pohody a lásky. Do nového
k návštěvě Liestalu starosta města Lukas Ott.
roku 2016 Vám přejeme pevné zdraví,
Vyvrcholením návštěvy byla možnost vidět a být
mnoho štěstí a spokojenosti.
na místě, kde strávil poslední chvíle svého živoJaroslav Martinů, starosta
ta Bohuslav Martinů a kde byl po své smrti také
Marie Kučerová, místostarostka
pohřben – soukromý pozemek rodiny Sacherů na
Schönenbergu. V roce 1979 byly (pokr. na str. 2)
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Nově ve Stříteži
Budete-li projíždět Stříteží, určitě si všimnete,
že na místě polorozpadlé, bývalé Simonovy chalupy č. p. 20, vyrostlo velice pěkné prostranství.
Zůstala zachována část obvodního opukového
zdiva, které je zastřešeno a slouží jako hezké
zákoutí a zároveň jako ochranný prvek. Pravda,
chybí zde ještě zatravnění a okrasná zeleň, ale
i s tím se v příštím roce počítá. Také na děti se
nezapomnělo a vybudované pískoviště bude ur-

čitě hojně využíváno. Ze zbylé opracované opuky
byla opravena a rozšířena opěrná zeď.
Celé dílo je velmi zdařilé a zasloužili se o něj
zejména předseda Osadního výboru ve Stříteži
pan Josef Jaščevskyj, pan Jiří Haupt, brigádníci,
studenti Tomáš Vostřel a František Boštík a nesmíme zapomenout na pana Miroslava Franka
a pracovníky veřejné služby, kteří zde odvedli
veliký kus práce.
Všichni svojí prací ušetřili rozpočtu osadního
výboru poměrně velké finanční prostředky, které
mohou být efektivně využity jinde.
Ale tímto ve Stříteži neskončili. Osadní výbor
plánuje pro nejbližší budoucnost i další akce

Silnice vedoucí z Poličky do Stříteže získala
v podzimních měsících nový povrch.
Opravu financoval Pardubický kraj
ve výši cca 3,5 mil. Kč.
jako jsou opravy a úpravy místních komunikací a opěrnou zeď s chodníkem. Pro financování
některých staveb bude samozřejmě snaha města
Poličky využít dostupných dotací.
Ing. Vladimír Bartoš, osadní výbory
a krizové řízení
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Rozvoj města a dotace roku 2015

Po stopách
Bohuslava Martinů
(pokr. ze str. 1) odtud ostatky slavného skladatele převezeny do jeho rodné Poličky. Jedná se
o magické místo na kopci s nádherným výhledem
do údolí a okamžitě se vybavuje pohled z poličské
věže a zároveň to, jaký byl Bohuslav Martinů světoběžník, protože z jedné strany údolí je městečko
v Německu, z druhé strany městečko francouzské
a dům a hrob se nacházejí ve Švýcarsku.
Do Poličky se chystá delegace nejen organizátorů festivalu Martinů Festtage, ale pozvání přijal
i starosta švýcarského Liestalu. Bude nám velkým
potěšením hostům ukázat stopy Bohuslava Martinů v jeho rodné Poličce a na Vysočině.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Město Polička v letošním roce získalo dotace
v celkové výši více než 25 milionů korun. Dotace byly čerpány, jak z krajských prostředků, tak
ze státních zdrojů, zejména z Ministerstva práce
a sociálních věcí, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí. Prostředky byly využity
v různých oblastech rozvoje města, většina prostředků je samozřejmě vázána a podmíněna finanční spoluúčastí města Poličky.
Mezi největší a nejvýznamnější dotace patří více
než 5 milionů na projekt Realizace úspor energií –

janov, který město Polička spravuje a vlastní již
více než 100 let. Na obnovu hradeb v areálu hradu
poskytlo dotaci Ministerstvo kultury ve výši půl
milionů korun, Pardubický kraj poskytl finanční
prostředky na opravu povrchů cest v areálu hradu
ve výši 130 tis. korun. Město bylo úspěšné i v žádosti o dotaci pro vybudování kanalizace v nové lokalitě stavebních parcel Bezručova – 4 mil. korun.
Novou zprávou je i získaná dotace ze Státního
fondu životního prostředí ve výši 997 tis. Kč na
realizaci akce: Chodník u silnice I/34, ul. Staro-

Nádražní

Masarykova ulice

tělocvična ZŠ Na Lukách, 2 miliony na projekt
Realizace úspor energií – MěÚ Nádražní 304. Ministerstvo kultury každoročně poskytuje městu
Polička prostředky na obnovu městského pevnění,
v letošním roce to byla částka 900 tis. korun, na
obnovu Mariánského sloupu – téměř 500 tisíc korun. Značné finanční prostředky šly i na hrad Svo-

hradská v Poličce. Nyní bude vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele. Výše poskytnuté dotace se
může ještě změnit dle reálné ceny projektu. Realizace akce je naplánována na rok 2016, kdy tuto
dotaci zároveň obdržíme.
Pro rok 2016 připravuje město Polička například
dotační projekty na Cyklostezku Polička – Bořiny,
Cyklostezku Polička – Modřec, Chodník u silnice
II/360, ul. Zákrejsova v Poličce.
Mezi nejvýznamnější stavby letošního roku, které se obešly bez dotačních prostředků a byly financovány pouze z rozpočtu města, například patří:
výstavba I. etapy inženýrských sítí v lokalitě Bezručova – 22 mil. Kč, oprava kanalizace na nábřeží
Svobody 7,2 mil. korun, rekonstrukce ulic Masarykova, Nová a Růžová – 10,7 mil. korun (část byla
hrazena již v roce 2014), nové a opravené chodníky – cca 1,6 mil. korun, 1,1 mil. Kč oprava komunikace na ul. 9. května, nová parkoviště – 1,4 mil.
korun. Další částky pro plánované akce jsou již
zařazeny do rozpočtu roku 2016, kdy bude město
Polička realizovat řadu dalších stavebních akcí.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Dotace z programů
podpory 2016
Zásady poskytování dotací z rozpočtu města
Poličky v roce 2016 bude Zastupitelstvo města Poličky schvalovat 10. 12. 2015. Vyhlášení programů
podpory pro rok 2016 se předpokládá 14. 12. 2015
zveřejněním na úřední desce města. Přijímání žádostí o dotace z jednotlivých programů podpory je
plánováno od 15. 1. do 15. 2. 2016.
Odbor finanční a plánovací

Upozornění
pro občany
Nucená odstávka technických systémů na úseku
občanských průkazů a cestovních pasů.
Vzhledem k odstávce stávajících a instalaci   nových   technických   systémů   Ministerstvem vnitra
ČR v návaznosti   na novely   zákonů o občanských
průkazech a o cestovních dokladech bude možné
podat žádost o občanský průkaz  či cestovní pas  nejpozději  ve středu  23. prosince  2015 do 16.30 hodin.
Současně prosíme občany o vyzvednutí   občanských  průkazů či cestovních pasů v tomto termínu.
Od 1. 1. 2016 bude možné požádat o vydání občanského průkazu a cestovního pasu u každého úřadu
obce s rozšířenou působností.
Děkujeme za pochopení
Odbor vnitřních věcí
úsek OP, CD a evidence obyvatel

Označování
zboží cenami
Vážení podnikatelé,
na základě přibývajících dotazů a po konzultaci s pracovníky ČOI si vám dovoluji připomenout
čl. II zákona č. 124/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů. Znění článku:
„V případech podle § 13 odst. 9 písm. b), c) a j)
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění tohoto zákona, neplatí povinnost označovat výrobky
prodejní cenou současně s měrnou cenou nejdéle
po dobu 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Zákon nabyl účinnosti 1. 5. 2004.
Z výše uvedeného vyplývá, že výrobky uvedené
v ustanovení § 13 odst. 9 písm. b), c) a j) zákona
o cenách je povinnost označovat prodejní cenou
současně s měrnou cenou podle tohoto zákona.
Eva Zindulková, vedoucí odboru OŽÚ
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Ulice E. Beneše

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.

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

Nezapomeňte přijít k zápisu do 1. třídy
Rádi bychom touto cestou připomněli všem
zákonným zástupcům povinnost přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, tj. do 1. třídy
základní školy.
Koho se v letošním roce povinnost týká?
Všech dětí, které se narodily v období od
září 2009 do srpna 2010. Děti, které mají povolený odklad povinné školní docházky, jsou u zápisu
vítány též.
K zápisu může přijít i dítě s datem narození od
září 2010 do června 2011. Musí ale být dostatečně
tělesně a duševně vyspělé a jeho přijetí k povinné
školní docházce musí doporučit školské poradenské zařízení a odborný lékař.

ka, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřízených městem Polička), dále v jednotlivých základních školách nebo na oddělení školství
města Poličky.
Den zápisu určuje škola každoročně na období
od 15. ledna do 15. února roku 2016. V Poličce je
možné se zúčastnit zápisu na školní rok 2016/2017
• v Masarykově základní škole Polička se sídlem na nábřeží Svobody č. 447 (proti Synskému rybníku) dne 15. 1. 2016 od 13 do 17 hodin
v budově pavilonu
nebo
• v Základní škole Na Lukách Polička se sídlem Švermova 401 (sídliště za nádražím) dne
22. 1. 2016 od 14 do 17 hodin.

Kam, kdy?
Zákonný zástupce s dítětem navštíví v den zápisu základní školu ve své spádové oblasti nebo
základní školu dle vlastního výběru. Informaci
o spádovosti základních škol v Poličce získáte
na webových stránkách města (záložka Městský
úřad – Vyhlášky města – Obecně závazná vyhláš-

Podrobnější informace o zápisech obou poličských základních škol budou zveřejněny v Jitřence, na webových stránkách škol a na místech, kde
školy obvykle zveřejňují informace pro veřejnost.
Veškeré další informace vám poskytnou ředitelé
základních škol.
Vomočilová K., odbor vnitřních věcí

Výměna průkazů OZP
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP)
a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit
si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje
všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto
doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad
práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že výměna
se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále
řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR
dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat
na klienty, aby nenechávali vše na poslední chví-

li a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách
na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba
doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr
35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé,
kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014,
nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali příslušný formulář,
který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé
průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy,
které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával
podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před
samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR
průkaz v nové podobě vydat.

Dějiny města Poličky
Psal se rok 1965 a město slavilo svých 700 let.
K jubileu měly vyjít v knižní podobě dějiny Poličky. Vyšly v roce 1968. Když jsme poprvé se Standou
Konečným diskutovali nápad vydat k 750 letům
nejucelenější a nejobsáhlejší dějiny města, psal se
rok 2011. Sepsat takové dějiny není dílem okamžiku, nebo snad jednoho roku. Je to usilovná zdlouhavá práce, do níž se nemůže pustit kdokoliv. Autor
takového díla musí mít dostatek znalostí z historie
země i města, o němž píše. Pokud má vyjít kvalitní publikace s hodnotným obsahem, musí být na
její sepsání a další případné bádání dostatek času.
Při vědomí těchto aspektů se, tuším již v roce
2011, rada města rozhodla vydat knižně k oslavám
750 let trvání města dějiny města Poličky. Volba autorů byla jednoznačná a padla oprávněně na historiky PhDr. Davida Junka a Mgr. Stanislava Konečného, kteří se historií města dlouhodobě zabývají.
Cílem bylo vydat ucelené dílo o dějinách města na
základě dosud známých historických skutečností
tak, aby zapadalo do kontextu dějinných událostí
v českých zemích a pro čtenáře bylo čtivé, poutavé
a zajímavé. Toto očekávání se podle mne vysoce naplnilo a po několikaleté přípravě vyšla kniha, která
v sepsání poličské historie nemá obdoby.
Kniha je rozdělená do kapitol podle vybraných
historických období, kterými město procháze-

lo. Prosperující časy střídají časy horší, období
hojnosti období útrap a jsou zde popsány jak
poměry hospodářské, náboženské, či mocenské,
tak i stavební ruch, chování obyvatel a zejména
v novodobější historii i rozvoj spolkového života,
školství atp. Úžasné jsou dobové záznamy a citace
občanů města, které dokreslují, jak lidé v té či oné
době smýšleli či jednali. Kniha je bohatě doplněna
fotografiemi, mapami, obrázky a nákresy. Pestré
jsou i rejstříky mezi nimiž např. najdeme přehled
rychtářů, purkmistrů a děkanů města, přehled
českých královen, kterým byla Polička věnným
městem, počty domů a obyvatel města od r. 1567,
nebo významné rodáky.
Kniha naplnila (věřím, že nejen moji) někdejší
představu o tom, jak bude sepsána. Jsem přesvědčen, že se pro své čtenáře stala a pro ty budoucí
stane krásným dárkem, kterým udělají radost
sobě, nebo svým blízkým, třeba pod vánočním
stromečkem. Autorům knihy PhDr. Davidu Junkovi a Mgr. Stanislavu Konečnému patří velké poděkování a stejně tak i dalším, vč. nakladatelství
Argo, kteří se do přípravy knihy zapojili. Čtenářům přeji, aby si knihu užili, coby poutavý vhled
do bohaté historie jednoho malého velkého města
v kontextu českých dějin.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města

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

Agricol rozšiřuje
své kapacity
Občané města Poličky mohli zaznamenat čilý stavební ruch v bezprostřední blízkosti firmy Agricol,
ta patří mezi další úspěšné poličské firmy rozšiřující své kapacity.
Jednatel společnosti Ing. Jiří Roček se ke změnám vyjádřil a poskytl informace: „Pro další rozvoj Agricolu bylo nutné rozšířit výrobní kapacity
pro zpracování sýra. Proto naše společnost zadala
v roce 2014 projekt nové výrobní haly. A protože

současné prostorové kapacity jsou již vyčerpány,
zakoupili jsme pozemek v průmyslové zóně, těsně navazující na náš areál. Projekt byl v březnu
úspěšně dokončen, i když jsme se museli vypořádat s několika technickými problémy, hlavně s řešením přeložky městské kanalizace, která vede
přes pozemek Agricolu. A po absolvování povinné
administrace stavebního řízení jsme v říjnu 2015
zahájili stavební práce. Nový objekt bude součástí
celého výrobního areálu. Je navržen v jihozápadní
části areálu na volné ploše. Nová hala o rozměrech
cca 70 x 30 m bude propojena spojovacím krčkem
se stávajícím výrobním objektem balírny a zracího
skladu. Součástí navrhovaného halového objektu
je rovněž obvodová areálová komunikace s manipulační plochou s expedičním stáním. Hala bude
sloužit pro konečnou fázi výroby sýra, a to porcování a balení.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Majitelé jízdních
kol hlaste se!
V evidenci ztrát a nálezů města Poličky je velké
množství jízdních kol nalezených v letech 2014 –
2015. Nechybí vám jízdní kolo? V případě, že ano,
obraťte se na Městskou policii.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Velké poděkování
Děkuji tímto mnohokrát neznámé paní, která
odevzdala dne 9. listopadu z bankomatu GE Money Bank větší obnos vybraných peněz, které tu
zůstaly. Díky poctivé nálezkyni jsem o tyto peníze
nepřišla. Ještě jednou velmi děkuji.
N. Šauerová

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 17. prosince
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Z rady města Poličky

Dětský domov
v roce 2015
Celý tento rok je pro dětský domov rokem změn.
Začali jsme se více otevírat veřejnosti, navázali
spolupráci s organizacemi ve městě (Charita, Městská knihovna, Pontopolis z.s), ale i dalšími organizacemi nejen v Pardubickém kraji (např. Děti
patří domů - hostitelská péče). Stali jsme se členy
Federace dětských domovů. Zkvalitnila se naše
spolupráce s jednotlivými orgány sociálně-právní
ochrany dětí, s biologickými rodinami dětí a dalšími dětskými domovy.
Zapojili jsme se do projektu Transformace péče
o ohrožené děti a mládež. Cílem projektu je vytvořit plán, kde bude jasně definováno využití a přesměrování personálních, materiálních kapacit
a finančních zdrojů, vytvořena kvalitní síť služeb
pro potřeby ohrožených dětí a rodin. Čeká nás ještě
mnoho práce, ale věřím, že to se současným týmem
kolegů dokážeme. Bližší informace o projektu najdete na našich webových stránkách www.ddpolicka.cz/ nebo na stránkách www.krajprorodinu.cz/.
Současně došlo k velkým personálním změnám
ve vedení dětského domova, v pedagogickém i provozním úseku. Také budova domova získala během
léta nová plastová okna a dveře. V současné době
jsme zahájili přípravy oslav 80. výročí založení
dětského domova. Velice si ceníme spolupráce s vedením města Poličky, které přislíbilo záštitu nad
touto akcí. Oslavy proběhnou v září 2016. O tom,
jak budou probíhat, vás budeme včas informovat
prostřednictvím Jitřenky a našich webových stránek.
Všem občanům Poličky, našim sponzorům a dalším příznivcům přejeme krásné Vánoce, a těšíme
se na další spolupráci v novém roce.
Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě
Ravensburger Karton, s. r. o. a zejména panu Marcelu Hloušovi za laskavost, že věnovala pro charitativní akci Diplomatický zimní bazar v Sarajevu
(www.dwbsarajevo.com) své výrobky. Výtěžek
z prodeje dárků na stánku českého velvyslanectví během bazaru, který se letos koná 5. prosince,
bude věnován na 4 projekty pomáhající dětem
a dospívajícím s různým druhem handicapu v Bosně a Hercegovině. Tato předvánoční akce dokáže
velmi hezky spojit mezinárodní komunitu v Sarajevu s jejími obyvateli. Důkazem je i každoročně
vysoká návštěvnost akce, která dosáhla v loňském
roce více než 7.000 návštěvníků.
Naše poděkování patří také firmě EFKO-karton, s. r. o., jmenovitě panu Miroslavu Kotíkovi,
který nám za stejným účelem předal hračky vyráběné pod názvem Igráček.
Ze Sarajeva přejeme všem obyvatelům Poličky
hezký adventní čas.
Eva a Jakub Skalníkovi
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Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady
města Poličky konané dne 19. října 2015
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci „Zpracování Územní studie lokality
Polička – Jih I.“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem
„Vypracování Změny č. 2 Územního plánu Polička“
společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.,
Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 2 Územního plánu Polička“ se
společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o.,
Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem
„Vypracování Změny č. 3 Regulačního plánu Polička
– lokalita Mánesova“ společnosti Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Vypracování Změny č. 3 Regulačního plánu Polička –
lokalita Mánesova“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodavatele akce „Oprava části chodníku na ul. Jiráskova v Poličce“, společnost Dlažba
Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké Mýto, na
akci „Oprava části chodníku na ul. Jiráskova v Poličce“, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje odpis pohledávek z účetní do
podrozvahové evidence dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvy o poskytnutí finančních
podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje dle důvodové zprávy.
RM schvaluje podání žádosti z operačního programu zaměstnanost – výzvy č. 22 – podpora aktivit
a programů v rámci sociálního začleňování.
RM schvaluje podání žádosti z operačního programu zaměstnanost – výzvy č. 23 – podpora procesů
ve službách a podpora rozvoje sociální práce.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Vysoké
Mýto, na zakázku „Oprava povrchu cest v areálu
hradu Svojanov – 1. etapa – dolní nádvoří“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2015 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo s firmou TOGET, s.r.o., Praha 9 – Hostavice,
na zakázku „Hrad Svojanov – dokončení sanace hradeb“, dle důvodové zprávy.
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.

