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Novoroční slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
uplynulý rok byl pro naše město nejen obdobím
práce, ale též i významných oslav. Hlavní velkou
a nevšední událostí bylo výročí 750 let od založení
města Poličky.
Po celý rok jsme byli svědky celé řady krásných
akcí, které vyvrcholily hlavní oslavou během festivalu „Polička *555“, jehož průběh, rozměr a návštěvnost předčily všechna očekávání.
Nejcennějším poznáním a zjištěním je skutečnost, že se do těchto celoročních oslav zapojily
široké zájmové skupiny našich občanů včetně
mnoha rodáků. Vrcholem byl bezesporu průvod
absolventů poličského gymnázia při zahájení festivalu. Účastníci se sjeli ze všech koutů naší země
a s velkou důstojností a noblesou vzdali hold Poličce.
Stojíme na prahu nového roku a s velkou nadějí a očekáváním hledíme, jaký bude a co nám
přinese. Naším hlavním úsilím musí být i nadále
pokračovat ve slušném, poctivém a hospodárném

Kotlíkové dotace

konání na všech úrovních našeho města. Za velmi
důležité považuji posilování sounáležitosti našich
lidí za společné dílo, kterým je neustálý rozvoj Poličky.
Naši občané jsou nejen velice kulturně vyspělí, ale též i uvědomělí. Rádi přispějí svojí osobní
účastí do společného díla. To nakonec každý z nás
vidíme v bezpočtu různorodých aktivit. Stále platí
odvěká pravda, že největším bohatstvím národa,
potažmo města, je práce a aktivita lidí. Vše, co
kolem sebe vidíme, pochází z poctivé lidské práce
všech generací.
Přejme si, aby i nadále naše Polička byla pěkným
místem k životu, místem, kde žijí milí a tolerantní
lidé, mající přirozenou úctu, pokoru a zodpovědnost za širší lidské společenství.
Milí spoluobčané, přeji Vám hodně zdraví, životního štěstí a opravdové lásky.
Jaroslav Martinů
starosta města

Převzali jsme hvězdné ocenění
Slavnostní večer v pondělí 23. listopadu 2015 ve
Filharmonii Hradec Králové znamenal pro město Poličku účast při vyhlášení výsledků ankety
Hvězdy Severovýchodu, ale hlavně převzetí ceny
za druhé místo v této anketě. Vynikající ocenění
převzal na pódiu starosta města Jaroslav Martinů,
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který ve svém poděkování pozval všechny přítomné do Poličky, a zároveň zdůraznil, že jsme pyšní
na to, že v další revitalizaci historického jádra
města dokážeme pokračovat pouze se svými vlastními finančními zdroji.
Druhé místo v anketě Hvězdy Severovýchodu
projektu „1. etapa revitalizace Palackého náměstí
v Poličce“ je opravdu obrovským úspěchem. Nutno připomenout, že ROP Severovýchod tvoří tři
kraje – Pardubický, Liberecký a Královehradecký, konkurence byla velká. V krátkém filmu bylo
představeno všech 20 soutěžních projektů, ten náš
patřil mezi ty nejméně finančně náročné, a přesto
jsme stáli na stupni vítězů. Kromě filmu, ve kterém byli představeni všichni soutěžící, byl navíc
pro každého vítěze natočen speciální medailonek.
Naše město a jeho náměstí získalo další významnou propagaci a záběry z Poličky určitě návštěvníky nalákají k jeho návštěvě. Všem hlasujícím „pro
Poličku“ patří velký dík!
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Pardubický kraj vyhlásil dne 17. 12. 2015 1. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění
žádosti je dostupné na internetových stránkách
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 17. prosince 2015
Datum zahájení příjmu žádostí: 27. ledna 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2016
ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy
lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.
Kontaktní osoby:
• Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644,
e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
• Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325,
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
• Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489,
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
• Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340,
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
• Bc. Tomáš Vraspír, tel.: 466 026 643,
e-mail: tomas.vraspir@pardubickykraj.cz
• Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409,
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
• Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343,
e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz

Ptejte se,
odpovíme
Příštím hostem Zdravotně sociální komise
(ZSK) bude Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka
Dětského domova v Poličce. I vy byste rádi položili Bc. Přikolopilové otázku související s Dětským
domovem? Zeptáme se za vás. Svůj jasně a slušně (podpis vítán) formulovaný dotaz zašlete do
12. 1. na e-mailovou adresu zsk@policka.org nebo
doručte (v obálce označené „ZSK“) do podatelny
MěÚ v Poličce. Požádáme Bc. Přiklopilovou o odpovědi, které zveřejníme v Jitřence.
Děkujeme za váš zájem!
Petr Šimon, předseda ZSK

750 let výročí města, oslavy, starosti i radosti
Pane starosto, kdy jste poprvé přišel na myšlenku, že by to mohla být taková akce? Mám na mysli
vytvoření realizačního týmu, byl-li vytvořen.
To nebyla jenom moje práce, byl jsem si jako starosta vědom toho, že jde o velmi výrazné výročí,
a že si zaslouží nějakou mimořádnou věc a byl jsem
samozřejmě velmi rád, že jsem byl součástí týmu
lidí, kteří začali plánovat tyto oslavy na celý rok.
Bylo jasné, že ten vrchol bude festival *555, což je
tradiční kulturní akce už dlouhá léta.
A v tom týmu byly rozděleny nějaké kompetence
a podle jakých hledisek?

Poděkování pro
paní Evu Jílkovou

Hlavně jsme stavěli na běžném kulturním životě
v našem městě, zde funguje velmi úspěšně Tylův
dům pod vedením ředitelky Aleny Báčové, je zde
velice silný a aktivní Divadelní spolek Tyl, vedený
Petrem Erbesem; stavěli jsme na standardních pilířích města a také záleželo na tom, kolik peněz buVedení města Poličky věnuje tichou vzpomínku
dou ochotni zastupitelé vyčlenit – finanční rozměr
a poděkování dlouholeté člence zdravotně–sociálbyl velice důležitý. Bylo patrné, že oslavy by měly
ní komise paní Evě Jílkové. Dlouhodobě se věnoprobíhat celý rok s již zmíněným vrcholem 555, ale
vala tématu osob s hendikepem. V Poličce se angachtěli jsme, aby se do nich zapojili naši spoluobčané, žovala ve Sdružení rodičů a přátel postižených dětí
aby to bylo pestrobarevné, aby to byly oslavy každé- „Kamínek“ a také spolupracovala s Národní radou
ho občana.
(pokr. na str. 2)
zdravotně postižených.
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Otevřené dveře
v Milacronu

750 let výročí města, oslavy, starosti i radosti

Dne 12. 12. 2015 proběhl Den otevřených dveří ve
společnosti Milacron Polička. Odborný výklad si vyslechlo 1136 návštěvníků. Prohlédli si výrobní prostory a byly jim předvedeny technologie v provozu.
Po celý den byl pro návštěvníky připraven catering
a pro malé hosty hrací koutek s programem. V odpoledních hodinách pozvali zaměstnanci své rodinné
příslušníky v rámci vánočního setkání.
Další den otevřených dveří se chystá v roce 2016.

(pokr. ze str. 1)
Jak jste plánovali ty akce, aby
nedocházelo třeba k časovým kolizím?
K tomu byla vytvořena pracovní skupina, které
se aktivně účastnila místostarostka Marie Kučerová, ředitelka Tylova domu Alena Báčová, městští
úředníci, radní města Poličky. Skupina se poměrně
často scházela a poctivě vyhodnocovala průběh
příprav.
Měli jste tedy představu, kdo by tady mohl účinkovat a jaká byla vstřícnost těch, kteří vaši nabídku dostali? Setkali jste se s nějakými obtížemi?

Vánoce v dětském
domově
„Haleluja, haleluja…“, písničkou Půlnoční od
Václava Neckáře přivítaly děti a jejich vychovatelky v Dětském domově v Poličce starostu města
Jaroslava Martinů a místostarostku Marii Kučerovou. Při tradiční návštěvě před Vánoci došlo samozřejmě na nadělování. Děti dostaly dárky, o které
si předem napsaly. Návštěvě se děti pochlubily
i nově vybavenými pokoji.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nemocniční ples
Poličská nemocnice, s. r. o. vás srdečně zve na
tradiční ples, který se koná 6. 2. v sále restaurace
Jordán. Začátek ve 20.00 h.
Lístky lze zakoupit v kanceláři stravovacího provozu v areálu Poličské nemocnice, nebo na místě.
Vstupné 100 Kč. Zajištěna příjemná hudba a bohatá tombola.
Těšíme se na vás - stravovací provoz

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 15. ledna
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org/jitrenka
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Pochopení jsme našli u všech a naopak byli potěšeni. Zároveň přicházeli s dalšími nápady a návrhy
na vystoupení různých skupin.
Mohl byste jmenovat nějakou skupinu, se kterou
jste nepočítali?
Doslova to byly desítky nápadů, například mnoho sportovních oddílů se chtělo zapojit a chtěli
udělat nějaký výjimečný turnaj nebo setkání bývalých sportovců, ale byli to i další mimo kulturu či sport. Většina spolků chtěla udělat nějakou
pěknou akci v rámci výročí pod svojí značkou,
například chovatelé a další. Oni to zorganizovali,
ale bylo to pod hlavičkou města a s naší finanční
podporou.
Co na vás silně zapůsobilo během příprav?
Uvedl bych několik směrů: za prvé to bylo zjištění, že oslavy budou skutečně lidové a to vzhledem
k mému založení bylo důležité, že ty oslavy budou
lidové, budou skutečně poličské a že to není falešné
a umělé, že každý občan má možnost se do nich zapojit. Když se ohlédnu zpět, tak pro mne nejsilnější
moment, opravdu ze všeho nejsilnější, byl průvod
gymnazistů. Nezpochybňuji kvality umělců, zpěváků, hudebníků, ale ti všichni dostali zaplaceno,
avšak spontánnost bývalých absolventů gymnázia,
kteří přijeli na svoje náklady ze všech koutů naší
země, chtěli u toho být, u té slávy, u té výjimečné
akce a nekoukali na svůj čas a chtěli dát své škole a městu takovou poctu, pokoru. To je pro mne
daleko na vrcholu – pro mne jednoznačně průvod
gymnazistů. Když se ohlédnu na svůj padesátiletý
život v Poličce, možná o něco víc, pamatuji mnoho
velkých průvodů, taky byly pěkné, ale ty byly organizované. Tento byl spontánní, každý tam šel, každý u toho chtěl být, a to si myslím je to nejcennější.
Kdybych dostal otázku úplně zásadní, co byl pro mě
nejcennější moment v Poličce mého života, tak to
byl průvod gymnazistů.
Teď se zeptám úplně obráceně: byl jste něčím
zklamán?
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Já jsem vůbec nebyl zklamán a vím, že takové
velké akce nesou nějaké zádrhele a něco se musí
poplést, tak se mi to zdá jako pohádka, že vlastně
v takové velké akci, a to nemluvím jen za sebe, ale za
stovky ohlasů, protože jsem mezi těmi lidmi byl od
rána do večera, tak jsem neslyšel půl špatného slova
a to považuji za malý, možná velký zázrak.
Vyskytla se situace, kdy jste museli improvizovat
k zajištění plynulého chodu programu?
Oficiálně všechno fungovalo, akorát jsem byl zaskočený tehdy, když jsem dostal zprávu, že průvod
vyšel od gymnázia a jde směrem na náměstí ulicí
Riegrovou, tak jsem si povídal, kam já teď mám
jít, abych splnil své starostovské poslání? A tak
jsem šel na kraj náměstí k pojišťovně, abych mohl
vzdávat účastníkům průvodu dík. V devět hodin,
v čas oficiálního zahájení, kdy jsem měl mít úvodní
slovo, jsem ještě stál na tom chodníku… a průvod
byl nekonečný a pořád šel - a na pódiu na druhé
straně náměstí uvaděč hlásil, že starosta má mít
úvodní proslov. V tu chvíli jsem trošičku zazmatkoval a sprintem jsem běžel mezi lidmi, abych stihnul
zahájení. To zřejmě nikdo nepoznal, ale já jsem byl
zpocený.
Co byste rád připomenul nebo zdůraznil?
Když se mohu ohlédnout teď na konci roku nazpátek, tak pro mne to nejlepší, nejkrásnější a nejdůležitější zjištění nejen jako pro starostu, ale i pro
mne osobně, je, že lidé mají naši Poličku rádi, a že
Polička je jim blízká a že jsou ochotni pro ni pracovat, že se k ní hlásí, a že ji mají ve svém srdíčku. To si
myslím, že je nejkrásnější závěr toho poznání.
Přiznám se, že jste mne zaskočil, myslel jsem, že
budete jmenovat nějaké akce.
Ne, ne, to bych někoho urazil, na někoho zapomněl.
Tušíte, co vás z oslav bude provázet do budoucna,
když si na ně vzpomenete za rok za dva? Co vám na
mysli vytane jako první?
Obrovská hrdost na naše město, obrovská hrdost
na naše lidi – spoluobčany a na druhé straně cítím
obrovskou pokoru a zároveň vděk a jsem velmi rád
a vděčím osudu, že jsem toho mohl být účasten a to

ze dvou pozic – jako starosta a jako občan. To považuji za velikou čest a také mne to zavazuje, abych se
ještě snažil ze sebe vydat pro Poličku to, co můžu.
A na závěr se zeptám, bude nějaká oficiální tečka
za výročím? Bude 31. prosincem výročí hotovo?
Já si myslím, že ty tečky budou v několika rovinách – pro mnoho občanů byl tou tečkou festival,
pro mnoho lidí, kteří mají kulturu v sobě a jsou
v průběhu roku účastni mnoha akcí, může být tečkou závěrečný vánoční koncert, u někoho to bude
na Silvestra, protože si vzpomene, že ten rok oslav
oficiálně končí, možná i novoročním koncertem.
To už bych nechal na rozmanitosti lidských povah.
Každý si najde svou závěrečnou tečku.
Děkuji Vám, byla to velmi příjemná chvíle, a do
nového roku Vám přeji mnoho zdraví a pohody ve
Vaší práci.
Adolf Klein, kronikář města