Informace z IC Polička
Adventní a vánoční čas se pomalu blíží a z Informačního centra v Poličce přicházíme s novými
informacemi a nabídkou služeb.
• kalendáře – již máme v prodeji atraktivní
stolní i nástěnné kalendáře na rok 2016, samozřejmě s místní tematikou. Novinkou je
samostatný kalendář hradu Svojanov.
• barokní radnice – papírový model v měřítku
1:165, ke slepování. Vyrobte si doma tuto poličskou dominantu.
• advent ve Vídni – pojeďte s námi v pátek
4. 12. do Vídně prožít slavnostní adventní atmosféru. Zájemci budou mít také možnost navštívit Španělskou jízdárnu a dopolední trénink koní lipicánů. Nutná rezervace předem.
Adventní zájezdy budou i v dalších sobotních
termínech.
• rokový vánoční muzikál – v neděli 6. 12. v Tylově domě, akce Charity Polička, vstupenky
rychle mizí…
• Dějiny města Poličky – zajímavé luštění křížovek s poličskou tematikou, na dlouhé zimní
večery…
• dálniční známky na 2016 – budou v prodeji
začátkem prosince 2015

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

• medovina – před nastávající zimou máme dostatečnou zásobu tohoto lahodného moku
• magnetka Polička – nejen pro sběratele, nová
nalepovací magnetka s motivy z kraje Bohuslava Martinů
• dárkové poličské pivo – stále žádané kazety
po 4 kusech různých druhů poličského piva
• směnárna bez poplatků – přijeďte si výhodně
nakoupit i prodat všechny obvyklé měny
• SIPO a ostatní složenky – stále je u nás možnost placení složenek se slevou. Nakoupit můžete v IC také běžné poštovní známky.
• katalogy léto 2016 – již máme k dispozici různé katalogy na pobytové i poznávací zájezdy
na rok 2016. Nyní jsou slevy nejvyšší!
Všem návštěvníkům a příznivcům IC, ale i všem
občanům Poličky přejeme pohodový závěr roku
2015 a úspěšný a šťastný vstup do nového roku
2016. Ať je to pro nás všechny rok plný radosti,
štěstí a zdraví.
kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org
info@ic.policka.org
tel. 461 724 326

Kalendář akcí

Kino Polička

prosinec 2015

Vstupné pro veřejnost: 110 Kč… 150 Kč
(v předprodeji s místenkou)

Středa 2. prosince v 19.00 hodin
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D
3D rodinný, ČR, 73 minut, původní znění, přístupný, vstupné 130 Kč
Film není přírodopisným dokumentem, je
vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa
přírody s neopakovatelným komentářem Oldřicha Kaisera.

Neděle 13. prosince v 19.00 hodin
Skyey Gospel
Gospelový sbor profesionálních zpěváků doprovázený velkou živou kapelou vám zazpívá
tradiční i moderní gospelové sklady i současnou hudbu v gospelové úpravě.
Vstupné 130 Kč

Pondělí 7. prosince v 18.00 h
Malý princ 3D
3D animovaný, Francie, 106 minut, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč
Ve světě, kde vše je možné, začne pro malou
holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti…

Pondělí 14. prosince v 8.15 a 10.00 hodin
Vánoční hvězda
Krásná vánoční pohádka plná zábavy, překvapení, vánočních zvyků a koled.
Představení pro školy mateřské a základní.
Přístupno i veřejnosti.
Vstupné 40 Kč

Středa 9. prosince v 19.00 h
Viktor Frankenstein
Horor/drama, USA, 109 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Oživit mrtvou hmotu a stvořit z ní živou bytost dokázali zatím jen Bůh a Viktor Frankenstein.

Čtvrtek 17. prosince v 17.00 hodin
Vánoční koncert ZUŠ B. Martinů Polička
Pořádá ZUŠ B. Martinů ve spolupráci s Tylovým domem.

Sobota 12. prosince v 15.00 hodin
Hodný dinosaurus
Animovaná pohádka, USA, 100 minut, dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu minul a obří
dinosauři nikdy nevyhynuli?

Tylův dům
Úterý 1. prosince v 17.00 hodin
Koncert k 125. výročí narození Bohuslava
Martinů a 100. výročí narození Vítězslavy
Kaprálové
Ve spolupráci ZUŠ B. Martinů Polička, Tylovým domem a ZUŠ Vítězslavy Kaprálové
Brno.
Vstupné 30/60 Kč
Pátek 4. prosince v 19.00 hodin
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti.
Neděle 6. prosince v 19.00 hodin
Narozený
Benefiční rockový vánoční muzikál. Pořádá
Oblastní charita Polička. Jedinečný muzikál
o narození Ježíše. Autorské dílo frontmana
white-rockové skupiny Michela Michala Holase podkreslí adventní dobu.
Vstupné 150 Kč
Úterý 8. prosince v 19.00 hodin
Pocta Martinů (125 let od narození)
Ensemble Martinů & Jan Šťastný (přednes).
Koncert je uváděn v rámci koncertní sezóny
KPH 2015/2016.
Vstupné 110 Kč (20 Kč studenti, žáci)
Čtvrtek 10. prosince v 16.30 hod. (malý sál)
Zasedání Městského zastupitelstva
Pátek 11. prosince v 19.00 hodin
Dokončená Kurzu tance a společenské
výchovy
Věneček a také závěrečný taneční večer je již
skutečně reprezentačním plesem, všichni budou moci porovnat své taneční umění s frekventanty kurzu tance. Hraje taneční orchestr
Combo 2 Litomyšl.

Dárkové poukazy
z Tylova domu
Darujte originální dárek – vstupenky na akce
Tylova domu.
Řešíte problém, že každým rokem máte stále
méně a méně nápadů, jaké vánoční dárky koupit?
Nechte se inspirovat Tylovým domem na dárky
k letošním Vánocům a darujte vstupenky na akce,
které proběhnou v prvním pololetí nového roku:
• České a světové swingové evergreeny - novoroční koncert (2. 1. 2016)
• Lída Baarová – očekávaný český film Filipa
Renče (26. 1. 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)
• František Nedvěd & skupina Tiebreak
(15. 4. 2016)
• Tančírna - Divadlo Radka Brzobohatého
(26. 4. 2016)
• Dárkové poukazy – v hodnotě 200, 300,
500 Kč
Vstupenky si můžete zakoupit na obvyklých
předprodejních místech: IC Polička, IC Bystré
a CK Ko-Tour Polička.

Pátek 18. prosince v 19.00 hodin
Kamil Střihavka & Leaders!
Vánoční turné s unikátním koncertním programem, ve kterém se snoubí jedinečný hlas,
léty prověřené hity a nové aranžmá s akustickými nástroji.
Vstupné 230, 260, 290 Kč
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

Tylův dům v Poličce nabízí poslední volná místa na

„KURZ MASÁŽÍ PRO VOLNÝ ČAS“
Rádi se učíte něco nového?
Naučte se základy masáží pro rodinnou potřebu a využijte
k tomu poslední volná místa na kurzu pro širokou veřejnost, po
jehož ukončení obdržíte certifikát. Samozřejmostí je individuální a trpělivý přístup.
Náplň kurzu:
- teoretická část: základy anatomie, teorie masáží, indikace
masáží
- praktická část: postup masáže zad a šíje, relaxační metody
(čokoládová masáž atd.)
- naučíte se uvolňovací a regenerační techniky pro bolavá
záda, které se kombinují s relaxačními metodami
Malý sál Tylova domu v Poličce od 12. ledna do 15. března 2016
vždy v úterý od 19.00 do 20.30 hodin v rozsahu
10 lekcí po 1,5 hodině
Kurz vede: Miroslava Synková
Cena: 1 200 Kč, v ceně je zahrnut materiál a masérská skripta
Přihláška: v kanceláři Tylova domu v Poličce
- přihláška je závazná platbou nevratné zálohy 200 Kč
- počet účastníků je omezen
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
polední přestávka

8.00 až 17.00 hod.
8.00 až 15.30 hod.
11.30 až 12.00 hod.

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

Sobota 12. prosince v 18.00 hodin
Hodný dinosaurus 3D
3D animovaná pohádka, USA, 100 minut, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů ve 3D.
Pondělí 14. prosince v 19.00 hodin
Most špionů
Thriller, USA, 141 minut, titulky, přístupný
od 12 let, vstupné 120 Kč
Svět po obou stranách železné opony se propadá do šílené paranoie. Uplynulo už více než
deset let od porážky nacistického Německa
a lidstvo teď ohrožuje studená válka, napětí
mezi USA a SSSR je téměř hmatatelné.
Středa 16. prosince ve 20.15 hodin
Louskáček (Balet v kině)
Živý přenos baletu, VB, v původním znění,
200/250 Kč
Představení z Královského baletu v Londýně
sezóna 2015/2016.
Sobota 19. prosince v 19.00 hodin
Vánoční Kameňák
Komedie, ČR, 86 minut, přístupný od 15 let,
vstupné 110 Kč
5. díl plný fórů, v němž hraje prim Václav Vydra (v předchozích dílech starosta a policejní
náčelník), bude mít tentokrát zimní tematiku.

Vážení návštěvníci Tylova domu!
Rádi bychom vám popřáli harmonické
prožití vánočních svátků a rok 2016 naplněný štěstím, zdravím, porozuměním a úspěchy v osobním i profesním životě. Dovolte
nám také, abychom vám poděkovali, že
jsme se s vámi po celých 12 uplynulých měsíců mohli v prostorách poličského divadla
potkávat. Těšíme se na příjemná setkávání
i v nadcházejícím novém roce.
Váš Tylův dům
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Program Centra Bohuslava Martinů

Islámskému
státu na dostřel
Křest knihy Islámskému státu na dostřel od
Markéty Kutilové a Lenky Klicperové proběhne
8. 12. za účasti obou autorek od 18 hodin v Divadelním klubu v Poličce
• čtení z knihy
• projekce fotografií ze Sýrie
• debata s autorkami knihy
• možnost koupě knihy za zvýhodněnou cenu
www.soskobani.cz

Vernisáže:
Zimní veselí od adventu
po Hromnice
- tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát o koledování pro
radost i na přilepšenou
5. prosince – 28. února
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.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 5. prosince ve 14 hodin. O tříkrálovém koledování promluví Štěpánka Dvořáková z Oblastní charity v Poličce, hudební doprovod připravili žáci a kantoři ZUŠ Polička.
Výstavy:

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

5.–6. 12.
12.–13. 12.
19.–20. 12.
24. 12.
25. 12.
26.–27. 12.
28. 12.

29. 12.

30. 12.

31. 12.
1. 1.

MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Pokorná Jana, Litomyšl,
ul. 9. května 809, 461 615 414
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501
MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Veselíková Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Zeman Oldřich, Polička,
1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Adamcová Marketa,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.

6

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 věnuje rozvoji pivovarnictví za posledních 100 let. Je doplněna bednářskou dílnou,
předměty spojenými s výrobou, skladováním a pitím piva i potřebnými surovinami. Představuje
různorodé postupy vaření zlatého moku. Uvolněnou atmosféru navozuje instalace dobové hospody s pípami, sudy, džbány a půllitry i s místem
k posezení. Výstavu obohatily zajímavosti z kolekcí sběratelů i sbírek muzea v Poličce a promítání
krátkých filmů z pivovarů v Hlinsku nebo Pardubicích.
V roce oslav 750. výročí založení města Poličky
na výstavě čestné místo patří 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
Jiřím Vášou (lednový termín večerního programu
bude upřesněn).
Partnerem výstavy je Měšťanský pivovar
v Poličce, a. s.
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí 9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00 hod.
Akce:
Doprovodná dílna k vánoční výstavě
Polaz – symbol slunce
Přijďte si vyrobit tradiční lidovou dekoraci –
polaz. Slovo polaziti znamená ve staročeštině koledovati. V době zimního slunovratu a příchodu
nového roku vyráběli naši předkové podstropní
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

závěs, který evokuje sluneční kouli se spoustou
paprsků. Na koncích dřevěných špejlí byly navlečeny pamlsky, které si koledníci mohli obrat. Polaz
je obdobou vrkoče, který už znáte. Jen špejlí do
připravené mechové nebo polystyrenové koule napícháte 100. Špejle předem ozdobíte ústřižky látek
a sušenými švestkami, jablky, rozinkami, jeřabinami, šípky a kolečky z kdoulí. Příprava tohoto
předmětu je zkouškou trpělivosti a je proto vhodná pro starší děti a dospělé, zabere
1,5 – 2 hodiny času.

Akce se koná v sobotu 12. prosince od
13.00 do 15.00 hod. v centru; přijďte včas.
Cena: 60 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál na 1 polaz a návštěva výstavy „Zimní
veselí od adventu po Hromnice“.
Slunovrat – skutečné kořeny Vánoc
čtvrtek 10. prosince od 18.00 hod. v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů
Jsme zvyklí na Vánoce, a snad si je i krásně užíváme. Zamysleme se ale také nad Slunovratem,
který Vánoce předznamenal, i ten nabízí rozmanité možnosti prožitku a oslav. Otevřme se dávným,
původním myšlenkám a pramenům moudrosti
věků, které po staletí vedou člověka ke spojení
s přírodou a Zemí. Připravil a na sitár hraje Petr
Samojský a skupina Yssigril.
Kronika o církevních dějinách Poličky
Městské muzeum vyvěsilo na svých webových
stránkách naskenovanou soukromou rukopisnou
kroniku. Dr. O. A. Kukla: Kronika – Malá historie
církve poličské, 1956 - asi po r. 1970, 302 str. Časový záběr je od založení města do r. 1900. Autor
výstižně uvádí: „Cokoli, kdo řekne, nebo napíše
o svém městečku, všechno je nakonec směsice
snu a skutečnosti, i kdyby si stokrát přál hovořit
co nejobjektivněji a ‚nic než pravdu‘. Obraz města, který může podat, není město samo; vždycky
je to jen výslednice jeho osobního setkání s městem a s tím, co se kromě vlastních prožitků stačil
o něm dovědět.“
MMG
NÁŠ MARTINŮ: Koncert
pro violoncello a klavír - Zuzana Robová – violoncello,
Petr Kašpar - klavír
Program koncertu pro violoncello a klavír se bude odvíjet
od dvou tematických okruhů,
z nichž první bude prezentován tvorbou Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové, zatímco druhý,
poněkud kontrastní, představí skladby slavných či
méně známých zástupců romantismu, a to v různých podobách tohoto hudebního slohu (P. I. Čajkovskij, S. V. Rachmaninov, M. Bruch, G. Bantock,
D. van Goens).
Koncert se koná ve čtvrtek 3. prosince
od 19.00 hod. v hudebním sále Centra Bohuslava Martinů. Vstupné: 70 Kč. Pořádá
Spolek NÁŠ MARTINŮ.

Program RC MaTami
Milí rodičové, v prosinci nadále pokračují pravidelné aktivity, a to do pátku 18. 12. Za
celý tým vám přejeme klidný
advent, spokojené prožití svátků vánočních a do
nového roku pevné zdraví a 4. ledna opět na viděnou!
Pravidelný program
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.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
– pozor změna!
každou středu od 18.00 do 19.00 hod. v hale
Gymnázia Polička
• 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.

• Kondiční a posilovací lekce s Danou
každý pátek a neděli 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:
• Rozvoj rodičovských kompetencí – tréninková aktivita v rámci klubu rodičů (Drobci)
3. 12. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod.
(11.00–12.00 individuální konzultace)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových
kategorií.
Povede: Mgr. Monika Čuhelová
• Poradna a klub pro těhotné
8. a 15. 12. (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
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
7. 12. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči,
nápravy.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
8. 12. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Poskytuje maminkám pomoc a podporu při
kojení po porodu i v rámci profylaktické
přípravy.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
9. 12. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského,
obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.
Výlety s MaTami:
Výlety je možné zakoupit i jako „Dárkový poukaz“. Rezervace míst osobně v RC MaTami v době
konání aktivit, na e-mailové adrese prihlasse.matami@seznam.cz, nebo matami@email.cz, na tel.:
776 270 74 nebo 724 921 384.
Lyžování ve Ski centru Říčky
v Orlických horách
Pokud budou v lednu ideální lyžařské podmínky a zájem z vaší strany, rádi bychom 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

Pontopolis
Poděkování
Děkujeme všem, kteří nás podporují, vaší podpory si velmi vážíme.
Děkujeme městu Poličce, Centru Bohuslava
Martinů, Divadelnímu klubu, Tylovu domu, ZŠ
Bystré, MaTami, Palačince, Šedákovi a všem, kteří
navštěvují naše akce.
Přání
Hezké vánoční svátky a šťastný nový rok 2016
vám přeje tým Pontopolis.
Centrum Pontopolis, Riegrova 52 (ve stejné budově sídlí cestovní kancelář KO-TOUR)
Anglický klub frčí! Chcete i vy alespoň jednou
v týdnu oprášit mluvenou angličtinu?
Každé úterý od 19.00 hod.
Vstupné 30 Kč, věkově neomezeno
Jemná jóga s Annou Nádvorníkovou
Neděle od 19.30 hod., úterý od 17.30 hod.
Cena 80 Kč/60 minut
Kroužky pro děti
Romský tanec a zpěv
pondělí od 17.00 hod., úterý od 16.00
– 1 hodina/100 Kč
Lektor – Oto Bunda
Pochází ze slavné skupiny Rodiny Bundových,
která se skládá ze členů rodiny Bundů a soustředí
se na tradiční cimbálovou hudbu a kulturu. Vyrůstal v Košicích na Slovensku a v hudbě prožil celý
svůj život. Na mezinárodních workshopech vyučuje tanec s romskými prvky. Od roku 2006 úzce
spolupracuje s MIRET z.s. a s Idou Kelarovou na
dětských uměleckých dílnách určených romským
talentovaným dětem a mládeži.
Ve spolupráci s MIRET z.s.
Čeština pro děti cizinců do 15 let
Pondělí od 14.30 – 15.30 hod.,
pátek od 14.30 – 15.30 hod.
Lektorka Dorota Madejska Stansbury
Kurzy jsou zdarma
Ve spolupráci se Správou uprchlických zařízení ČR.
Pontopolis dále nabízí individuální výuku českého jazyka vedenou zkušenými lektory.
Cena jedné výukové hodiny tj. 45 minut je
200 Kč.
Pro více informací volejte +420 731 462 824
nebo pište na pontopolis@gmail.com.