Hrad Svojanov - 52 071 návštěvníků
Historické sídlo, které vyhlíží do kraje nad městysem, patří k nejoblíbenějším památkám nejen
v Pardubickém kraji, ale i v celé České republice. Potvrzuje to celkový počet návštěvníků, kteří během
letošního roku prošli jeho branami.
Turistická sezona na hradě Svojanov skončila
13. prosince. Čísla, která má jeho správa k dispozici,
hovoří jasně. Tato pamětihodnost patří k navštěvovanějším v celé zemi. Konečný součet se totiž ustálil
na počtu 52 071 návštěvníků. „To je o 530 návštěvníků víc než v roce minulém,“ potvrdil kastelán hradu

a andělé. Takřka pohádkovou scenérii mohli vidět
ti, kteří se v sobotu 28. listopadu vydali na hrad
Svojanov.
Smrdutí čerti rozdmýchávali ohně a těšili se na
zlobivé děti. Belzebub mámil úpisy od lidí. Na pozemský svět byl ale z vyšších míst seslán Mikuláš
s anděly. Pročítal resty v Knize hříchů. Hříšníci
pak hledali v paměti básničky, kterými by se vykoupili ze spárů pekelných mocností… Tajemný
podvečer v prostorách starobylého hradu připravil
letohradský spolek Honorata.

Ročenka města
Poličky
Město Polička připravuje opět vydání kontaktníku i velké ročenky města. Prosíme všechny organizace, které se chtějí prezentovat ve velké ročence o zaslání příspěvků do 18. ledna. Příspěvky,
prosím zašlete na adresu: nsauerova@policka.org
Ve velké i malé ročence se opět nabízí prostor
pro prezentaci firem. Pokud budete mít zájem,
kontaktujte mě na výše uvedený e-mail, popř. na
tel. čísle 468 001 710. Cenové podmínky inzerce
sdělím. Děkuji.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Setkání bývalých
starostů

Miloš Dempír. Za nevelkým středověkým sídlem
s bohatou historií zůstávají v počtu turistů například zámky Valtice (48 132), Opočno (49 880), které
se tedy nedostaly ani k 50 tisícům. Zámek Litomyšl
tuto hranici přehoupl pouze o 723 turistů. Náchodský zámek si letos prohlédlo necelých 41 tisíc návštěvníků. Za Svojanovem pokulhávají dokonce také
Zahrady pod Pražským hradem (43 250). „Poprvé
jsme překonali i skanzen na Veselém Kopci (46 882),“
potěšilo Miloše Dempíra. Svojí oblíbeností se svojanovské sídlo blíží k takovým perlám, jako jsou zámek
v Třeboni (55 161), v Jindřichově Hradci (56 096),
hrady Rožmberk (59 891) či Bezděz (59 900).
Padesátitisící návštěvník se na Svojanov dostavil
o poslední listopadové sobotě. Památku si v ten den
přijeli prohlédnout manželé Martina a Pavel Hrdličkovi z Rybníka u České Třebové. Návštěvníky uvítal
starosta Poličky Jaroslav Martinů a ředitel hradu
Miloš Dempír. Hrdličkovi ještě dlouho poté nevěřili,
že se štěstí usmálo právě na ně. Na hrad se vydali
po dlouhém zvažování. „Přemýšleli jsme, kdy jet
na hrad. Původně jsme chtěli vyrazit na výlet až
v neděli,“ uvedl Pavel Hrdlička. Pěkné počasí je ale
vytáhlo už v sobotu. A udělali dobře. Kromě gratulace čekal na manžele dárkový poukaz na ubytování
v hradním penzionu, publikace Hrad Svojanov a samozřejmě zdarma prohlídky všech okruhů.
Hrad Svojanov byl založený kolem roku 1224. Od
roku 1910 je v majetku města Poličky.

Adventní koncert
K předvánoční době patří také sváteční koncerty.
Nejinak tomu bylo na středověkém hradě Svojanov.
Tradiční koncert se odehrál v sobotu 12. prosince.
Kromě toho, že pracovníci hradu připravili na
advent sváteční výzdobu interiérů a průvodci přidali zajímavosti o zvycích, patří k tradicím hradu
také adventní koncert. Jako v předchozích letech
se zpěvem rozezněly prostory hlavního sálu domu
zbrojnošů. Tentokrát se o nevídaný kulturní zážitek
postaral pěvecký sbor Červánek ze Svitav. Zazněly
skladby klasické, ale i sváteční. Adventní koncert
si nenechalo ujít několik desítek posluchačů. Letos
nechyběl ani pravý hradní punč, který v budově
z 15. století přišel vhod. Jaké bylo jeho složení? To
ví pouze kastelán hradu Miloš Dempír, který hřejivý nápoj uvařil.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Na hradě řádili pekelníci
Svojanov - Pekelné záblesky, smrdutý kouř,
kupa neposedných čertů, ale také hodný Mikuláš

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

V pátek 18. prosince přijali pozvání starosty
města Jaroslava Martinů a místostarostky Marie Kučerové tři bývalí starostové, kteří od roku
1990 v Poličce působili – Jan Edlman (1990),
Ing. Václav Kysilka (1990-1994) a Mgr. Vít Češka
(1998-2002). Mezi další polistopadové starosty, kteří se z pracovních důvodů nemohli setkání
zúčastnit, patří RNDr. Jakub Skalník (1994-1998)
a JUDr. Miroslav Popelka (2002-2006). Současný
starosta Jaroslav Martinů je ve své funkci od roku
2006. Zástupci vedení města předali bývalým starostům při předvánočním setkání, které se uskutečnilo při příležitosti oslav 750. výročí založení
našeho města, knihu Dějiny města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Modernizovaný
bufet na koupališti
Novinkou poličského koupaliště pro letní sezónu je bufet, který byl rozšířen a zmodernizován.
Větší kapacita občerstvení zvýší kvalitu služeb pro
návštěvníky koupaliště. I pro rok 2016 jsou v rozpočtu města zahrnuty náklady na další vylepšování poličského koupaliště.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Z rady města Poličky
Usnesení přijatá na 22. schůzi
a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schválenéUsnesení přijatá na 21. schůzi
Rady města Poličky konané dne
ho rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2015
Rady města Poličky konané dne
30. listopadu 2015
měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě perio18. listopadu 2015
RM souhlasí s poskytnutím odměn formou dárdicky opakujících se smluvních plateb a plateb
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
daní a u mzdových výdajů v souladu s platnými
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o, Vy- kových balíčků pro jednotlivé členy Komise pro občanské záležitosti.
platovými výměry. Měsíční výdaje pro příspěvsoké Mýto, na akci „Odvodnění části ul. Hrubínova
RM schvaluje výši příspěvků a odměn při sňakové organizace, společnost T.E.S., s. r. o. (pro
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
tečních obřadech a slavnostech Komise pro občanstředisko sportovní služby) a pro Ladislava
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
Cacka na provoz informačního centra budou
o dílo se společností Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., ské záležitosti dle důvodové zprávy s účinností od
čerpány ve výši uvedené v důvodové zprávě.
Vysoké Mýto, na akci „Oprava části chodníku na ul. 1. 12. 2015
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s náb/ Čerpání kapitálových výdajů lze uplatnit u akcí
Jiráskova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
zvem „Intenzifikace ČOV Polička – projektová dozapočatých v roce 2015 v souladu s uzavřenými
RM schvaluje záměr zpracování Ročenky za
kumentace“ firmě Koneko, spol. s r. o.
smlouvami nebo vystavenými objednávkami,
rok 2015 a Kontaktníku. Zpracováním pověřuje
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
Ing. Naděždu Šauerovou.
na přípravu akcí plánovaných pro rok 2016 do
výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup
RM schvaluje objednání grafického zpracová- „Intenzifikace ČOV Polička – projektová dokumentace“ s firmou Koneko, spol. s r. o., Ostrava, s podní, tisku a roznosu Ročenky 2015 a Kontaktníku
pozemků do výše 150 tis. Kč, na dražbu nemomínkou schválení financování akce ZM před uzau firmy TISKÁRNA POLIČKA, Brno, dle důvodové
vitostí a pozemků v Poličce, Bořiny, do výše
vřením smlouvy.
zprávy.
1 000 tis. Kč a na zhotovení administrativní
RM schvaluje vyloučení uchazeče Projekt
RM schvaluje přílohu č. 4 smlouvy o dílo s TISkapacity MěÚ v budově Nádražní 304, do výše
2010, s. r. o., Ostrava, ze zadávacího řízení na akci
KÁRNOU POLIČKA, Brno, ze dne 25. 11. 2013, dle
1 171 tis. Kč.
„Intenzifikace ČOV Polička – projektová dokumendůvodové zprávy.
c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí,
tace“.
RM bere na vědomí kalkulaci pro stočné na
které jsou financovány z dotačních titulů v souRM doporučuje ZM schválit financování akce
rok 2016 a cenu stočného na rok 2016 ve výši
ladu s harmonogramem programu, projektu,
41,59 Kč/m3 vody, tj. 47,83 Kč/m3 vč. DPH, dle dů- „Intenzifikace ČOV Polička - projektová dokumentapřípadně s finančním plánem.
ce“ z rozpočtu města Poličky na rok 2016 v částce
vodové zprávy.
d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souRM schvaluje složení komise pro otevírání obá- do 1,035 mil. Kč vč. DPH a změnit tak usnesení ZM
vislosti se zpracováním nových žádostí o dotalek s nabídkami a hodnotící komise pro výběr doda- č. 27a) z 24. 9. 2015.
ce do výše 500 tis. Kč.
vatele veřejné zakázky „Intenzifikace ČOV – projekRM doporučuje ZM schválit návrh obecně zátová dokumentace“ v tomto složení:
vazné vyhlášky města Poličky č. 3/2015, o místním
RM schvaluje poskytnutí odměn ředitelům škol
• členové: Ing. Marta Mastná, RNDr. Mgr. Jiří
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, a školských zařízení zřízených městem Polička ve
Coufal, Mgr. Aleš Mlynář
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu- výši dle důvodové zprávy.
• náhradníci: Ing. Antonín Mihulka, Jiří Mach, nálních odpadů, dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit Zásady
Ing. Radek Klein
RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku
poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce
RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních
č. 1 ke koncesní smlouvě s názvem smlouva o pro- 2016 dle důvodové zprávy.
prostředků určených na odměňování sportovních
vozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastRM schvaluje vyřazení zrušené požární nádrže
trenérů a cvičitelů dle důvodové zprávy.
nictví města Polička uzavřené dne 5. 3. 2015 mezi
parc. č. 44/2 v katastrálním území Střítež u Poličky
RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku ke
městem Polička jako vlastníkem a společností
z majetku města dle důvodové zprávy.
kupním smlouvám uzavřeným s jednotlivými ku- VHOS, a. s., Moravská Třebová, jako provozovatepujícími na prodej pozemků v obci a k. ú. Polička, lem, dle důvodové zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
„lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
za účelem výstavby rodinných domů, jehož před- vyhlášku města Poličky č. 4/2015, kterou se stanoví
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
mětem je závazek prodávajícího, že při splnění
školské obvody ZŠ zřízených městem Polička.
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
stanovených podmínek poskytne kupujícímu slevu
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtové- (tzv. anonymizovaný text); originální text je k disz kupní ceny ve výši 50.000 Kč na jeden rodinný
ho provizoria pro období do schválení rozpočtu na
pozici v kanceláři sekretariátu starosty a mísdům. Dodatek bude uzavřen s kupujícími uvedený- rok 2016 takto:
tostarostky.
mi v seznamu, který je přílohou důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit změnu textu článku VIII. Kupní smlouvy na prodej pozemků v obci
a k. ú. Polička, „lokalita pro bydlení Bezručova v Poličce - I. etapa“ za účelem výstavby rodinných domů,
jehož předmětem je závazek prodávajícího, že při
splnění stanovených podmínek poskytne kupujícíZastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
Žádost o poskytnutí dotace v 1. kole dotačního
mu slevu z kupní ceny ve výši 50.000 Kč na jeden
zasedání dne 10. prosince 2015 zásady poskytování
řízení se předkládá od 15. 1. do 15. 2. 2016.
rodinný dům.
Žádost o poskytnutí dotace v 2. kole dotačního
dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2016.
RM doporučuje ZM schválit v souladu s ustanořízení se předkládá od 20. 7. do 15. 8. 2016.
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2016 zařazena
Další informace k podávání žádostí o poskytvením § 56 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
částka 1 717 000 Kč, určená k poskytnutí veřejné finutí dotace, jejich náležitostí, režim projednávání
hodnoty, účinném od 1. 1. 2016, zvýšení kupní ceny
nanční podpory, tj. na dotace nestátním neziskovým
za prodej pozemků na stavbu RD v lokalitě Bezru- organizacím, příspěvkovým organizacím, jejichž zři- a schvalování, stejně jako podmínky vyúčtování
(finančního vypořádání) dotací, jsou uvedeny
čova I. v Poličce z 892 Kč/m2 na 1.079 Kč/m2 včetně
zovatelem není město Polička, zájmovým skupinám
na internetových stránkách města Poličky www.
DPH v zákonné výši.
obyvatel (více fyzických osob žádajících společně)
policka.org v záložce městský úřad – formuláře –
RM schvaluje uzavření dohody o umístění re- a fyzickým osobám.
klamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení,
Žádosti o dotaci z prostředků jednotlivých progra- odbor finanční a plánovací, nebo je lze získat na
Městském úřadu Polička, odbor finanční a pládle důvodové zprávy.
mů podpory hodnotí a návrhy na poskytnutí dotací
předkládají níže uvedené komise rady města, vý- novací – příjmová pokladna, Palackého nám. 160,
RM schvaluje smlouvu o dílo s Agro družstvem
Polička.
Sebranice, zastoupené předsedou Ing. Jindři- bor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva města
a Rada města Poličky. Programy podpory se vyhlachem Jílkem, k zajištění a provádění zimní údržby
šují v těchto oblastech (viz tabulku).
odbor finanční a plánovací
v částech města Lezník a Střítež na zimní období
2015/2016, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
Program podpory
Návrh na přidělení dotace podává
1. kolo
2. kolo
Celkem Kč
č. 2015/24493 na akci „Svojanov - hrad, sanace
Výchova
a
vzdělávání
Výbor
pro
výchovu
a
vzdělávání
100
000
100 000
hradeb mezi předhradím a hradem, východní část,
1. etapa“ s Krajským úřadem Pardubického kraje,
Sport
Komise sportovní
849 000
849 000
Pardubice.
Kultura
Komise kulturní
176 000
15 000
191 000
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
Oblast zdravotně sociální
Komise zdravotně sociální
230 000
230 000
č. 038/2015 se společností STREFA, spol. s r. o., Polička, na akci „Technická budova na koupališti v PoDítě a volný čas
Komise dítě a volný čas
119 000
119 000
ličce - Rozšíření občerstvení“, dle důvodové zprávy.
Prevence
kriminality
Komise
pro
prevenci
kriminality
60
000
60 000
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jedOstatní veřejně prospěšné aktivity
Rada města Poličky
130 000
38 000
168 000
notky SDH obce pro rok 2015 s Pardubickým kraCelkem
1
664
000
53
000
1
717 000
jem, Pardubice, dle důvodové zprávy.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu
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Kalendář akcí
leden 2016