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)
• Středeční cvičení v hale gymnázia
		 50 Kč (pro členy 45 Kč)
• Herna pro děti 	
35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Hlídáček 	
45 Kč/hodina za 1 dítě.
• Poradna a klub pro těhotné 	
50 Kč
• Ostatní 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
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
25. 12. – tradiční, vánočně laděný dvojkoncert
Jaroslav Svěcený a Václav Uhlíř
Městská hudební síň
Cheb
Vánoční trhy na náměstí 28. 11. – 26. 12.
Volně přístupné ledové kluziště, tržiště s desítkami dřevěných stánků s vánočním zbožím a občerstvením, Ježíškova dílna a další akce pro děti, bohatý doprovodný program s vystoupeními populárních
interpretů.
Jindřichův Hradec
12.–13. 12. – Vánoční dny v Jindřichově Hradci
Vánoční trhy v centru města, Adventní dny na
zámku, Adventní fotografování v historických kostýmech v Muzeu fotografie.
Kutná Hora
26. 12. – Česká mše vánoční – Jakub Jan Ryba
15.30 hod. – Chrám sv. Barbory. Koncert v podání
USPS TYL Kutná Hora.
Litomyšl
29. 11. – 20. 12. Andělské adventní neděle na zámeckém návrší v Litomyšli
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, prohlídek,
výstav a dílen.
Telč
4. 12. od 13.00 hod. Mikuláš v Telči na náměstí
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, vánoční
trh, čertování, Matějovo koledování, zpívání dětí
u stromečku, příchod Mikuláše s čertovskou družinou, rozsvícení vánočního stromu a osvětlení města.
Třeboň
5. 12. od 16.00 hod. – Masarykovo náměstí – Čertovské rojení
Na náměstí přiletí andělé i čtyři desítky čertů, démonů a dalších pohádkových bytostí z bavorských
lesů. Vánoční melodie zahrají a zazpívají jihočeští
Nezmaři.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Úterý 1. 12. v 19.00 hod.
Kateřina & Miloš Motani - Multimediální
projekce taje Thajska: Z opičího města za
královskou kobrou
Velmi barevná a pestrá fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani napříč severním Thajskem. Kulturní a přírodní poklady, skvostné chrámy, výborná jídla,
exotické chutě, milé lidi – tohle vše střeží
zlatí Buddhové.
Vstupné 100 Kč

Pátek 11. 12. ve 20.00 hod.
Vernisáž fotografií Radima Hromádka
fotografie z koncertů a různých muzikantů.
Živá DJská exhibice dnb/jungle/atd
Vstupné dobrovolné

Středa 2. 12. v 17.30 hod.
Přednáška Bc. Anny Aláčové: Dva životní
styly
Milí přátelé, připravuji pro nás přednášku,
která nám více osvětlí, jak funguje naše
tělo, jaké místo v něm mají zelené potraviny,
jak předejít spoustě nemocem, či zastavit
již propuklé. Že víme? Svět je a bude např.
nemocný proto, že ví..., ale nekoná. ZP GW
pomocí nás mohou být mostem ke kázni.
Anička Aláčová je letitou zastánkyní kvalitní životosprávy a celkového zdravého životního stylu. Je moudrou babičkou nesoucí
esenciální pravdy, které svět tak moc potřebuje na vyvážení. Vážím si toho, že přijala
moje pozvání a že se s námi o své životní
zkušenosti podělí. Vřele všem doporučuji
Renáta Bártová.
Vstupenky za 100 Kč objednávejte předem
u svých poradců. Bližší informace Renáta
Bártová, tel. 604 375 724
Vstupné 100 Kč

Sobota 19. 12. v 18.00 hod.
Číratý vánoce IV 
DIMENZIA - X - Slovenská legenda
1991. Inseminační stanice, Flaška visočini,
Banda, Mentálně narušená moucha.
Vstupné 100 Kč

Čtvrtek 3. 12. ve 20.00 hod.
Deníky z Ladakhu: Promítání z Malého
Tibetu
Zpěvačka, textařka, výtvarnice, cestovatelka a nyní i spisovatelka Martina Trchová
v roce 2014 učila v tibetské škole výtvarné
umění a hru na kytaru. Podělí se s námi
o své dojmy a postřehy z cesty po severní
Indii, o tom, jak to funguje v místní škole,
o dětech a jejich rodinách, o budhistické
kultuře a o všem, co napsala do své první
autorské knihy Deníky z Ladakhu. Zahraje písně v ladackém jazyce a můžete si
prohlédnout i deníky z cest, které si sama
ilustruje. Ve druhé polovině večera Martina zazpívá společně s Adamem Kubátem
písně Zuzany Navarové, které by neměly
být zapomenuty. Tuto akci pořádá spolek
Pontopolis.
Vstupné 50 Kč
Pátek 4. 12. ve 20.00 hod.
Hell night
Conquestio, Natural Born Fuckers, Jig-ai,
Stercore (SK), Lupara: The Widowmaker,
Histos
Vstupné 120 Kč
Sobota 5. 12. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Melanie Scholz Quartet (JAR/SK/CZ) Melanie Scholtz (JAR) – zpěv, Tomáš Jochmann
(SK) – piano, Lukáš Kytnar (CZ) – kontrabas a baskytara, Roman Vícha (CZ) – bicí,
Vstupné 130 Kč
Úterý 8. 12. v 19.00 hod.
Křest reportážní knihy „Na dostřel od
Islámského státu“
Hosty budou autorky Lenka Klicperová
a Markéta Kutilová
Vstupné zdarma
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Sobota 12. 12. ve 20.30 hod.
Mňága a Žďorp: Made in China tour
Předprodej v Divadelním klubu a v tabáku
U Kubátů.
Vstupné 270 Kč, 220 Kč v předprodeji

Úterý 22. 12. ve 20.00 hod.
Pan Smith přichází
Pokračujeme v každoroční tradici klasických amerických „sociálních pohádek“. Pan
Smith přichází se sice neodehrává o Vánocích, přesto má svým neskrývaným humanismem a laskavostí blízko k jakémukoli
štědrovečernímu evergreenu. Dobrák Smith
v podání Jamese Stewarta naivně bojuje ne
s větrnými mlýny, ale rovnou s celým americkým Senátem. Jak ale praví pohádkové
pravidlo, dobro nad zlem vždy zvítězí. (USA,
1939, r. Frank Capra)
Vstupné 20 Kč
Pátek 25. 12. ve 20.00 hod.
Hra o Gilgamešovi
Hra o králi, který teprve když ztratil to, co
našel, našel to, co ztratil. Obnovená premiéra v podání nyní již bývalých studentů
Gymnázia Polička spolu s řadou dalších kočovníků nabraných po cestě za dlouhá léta
hraní.
Vstupné 50 Kč
Sobota 26. 12. ve 18.00 hod.
O Karlovi ze Sádku
Pověst o soše z poličského náměstí v podání
náctiletých ochotníků.
Vstupné 30 Kč
Sobota 26. 12. ve 21.00 hod.
Xmass Drum Funk Party
Ja ba da ba doo v podání Filipa „Teapacka“
a bandy, kterou doveze.
Vstupné 60 Kč

Novinky na Svojanově
Hrad slaví padesátiny Večerníčku
Česká televize se s kamerou vydala na hrad
Svojanov. Důvodem je 50. výročí prvních večerníčků. Jedna z nejoblíbenějších památek v Pardubickém kraji se totiž stala součástí dokumentu
o tomto populárním pořadu pro děti.

Pro všechny, kteří mají rádi sváteční skladby,
je na sobotu 12. prosince od 14 hodin připravený
adventní koncert. Tentokrát na hradě přivítáme
pěvecký sbor Červánek ze Svitav. V jeho repertoáru jsou skladby klasické, ale i vánoční. Pod vedením manželů Saxových, kteří sbor založili, mají

Filmaři v čele s dokumentaristou Karlem Žaludem na hradě natáčeli epizodu k večerníčku
O zvířátkách pana Krbce. „Filmaři se pohybovali
především v hradní kuchyni,“ upřesnil kastelán
Miloš Dempír. Sám se stal hlavní postavou části odehrané na hradě. Předvedl, že si umí uvařit
dobrou polévku. A taky si na ní před kamerou pochutnal. V mezičase nespustil oči ani z monitoru
svého počítače.
Další části dokumentu točila Česká televize
také na hradech v Ledči nad Sázavou a Pecka. Výsledek uvidíme v televizi už o letošních Vánocích.

zpěváci za sebou desítky úspěšných koncertů.
Nenechte si tuto událost ujít. Adventní koncert
v domě zbrojnošů má vždy velice slavnostní atmosféru. Letos se můžete těšit i na pravý vánoční
punč.

Přijeďte se vánočně naladit na
hrad Svojanov, nebude chybět
ani adventní koncert
Stalo se už tradicí, že si také na hradě připomínáme Vánoce, jedno z nejkrásnějších období roku.
Návštěvníci památky se mohou těšit na dobové
tradice, vůni cukroví, ale i sváteční skladby.
Sváteční čas na historickém sídle vypukne
tradičně s počátkem adventu, tedy koncem listopadu. Na co se můžete těšit? „V tomto období
oživují hrad adventní prohlídky hradu. Uprostřed vánočního shonu si tak návštěvníci mohou
odpočinout v prostorách vánočně vyzdobené památky. Dozvědí se rovněž spoustu zajímavostí
o adventních a vánočních zvycích,“ zve návštěvníky kastelán hradu Miloš Dempír. Prostory památky provoní nejen nazdobené větve jehličnanů
a stromečky, ale také medové perníčky a vánoční
cukroví. Výzdoba bude samozřejmě dobová. Podle Miloše Dempíra adventní prohlídky hradu
jsou naplánované na víkendy od 28. listopadu do
13. prosince, a to od 10 do 17 hodin. Návštěvníky
přenesou zpět do 19. století na venkovské sídlo
drobné šlechty a měšťanů.

Návštěvníci hradu Svojanov
chodí po nových cestách
Svojanov - Těm, kdo se vydají za historií památky, se pohodlně prochází spodním nádvořím.
Provizorní drobný štěrk nahradil kámen.

Koncert
k 750. výročí
Štráduji si to krásným podzimním podvečerem,
parkem plným stromů stále ještě hrajících všemi
barvami směrem k Tylovu domu na koncert, který
má na svědomí ZUŠ B. Martinů Polička…
Nyní jsem v roli pozorovatele a po koncertu mohu
říci, že jsem tomu velmi rád. Mile mě i mou drahou
polovičku překvapil zhruba hodinový program, který byl jakýmsi průřezem historií hudby jako takové,
ve kterém však byl zároveň krásně, vkusně a velmi
vtipně zakomponován základ koncertu – Polička
a její nejznámější a nejslavnější osobnost Bohuslav
Martinů. Václav Větrovský je pro mě osobně jeden
z největších hereckých talentů, jaké jsem měl kdy
možnost na vlastní oči vidět, ale především slyšet.
Bohuslav Martinů v jeho podání byl opravdu skvělý,
hlavně lidský a vtipný. Po celou dobu jsem se nejen
já ohromně bavil. Žádná nuda, žádné prostoje, super
spád, perfektní nápady, kostýmy, taneční a hudební
výkony. Pěkně doprovázené projekcí. Když bych měl
hodnotit, dal bych 10 z 10. A to není „mazání medu
kolem huby“ nikomu ze ZUŠ. Je to holé konstatování
toho, čeho jsem byl svědkem. Propracované, promyšlené představení vhodné pro děti, mladé i dospělé.
Jen tak dál.
Nevím jak ostatní učitelé ze ZUŠ, ale já za těch
10 let, co učím, jsem měl spousty chvil, kdy jsem
pochyboval o tom, jestli dělám něco smysluplného.
Občas jsem slýchával narážky typu, ten váš předmět – to je zbytečnost, to je tam jen tak pro doplnění.
Ale věřte mi, že i kdybych měl jen jednou tisícinou
procenta zásluhu na tom, co jsem dnes v podvečer
v Tylově domě viděl, byl bych tomu rád. Fandím
všem učitelům, kteří dávají do práce s dětmi kus sebe.
Ať to někomu jde lépe, jinému hůře. To není podstatné. Učitelé v ZUŠ to podle mého názoru dělají dobře. Jsem rád, že mohu napsat hodnocení na suprově
p(r)ovedený koncert. Je to práce učitelů, dětí, rodičů,
ale i publika, které přišlo. Vím, kolik práce za tím je.
Děkuji za více než příjemný zážitek ve čtvrteční podvečer. Díky učitelům a účinkujícím mám dnes hned
lepší náladu.
Petr Mazal

Návštěvníci hradu se dočkali. Cesta, která vede
ze spodního k hlavnímu nádvoří, doznala v minulých týdnech značných změn. Řemeslníci s pomocí těžké techniky odebrali štěrk a to i s částí podloží. Nejprve uložili novou kanalizaci, poté cesty
vydláždili. Nový povrch je na procházení příjemnější. Kámen cesty dokonce opticky rozšířil.
Nevěříte? Přijeďte se podívat.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Sýrie – uprchlíci
Kdo jsou a odkud přicházejí.

Svatojosefská jednota Polička, člen České křesťanské akademie, pořádá přednášku Markéty
Kutilové. Novinářka a humanitární pracovnice
Markéta Kutilová pracovala v Lidových novinách,
poté působila jako projektová koordinátorka společnosti Člověk v tísni v Íránu, na Srí Lance, v Demokratické republice Kongo a na Haiti. Její články
a reportáže byly publikovány v mnoha českých
médiích. Letos v létě navštívila syrské Kobani.
Pátek 4. 12. v 19.00 hod.
ve spolkovém domě Jordán
Dobrovolné vstupné bude věnováno
na SOS Kobani.
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Městská knihovna
Výstava pedagogů ZUŠ –
3. 12. – 15. 1. 2016
3. 12. v 17.00 hodin – vernisáž výstavy
Pedagogové Základní umělecké školy zvou na kolektivní
výstavu výtvarných děl v Městské knihovně Polička. Zde se svou tvorbou představí jak současní
pedagogové výtvarného oboru - Mgr. Petra Zemanová (Palcová), Mgr. et. Mgr. Veronika Zemanová
a Mgr. Pavel Fiala, tak pedagogové školy, kteří se
výtvarné tvorbě věnovali v době studií či ve volném čase tvoří – MgA., Mgr. Veronika Hrčková,
p. uč. Petra Boštíková, p. uč. František Tóth. Přizváni byli bývalí pedagogové školy a aktivní výtvarníci p. uč. Mgr. Ivana Fialová a p. Mgr. Karel
Musil. Vernisáž výstavy se koná 3. 12. v 17 hodin
v přízemí Městské knihovny Polička. Vystavená
díla budou ke zhlédnutí do 15. 1. 2016.
Prosincový tematický koutek –
Vánoce s knihovnou
Tradičně vás tematický koutek vybaví na zimní
sportování, pečení, pletení a jiné radovánky. Nalaďte se na vánoční atmosféru a nechte se v zimních chladných večerech zahřát příběhy knih.
Tímto vám přejeme krásné prožití svátků vánočních, spoustu knih pod stromečkem, mnoho úspěchů a krásných čtenářských zážitků v novém roce.
Pour féliciter 2016.
Vaše knihovna
Půjčovní doba o Vánocích
Pondělí 21. 12.
Oddělení pro dospělé
8.00 – 18.00
Oddělení pro děti
13.30 – 18.00
Úterý 22. 12.
ZAVŘENO
Středa 23. 12.
Oddělení pro dospělé
13.30 – 18.00
Oddělení pro děti
13.30 – 16.00
Od 24. 12. do 28. 12.
ZAVŘENO
Pondělí
Oddělení pro dospělé
8.00 – 18.00
Oddělení pro děti
13.30 – 18.00
Úterý 29. 12.		 ZAVŘENO
Středa 30. 12.
Oddělení pro dospělé
13.30 – 18.00
Oddělení pro děti
13.30 – 16.00
Od 31. 12. do 3. 1.		 ZAVŘENO
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Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
5. 12. – Mikulášská nadílka –
tradiční mikulášská nadílka,
která se uskuteční v 17.00 hod.
v budově hasičské zbrojnice.
12. 12. – Vánoční trhy – na nádvoří Domu na
zámku. Od 13.00 hod. vystoupí ZUŠ Bystré.
13. 12. – Vánoční koncert – ZUŠ Bystré vás zve
na tradiční vánoční koncert žáků, který se uskuteční v 16.00 a 17.30 hod. v tanečním sále ZUŠ.
17. 12. – Vánoce, Vánoce přicházejí – ZŠ Bystré
zve všechny občany na tradiční vánoční program,
který se koná od 17.00 hod. v divadelním sále
Sokolovny. Kromě pěveckého sboru Notička se
můžete těšit také na divadelní představení žáků
1. a 2. stupně. Tu pravou vánoční náladu navodí
pásmo koled a vánoční poezie.
Dolní Újezd
9. 12. – Česko zpívá koledy
Od 18 hod. před základní školou
13. 12. – Tradiční vánoční výstava
V sokolovně od 9. hod. do 17. hod.
Od 10. hod. vystoupí děti MŠ, ve 13. hod. žáci
ZUŠ a od 15. hod. hraje skupina Náhoda.
18. 12. – Vánoční koncert žáků ZUŠ Dolní Újezd
V 17. hod. v kostele sv. Martina.
20. 12. – Vánoční koncert
Pořádá hudební soubor DúVá v sokolovně od
17. hod a od 19. hod.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na projekt:
Hudba pomáhá.
Litomyšl
4. 12.–6. 12. – Zámecké sklepení v moci pekelné
Návštěvníky čeká patnáctiminutová prohlídka
pekelných slují plných čertů a zatracených duší.
Rezervace na www.pekelnekralovstvi.cz
17. 12. v 19.30 hod. – Bratři Ebenové – koncert
Smetanův dům, Litomyšl