Kino Polička
Pondělí 4. ledna v 19.00 hodin
Star Wars: Síla se probouzí 3D
3D sci-fi/dobrodružný/akční, USA, 136 minut,
dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Lucasfilm a vizionářský režisér J. J. Abrams
spojili síly, aby vás znovu přenesli do předaleké galaxie. Star Wars se vracejí na plátna kin.
Středa 6. ledna v 19.00 hodin
Králové hor
Dobrodružný/rodinný, Rakousko, 97 minut,
dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
Příběh o silném přátelství chlapce a orla.
Pondělí 11. ledna v 19.00 hodin
Bod zlomu 3D
3D Thriller/krimi/akční, Německo/Čína/
USA, 115 min, titulky, vstupné 150 Kč
Volným pádem a bez jištění míří do kin akční
adrenalinový thriller, jehož hrdinové jedou
v každém momentu na plné obrátky a na doraz.
Středa 13. ledna v 19.00 hodin
Osm hrozných
Western, USA, 182 minut, titulky, přístupný
od 15 let, vstupné 110 Kč
Zimní krajinou Wyomingu se žene dostavník. Pasažéři, lovec odměn John Ruth (Kurt
Russell) a jeho zajatkyně Daisy Domerque
(Jennifer Jason Leigh), spěchají do města…
Pondělí 18. ledna v 18.00 hodin
Ledová sezóna
Animovaný, USA, 86 minut, dabing, přístupný, vstupné 110 Kč
V animované komedii pro děti se lední medvěd Norm vydává ze svého severního pólu do
New Yorku.

Jak se žilo
v paleolitu I.

Středa 20. ledna v 19.00 hodin
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
Muzikál, ČR, 85 minut, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Hudební film s písněmi vypráví příběh
třídy pražské konzervatoře, která má na
letním soustředění nazkoušet Starce na
chmelu.
Pondělí 25. ledna v 19.00 hodin
Lída Baarová
Drama, ČR/Slovensko, 110 minut, přístupný
od 12 let, vstupné 120 Kč
Příběh ženy, která milovala ďábla.
Úterý 26. ledna v 19.00 hodin
Lída Baarová
Drama, ČR/Slovensko, 110 minut, přístupný
od 12 let, vstupné 120 Kč
Nejočekávanější film poslední doby v režii
Filipa Renče.
Středa 27. ledna v 8.15 a 10.00 hodin
Malý princ
Animovaný, Francie, 106 minut, dabing, přístupný, vstupné 50 Kč
Ve světě, kde vše je možné, začne pro malou
holčičku kouzelná cesta uvnitř vlastní představivosti…
Školní představení přístupné veřejnosti.
Středa 27. ledna v 19.00 hodin
Tajemství jejich očí
Krimi, USA, 111 minut, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
V napínavé temné detektivce excelují Julia
Roberts, Nicole Kidman a Chiwetel Ejiofor.
Každý z nich má své tajemství a svou představu o spravedlnosti.

Tylův dům
Sobota 2. ledna v 19.00 hodin
České a světové swingové evergreeny
Přijměte pozvání na novoroční koncert tentokráte plný swingových evergreenů.
V Tylově domě se sejde smíšený sbor Kantiléna, The Swingin´17 a pěvecký sbor Juliettes
Gymnázium Polička.
Vstupné 150 Kč
Pátek 8. ledna
Ples SOŠ a SOU Polička
Pronájem
Úterý 12. ledna v 18.00 hodin
Nejúspěšnější sportovec roku 2015
regionu Svitavsko
Sobota 16. ledna od 14.00 hodin
Odpoledne s dechovkou
I v novém roce se budeme setkávat s dechovou hudbou.
Vstupné 70 Kč
Pátek 22. ledna
Ples Gymnázia Polička
Pronájem
Pátek 29. ledna
Ples SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
Pronájem
Sobota 30. ledna
Výroční schůze RS Vysočina
Pronájem
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Přijďte na divadlo
do klubu

Cyklus přednášek o nejstarších lidských dějinách
bude pokračovat ve čtvrtek 14. ledna, v čítárně
Městské knihovny v Poličce.
Tentokrát se budeme věnovat základům lidské
kultury, tedy výrobě nástrojů a hlavně stavbě obydlí. Bez těchto „vynálezů“ bychom tady dnes nebyli,
popřípadě kdyby naši předkové neobjevili způsob
přizpůsobení si okolní přírody tvorbou umělého
prostředí, musela by se nejenom tato přednáška,
ale i celý cyklus konat venku pod širým nebem,
v lednu představa téměř hororová.
Všechno, co dnes užíváme ke svému životu, tedy
zvládnuté energie a technologie, má své hluboké
kořeny v době, kdy lidstvo „jenom“ lovilo a sbíralo.
Naši předci díky volnému času, neboť zvěře a rostlin bylo tehdy ještě nadbytek, měli možnost vylepšovat své podmínky pro přežití, měnit nejenom svůj
způsob chování, ale i „vynalézat“ věci nové. Byla to
tehdy šťastná doba úsvitu lidské civilizace, ve které
každý objev představoval převratný čin, neb bylo
ještě co objevovat. Možná proto uběhlo mezi objevem ohně a objevem žárovky dlouhých 1,5 mil. let.
Přednáška, která začíná v 18.00 hod. však tak
dlouhá nebude a díky úsilí nesčetných generací našich předků při ní nebude foukat ani pršet,
v knihovně bude teplo a dokonce i světlo. Přijďte se
přesvědčit.
Ivana Fridrichová Sýkorová

Není to tak dlouho, co mi zavolal Martin, že si
s Honzou říkali, jak jim v klubu chybí trocha toho
divadla. Optala jsem se známých a zjistila, že by
taky zašli. No a teď bych to ráda nabídla i vám! Domluvili jsme pro nás všechny od ledna do dubna
celkem čtyři divadelní představení, každý měsíc
po jednom. Zatím.
První divadelní představení proběhne v pátek
29. ledna od osmi hodin. Přijede herec a režisér
Josef Jan Kopecký s divadlem Triarius a hrou Ten
druhý od Floriana Zellera. Pepa je zkušený divadelník a kultury-milovník z České Třebové a v Poličce nebude poprvé, někteří jej určitě znáte! Florian Zeller je současný francouzský dramatik, jehož
hry dobyly nejen Paříž. Tato hra o lásce na ploše
tradičního trojúhelníku, oscilující mezi smíchem
a vážnějšími situacemi, ukazuje běžný život, kde
jde vše tak nějak normálně, dokud se neobjeví „ten
druhý”.
Dále se můžete těšit v sobotu 27. února na pardubické divadlo Exil s hořkou komedií Dovolená
po česku a v pátek 25. března na báječné dobrodruhy Divadla Tří s vlastní hrou Queensland.
V dubnu brněnské divadlo Líšeň představí venku
(zřejmě v parku u hradeb) hru Putin lyžuje. Věřte
mi, o to nechcete přijít!
Podrobnější a aktuální informace naleznete na
www.divadelniklub.cz

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

9. Poličský košt
moravských vín
sobota 30. ledna 2016

Sokolovna Polička, od 18.00 do 23.00 hodin
Čtyři desítky různých vzorků více než 15 odrůd vín.
Hudební trio „Tři D“, stolová úprava, občerstvení
k vínu, možnost zakoupení lahví odrůdových vín.
Vstupné: 100 Kč, v ceně vstupného: koštovací
pohárek, ochutnávka 4 vzorků vína
Na vaši návštěvu se těší vinaři z Podluží
a Jan a Milan Matoušovi
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Program Centra Bohuslava Martinů

Tapisérie z Bayeux
Každý národ má svou „Bílou horu“. To sice není
nikterak radostné konstatování, ale bohužel je až
nepříjemně blízké pravdě. Anglosasové si, ač neradi, tento dějinný okamžik zažili už v 11. století. Do
obecného povědomí se ona událost zapsala jako
bitva u Hastingsu.
Kde jsou poražení, musí být zákonitě i vítězové,
a ti píší dějiny. To platilo vždycky. V tomto případě
však nejde ani tak o písmo jako o vyobrazení dějů,
tedy o zaznamenání slavných i méně slavných činů
prostřednictvím výšivky – to je ona slavná tapisérie, kterou nechal zhotovit bratr vítězného Viléma
Dobyvatele, biskup Odo z Bayeux.
Co všechno se muselo udát, aby k oné slavné
historické události došlo a bitva se skutečně strhla
v celé své ničivé podobě, bude předmětem přednášky Dr. I. Fridrichové Sýkorové, která se uskuteční v čítárně Městské knihovny v Poličce 7. ledna
v 18.00 hod. Doufejme jenom, že toto setkání nad
ději dávno minulými bude pro všechny účastníky
méně krvavé, než poslední setkání normadského
vévody Viléma Dobyvatele s anglickým králem
Haroldem Godvinsonem jedné říjnové soboty
roku 1066.
Ivana Fridrichová Sýkorová

Tylův dům v Poličce zve malé i velké na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Zábavným pořadem pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ vás
bude provázet Honza Stuchlík z Divadla Zlatý klíč.
Přijďte prožít odpoledne plné tancování, dovádění, skotačení a soutěžení. Těší se na vás kapr
Vilda, který je zvyklý žít na suchu a nezvladatelný
kamarád Týjo. Veselými písničkami vás rozesměje
rozpustilý a rošťácký Alois.
Děti v maskách jsou vítány.
sobota 6. února
začátek v 15.00 hodin
program karnevalu 15.00 – cca 17.00 hodin
velký sál Tylova domu, stolová úprava
Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru ve
vestibulu Tylova domu.
Vstupné: masky 20 Kč, ostatní 50 Kč

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl - Polička

1. 1.

2.–3. 1. 	

9.–10. 1. 	
16.–17. 1. 	
23.–24. 1. 	
30.–31. 1. 	

MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice
184, 461 634 157
MDDr. Čermáková Ivana, Dolní
Újezd 383, 461 631 126
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MUDr. Eliáš Adolf, Litomyšl,
kpt. Jaroše 404, 461 612 733

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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Výstavy:
Zimní veselí od adventu
po Hromnice
– tradiční vánoční a zimní výstava tentokrát o koledování pro
radost i na přilepšenou
5. prosince 2015 – 28. února 2016
Výstavou ve třídě B. Martinů si připomínáme
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, Lucie, Dorota a Matěj nebyla jen jména v kalendáři, ale za
starých časů se v tyto dny konaly různé zábavy,
věštby, obchůzky a poučení. V předchozích staletích se maskované postavy proháněly městem
a tropily hluk a nezbednosti nejen o masopustu,
ale také na svatého Mikuláše a dokonce na Štědrý
den. Svátek sv. Mikuláše představíme v umírněné
podobě, kdy biskup rozdává 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 šířily vyprávěním o přástkách – sousedském
posezení, kdy se předl len a kdy nikdo nebyl sám.
Pivovarnictví v Pardubickém kraji
a na Poličsku
28. listopadu 2015 – 17. ledna 2016
Historie vaření piva je dlouhá a Češi jsou pivní
národ. Proto stojí za to, něco se o pivu dozvědět.
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
postup 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.
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.
Partnerem výstavy je Měšťanský pivovar
v Poličce, a. s.
Akce:
Beseda u piva o pivu a pivovaru
s emeritním sládkem Jiřím Vášou
K české tradici odnepaměti patří pivo a to se po
staletí nepřetržitě vaří i v Poličce, zatímco v okolí už všechny pivovary postupně zanikly. O pivu,
práci v pivovaru, historii i současnosti pivovarnictví, o osobnostech, které udržely v plodných
i nelehkých dobách Měšťanský pivovar v Poličce
v provozu, promluví emeritní sládek pan Jiří Váša.
Vítány jsou vaše dotazy, zkušenosti i vzpomínky.
Přijďte proto na besedu do „dobové hospody“ ve
výstavním sále i na ochutnávku poličského piva.
Akce se koná v úterý 12. ledna od
18.00 hod. ve výstavních sálech Centra B.
Martinů v Poličce. Máte možnost shlédnout výstavu „Pivovarnictví v Pardubickém kraji a na Poličsku“. Vstupné: 30 Kč.
Výstavy jsou k vidění denně mimo pondělí 9.00 – 12.00, 12.30 – 16.00 hod.