Bratři Ebenové, Marek, Kryštof a David připravili nový koncertní program s názvem Čas holin.
17. 12. v 18.00 hod. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
Účinkují: litomyšlské pěvecké sbory (Vlastimil,
Sbor paní a dívek a Mužský pěvecký sbor), Litomyšlský symfonický orchestr, dirigent David Lukáš.
Vstupné: 80 Kč
27. 12. – 14.00-20.00 hod. – Silvestrovské odpolední čaje pro dříve narozené
Lidový dům, Litomyšl
K tanci a poslechu hraje Malý taneční orchestr
z České Třebové.
Pomezí
5. 12. – Peklo v hasičárně
12. 12. – Vánoční koncert v kostele sv. Jiří
20. 12. – Zpívání u vánočního stromu
Sebranice
12. 12. – Výroba vánočních ozdob ze slámy,
9-14 hod. Sebranice Světnice č. p. 8, objednávky
na telefonu 604 590 474, pořádá SAN, o. s.
13. 12. od 17 hodin – Adventní koncert v kostele
sv. Mikuláše v Sebranicích, vystoupí žáci a učitelé
ZUŠ Dolní Újezd a Sebranice. Vstupné dobrovolné.
28. 12. od 18 hodin – Předsilvestrovské posezení v KD v Sebranicích, předtančení, hraje Vepřo –
knedlo – zelo. Občerstvení zajištěno.
Svojanov
12. 12. v 14.30 hod. v kostele sv. Mikuláše – Vánoční koncert – koncert spojených litomyšlských
sborů. Poslech tohoto unikátního a velkého tělesa
v ranně gotickém kostelíku se zajímavou akustikou je již tradičně výjimečným zážitkem pro posluchače.
19. 12. od 16.00 hod. proběhne před svojanovskou radnicí tradiční akce – svojanovské vánoce

Prosincová ZUŠka
Vážení a milí čtenáři Jitřenky,
dovolte mi v předvánočním čase,
přinést vám novinky ze Základní umělecké školy Bohuslava
Martinů Polička.
Na konci října se paní učitelka
Jitka Nacková zúčastnila ve svými žáky Kateřinou Tůmovou a Janem Vraspírem Mezinárodní
akordeonové soutěže v Praze 2015, kde oba získali krásná stříbrná pásma. Žákům gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci školy v mezinárodní
soutěži a Jitce Nackové děkujeme za jejich precizní přípravu.
Jednou z nejdůležitějších akcí, které jsme uspořádali pro veřejnost, je Koncert k 125. výročí narození Bohuslava Martinů a 100. výročí narození Vítězslavy Kaprálové, který je poctou těmto českým
skladatelům. Těšit se můžete na skladby Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové v podání žáků
ZUŠ Bohuslava Martinů Polička a ZUŠ Vítězslavy
Kaprálové Brno. Koncert se koná 1. 12. v 17 hodin ve velkém sále Tylova domu, ve spolupráci se
ZUŠ V. Kaprálové Brno a Tylovým domem.
Pedagogové Základní umělecké školy se představí kolektivní výstavou v Městské knihovně
Polička, kde se se svými výtvarnými díly představí, jak současní pedagogové výtvarného oboru - Mgr. Petra Zemanová (Palcová), Mgr. et.
Mgr. Veronika Zemanová a Mgr. Pavel Fiala, tak
pedagogové školy, kteří se výtvarné tvorbě věnovali v době studií, či ve volném čase tvoří – MgA.,
Mgr. Veronika Hrčková, p. uč. Petra Boštíková,
p. uč. František Tóth. Přizváni byli bývalí pedagogové školy a aktivní výtvarníci p. uč. Mgr. Ivana
Fialová a Mgr. Karel Musil. Vernisáž výstavy se
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

koná 3. 12. v 17 hodin v přízemí Městské knihovny Polička. Ke zhlédnutí budou vystavená díla do
15. 1. 2016.
Z dalších plánovaných akcí, kterými potěšíme
veřejnost v adventním čase je tradiční Vánoční
koncert. Koledy a vánoční písně navodí nádhernou vánoční atmosféru ve velkém sále Tylova
domu dne 17. 12. od 17 hodin. Milou předvánoční atmosféru vnese do ZUŠ Vánoční koncertík
15. 12. od 17 hodin v sálku ZUŠ.
V předvánočním čase se rozezní koledy z tříd
některých pedagogů, kteří se svými žáky a jejich
rodiči stráví několik nádherných hudebních chvil
ve svátečním čase v rámci třídních přehrávek.
Více o plánovaných akcích naleznete na www.
zusbmpolicka.cz.
Na závěr přeji všem pedagogům, zaměstnancům a žákům ZUŠ, čtenářům Jitřenky a všem
příznivcům naší školy pokojné vánoční svátky,
naplněné štěstím a rodinnou pohodou. Do nastávajícího roku mnoho zdraví, štěstí, úspěchů a radosti ve všem, co je naplněním a láskou.
Mgr. Petra Zemanová

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

#

Čas Název akce – popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
1. 12. 15.00 S čerty nejsou žerty – tvořivá dílna se dřevem pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika		
17.00 Koncert k 125. výročí narození Bohuslava Martinů a 100. výročí Vítězslavy Kaprálové Tylův dům, velký sál
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
		 (vystoupí žáci ZUŠ B. Martinů Polička a ZUŠ V. Kaprálové Brno)
19.00 Kateřina & Miloš Motani, multimediální projekce taje z Thajska:
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
		 Z opičího města za královskou kobrou
2. 12. 14.00 S vůní jehličí
DPS Penzion – jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
17.30 Přednáška Bc. Anny Aláčové: Dva životní styly
Divadelní klub
Renata Bártová
www.divadelniklub.cz
19.00 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov ve 3D projekci
KINO Tylův dům
Tylůvd dům
www.tyluvdum.cz
3. 12. 9.00 Rozvoj rodičovských kompetencí – tréninková aktivita
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
14.00 Mikulášská zábava
DPS Penzion – jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
17.00 Vernisáž výstavy pedagogů ZUŠ Bohuslava Martinů Polička – výstava potrvá do 15. 1. Městská knihovna Polička
ZUŠ B. M. Polička,
www.zusbmpolicka.cz
				
Městská knihovna Polička
19.00 Náš Martinů: Koncert pro violoncello a klavír
Centrum Bohuslava Martinů
Spolek Náš Martinů
www.cbmpolicka.cz
		 Zuzana Robová – violoncello, Petr Kašpar – klavír
20.00 Deníky z Ladakhu: Promítání z Malého Tibetu
Divadelní klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
4. 12. 5.30 Vánoční Vídeň
Vídeň
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
19.00 Kurz tance a společenské výchovy – podzim 2015
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
20.00 Hell night
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
5. 12. 14.00 Vernisáž: Zimní veselí od adventu po Hromnice
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
16.00 Mikuláš, pekelný mariáš – tradiční mikulášská akce
Náměstí Palackého Polička
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
20.00 Jazzové setkání: Melanie Scholz Quartet (JAR/SK/CZ)
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
6. 12. 19.00 Narozený – rockový vánoční muzikál
Tylův dům
Oblast. charita Polička
www.policka.charita.cz
7. 12. 16.00 Logopedická poradna
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
18.00 Malý princ 3D – animovaná pohádka
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
8. 12. 16.00 Poradna a klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
17.00 Laktační poradna
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
19.00 Křest reportážní knihy „Na dostřel od Islámského státu“
Divadelní klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
19.00 Pocta Martinů (125 let od skladatel. narození) – Ensemble Martinů a Jan Šťastný
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
9. 12. 14.00 Daruj úsměv – Václav Faltus, Aleš Krejčí
DPS Penzion – jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
15.00 Právní poradna
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
19.00 Viktor Frankenstein – odhlate původ monstra a jeho stvoření
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
10. 12. 18.00 Beseda: Slunovrat – skutečné kořeny Vánoc
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
11. 12. 19.00 Dokončená kurzu tance a společenské výchovy
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
20.00 Vernisáž fotografií Radima Hromádka
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
12. 12. 13.00 Tvořivá dílna: POLAZ – symbol slunce
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
15.00 Hodný dinosaurus – animovaná pohádka pro nejmenší
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
18.00 Hodný dinosaurus – ve 3D projekci
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
20.30 Mňága a Žďorp: Made in China tour
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
13. 12. 16.00 Vánoce v Mozaice
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
19.00 Skyey gospel – na koncertě zazní tradiční i moderní gospelové sklady
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
14. 12. 8.15 Vánoční hvězda – divadelní pohádka Scény Zlín
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
10.00 Vánoční hvězda – vánoční pohádka
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
19.00 Most špionů – nový thriller s Tomem Hanksem v režii Stevena Spielberga
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
15. 12. 16.00 Poradna a klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
17.00 Vánoční koncertík
ZUŠ B.M. Polička, sál školy
ZUŠ B.M. Polička
www.zusbmpolicka.cz
16. 12. 16.00 Hedvábná lampa
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
20.15 Louskáček – přímý přenos baletu z Královského baletu Londýn
KINO Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
17. 12. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
14.00 Nespoléhej na Ježíška – tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
17.00 Vánoční koncert
Tylův dům, velký sál
ZUŠ B. M. Polička, Tylův dům
www.zusbmpolicka.cz
Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.

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

Název akce – popis
Živé květy – dílna aranžování pro studenty a dospělé
Kamil Střihavka & Leaders! – koncert v rámci vánočního akustického turné
Adventní koncert
Číratý vánoce IV
Vánoční Kameňák – opět se shledáme se starostou Kameňákova Pepanem…
Stromeček na vánoční stoleček – dílna se dřevem pro děti od 1. třídy
A přišla zima – společná relaxační chvilka
Pan Smith přichází
Svícen na štědrovečerní stůl – aranžování pro děti od 1. třídy
Hra o Gilgamešovi
O Karlovi ze Sádku
Xmass Drum Funk Party
Silvestrovská zábava
Hej mistře – vánoční koncert

Název akce – popis
1. 11. – 4. 12. Horor v knihovně (výstava žáků ZUŠ)
9. 11. – 4. 12. Výstava – Poličský listopad 1989
28. 11. – 17. 1. Výstava: Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku
3. 12. – 15. 1. Výstava pedagogů ZUŠ
5. 12. – 26. 2. Výstava: Zimní veselí od adventu po Hromnice

Místo konání
SVČ Mozaika
Tylův dům
DPS Penzion – jídelna
Divadelní klub
KINO Tylův dům
SVČ Mozaika
DPS Penzion – jídelna
Divadelní klub
SVČ Mozaika
Divadelní klub
Divadelní klub
Divadelní klub
DPS Penzion – jídelna
kostel sv. Jakuba

Pořadatel akce
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička
ŘKF Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz
www.farnostpolicka.cz

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

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

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

#

Čas
18. 12. 17.00
19.00
19. 12. 14.00
18.00
19.00
22. 12. 9.00
14.00
20.00
23. 12. 9.00
25. 12. 20.00
26. 12. 18.00
21.00
29. 12. 14.00
18.00

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

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: 30. 11.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352,
736761281
Mikuláš, pekelný mariáš
- tradiční Mikulášská akce pro děti
s rodiči, ve spolupráci se Spolkem
přátel SVČ Mozaika
Těšit se můžete na čertovské peklo, nebíčko
s anděly a nejen sladké odměny.
Akce se za nepříznivého počasí nekoná.
Termín: sobota 5. 12.
Čas:
16.00-17.00 hod.
Místo:
Palackého náměstí
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281
Vánoce v Mozaice
- tradiční akce pro širokou veřejnost
- přijďte k nám příjemně strávit
nedělní odpoledne a vánočně se
naladit
- připraveny jsou dílničky s vánoční
tématikou, výstava prací a děl dětí
z kreativních kroužků, prodej drobného dárkového zboží a občerstvení
Termín: neděle 13. 12.
Čas:
16.00-20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Vstupné: dobrovolné
Info:
Alena Hejduková
Hedvábná lampa
- dílna pro studenty a dospělé
- odnesete si domů vlastnoručně
malovanou lampu, základ lampy je
připraven z keramiky
- dobrý tip na vánoční dárek
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,
736761281
Nespoléhej na Ježíška
- dílna pro děti od 1. třídy
- vyrobíme si dárky pro mamku,
taťku, kamarády…
Termín: čtvrtek 17. 12.

Čas:
Místo:
Cena:
Přihlášky:
Lektorka:
Info:

14.00-18.00 hod.
SVČ Mozaika
130 Kč
do 5. 12.
Zdeňka Švecová
Zdeňka Švecová

Živé květy na vánoční stůl
- dílna aranžování s živými květy pro
studenty a dospělé
Termín: pátek 18. 12.
Čas:
17.00-20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
400 Kč
Přihlášky: do 10. 12.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková
Stromeček na vánoční stoleček
- výroba dřevěného svícnu pro děti od
1. třídy
Termín: úterý 22. 12.
Čas:
9.00-11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
80 Kč
Přihlášky: do 14. 12.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková
Svícen na štědrovečerní stůl
- dílna aranžování s živými květy pro děti
od 1. třídy
Termín: středa 23. 12.
Čas:
9.00-11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
110 Kč
Přihlášky: do 14. 12.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová
Nové zájmové kroužky
Muzikoterapie
pro studenty a dospělé
Budeme aktivně spoluvytvářet hudbu
za pomocí bubnů a dalších rytmických,
produkujících nástrojů a zpěvu, respektive relaxovat (či meditovat) a vnímat
alikvótní tóny. Uvolníme svou mysl od
každodenních starostí, setřeseme ze
sebe stres a nabijeme se novou vnitřní
silou čelit životním výzvám. Program
je vhodný i pro ty, kteří nejsou nijak
zkušení ve hraní na nástroje, budeme
hrát podle citu, nikoliv podle not.
Termín: 	 leden-květen 2016
Čas:
pátek 18.15-19.15 hod.
Cena:
1 000 Kč
Lektor:
Vladimír Poutník

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

Místo:
sál SVČ Mozaika
Přihlášky a platby: do 15. 12.
Informace: Blanka Faltýnková 461 725 352,
736 761 281
Hip hop
pro děti 1. a 2. st. ZŠ
Tancovat hip-hop bude bavit i tanečníky, kteří nemají zatím žádné
zkušenosti. Během jednoho roku
si osvojíte základy hip hopu a disco
tanců, poznáte nové kamarády, zúčastníte se soutěží a vystoupení.
Termín: 	 leden-květen 2016
Kdy:
každou středu 14.00-15.00 hod.
1. stupeň ZŠ
15.00-16.00 hod. 2. stupeň ZŠ
Cena:
470 Kč
Místo:
sál SVČ Mozaika
Přihlášky a platby: do 15. 12.
Informace: Blanka Faltýnková 461 725 352,
736 761 281
Hravá škola bruslení
pro děti od 4 do 10 let (na ledě
mohou být s dětmi i rodiče - brusle
s sebou). školička je určena pro úplné začátečníky i děti, které už někdy
bruslili. Brusle, přilbu a hokejku
zapůjčíme. Děti se hravou nenásilnou formou naučí nebo si zlepší své
bruslařské dovednosti - odrážení,
jízdu vpřed, vzad, zatáčení, jízdu na
hranách, překládání, přenášení váhy,
brždění a správné držení těla.
Termín: od ledna do poloviny března, první
schůzka pondělí 4. ledna
Kdy:
každé pondělí a středa
Čas:
15.00-16.00 hod.
Cena:
300 Kč
Místo:
zimní stadion
Vedoucí: Miloš Grubhoffer
Přihlášky: s platbou do 23. 12. na www.mozaika-policka.cz nebo přímo v Mozaice
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352
Preventivní program pro školky
Zdravé zoubky
- ve spolupráci s MUDr. Pavlou
Ševčíkovou
Preventivní program „Zdravé zoubky“ je určen zejména pro děti z MŠ.
Program je připraven hravou formou,
kdy si děti osvojují techniku správného čištění chrupu a také zásady
správné péče o chrup.
Program pořádá SVČ Mozaika Polička za finanční podpory města Poličky
a firmy REK plus, s. r. o.
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O smrti
a znovuzrození

Slavné osobnosti Kraje Smetany
a Martinů – Sebranice

Ve čtvrtek 10. prosince v 19.00 hod. se v poličském
kulturním a vzdělávacím centru Pontopolis (Riegrova 52), uskuteční setkání s cestující učitelkou
tibetského buddhismu Diamantové cesty Petrou
Jarošovou. V úvodní přednášce s názvem „O smrti
a znovuzrození“ představí toto zajímavé téma z úhlu
pohledu buddhismu Diamantové cesty a nedávno
vydané stejnojmenné knihy jejího učitele lamy Oleho Nydahla. V přednášce bude hovořit o procesu
umírání a o tom, co se děje po smrti, kdy mysl zpracovává všechny prožité dojmy, na základě kterých se
opět rodí do lidské nebo jiné formy existence. Smrt
je stále v kolektivním vědomí společnosti tajemnou
černou dírou, a proto je jakákoli znalost, zkušenost
nebo pochopení v této oblasti nesmírně důležité.
Metody tibetského buddhismu Diamantové cesty
učí praktikující nejen jak fungovat v každodenním
životě, ale také jak zvládnout proces umírání u sebe
a svých blízkých. Lama Ole Nydahl strávil společně
se svou ženou Hannah několik let v Himálaji, kde se
učil od 16. Karmapy a dalších hlavních představitelů tibetského buddhismu. V roce 1972 se pak stal
jedním z mála lidí ze Západu, kteří získali titul lama.
Buddhistická učení, včetně těch o smrti a znovuzrození, začal jako první předávat ve formě, která je pro
Evropany srozumitelná.
Původ Diamantové cesty sahá k Buddhovi Šákjamunimu, který dal základ buddhismu již před
2 550 lety. Po staletí se jeho nauky rozvíjely v Indii
a v Tibetu až do dnešní podoby. Od minulého století
sílí trend přenosu těchto učení na Západ. Moderní
a nezávislí západní lidé si učení oblíbili díky tomu,
že je možné buddhismus praktikovat při civilním
zaměstnání nebo studiu. Dnes existuje na Západě
přes šest set padesát meditačních center Buddhismu
Diamantové cesty, z toho padesát v České republice,
kde se praktikováním tibetského buddhismu zabývá
již několik tisíc lidí. Dochází k překladu tibetských
textů do národních jazyků, vysvětlují se meditační
praxe a buddhistický způsob života se v Evropě stává
čím dál častějším.
„Buddhismus je metoda, díky níž mohou lidé rozpoznat, že lze trvale prožívat štěstí, radost, lásku
a soucit.“ Petra Jarošová
Petra Jarošová
„O smrti a znovuzrození“
čtvrtek 10. prosince v 19.00 hod.
Kulturní a vzdělávací centrum Pontopolis, o. s.
Riegrova 52, Polička 572 01

Jaroslav Šejnoha
Akademický malíř a diplomat
se narodil 24. 8. 1889 v Sebranicích č. p. 11. Zanedlouho se ale
rodina přestěhovala do Makova (a v roce 1922 do
Morašic), kde Jaroslav absolvoval základní čtyřtřídní školu. V deseti letech odešel studovat na gymnázium do Jičína. Zájem o malířství jej přivedl na
vysokoškolská studia, byl žákem Maxe Švabinského. Akademii ukončil ještě před 1. světovou válkou
a díky skvělým výsledkům a svému talentu byl vybrán na stipendium do Paříže.