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

Připravujeme:
Příběh Romů
6. 2.–10. 4.
Panelová výstava Příběh Romů je putovní verzí stejnojmenné expozice Muzea romské kultury
v Brně, která prezentuje romské dějiny a kulturu
od svých počátků po současnost.
Ve svém úvodu výstava přibližuje pravlast
Romů – Indii a dále nastiňuje historický příchod
Romů do Evropy. Obeznamuje s historickým procesem usazování Romů na našem území od poloviny 18. století do roku 1938. Pojednává o osudech
Romů za druhé světové války a zaměřuje se rovněž
na poválečné dějiny Romů v Československu do
roku 1989.
Na pozadí těchto historických událostí jsou
představeny doklady hmotné i nehmotné kultury,
tradic a způsobu života Romů v minulosti a to prostřednictvím trojrozměrných exponátů ze sbírek
Muzea romské kultury. Pozornost je věnována tradičním řemeslům a profesím, ve kterých se Romové uplatňovali, a která byla předávána z generace
na generaci. Jedná se především o tzv. kovozpracující řemesla (kovářství, kotlářství, zvonařství),
výrobu ze dřeva, proutí, slámy či hlíny.
Způsob odívání a zdobení byl specifickým projevem způsobu života a kultury Romů, a proto má
na výstavě nezastupitelné místo. Umělecká tvorba
profesionálních i neprofesionálních výtvarníků
romského původu vypovídá také mnohé o životě
Romů. Malby, plastiky či výšivky zachycují výjevy
z běžného života, zobrazují tradiční romskou rodinu, bývají inspirovány skutečnými příběhy, vyprávěním pamětníků a mají tak vysokou vypovídací
hodnotu.

Tylův dům v Poličce nabízí
poslední volná místa na

„KURZ MASÁŽÍ PRO
VOLNÝ ČAS“
kurz je určen široké veřejnosti
naučíte se základy masáží pro rodinnou potřebu
po 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
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 - 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 - 8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek - 8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka – 11.30 až 12.00 hod.

Program RC MaTami
Zdravíme vás v novém roce
a děkujeme za přízeň, kterou
nám projevujete. V roce 2016
nás čeká několik změn – Klub
a poradnu pro těhotné jsme na žádost budoucích
maminek přesunuli na čtvrtek. Další změny jsou
v názvosloví pravidelných aktivit a možnostech
hlídání dětí (dočtete se níže). Blíží se Bazárek, pokud se chcete zúčastnit jako prodejce, nezapomeňte se zaregistrovat. Potřebné informace níže.
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 hod.
Kapacita hlídacího centra je 6 dětí. Pro rezervaci volejte na tel. 724 921 384 nejlépe den předem,
abyste si zajistili volné místo.
Cena 45 Kč/hodina
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.“)
• Drobečci 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 15.00–18.00 hod.
• Kondiční a posilovací lekce s Danou
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.
• Drobínci 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.
v RC MaTami
Cvičení, na kterém budete používat různé cvičební pomůcky, jako jsou overbally, fitbally,

Móda v Poličce
židle, ručníky, lahve s vodou nebo tyče. Můžete
s sebou vzít i své děti, pokud nemáte hlídání!

Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
11. 1. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči,
nápravy.
• Masáže pro maminky (v rámci Drobínků)
15. 1. (pátek) od 9.00 do 11.00 hod.
Masáže provádí žáci 3. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník
k nahlédnutí v RC MaTami.
• Poradna a klub pro těhotné
21. 1. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hod.
Promítání filmu Porodní plán s diskuzí. Zvány
jsou všechny těhotné i netěhotné ženy, jejich
partneři, kamarádky, kamarádi a rodinní příslušníci.
Povede: Mgr. Zuzana Vocásková
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu. Tamtéž proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej 16. 3. (středa 9.00 – 17.00 hod.)
a 17. 3. (čtvrtek 9.00 – 16.00 hod.). Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého a dětského
oblečení a obuvi na období jaro/léto, oblečení pro
těhotné a hraček. Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese bazarek.matami@email.cz. Pokud by
měl někdo zájem o stejné prodejní číslo, sdělte tuto
skutečnost do 20. února, přihlašování na Bazárek
bude ukončeno 10. 3. Příjem věcí: 14. 3. (pondělí)
9.00 – 17.00 hod. (Jordán). Výdej věcí 18. 3. (pátek)
9.00 – 16.00 hod. (Jordán).
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky a cvičení:
40 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Herna pro děti
35 Kč (cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení

50 Kč (pro členy 45 Kč)
• Hlídáček
45 Kč/hodina za 1 dítě.
• Hlídání dětí mimo RC MaTami

90 Kč/hodina za 1 dítě
• Poradna a klub pro těhotné
50 Kč.
• Odborné poradny
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)

Dne 22. listopadu 2015 se v Centru Bohuslava
Martinů konala módní přehlídka oděvní tvorby
Jany Štursové. Pět krásných modelek předvedlo
přibližně 40 modelů z různých materiálů a pro
různé příležitosti. Jejich šarm podtrhla líčením
Ivana Andrlová, vizážistka s dlouholetou praxí.
Jana Štursová se vždy u své tvorby snaží o to, aby
každý model byl nadčasový a mohl se nosit více
než jednu sezónu, a to jak po stránce estetické, tak
i co se týká kvality.
Z ohlasů diváků je zřejmé, že se předváděné modely velice líbily. Při přehlídce panovala příjemná
atmosféra a návštěvníci odcházeli s uměleckým
zážitkem.