Podle lidových pověstí v mládí loupeživý rytíř,
ve stáří doložen jako měšťan proslulý svou dobročinností. Předpokládá se, že se zřejmě narodil kolem
roku 1350.
Pravděpodobně v letech 1407–1412 asi žil skutečně přímo v Litomyšli. Učinil několik charitativních
nadací především Litomyšlskému špitálu a městským chudým. Toulovec byl ženatý, pravděpodobně
bezdětný. Neví se též, zda jméno Toulovec bylo jeho
jméno rodné. Zcela jistě se má za to, že jeho jméno má souvislost s jeho erbem, který využíval. Byl
na něm toulec se šípy.

Během první světové války byl Jaroslav zatčen
a vězněn v internačním táboře. Když válka skončila,
vrátil se na krátkou dobu domů do Makova, ale pak
opět odjíždí do Paříže zpět ke svému malování. Tady
se seznámil s bývalým ministrem zahraničních věcí
Dr. Eduardem Benešem a na jeho žádost a doporučení vstupuje do diplomatického sboru nově vzniklé
republiky. A jelikož Jaroslav Šejnoha mluvil francouzsky, anglicky, německy, částečně italsky, stal se
pro novou republiku velmi platným členem. Nastoupil na československou ambasádu v Paříži.
V roce 1940 je Jaroslav Šejnoha i s manželkou nucen odejít do Anglie. Tady se opět setkává a začíná
spolupracovat s Dr. Benešem, seznamuje se s Janem
Masarykem. Od roku 1943 pracuje jako vyslanec
v Káhiře a zastupuje zájmy ČSR i v Habeši.
Přišel rok 1948. Pro Gottwaldovu vládu je Jaroslav Šejnoha naprosto nevhodným, nepohodlným
člověkem. Byl přítelem Dr. Beneše, Jana Masaryka, většinu svého života pracoval v zahraničních
službách a udržoval přátelské svazky s diplomaty
západních států. Znal mnohá tajemství zahraniční politiky. Věděl, že návrat do Prahy není možný.
Proto raději odešel do Kanady a tady si na okraji
Toronta za své úspory zakoupil dům, kde žil se svou
ženou Albertou. V Kanadě také v roce 1982 ve svých
93 letech zemřel.
Celý svůj život vzpomínal na rodný kraj, na Makov a Morašice, a přesto, že žil v Kanadě uprostřed
nedotčené přírody a země, nemohl zapomenout na
krásy zdejší krajiny. A tak vyslovil přání, že alespoň
po smrti by se rád vrátil do rodného kraje. To mu
jeho paní splnila a v roce 1983 poslala urnu s jeho
popelem do Morašic, kde byl v tichosti pochován do
hrobu svých rodičů.

Až v roce 1407 je veden jako měšťan litomyšlský,
velice majetný, vážený a štědrý. V této době vlastní na Vysokomýtsku ves Trusnov, na západ od Litomyšle obce Mladočov, Jarošov, Budislav, statky
na Desné a lesy u Proseče. Také majetky v Třemošné
(dnešní část Sebranic). Právě odsud se objevilo jeho
přízvisko „z Třemošné“.
Je otázkou až záhadou, jak svého majetku nabyl.
Vlastnil krčmy, mlýny, pivovar, vsi, možná zbohatl postupně zde. Mohl být kupcem, výběrčím daní,
finančníkem, který poskytoval půjčky. Nelze však
s jistotou vyloučit i v lidových pověstech zmiňovanou minulost loupeživého rytíře. V nich se vypráví,
že se účastnil nájezdů na Moravu, do Uher a za to byl
pronásledován. Existence loupeživých rytířů totiž
ve 13. století a v první polovině 14. století byla běžná.
Když Vavřinec Toulovec zemřel na konci r. 1412,
byl slavně pohřben v kostele na „Špitálku“ (kostelík
Rozeslání sv. Apoštolů).
Pro město Litomyšl byly Toulovcovy odkazy základem jmění, které dostalo pod svou správu a které
vytrvalo staletí.

Vavřinec Toulovec z Třemošné
Vavřinec Toulovec z Třemošné je zde v okolí jednou z velmi známých, významných, ale také nejrozporuplnějších osobností středověkého Litomyšlska.
Kdo byl Vavřinec Toulovec?
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Soutěžní otázka: Proč v pověsti „o desenských
babách“ byly báby zatlučeny do sudů a valeny z kopce dolů? Odpovědi zasílejte na adresu nsauerova@
policka.org do 14. prosince 2015. Autor správné odpovědi získá dárkový balíček s upomínkovými předměty obce Sebranice.

Zákrejsova Polička 2015 - druhá část
Takřka po střechu zaplněný dům při Zákrejsově Poličce, to tu ještě nebylo. V hledišti bylo notně věrných korouhevských, chtějících vidět své
ochotníky souboru Prut.
Od nepaměti se transformují knihy na divadlo,
později na filmy a naopak v poslední době filmy
jsou předlohou pro divadla či knižní zpracování.
Pavel Mach přikročil k úpravě fimfárovské pohádky Tři veteráni a nedal se ovlivnit všeobecně
známou podobou filmového zpracování. Vzniklo
vtipné představení založené na neměnných principech pohádky: dobro zvítězí. Možná, že předem
rozdané party bíla a černa jdou na úkor dramatičnosti; Elvíra jako dvorní dáma má v popisu práce získat bohatství, být to však v dramatu, viděli
bychom na scéně emoční chtíč po mamonu. Je to
však v pohádce, role jsou dány a tak hrány.
Herci zacházeli s komickými výjevy uměřeně,
k lechtivosti svádějící scény s ryze dámskými
částmi oblečení zvládli s taktem, jenž si zaslouží uznání. Mimochodem, někteří profesionálové
z pražských divadel by neodolali. Abych ale jen
nechválil: hlasový projev mnohých se vyznačoval
na konci vět stereotypním klesáním hlasem, kde
by člověk čekal spíš vykřičník nebo otazník. Také

přestávky, kdy se o nich příliš scéna nepřestavovala, byly dlouhé a vytrhly diváka ze soustředění. Výborná byla doprovodná muzika a zvukové
efekty přesně zapadající do děje. Řečeno sportovně - fanoušci odměnili DOS Prut Korouhev ovacemi a účinkující si právem ponesou vzpomínku na
krásné, leč pomíjivé chvíle ocenění.
Umenšená scéna jeviště Tylova domu, bratru
tak na 30 metrů čtverečních, stačila pro Dobře rozehranou partii. Vzadu dveře, vedoucí ven

z domu a čtyři divadelní nohavice. Ty jsou vchodem do tušené pracovny, ložnice, kuchyně. Nevidíme je, ale cítíme je tam, věříme tomu.
Obývák na scéně postačil pro vtipnou a chytrou hříčku rakouského dramatika Stefana Vőgela, který své sympatické hrdiny nechal rozehrát
zdánlivě jednoduchý ale životný příběh v bytě
někde v Highlandu, skotské vysočině.
Šachům, hře to královské, pokud je produkována na divadle, se obvykle v dramatech přisuzuje důležitá úloha, vysvětluje a dotváří peri-

petie života a dává hrám, abych tak řekl, vyšší
filosofické poslání. Autor se bez tohoto obešel.
Dva váleční kamarádi hrají nekonečnou partii,
aby si v určený den v týdnu při ní zavzpomínali
na svá hrdinská léta války pod dohledem zarámovaného, leč přítomného stratéga nad stratégy
W. Churchila. Ten také musí sdílet nastavší tajemství. Naruší-li tento zaběhnutý řád oddaný
předospělý syn a nechtěná uklízečka, příběh se
ze stereotypna posouvá nikoliv k neodvolatelně plynoucím létům, ale díky lásce přináší zpět
zmeškaný ztracený čas.
Hra má vtipné repliky, z nichž už očekávané
a opakující se Kdo je na tahu? potěší a dojme zároveň. Nemohu si odpustit soukromou vzpomínku: Hrával jsem v šachovém spolku Štefanydes
víceméně doplňkovou sedmou šachovnici, a v našem družstvu, mající před sebou možnost postupu do šachové ligy, hrál také starý pán Hovorka.
To nebyl jen tak někdo: když byl v březnu 1925
v ČSR světový mistr Aljechin, pan Hovorka s ním
hrál a tato jeho sláva přecházela i na náš klub. Ale
k věci. Měl také svou hlášku: i když bylo už na
šachovnici pár figurek, kdyby to jen pióni měli
být, na aviso ŠACH vždy řekl: „Kde? ---- jo tůhle!“
Na to jsme už čekali a věděli, že se věci vyvíjejí
správným směrem.
A zde letitý podvod, vedoucí k šachovým výhrám, je po jeho odhalení podnětem k omluvě
i odpuštění a my jsme svědky ze života nám dobře
známých situací. V nepravou chvíli projevená velkorysost může urazit, ponížit, dobře načasovaná
může otevřít nové horizonty přátelství a nových
doufání. A přímost, jakkoliv může bolet, je lepším
lékem než nevhodný soucit.
A o tom ta hra je a proto se mi líbila, ale taky,
jak byla hrána. Rozhodně jsem nebyl sám. Brněnečtí, jezdíte k nám pravidelně a vždy nás potěšíte. Jezděte dále!
Skončil ročník Zákrejsovy Poličky, bez číselných údajů a statistik letos nejnavštívenější. Zřejmě to byla sklizeň za ty minulé a příslib pro přehlídku příští.
A. Klein, foto P. Klein

Labyrint migrace
Seminář pro učitele, volnočasové pedagogy a studenty pedagogických oborů VŠ
Termín semináře: 9. – 10. 12.
Místo: Centrum Pontopolis, Riegrova 52
Cena: seminář je zdarma, účastníci si platí dopravu
Zajímá vás: Proč lidé migrují? - Příčiny a důsledky migrace – Souvislosti mezi globalizací a novodobou migrací – Hlavní migrační proudy v současném
světě – Jaké je to být migrantem v ČR? – Příčiny
a rizika spojená s migrací – Identita migrantů
Nabízíme vám účast na dvoudenním semináři,
kde získají účastníci, kromě nových znalostí o migraci, dovednosti, jak použít interaktivní metody ve
vyučování, inspiraci, jak začleňovat vybrané téma do
výuky, podpůrné informační a metodické materiály.
Seminář je akreditován Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
Přihlašování do 2. 12. na e-mailu
pontopolis@gmail.com.
Akce se koná za podpory České rozvojové agentury,
Varianty.cz a Člověka v tísni.

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení důchodci, členové MO SDCR v Poličce.
Jak ten čas letí. Mikuláš už klepe na dveře a na
okna; Ježíšek už balí dárky a za několik dní už
bude nový rok 2016. I v novém roce pro vás výbor
SDCR připraví mnoho atraktivních akcí, o kterých
budete informováni na hodnotící členské schůzi
dne 4. února 2016 od 14 hodin v Tylově domě.
A co nás ještě čeká v prosinci? Tak především
jednání výboru MO SDCR a vlaštovek (1. 12. od
10.00 hod. – společně). Dále pak zájezd autobusem do Nechanic 7. 12. do vánočně vyzdobeného
zámku. Pro přihlášené je odjezd v 9.00 hod. od
gymnázia. 10. 12. od 14.00 hod. se letos naposledy
sejdeme na Starohradské. Při besedě zhodnotíme
naše akce a přispějeme do tvořícího se tematického plánu 2016. Na závěr mně dovolte, abych vám
všem důchodcům a našim sponzorům poděkoval
za práci a za přízeň, popřál vám jménem výboru
MO SDCR krásné svátky, štěstí a zdraví v roce
2016.
Mějte se všichni pohádkově.
Ivan Chudý, předseda MO SDCR

Poděkování
Děkuji za obětavou péči o mého manžela Zd. Hemerku paní MUDr. M. Stodolové.
Daniela Hemerková
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Z činnosti
DPS Penzion

Den dnů

Senioři v DPS Penzion pravidelně navštěvují
výtvarné činnosti, kde tvoří díla, která putují po
výstavách ČR nebo zdobí prostory DPS Penzion.
V keramické dílně se tentokrát glazovaly květináče
a na šikovných ručičkách vznikaly vánoční obrazy.
Nezapomínáme ani na společná setkávání, věnovaná různým aktuálním tématům. Kavárnička se
odehrávala ve znamení Dne stromů. Senioři vyprávěli o stromech, které v životě zasadili. Zavzpomínali na rodinné stromy, které zasadili jejich předci.
Promítali jsme si také o památných stromech v ČR.
Četla se povídka „O stromu, který dával“. Nádherný příběh o schopnosti obdarovávat, o skromnosti,
o bouřlivém mládí a moudrém stáří. Senioři se opět,
tak jako každý rok, těšili na Svatomartinské posezení. Nechyběly rohlíčky, husa, zelí, muzika pana
Hladíka a pana Čermáka a zpěv Poupat. A Svatomartinské víno? Letos bylo opravdu dobré.

Pozvánka DPS
Penzion
2. 12. S vůní jehličí – zveme vás na společné zdobení stromečku od 14 hod. v jídelně.
3. 12. Mikulášská zábava – Vystoupí děti z MŠ
Rozmarýnek, přijde Mikuláš s Andělem a čerty.
K poslechu i tanci zahraje pan Hladík a pan Otepka, zazpívá paní Andrlíková. Vstupenky si můžete
zakoupit na recepci DPS „Penzion“. Vstupné 50 Kč,
občerstvení zajištěno. Začínáme ve 14 hod. v jídelně.
9. 12. Daruj úsměv – protože úsměv je nejlepší
prostředek proti stárnutí. Jsme rádi, že vás můžeme pozvat na pořad imitátora Václava Faltuse
a kouzelníka Aleše Krejčího. Začínáme v 15 hod.
v jídelně.
17. 12. Narozeninové zpívání od 14 hod. v jídelně.
19. 12. Adventní koncert – milí přátelé, srdečně
zveme na koncert Chrámového sboru sv. Jakuba,
který se koná od 14 hod. v jídelně.
22. 12. A přišla zima – společná relaxační chvilka, bylinky, vůně, snění… od 14 hod. v jídelně.
29. 12. Silvestrovská zábava – přijďte se společně rozloučit s rokem 2015. K poslechu i tanci
zahraje pan Roušar a pan Trnka. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS Penzion. Cena vstupenky je 80 Kč. Občerstvení zajištěno.
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Ve čtvrtek a pátek 22. a 23. října proběhl v Divadelním klubu
v Poličce Den dnů, což byl zábavně vzdělávací program připravený Ekocentrem Skřítek pro děti
a žáky mateřských a základních
škol. V letošním roce nebylo
dané téma jako například dřeviny, když se jednalo o Den stromů, či voda, kdy se jednalo o Světový
den vody apod., proto název Den dnů.
Akce se účastnilo celkem 329 dětí a žáků v doprovodu 38 pedagogů z mateřských a základních
škol z Poličky i okolí – MŠ Čtyřlístek Polička, ZŠ
Květná, MŠ Jedlová, ZŠ Speciální Polička, MŠ
Hartmanice, ZŠ Borová, MŠ Borová, ZŠ Masarykova, ZŠ Široký Důl, ZŠ Pomezí, ZŠ Oldřiš a MŠ
Pomezí I.
Zůstali jsme u počtu 4 stanovišť (a malinké doplňující). Každé třídě se na jednom stanovišti lektor věnoval přibližně 20 minut.
V nejzažší části klubu se na stanovišti Neuvěřitelná příroda věnoval mládeži náš dlouholetý
dobrovolný spolupracovník Olda Šlahař, kde se
žáci dozvídali zajímavosti z přírody, např. kdo je
to vychuchol, jak vypadá moloch ostnitý či strašek
paví, čím dalším nás příroda může překvapit a hádanky ve formě různých přírodnin.
V prvním patře klubu bylo Království čokolády, kde se účastníci pod vedením Jany Černé dozvěděli, jakým způsobem, z čeho a kdo čokoládu
vyrábí, že v minulosti se kakaových bobů používalo jako platidla, ukázka různých druhů čokolád,
krátce z historie a na závěr čekalo překvapení.
Všichni ochutnali belgickou čokoládu, která tekla
z fontánky, do které si namáčeli kousky jablek.
V předsálí se nacházeli živé exponáty ryb na stanovišti Ryby, rybičky, kterým provázel rybář Jiří
Kapras a poutavě vyprávěl o našich rybách – druzích, o jejich životě, rybářství. Děti si mohly zkusit,
jak se rybářským prutem loví.
Nechyběly Krátké filmy o přírodě, které se promítaly v sále. Doplňkovým stanovištěm bylo skládání 3D puzzle stromů.

Poděkování si zaslouží výše uvedení dobrovolníci i další pomocníci – studenti Gymnázia Polička:
Ester Plecháčková, Hedvika Kynclová, Monika
Trnová, Kateřina Tesařová, Šárka Vomočilová,
Kateřina Justová, Barbora Freundová, Jiří Hrubý,
Tomáš Hrdlička, Magdalena Dusová, Jana Jílková,
Tereza Lorencová, Lucie Sodomková, Hana Hašková, Vojtěch Drašar, Jana Mládková, Veronika
Leksová, Kristýna Štaudová, Kateřina a Kristýna
Točfousovy a Nikola Glänznerová.

Za vstřícný přístup děkujeme Gymnáziu Polička,
Divadelnímu klubu, hospodáři rybářského sdružení Jaroslavu Martinů, firmě poličské obaly za
dodání krabic na 3D puzzle, za finanční podporu
Pardubickému kraji a městu Polička.
Povzbuzením a ukazatelem smysluplnosti našich akcí jsou i napsané ohlasy od účastníků:
„Jsme rádi, že jsme letos nechyběli… Perfektně připravená vzdělávací akce ’Den dnů’, moc se nám
líbilo… Děkujeme, jako vždy zajímavé a podnětné.
Těšíme se na příště!“
Přivítáme do našich řad příznivce a spolupracovníky ekocentra.
Na závěr přejeme všem všechno nejlepší v celém
novém roce.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Zdravotně sociální komise
Poličský domov důchodců slouží klientům od
roku 2003. Přestavba budovy bývalého interního
oddělení nemocnice byla zahájena v roce 2000
a kompletně ji zaplatil stát. Vlastník celého areálu 27 obcí regionu sdružených ve Svazku obcí AZASS,
spravuje také Domov pro seniory v Bystrém, ten
je v provozu od r. 2011 a patří k nejmodernějším
v kraji. Disponuje devětašedesáti lůžky, v Poličce
je k dispozici padesát míst.
Oba domovy jsou aktuálně plně obsazeny, podle
slov Mgr. Češky jím spravované poličské zařízení
pro seniory eviduje cca 10 - 15 „ostrých“ žádostí,
v tuto chvíli převážně ze strany mužských uchazečů. O přijetí nových klientů rozhoduje komise, hlavním kritériem je aktuální životní situace,
zahrnující zdravotní, sociální a rodinné aspekty.
Domov poskytuje svým klientům ubytování, stravování a široké spektrum dalších služeb a aktivit.
Obyvatelé přirozeně stárnou a mění se jejich zdravotní stav.
Domov se přizpůsobuje tak, aby se cítili co nejlépe. Postele jsou vyměňovány za polohovací lůžka, plánuje se vybudování dostupnější (stávající
je v suterénu) společenské místnosti, část personálu absolvuje vzdělávání v oboru paliativní péče
o klienty v závěrečné životní fázi. Provoz domova
je hrazen platbami od klientů, státními dotacemi,
úhradou od zdravotních pojišťoven a zčásti také
finančními příspěvky rodin.
O problematiku „rodinného sponzorování“ se
členové ZSK živě zajímali. Dostalo se jim podrobného vysvětlení, postup před časem odsouhlasili
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při své návštěvě i pracovníci kanceláře ombudsmana. Mgr. Češka zodpověděl také další dotazy
členů komise, kteří s jistou mírou překvapení konstatovali, že, přes výzvu v Jitřence, nemá veřejnost
k provozu místního domova důchodců žádné otázky. Přítomným „komisařům“ byla umožněna prohlídka objektu, litovali, že nepotkali Adélku - kočičí společnici seniorů. Do domova dochází v rámci
canisterapie i fenka Bára s dobrovolnicí Eliškou
a Mgr. Češka zdůrazňuje, že další dobrovolníci
(i bez čtyřnohých přátel) jsou vítáni!
Ing. Stráník, ředitel nemocnice, seznámil kolegy
s plány na další úpravy (zahradní zákoutí s fontánkou je velmi příjemné) a stavebními projekty.
Bc. Černíková, vedoucí OSVZ MěÚ, informovala
o návštěvě ministryně práce a sociálních věcí v Poličce a průběhu jejího setkání se zástupci místních
poskytovatelů sociálních služeb. MUDr. Plšek
otevřel debatu o aktuální situaci ve fungování poličské „záchranky“. Diskuse o možnostech řešení
tíživé situace v oblasti nabídky bydlení pro určité
občanské skupiny říjnovou schůzku zdravotně sociální komise uzavřela.
-ZSK-

Otevírací doba Fimfára v prosinci:

V prosinci bude obchod Fimfárum mimořádně
otevřen také každou sobotu a na stříbrnou a zlatou neděli vždy od 8.30 do 11.30 hodin.

Zprávy z Charity

Vzpomínáme

Pětadvacet let pěstounkou
V minulých dvou vydáních Jitřenky vás Centrum náhradní
rodinné péče Oblastní charity
Polička seznamovalo s pěstounstvím. Na závěr tohoto cyklu jsme
dali slovo tomu nejpovolanějšímu – paní Michaele,
pěstounce s pětadvacetiletou praxí.
Co Vás vedlo k tomu stát se pěstounem?
„Neměli jsme vlastní děti. Otázkou je, zda bychom do toho šli, i přesto že bychom je měli…“
Jak dlouho děláte pěstounskou péči?
„Letos tomu je 25 let.“
Kolik prošlo vaší péčí dětí?
Celkem čtyři děti. Dvě holky Markétka a Anička (27, 14 let) a dva kluci Pepa a Péťa (23, 18 let).
Všechny děti mají nějaký větší či menší handicap.
Jedno dítě se už osamostatnilo. Žije mimo domov
a pracuje. A i přesto se k nám rádo vrací. Dnes je
hodně těžké osamostatnit člověka s postižením,
i když se moc snaží. Pepa to dokázal.
Co Vám připadá pozitivní na náhradní rodinné
péči?
Pokud náhradní rodina funguje tak, jak má, tak
dětem daruje spokojené, pěkné a bezstarostné
dětství. Prostě dětem, které neměli tolik štěstí.
Kdo však může za to, kde se narodil? Díky nové rodině mají více podnětů připravovat se na dospělý
život. Ovšem za předpokladu, že jim to jejich zdravotní stav dovolí.
Co bylo nebo je pro Vás v roli pěstouna nejtěžší?
Stále je pro mě noční můrou to, že ty dvě děti,
které máme v péči, mají vážný handicap, nejsou
v kontaktu s vlastní rodinou a nejsou schopni se
nikdy osamostatnit. Celý život budou na někom
závislé.
Setkali jste se někdy s negativní reakcí na pěstounství?
Lidi nás většinou podporovali. Jen jednou, když
mi řekli, že nám děti vydělaly na okna. To mě doopravdy nadzvedlo.
Setkávají se děti se svojí vlastní rodinou?
Anička má kontakty se svým vlastním otcem
a sestrou. Ostatní děti buď o jednoho člena z rodiny přišly (úmrtí), nebo děti samy nemají zájem se
s rodinou setkávat. Pro Pepu jsme rodiče my, tak
jak nám již několikrát řekl.
Jak probíhají u Aničky kontakty s vlastní rodinou?
Anička tyto kontakty měla zavedené již z Dětského domova. K nám se dostala, když jí bylo
9 let. My jsme pouze v tomto režimu pokračovali.
Komunikace s otcem a zbytkem rodiny je bezpro-

blémová. U otce tráví většinou prázdniny, Vánoce
a další svátky. O počtu návštěv si již Anička sama
rozhoduje. Kdybych se měla vyjádřit obecně ke
kontaktům s vlastní rodinou dítěte, tak bych řekla,
že pokud není člověk pevně zakořeněn v nějakém
prostředí, tak je to spíše kontraproduktivní.
Vybrala jste si Charitu Polička Centrum náhradní rodinné péče za doprovázející organizaci.
Co Vás k tomu vedlo?
Byla to první nabídka, která se nám líbila a oslovila nás.
Jak probíhá spolupráce se službou?
No na jedničku, jak jinak! Je pro nás pomocí,
když děti odjedou na výlet nebo respitní pobyt. My
si odpočineme a dětem se tam moc líbí. Vzít děti
s handicapem na pobyt je odvaha. A školení? Nemůžu hudrovat, je to teď povinnost a uznávám, že
lektoři byli vždy zajímaví a zkušení.
Co byste vzkázala začínajícím pěstounům či lidem, kteří se rozhodují, zda se stanou pěstouny?
Vzkázala bych jim, že je to dlouhá cesta plná
překážek. Člověk věnuje svůj čas a energii někomu druhému a ne vždy je to opětované, ale i přesto
když se kouknu na děti, tak mám radost z toho, co
jsme společným úsilím dokázali.
Děkujeme za rozhovor
Pozn.: Jména dětí v článku jsou smyšlená.
Jana Dvořáková
Centrum náhradní rodinné péče
Hledáme koledníky
Oblastní charita Polička hledá malé i větší krále na koledu do Tříkrálové sbírky 2016. V Poličce
se bude konat v sobotu 9. ledna 2016 dopoledne.
Bližší informace vám poskytnou koordinátoři:
Štěpánka Dvořáková, tel. 734 435 458 a Jitka Balášová, tel. 731 591 558.
Připojte se! Není to nuda a je to prospěšné.

Adventní duchovní obnova
Doba přípravy na Vánoce se nazývá Advent. Toto
slovo v překladu z latiny znamená příchod. Myslí
se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Kaž-

Redakce Jitřenky přeje svým
čtenářům klidné prožití
vánočních svátků
a šťastný nový rok.

Dny ubíhají, roky přibývají,
ale vzpomínky na Tebe
v našich srdcích zůstávají.
Dne 2. prosince 2015 si připomeneme smutné 10. výročí
úmrtí pana Luboše Poula, co
nás navždy opustil.
Mária Poulová a celá
rodina
Hvězdy Ti nesvítí, slunce
už nehřeje,
už se k nám nevrátíš, už
není naděje.
Jen vzpomínky zůstaly.
Dne 28. listopadu to byly
dva roky, co nás navždy
opustil tatínek a dědeček,
pan Josef Dostál.
Stále vzpomínají
dcera, vnoučata
a pravnoučata.
Dne 30. 11 uplynul rok, co
nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan František Jelínek.
S láskou vzpomínají
manželka Hedvika
a dcery Ilona a Magda
s rodinami.
3. 12. 2015 by se dožil 87 let
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan František Vosýnek.
Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Manželka a děti
s rodinami

Z římskokatolické farnosti
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.

22. 11. uplynuly 3 roky, kdy
nás navždy opustil pan Václav Mlynář.
S láskou vzpomínají
manželka, děti, vnoučata
a sestra.

doročním prožíváním adventu se věřící vžívají do
atmosféry, kterou zažívali lidé, když se připravovali na příchod Mesiáše. Dlouhá příprava na první
příchod Vykupitele, oživuje zároveň touhu po jeho
druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. Udělejte si čas a přijďte zažít
jiný rozměr adventu. Kam? Na faru v Poličce při
duchovní obnově, kterou pořádá římskokatolická
farnost 12. 12. od 9.00 do 11.30 h. Obnovu povede jáhen Karel Dvořák z Litomyšle. Všichni jste
srdečně zváni. Pokud nemůžete celé dopoledne,
přijďte na chvilku, možná právě uslyšíte ta slova,
která jsou připravena právě pro vás.

15. prosince uplyne již
20 let, co navždy odešel náš
milovaný tatínek Rudolf Řebíček.
Kdo jste ho znali a měl rádi,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn

Hej Mistře!
Římskokatolická farnost a Chrámový sbor
sv. Jakuba v Poličce, za podpory města Poličky, vás
zvou 29. 12. od 18.00 h. do kostela sv. Jakuba na
vánoční koncert „Hej mistře“ J. J. Ryba česká mše
vánoční a další vánoční skladby. Bližší informace
na www.farnostpolicka.cz a na plakátech.
Anna Navrátilová – pastorační asistentka

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zprávy z Masarykovy školy
V návaznosti na školní kolo se
konalo kolo okresní v matematickém Klokanovi. Nejvýraznějších výsledků dosáhli naši žáci
v kategorii nejmenších (kategorie Cvrček – druhá a třetí třída),
kde se umístili: na 2. místě Martin Chalupník
a 3. místě Jan Kaša. V kategorii Kadet (8.-9. třída) obsadila krásné 4. místo Kateřina Portlová.
I do 49. kola biologické olympiády se zapojili
žáci II. stupně, a to Adam Hurych a David Zahradník (7. A), Adéla Laštovičková, Markéta Tocháčková a Marek Dittrich (8. A).

Tato soutěž je postupová a obsahuje několik
na sebe navazujících aktivit, jedná se o oborový
test, poznávání rostlin a živočichů, laboratorní
úkol a navíc postupující žáci do okresního kola
musí vypracovat vstupní úkol. Letos si účastníci
v kategorii mladší žáci vybrali vstupní úkol „Listnaté stromy v zimě“, při jeho přípravě vytvořili
přehledný atlas pupenů dřevin. Starší žáci si zvolili téma „Památné stromy“, pro popis historie,
zdravotního stavu využili informace z internetu, od místních lidí i z různých publikací, které
doplnili vlastní fotodokumentací. Porota však
byla při hodnocení nekompromisní a vyžadovala
zpracování informací o nejméně šesti památných
stromech, což je na Poličsko velmi nelehký úkol.
Naši žáci též předvedli výborné výkony v pěvecké soutěži Skřivan 2015. Čestná uznání si
v jednotlivých kategoriích odnesly Veronika Srnská, Lenka Hrubá a Magdalena Teplá. Na 3. místě
se umístila Rozálie Tobiášová, na 2. místě skončili Michal Žahour, Tomáš Mach, Aneta Soukalová
a Barbora Štěpánková. Za nejlepší zpěváky porota označila a 1. místa udělila Amálii Kneblové,
Anetě Mlynářové a Lucii Kysilkové.
V kategorii 6.-7. třída Tereza Havlíková (6. B)
a Radim Prokopec (7. A) obsadili 3. místo a Katka Tumová (6. A) krásné 2. místo. V kategorii
8.-9. tříd mile překvapil David Kozel (9. C), který
si vyzpíval stříbro. Pomyslné zlato si odnesl Michal Moravec (9. A) za profesionální provedení
muzikálové melodie Patricie.

V rámci sportovních soutěží jsme obsadili 2. místo v okresním kole ve vybíjené dívek
4.-5. tříd, smíšené družstvo do okresního kola
nepostoupilo. Dále 1. místo ve volejbalu 6.-7. tříd,
kdy si to naši žáci rozdali v paralelkách. Zvítězila
7. A.
Mezi osmačkami dokázala Klára Hegrová (8. A),
že ovládá triky s pálkou na stolní tenis a zvítězila
v konkurenci 15 děvčat.
V 8. A, B se rozběhl projekt Antisemitismus
a holocaust. Žáci prožili okamžiky hrůzy společně s hrdinkou filmu O zlém snu, která přežila
pochod smrti. Další návaznou činností byla beseda na toto téma s p. Kadlecem (Lidé mezi světy). Poté žáci vyráběli a přišívali židovské hvězdy
a snažili se zmapovat jeden den v koncentračním
táboře. Závěrem tohoto projektu bude exkurze
Terezína.
Ale největším hitem bylo bezesporu Pohlazení
pro maminky, pořádané naší školou 6. května. Na
jevišti se postupně vystřídalo 80 žáků z 1.-5. ročníku naší školy s mluveným slovem, písničkami
a dvěma divadelními pohádkami - Šípková Růženka (4. B) a Sněhurka (4. C).
V úvodu zahráli flétnisté ze školního kroužku.
Programem provázel Štěpán Krejčí a Jakub Andrlík z 5. B. Celé představení ozvučoval Michal
Moravec z 9. A, který v závěru programu dojal
všech 120 návštěvníků svým zpěvem lyrické písně z muzikálu Baron Prášil.
Mgr. Ludmila Haraštová
„Tere Tallinn“
V rámci snahy o další zvyšování kvality ve
vzdělávání se Masarykova ZŠ zúčastnila Výzvy
56 Ministerstva školství. Sedmičlenná skupina
učitelů absolvovala pětidenní pobyt v Tallinnu.
Navštívila základní školu Tallinna Sudalinna
Kool, kde se jí dostalo vstřícného přijetí.
Cílem stáže byl „shadowing“, tedy sledování
pracovního prostředí, metod a postupů v některé
zahraniční škole Evropské unie. Učitelé se každý
den účastnili výuky a zhlédli celkem 20 vyučovacích hodin v přírodovědných předmětech a jazycích prvního i druhého stupně školy. Největší
zájem vzbudila výuka anglického jazyka, ve které
žáci dosahovali velmi dobrých výsledků. Na setkáních s ředitelem školy a učiteli pedagogové
získali informace o organizaci a struktuře estonského školství. K vytvoření představy o životě
v Estonské republice také přispělo přijetí velvyslancem České republiky v Estonsku.
Pracovníci školy připravili kolegům z České
republiky rozmanitý poznávací program. Čas po
výuce sloužil k procházkám a exkurzím po starobylém hlavním městě, které zaujme návštěvníky
svým kouzlem, podobně jako Polička.
Získané poznatky přispějí k obohacení výuky
na Masarykově základní škole.
Masarykova základní škola Polička

Vzpomínáme
Dne 20. prosince uplyne
rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička, paní
Marie Homoláčová. Kdo jste
ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
Lenka a Dáša, dcery
s rodinami.
Dne 20. prosince uplyne
25 let, kdy nás navždy opustil
náš drahý tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Bohumil
Kloz.
Zároveň si 13. ledna připomeneme jeho nedožité
95. narozeniny.
Všem, kdo na něj vzpomenou s námi, děkujeme.
S láskou vzpomínají
dcery Marie a Hana
s rodinami.
Dne 27. 12. 2015 si připomeneme první smutné výročí, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan Václav Lorenc.
S láskou vzpomíná
manželka a dcery
s rodinami.
Odešla jsi, jak si to osud
přál,
v našich srdcích a vzpomínkách však zůstáváš dál.
Prázdno je v domě, smutno je v něm,
chybíš nám babičko všude
a všem.
Dne 10. 1. 2016 uplynou
3 roky paní Anny Kovářové.
S láskou vzpomínají
manžel a děti s rodinami.
24. ledna to uplynou již
3 roky, co nás navždy opustila naše milovaná maminka
Jiřina Řebíčková.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn

Blahopřejeme
Přátelé, kamarádi.
Dáváme na vědomí, že dne
23. 11. 2015 oslavil Addam
Mašek své jubilejní třicáté
sedmé narozeniny. Je to náš
manžel, otec, strýc, přítel,
spolupracovník, boss, mentor, idol, skokan, dobrodinec,
televizní hvězda, ale i náhodný kolemjdoucí.
Přejeme Tobě i všem Tvým
alter egům hodně štěstí
a méně fraktur do dalšího
jubilea.
Kolektiv ENTER Polička
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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20 let společnosti MEDESA

Klub zdraví zve
Časomíry tohoto světa už zase odtikávají poslední týdny letošního roku, ve kterém se toho odehrálo
možná až příliš mnoho pro některé a příliš málo
pro jiné. Můžeme mít radost nebo být smutní, čas
stejně poplyne svým stálým tempem dál. To podstatné v něm jsou lidé, kteří jsou náplní každodenní
historie svými myšlenkami realizovanými v činech
promyšlených i unáhlených, s konci šťastnými či nikoli. Když něco končí, obvykle to hodnotíme, a tak
je tomu i letos u většiny z nás. Doufám, že vaše pocitová i hodnotová (nemyslím na finance) banka vykazuje kladný zůstatek.
V Klubu zdraví se sejdeme již 9. prosince od
18.00 hodin v horní místnosti SVČ Mozaika, abychom takto uzavřeli společná setkávání v letošním
roce, příjemně se naladili, odnesli si nové recepty
poté, co některé ochutnáme u šálku voňavého čaje
a prožijeme tak v přátelském duchu „Předvánoční
posezení pro potěšení“.
Přeji všem, ať už si uděláte čas nebo už budete mít
službu ve vanilkou a kořením provoněné kuchyni,
abyste závěr roku mohli strávit v klidu a pokoji se
všemi milými, které k vám život zavál. A buďte za
tuto možnost vděčni, vždyť i to přispívá k osobnímu
zdraví i ozdravení vztahů ve společnosti.
Za tým Klubu zdraví
Hanka Ščigelová
Vánoce přicházejí
Za pár týdnů jsou tu po roce
dětmi vyhlížené vánoce,
někdo se trochu děsí jich,
že peníze budou jako sníh
sněžit z peněženek, kapes i účtů
a někdo má zase v srdci úctu
za narození Božího dítěte,
je dobré, když v srdcích rozkvete
radost s vděčností a šíří se dál
jako lehký a přece hřejivý šál,
vánoce jsou časem dávání,
tak ať se tomu nikdo nebrání,
nejde o množství darů či jejich cenu,
to láska a blízkost srdcí na scénu
přinášejí dárky plné pozornosti,
vždyť tyto svátky jsou o štědrosti,
kterou si tím připomenout smíme,
dříve než přijdou i až jejich čas mine…
© Hanka Ščigelová
(Pomezí 24. 9. 2015)

nys s celým světem) – jednej lokálně (živ a podporuj
to, co je ti nejblíže). I z tohoto důvodu považuji za
velmi důležité podporu českého vlastnictví firem
a kapitálu, abychom se nevydali všanc pouze zahraničním vlastníkům a korporacím.“
V letošním roce společnost MEDESA rozšířila své
aktivity akvizicí firmy Inter Meta Ostrava v oblasti
zdravotnických potřeb a tím vznikl základ skupiny
několika firem působících na území Česka a Slovenska, aktuálně zaměstnávající více jak 100 lidí a směřující k obratu 0,5 mld. Kč.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Zápis do 1. třídy Masarykovy ZŠ

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.
•
Farma Drahoš, Dolní Újezd, nabízí přes zimní období prodej kvalitních jablek a moštů.
Vše z vlastní produkce. Informace na tel. čísle
607 607 632, www.farmadrahos.cz.
•
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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dlouhodobých vzájemných vazeb a vztahů s lidmi
i organizacemi v lokalitě,“ doplňuje Otakar Klepárník. A jaké je motto spolumajitele poličské firmy působící v oblasti speciálních laboratorních technologií,
po dvaceti letech s ročním obratem cca 200 mil. Kč
a zaměstnávající cca 50 lidí? „Mysli globálně (byz-

Společnost MEDESA, s. r. o. uspořádala ve spolupráci s Hospodářskou komorou Pardubického kraje
v pondělí 9. listopadu při příležitosti 20. výročí svého vzniku a zároveň u příležitosti 750. výročí založení města Poličky setkání podnikatelů a lidí práce.
Na slavnostním odpoledni v Tylově domě nechyběli
ani zástupci města, místních podniků a organizací
včetně škol a neziskových zařízení, krajští zastupitelé a politici.
Starosta města Jaroslav Martinů ve svém projevu
zdůraznil význam tohoto setkání a význam podnikatelského sektoru pro chod a život města vůbec.
„Jsem velmi rád, že se toto setkání uskutečnilo právě v Poličce a opět potvrdilo, jak významnou roli
sehrávají podnikatelé nejen v Poličce, ale v celém
regionu. V současnosti prožíváme období silného
hospodářského růstu, mnoho lidí našlo novou práci
a uplatnění. Dík patří právě podnikatelům za jejich
odvahu a správná rozhodnutí.“
Jednatel a ředitel společnosti MEDESA Otakar
Klepárník ve své prezentaci kromě jiného uvedl:
„Všechno, co děláme, je pro lidi, oni si to poté promění ve své hodnoty, jako je zdraví, štěstí, láska, víra,
smysl. Řídím se jednoduchým heslem: Přežít! Polepšit si! Prosadit se!“ Velký důraz ředitel společnosti
klade právě na neopomenutelnou roli firmy ve městě
a okolí, a to nejen z hlediska zaměstnavatele, ale jako
významného spolutvůrce prostředí, iniciátora spolupráce s dalšími místními firmami, s městem a jeho
úřady, podporovatele občanských sdružení, spolků,
škol, charity. „Speciálně akcentuji i podporu pohybu
a sportu, neboť toto prostředí mne dotvářelo (cílevědomost, schopnost koncentrace na výkon, naučit se
prohrávat…). Za velmi důležité považuji i budování

Masarykova základní škola zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče dne 15. 1. 2016 od 13 do 17 hodin
k zápisu do 1. třídy. Zápis se koná již tradičně v budově pavilonu, který je určen k výuce žáků prvních
a druhých tříd a oddělením školní družiny. Prvňáčky
čeká nově zrekonstruovaná škola i pavilon. Všichni
návštěvníci se mohou těšit na pohádku O dvanácti
měsíčkách, kterou zahrají starší spolužáci ze 4. tříd.
Celým zápisem budou děti provázet pohádkové postavy i kamarádi z 5. tříd, kteří pomohou při hře s interaktivní „kouzelnou“ tabulí.
Ještě před zápisem zvou všechny zájemce učitelé
Masarykovy školy na Den otevřených dveří, který se
koná 2. 12. v čase od 9 do 11 h dopoledne a odpoledne
od 13 do 15 h v budově pavilonu. Paní učitelky rády
ukáží třídy, umožní zúčastnit se vyučovací hodiny
a činností školní družiny, zodpoví dotazy a provedou
návštěvníky prostorami školy. Všechny třídy pavilonu jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Pro děti
je učení s interaktivní tabulí zábavou i hrou.
Také odborné učebny na II. stupni jsou vybaveny
interaktivními tabulemi, projektory a počítači. Žáci
již od druhého ročníku procvičují učivo v počítačových učebnách, které jsou vybaveny výukovými programy podle vzdělávacího programu školy,Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe.“ Učitelé se snaží, aby
si žáci uvědomili důležitost vzdělání pro svůj život
a svůj osobní růst. Škola proto také nabízí pro žáky
mnoho zájmových aktivit. V rámci školní družiny,
kterou navštěvují žáci 1. stupně, nabízíme „Hodinu
pohybu navíc.“ Velmi oblíbený je kroužek pohybových her. Ten připravuje malé sportovce, kteří pak
dále mohou na 2. stupni pokračovat v oddíle atletiky.
Od první třídy nabízíme také kroužek anglického
jazyka, hry na zobcovou flétnu, zpěvu a logopedie.
Naši žáci se s úspěchem účastní mnoha soutěží jako
je např. Cvrček, Klokánek, Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Bobřík informatiky, recitační a pěvecká soutěž a soutěž v poznávání rostlin a živočichů.
Žáci se v těchto soutěžích umisťují často na předních
místech v okresních i krajských kolech. Velkému zá-

jmu se těší naše školní dějepisná soutěž pro žáky od
4. ročníku, kde se děti učí poznávat pomocí tvořivých
úkolů historii své země. Na 2. stupni nabízíme žákům výuku ve třídě zaměřené na matematiku a přírodovědné předměty. Od 7. ročníku bylo zavedeno
vyučování druhého cizího jazyka. Žáci mohou volit
mezi ruštinou, němčinou nebo francouzštinou. Také
se mohou pod vedením učitelů připravit na zkoušky
Cambridge PARK – KET for Schools. Tato varianta
zkoušky je speciálně přizpůsobena žákům základních škol ve věku 11 – 14 let, aby zvyšovala jejich motivaci učit se angličtině.
Masarykova ZŠ se účastní projektů na vzdělávání učitelů a je zapojena do projektu Mléko do škol
a Ovoce do škol. Děti si ve škole mohou zakoupit
dotované mléko a mléčné výrobky a jednou týdně
dostávají ovoce zdarma. Škola spolupracuje při výuce s CBM, městskou knihovnou a SOUZ Polička, kde
žáci v praxi plní úkoly a vzdělávací cíle ŠVP v učivu
historie, světa poznání, výtvarných činností, literární výchovy, přípravy pokrmů a mediální výchovy.
Přijďte se seznámit s naší školou 2. 12. na Dni
otevřených dveří nebo na Zápisu do 1. třídy
15. 1. 2016. Již nyní si můžete prohlédnout webové
stránky naší školy www. zsmaspolicka.cz.
Těší se na vás učitelé Masarykovy ZŠ
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Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat panu primáři
novoměstské nemocnice MUDr. Jiřímu Tomanovi
za zdařilou operaci naší 91 leté maminky, paní Milady Filipiové. Dále děkujeme za péči oddělením
ARO a JIP chirurgie, kolektivu lékařů a sester ve
stejné nemocnici. Připojujeme poděkování panu
primáři MUDr. Provazníkovi a celému personálu
za obětavou následnou péči na LDN v Poličce.
Za celou rodinu syn Jan a dcera Jaroslava

Ptejte se, odpovíme
V prosinci budou hosty Zdravotně sociální
komise (ZSK) zástupci příspěvkové organizace
Pardubického kraje, Domova na zámku Bystré
(DNZB) ředitel Mgr. Ivo Musil a paní Jana Serafinová, vedoucí služby chráněné bydlení a podpory samostatného bydlení. I vy byste rádi položili
zástupcům DNZB otázku související s připravovanou transformací tohoto zařízení? Zeptáme se
za vás. Svůj jasně a slušně (podpis vítán) formulovaný dotaz zašlete do 13. 12. 2015 na e-mailovou
adresu zsk@policka.org nebo doručte (v obálce
označené „ZSK“) do podatelny MěÚ v Poličce. Požádáme zástupce zařízení o odpovědi, které zveřejníme v lednové Jitřence.
Děkujeme za váš zájem!
- ZSK -

Kardiaci zvou
19. prosince se zúčastníme adventního koncertu
v kostele v Neratově. Na koncertu vystoupí pěvecký soubor Oboroh z Rychnova nad Kněžnou. Pořadatelem je sdružení tělesně postižených a chráněné dílny v Neratově. Cena zájezdu pro členy včetně
oběda je 180 Kč. Odjezdy z autobus. nádraží: Polička v 9.30 hod., Svitavy v 10.00 hod. Uzávěrka
přihlášek do 10. prosince. Počet míst omezen.
Přihlášky: Polička - Hana Mlynářová, tel.
724 290 229, Svitavy - Jana Hikadová, 737 636 184.
28. prosince v pondělí zakončíme rok 2015 v restauraci Jordán v Poličce.
Naše členky se pochlubí ukázkami a ochutnávkou vánočních specialit. Kulturní program začne
po chutném obědě ve 14.00 hod. Příjemné odpoledne zakončíme tanečkem, na který zveme naše
příznivce. Organizaci celého kulturního zážitku
jsou pověřeni členové naší ZO Polička. Účastníci
ze Svitav odjezd vlakem v 10.00 hod. do Poličky.
Všem přejeme pohodové prožití svátků vánočních, hodně štěstí a zdraví v roce 2016. Za výbor
ZO kardio Svitavy
Jan Pokorný

Gratulace
a poděkování
Blahopřejeme společnosti MEDESA, s. r. o. k jejímu 20. výročí založení a děkujeme za vše dobré,
co tato firma, prostřednictvím svého vedení, pana
Otakara Klepárníka, udělala pro rozvoj filantropie
na Poličsku. Jeho ochota přispět, poradit, doporučit, uvést a podpořit se snoubí s nepředstíraným
zájmem o činnost každé konkrétní neziskové organizace, která ho zaujala. A za celých 20 let se tento
jeho zvídavý, otevřený a chápající postoj nemění.
Děkujeme.
pracovníci Oblastní charity Polička
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Volejbalové novinky
Turnaj BMV v oranžové barvě
15. listopadu jela děvčata společně s chlapci, a to
4. třída, na svůj první turnaj v oranžové barvě do
České Třebové. Nejlepší bylo družstvo chlapců PO F,
kteří obsadili 6. místo. Ostatní týmy se umístily na
7., 8. a 9. místech.
Přípravka
Naše A družstvo zase prokázalo herní vyrovnanost, nezaleklo se ani stále se lepšícího soupeře
z Dolního Újezdu a turnaj v České Třebové vyhrálo.
V čele tabulky tak mají náskok 10 bodů. Soutěž má
teď přestávku do března. Děvčata ale zároveň startují v kategorii mladších žákyň a budeme je vidět i na
jednotlivých festivalech barevného minivolejbalu.
B tým 7., C 16., D 18. Benjamínkové E, F otevírají
a uzavírají třicítku družstev.
Mladší žákyně
I Polička B drží zdárně finále skupiny A, když se jí
podařilo 2x za sebou porazit soupeřky z České Tře-

1. kolo Českého poháru hostil Bílovec, nepodařilo se nám udržet třetí skupinu. Výhra s Opavou
2:0, a prohrané tiebreaky s D. Újezdem a Velkým
Meziříčím nás vyřadily s bojů o postup mezi 24 TOP
týmů. 2. kolo se hraje poslední listopadový víkend
opět v Bílovci, jisté je, že se zařadíme mezi družstva,
která budou hrát O stříbrnou vločku. Naše soupeřky: Opava, Junior Brno, Třebechovice pod Orebem
a Moravská Třebová a Frýdek Místek.
Kadetky
V Krajském přeboru jsou se čtyřmi porážkami
a dvěma vítězstvími na 3. místě.
V Českém poháru zajíždějí do Hradce Králové, kde
je čeká Žichlínek, Španielka Řepy, Duchcov, SAVO
Praha a Meziboří.
har

bové, nejžhavějšího kandidáta (společně s Poličkou)
na medailové umístění. I druhého soupeře Pardubice, Lanškroun dokážou děvčata porážet. Zatím je
v čele neohroženě celek Svitav. Od příštího kola se
mění trochu pravidla, která soutěž ještě více rozdělí. Do finálové skupiny postoupila i Polička A, která
v Žichlínku porazila, jak domácí, tak Lanškroun
a nejcennějším skalpem byl Dolní Újezd.
Starší žákyně
Listopadové 1. kolo soutěže spojilo první tři celky
a byl to rozhodně boj. Bitva se protáhla do pozdního
odpoledne. Bohužel, pro Poličku rozhodující sety nedopadly dobře. Děvčata nedokázala držet standard
hry po celou dobu, soupeř méně chyboval. V příštím
kole hrajeme v M. Třebové, kde se střetnou s domácím týmem a D. Újezdem.

Podzimní muška pod patronací sv. Petra
V sobotu 24. října se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem konal další
vydařený závod, a to Podzimní muška. Zúčastnil se ho úctyhodný počet 96 závodníků ze všech
koutů republiky a ze Slovenska a do historie vejde
díky počasí – panovalo nefalšované „babí léto“.
(V kuloárech se proslýchalo, že hospodář sdružení Jaroslav Martinů má uzavřenou se sv. Petrem
dlouhodobou smlouvu o pěkném počasí na každý
závod).
J. Martinů: „Podzimní muška je sice menší
závod než byl minulý (20. ročník závodu v lovu
pstruhů a štik na mušku a přívlač), nicméně 96
účastníků lze považovat za velký úspěch. Potěšilo nás, že přijelo i osm našich kamarádů ze
Slovenska, potvrdili tak, že k nám jezdí rádi. Za
uspořádání a veškerou organizaci závodu musím poděkovat především našemu členovi Pepovi
Konopáskovi, který se toho s dalšími spolupracovníky ujal už po několikáté. Sdružení zbyla jen
povinnost revír náležitě zarybnit, jak nám velí
tradice a naše dobrá pověst. Ke stávající obsádce z minula (vysazeno 6 000 ryb, uloveno 2 000)
jsme přidali dalších 1 500 ryb. Ke spokojenosti
pořadatelů i závodníků přispívá nejen ochota
ryb přijímat potravu, ale i nádherné slunečné
počasí.

Pokud jde o úlovky, ryby berou solidně, mám
radost, že se už ulovilo i několik trofejních pstruhů, největší měřil 67 cm, ostatní kolem 60 cm. Byl
uloven i nádherně vybarvený siven 50 cm. Takže
po této stránce panuje velká spokojenost. Už teď
se začínáme chystat na největší a nejoblíbenější
závod letošního kalendáře akcí, a to 15. ročník
poháru Poličský candát, který se uskuteční 7. listopadu.“
Při vyhlašování výsledků poděkoval Josef Konopásek sponzorům za pěkné věcné dary a poté
předal třem nejúspěšnějším závodníkům poháry
(v kategorii junioři, za celkové umístění, největší
ulovené ryby, nejlepšímu místnímu závodníkovi
Michalu Niklovi). Tak trochu raritou bylo předání malých symbolických pohárků závodníkům od
4. do 10. místa.
Konečné výsledky: kategorie junioři do 18 let:
1. Petr Červenka, 2. Jiří Dvořák, 3. Samuel Piekar.
Kategorie celkové výsledky: 1. Roman Jorka, 2. Lukáš Starýchfojtů, 3. Petr Červenka. Největší ulovené ryby (pstruzi duhoví): 1. Ludo Kundis (67 cm),
2. Antonín Pešek (63 cm), 3. Josef Jankovič
(62 cm). Nejúspěšnějším poličským závodníkem
byl vyhlášen a putovní pohár převzal Michal Nikl.
L. Vrabec

XV. ročník poháru Poličský candát
V sobotu 7. listopadu se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička Pod Kopcem konal letos už XV. ročník poháru Poličský candát. Vzhledem k velkému počtu přihlášených závodníků
(314) probíhal na dvou nádržích. Vzhledem k oblíbenosti závodu přijeli nejen rybáři ze všech koutů
republiky, ale značný počet i ze zahraničí (Slovensko, Polsko, Maďarsko). Hospodář sdružení Jaroslav Martinů nám k tomu řekl:
„Tento závod je každoročně naší nejvýznamnější akcí už proto, že se jí tradičně účastní největší
počet závodníků. A letošní ročník opět potvrdil,
že se pravděpodobně jedná o největší akci tohoto
druhu v Evropě, a možná i ve světě. Z účasti 314
domácích a zahraničních rybářů máme pochopitelně radost a je pochopitelné, že jsme učinili
všechna nezbytná opatření, aby zde byli spokojeni po stránce sportovní i společenské, což pokládáme za věc cti celého sdružení.
Musím konstatovat, že nejtěžším úkolem bylo
sehnat potřebný počet především štik, candátů,
okounů a pstruhů. Oslovili jsme všechny naše dodavatele a nebudu přehánět, když řeknu, že jsme
od nich koupili snad všechny dravce, kteří byli
v tom čase na území ČR k dispozici. Vysadili jsme
1 100 štik (část kolem jednoho metru), 4 500 okou-
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nů, 2 000 pstruhů (mezi nimi i trofejní kusy kolem
70 cm a váze 4 kg), také 100 bolenů a pár desítek
candátů, což jsou náladové ryby, na které se nelze
spolehnout, pokud jde o přijímání potravy.
Vezmeme-li v úvahu předchozí zarybňování na
Podzimní mušku (24. 10. ) a lov pstruhů a štik na
mušku a přívlač (17. 10. ), bylo ve vodě ryb víc než
dost. Máme radost, že dnes berou, jen za první
hodinové kolo jich bylo chyceno 702, což je velmi
slušný výsledek (stává se, že se jich chytí jen kolem 500 za celý závod). Máme radost i z toho, že
v závodním poli přibývá žen a juniorů. Když se
ohlédneme za předchozími ročníky, letos poprvé
nemrzlo, ráno bylo teplé, ale zato drobně prší. Bývalo, že jsme se brodili v 15 cm sněhu. Letos panuje spokojenost a dobrá nálada, což je nám odměnou za vynaložené úsilí.“
Konečné výsledky: kategorie ženy: 1. Jana Žemličková, 2. Katka Pokorná, 3. Daniela Nová. Celkové pořadí: 1. Radek Řehák, 2. Zdeněk Chaloupka, 3. Josef Sýkora, 4. Mirek Hlásenský, 5. Petr
Slezák atd. Největší ulovená ryba: Lukáš Kobylka – štika 93 cm. Celkem bylo uloveno 1 914 ryb,
z nichž si závodníci ponechali 527.
L. Vrabec

Zprávy oddílu ledního hokeje
Ne 18. 10. Choceň – Polička
5:6 SN (1:2, 3:1, 1:2 – 0:1)
Branky: Pazourek 3, Gregar 2, nájezd Cik
Doslova jako na houpačce se vyvíjelo toto utkání, když v jeho průběhu ani jeden ze soupeřů nevedl více než o branku. Poličský Pazourek svým
gólem v 55. min. poslal toto utkání do prodloužení, ve kterém naši hráči mohli rozhodnout ve
čtyřminutové přesilovce čtyři na tři. Nepovedlo
se, ale v nájezdech další bod pro Poličku vybojoval Cik.
Čt 22. 10. Polička – Ledeč
n./S. 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Branky: Szilva 2, Gregar, Havlíček
Spartak měl starosti se složením obranných
dvojic, kam se museli přesunout útočníci. Větší
problém ale byl, že místo toho, aby první třetinu
vyhrál třeba 6:1, tak zahodil i ty nejvyloženější
šance jaké se snad ani zahodit nedají. Od druhé
třetiny se potom začal zápas přiklánět na stranu
Ledče. Doposud poslední celek tabulky vedl ve
třetí části již 3:6 a naši hráči v závěru nečekaný
nezdar jen zkorigovali.
Ne 25. 10. Česká Třebová Polička 5:2 ( 3:1, 0:0, 2:1)
Branky: Švejda, Bednář
Na ledě vedoucího mužstva tabulky mohli
naši hráči jen překvapit. Utekl jim ale začátek
a v 6. min. to bylo již 3:0. Poté se ale zvedli a v dalším dějství hráli vyrovnanou partii. Chyběla jim
hlavně efektivita. Gregar neproměnil trestné
střílení a byla nastřelena tyčka, štěstí se bohužel
tentokrát na naši stranu nepřiklonilo a na dva
góly se v České Třebové zvítězit v současné době
nedá.
St 28. 10. Polička – Mor. Třebová
2:3 SN (1:1, 0:1, 1:0 – 0:0, 0:1)

Branky: Zobač, Vítek
Spartak se dostal hned v úvodu do vedení, ale
Slovan vývoj otočil. V 54. min. však Vítek využitím přesilové hry, poslal utkání do prodloužení a posléze i do nájezdů, v nichž byli hosté lepší
a proměnili dva svoje pokusy.
Ne 1. 11. Hlinsko – Polička
5:2 (1:0, 2:2, 2:0)
Branky: Vítek, Krajíček
Spartak nezahrál v Hlinsku špatně, ale opět
doplatil na svoji trvalou bolest, což je nízká produktivita.
Ne 8. 11. Světlá n./S. – Polička
7:1 (2:1, 3:0, 2:0)
Branky: Boháček L.
Spartak odjížděl do Světlé jen se 13 hráči. Sice
se ujal ve 3. min. vedení a první třetinu byl pro
domácí rovnocenným soupeřem, ale s přibývajícím časem začal uvadat hlavně po fyzické stránce.
Naopak Světlá byla po delší pauze kompletní, postupně navyšovala náskok a zaslouženě vyhrála.
Čt 12. 11. Polička – Litomyšl
7:2 (3:0, 3:1, 1:1)
Branky: Gregar 2, Pazourek 2, Hejtmánek J.,
Boháček L., Szilva
Spartak se sešel v plné síle a na jeho výkonu to
bylo znát. Od začátku se do boje pustil s velkým
odhodláním a výsledek se dostavil. V 11. min.
Gregar otevřel skóre a 6 min. před koncem druhé
části opět zvyšoval již na 6:0 a vyhnal tak z branky hostujícího gólmana Kalouska. Litomyšl ještě
stihla snížit na 6:1 a na začátku poslední třetiny
se trefila ještě jednou. Tečku za konečným skóre
stanovil v 55. min. Boháček a upravil tak výsledek utkání na 7:2.
Nábor dětí na lední hokej probíhá každé pondělí a středu na zimním stadionu od 15.00 do

16.00 hod. Brusle, výzbroj a hokejky zapůjčíme
zdarma.
Junioři:
Polička – Žďár n./S. 	
3:9
Pelhřimov – Polička 	
6:5 SN
Polička – Lanškroun 	
6:1
Litomyšl – Polička 	
1:5
Dorost:
Velké Meziříčí - Polička 	
3:4
Polička – Chotěboř 	
1:8
Polička – Světlá n./S. 	
0:1
Hlinsko – Polička 	
3:1
Polička – Litomyšl 	
3:12
St. žáci:
Litomyšl – Polička 	
1:11
Polička – M. Třebová 	
6:2
Polička – Č. Třebová 	
4:4
Hlinsko – Polička 	
4:5
Pardubice – Polička 	
3:1
Polička – Pardubice 	
3:11
Přípravka roč. 2008:
Polička – Choceň 	
22:10
Polička – Choceň 	
19:4
Polička – Žamberk 	
18:24
Polička – Žamberk 	
18:17
Polička – Č.Třebová „1“ 	
10:1
Polička – Č.Třebová „2“ 	
8:16
Přípravka roč. 2006:
Polička – Pardubice 	
2:18
Polička – M. Třebová 	
4:12
Polička – Chrudim 	
2:13
Hlinsko – Polička 	
3:6
Polička – M. Třebová „2“ 	
3:11
Polička – Lanškroun 	
3:5
Polička – Hlinsko 	
6:3
Polička – M. Třebová „2“ 	
2:6
Polička – Pardubice 	
2:8
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

• 16.15 – 17.30 Plavecký oddíl Orka – dvě dráhy
		
Zděněk Jandík
• 17.30 – 18.45 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

Nohejbalový
turnaj trojic
V říjnu jsme na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách pořádali
tradiční nohejbalový turnaj trojic. V den turnaje
bylo registrováno 8 týmů z Březové nad Svitavou,
České Třebové, Litomyšle, Lezníku, Poličky a Svitav, které byly rozlosovány do dvou skupin. Podle
pořadí se týmy dále utkaly vyřazovacím způsobem. Ve vyřazovacích soubojích se bylo na co dívat.
Pánové předvedli pohledné výměny a důrazná zakončení. Blahopřejeme vítězům z Litomyšle.
Za pořadatele Libor Pavlík

Poděkování
Pinckařům
Město Polička bylo osloveno členy občanského
sdružení Pinckaři Vysočina se sídlem v Nedvězí
s tím, že každoročně toto sdružení poskytuje na
charitu částku cca 40.000 Kč. V letošním roce se
sdružení rozhodlo podpořit potřebné občany z Poličky. V sobotu dopoledne dne 7. 11. proběhlo slavnostní setkání za přítomnosti paní místostarostky
Marie Kučerové, která poděkovala členům za jejich
přístup, za pomoc občanům, kteří ve svém životě
procházejí těžkou situací a také poděkovala za jejich
chuť pomoci druhým. Pro větší představu dodáváme, že sdružení například zakoupilo uhlí, zajistilo
vymalování bytu a podpořilo zdravotně hendikepovaného chlapce. Ještě jednou moc děkujeme!
Martina Černíková, OSVZ MěÚ Polička
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Plavecký bazén
1. úterý
2. středa 	
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí 	
8. úterý
9. středa 	
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý 	
16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí 	
22. úterý 	
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa
31. čtvrtek

6.00-7.30, 14.30-16.00, 17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6.00-10.00, 16.15-17.30 dvě dráhy,
17.30-18.45 kondiční plavání, 19.0020.00 Aquafitness
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
6.00-8.30, 11.00-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
6.00-8.00, 14.30-16.00, 17.00-18.00
Aquagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6.00-12.00, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00 Aquafitness
6.00-7.30, 9.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 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
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
6.00-12.00,16.15-17.30 dvě dráhy,
17.30-18.45 kondiční plavání, 19.0020.00 Aquafitness
6.00-7.30, 9.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 10.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.30, 11.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-20.00, z toho 18.0019.30 tři dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
zavřeno
14.00-19.00,19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
8.00-20.00
8.00-20.00
8.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
10.00-16.00

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 - středa: 2., 9., 16., 23. 12. od 16.00 do
20.00 hod., 30.12 zavřeno
• muži - pátek: 4., 11., 18. 12., 25. 12. od 16.00 do
20.00 hod., 1. 1. 2016 zavřeno
• ženy - čtvrtek: 3., 10., 17. 12. od 16.00 do
20.00 hod., 24. a 31. 12. zavřeno
• ženy - sobota 5., 12., 19., 26. 12. od 14.30 do
16.55 hod.
• společná sobota: 5., 12., 19., 26. 12. od 17.00 do
20.00 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:
14.00-17.00 hod.
Provoz o svátcích: 24. 12. zavřeno, 25. 12.
14.00-17.00 hod., 26. 12. 14.00-17.00 hod., 31. 12.
10.00-12.00 hod., 1. 1. 2016 zavřeno
Upozorňujeme návštěvníky fitcentra, že všechny
soboty mají provozní dobu od 14.00 do 17.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka.
Žádáme návštěvníky fitcentra, aby vraceli klíčky
od šatních skříněk. Děkujeme, že si je neodnášíte
domů a zůstávají i nadále majetkem provozovatele.

Vhodný vánoční dárek:
Permanentka na bazén a do sauny!
Návštěvníkům plaveckého bazénu a sauny přejeme krásné vánoční svátky a do nového roku
hodně zdraví.
Důležité informace a malé náklady
pro návštěvníky:
• využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
per manentek, vstupenek nebo kurzů pro děti
• přijímáme poukázky sodexo (dle platného ceníku www.tespolicka.cz)
• přijímáme rodinné pasy (sleva 5 %)
Novinka: Od ledna 2016 jsme pro vás připravili kurz pro dospělé. Zájemci volejte na tel.
731 020 030, počet omezen!
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

Provoz zimního stadionu byl zahájen 20. 9.
Veřejné bruslení každou sobotu a neděli 14.00 15.30 hod. a každou středu 16.15 - 17.45 hod.
V prosinci od 23. 12. až do 3. 1. 2016 veřejné
bruslení 14.00 h – 15.30 h.
T.E.S. s.r.o. nabízí novinku. V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny ve skřínce na zimním stadionu a na stránkách T.E.S. s.r.o. www.tespolicka.cz
Cena za hodinu na osobu 50 Kč.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Informace: Miloš Grubhoffer tel.: 461 725 427,
605 246 743, www stránky T.E.S, s. r. o. Polička.

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.

V sobotu 7. 11. se v hale ZŠ Na
Lukách uskutečnil XI. ročník  
volejbalového turnaje Poličský
out. Turnaje se zúčastnilo osm
družstev. Vyhrálo družstvo Honáci (Moravskotřebovský pelmel vojáků) nasledované Brufeny (České Budějovice). Třetí skončil tým Lelky (Lelekovice) a čtvrtý Kamenec.
Poděkování patří firmám Ravensburger, MIRO
Borová, Bartosh s.r.o. – reklama, MZ Liberec,
Christian Hansen a Tiskárna Polička za jejich
sponzorský příspěvek a Restauraci Starohradská
za technické zabezpečení akce.
Náš velký dík mají též Jitka Obrová, Karel Pokluda a Kajka Dvořáková za nezištnou pomoc s organizací.
Kompletní výsledky a pořadí naleznete na webové adrese policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička – ASPV
J. K. Dvořák

Turisté zvou
Sobota 5. prosince – Zimní
Svojanov. 42. ročník oblíbené
pěší vycházky na hrad Svojanov.
Sraz účastníků v 8.45 hod před
gymnáziem. Půjdeme po původní trase přes Baldu a Hamry do
Svojanova. Odtud do Bystrého
a do Poličky se vrátíme objednaným autobusem
s odjezdem v 18.45 hod. Akci vede Zdena Mihulková.
Sobota 26. prosince – 43. ročník. Na druhý
vánoční svátek se vypravíme na skálu Prosíčka
a odtud do Jimramova. Při dobrých sněhových
podmínkách pojedeme na běžkách. Sraz účastníků v 9.00 před gymnáziem v Poličce. Trasa 15 km.
Vycházku vede Jiří Vrbický.
Středa 30. prosince – Loučení s rokem. Letos
odjedeme objednaným autobusem v 8.30 hod od
nádraží ČD do Herálce a odtud dle podmínek na
lyžích nebo pěšky do Filipova k pramenu řeky
Chrudimky, kde se tradičně setkáme s našimi kamarády z Hlinska a Chrudimi. Do Poličky se vrátíme vlakem z Pusté Kamenice. Trasa asi 15 km. Na
vycházku zve Vladimír Uhlíř.
Pátek 8. ledna 2016. Výroční členská schůze odboru KČT Polička. Začátek v 18.00 hod v restauraci „U Mrštíků“.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici anebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Turnaj v mariáši
Oddíl kopané Sportovní kluby Polička
pořádá 12. 12. (sobota)
5. ročník turnaje v mariáši.
Turnaj proběhne v hospodě na fotbalovém stadionu. Maximální počet hráčů je 32. Rezervace na
tel. 737 257 395.
Prezentace hráčů od 13 hodin, začátek turnaje
ve 14 hodin. Startovné 150 Kč.
Občerstvení zajištěno

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