XII.
Novoroční turnaj v mariáši
a

I. ročník
Memoriálu Jaroslava Sokola
9. ledna v Divadelním klubu.
Presentace 16.00 hod., start 17.00 hod.
Hodnotné ceny, občerstvení zajištěno.
Na viděnou se těší
pořadatelé a Pavel Pražan

„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
Facebook stránka: MaTami, centrum pro rodinu
z.s.
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
24. 1. – Dance Floor Attack
Kongresové centrum Aldis.
DFA je nejprestižnější akcí svého
druhu v Čechách i na Slovensku.
Jedná se o taneční souboj nejlepších teamů z Čech
a Slovenska ve stylech street dance a nese podtitul
– Battle o nejlepší Česko-Slovenskou street dance
crew.
Cheb
16. 1. – Chebský Špalíček a Chebská bruslička
Republikový závod v krasobruslení, SK Kraso
Cheb
Jindřichův Hradec
24. 1. – Festival jeden svět
16. hodin, místo konání evangelický kostel
Kutná Hora
9. 1. – Pro Tebe všechno, tatínku
Městské Tylovo divadlo Kutná Hora – od 19.00 hod.
Repríza silvestrovského představení Ochotnického
spolku Tyl v Kutné Hoře v režii Miroslava Štrobla.
Litomyšl
do 31. 1. – Arnold Bartůněk:
Komorní sochy a kresby
Městská galerie Litomyšl – dům U Rytířů,
Út – Ne: 10.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.
Výstava, konaná u příležitosti životního jubilea
sochaře Arnolda Bartůňka, představuje umělcovu
tvorbu od 80. let 20. století až po současnost.

Sobota 9. 1. v 16.00 hod.
12. ročník Novoročního turnaje v mariáši
a 1. ročník memoriálu Jaroslava Sokola
Prezentace v 16.00, start v 17.00 hod.
Vstupné 250 Kč

Úterý 26. 1. ve 20.30 hod.
LiStOVáNí
Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče
Vstupné 50 Kč/100 KčS

Pátek 15. 1. ve 21.00 hod.
Uncle Jungle Make It Noisy
Djs: George S (Pard-Urb), Nožiss & Kennedy
(Detonation Sound System), Mania & Dekor
(Pohon.cz crew)
Vstupné 60 Kč/40 KčS

Pátek 29. 1. ve 20.00 hod.
Ten druhý - F. Zeller
On, ona – a Ten druhý.
Komorní příběh o vztazích, pravidlech, přátelství a nevěře. O představách. O životě ve
dvou. O samotě. O ženách a mužích. O tom,
jak myslí. O nás.
Režie: Josef Jan Kopecký, dramaturgie: Josef
Jan Kopecký a Tereza Vodochodská, hrají: Tereza Vodochodská, Zdeněk Tesař a Josef Jan
Kopecký.
Vstupné 120 Kč / 70 KčS

Sobota 16. 1. ve 14.00 hod.
Turnaj ve stolním fotbálku
Bližší informace a přihlášení u Ondeera na
tel. čísle: 604 130 988
Sobota 23. 1. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Muff (CZ) Marcel Bárta – tenor sax. Jiří Šimek
– el. kytara, Jakub Zitko – varhany, syntezátor, Jakub Vejnar – basa, Roman Vícha – bicí.
Vstupné 130 Kč/70 KčS

Telč
10. 1. – Rozloučení s vánočním časem
V kostele Jména Ježíš v 15 hod. s Pěveckým sborem Smetana Telč a jeho hosty.
Třeboň
28. 1. – Zimní Třeboňská nocturna
Divadlo J. K. Tyla
Romantické populární melodie v podání Felixe
Slováčka (saxofon, klarinet) a Borise Krajného (klavír).
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz
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Sobota 30. 1. v 16.00 hod.
Poličský skřivan
Soutěžní přehlídka kapel o účast na Rockoupání
Vstupné 50 Kč

Zájmové kroužky v TD
Tylův dům v Poličce otevírá ve 2. školním pololetí
tyto zájmové kroužky
Jógový klub – od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 8. února
cena 1.120 Kč/jarní kurz/14 dvouhodinových
lekcí
Náplní kroužku jsou klasická jógová tělesná, dechová a mentální cvičení a další doprovodné techniky. Jóga jako celek pomáhá odolávat negativním
a stresujícím vlivům dnešního života a vede k celkové harmonizaci.
Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci
– 1,5 až 2,5 let – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
úterý 9.00 – 10.00 hod., začátek 2. února
cena 560 Kč/jarní kurz/14 lekcí

středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 3. února
cena 520 Kč/jarní kurz/13 lekcí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Zdravotní cvičení pro každého
– pro ženy a muže od 15 let
Lektorka: Jana Suchá
středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 3. února
cena 640 Kč/jarní kurz/16 lekcí
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, stresu a únavy. Přináší celkové
zklidnění.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno minimálním počtem účastníků.

Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí
– 2,5 až 3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
úterý 10.00 – 11.00 hod., začátek 2. února
cena 560 Kč/jarní kurz/14 lekcí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují posilovací a relaxační část, která je vedena formou her.
Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví zájemci.
Cvičení pro zdraví a krásu
– pro ženy a dívky od 16 let
Lektorka: Dagmar Melšová
úterý 17.30 – 18.30 hod., začátek 2. února
cena 520 Kč/jarní kurz/13 lekcí

Podmínky pro přihlášení:
• zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě
• od 18. do 21. ledna
• přihláška platbou v hotovosti nebo převodem
na účet.
• Účastníci z podzimního kurzu mají při přihlašování přednost.
• Další zájemci se budou moci přihlásit do naplnění kurzu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 75 26 29,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa
8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek
8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka 11.30 až 12.00 hod.

Jarní divadelní abonentní cyklus TD
Vážení divadelní přátelé,
dovolte nám předložit nový abonentní katalog
pro nadcházející divadelní sezónu:
Březen
Caveman
Caveman je nejen obhajobou jeskynního muže,
ale především i obhajobou inteligentního humoru.
Dlouho u nás nevídanou!
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se
podívat na slavnou one man show o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách
obou pohlaví.
Hrají: Jan Holík /Jakub Slach
Duben
Tančírna
Světově proslulá divadelní hra Tančírna vznikla
téměř před 30 lety v pařížské divadelní společnosti Le Théatre du Campagnol.
Taneční kavárna – místo, kde se potkávají lidé
různého věku i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se
stávají páry, z lidí, včera si ještě cizích, partneři
nebo milenci. Kolem se řítí dějiny, píše se historie
našeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci
zůstávají v každé době pořád stejní – se svou touhou, nesmělostí i nesplněným snem.
Divadlo Radka Brzobohatého
Hrají: Karel Hábl, Vojtěch Efler, Petr Vágner/
David Gránský/Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva,
Michal Roneš, Antonín Hardt, Miroslav Hrabě/
Tomáš Slavíček, Jiří Chvalovský, Petr Semerád,
Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek, Hana Gregorová,
Vanda Károlyi, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková, Vladimíra Striežencová, Charlotte Doubravová,
Kateřina Velebová, Pavla Procházková.

Květen
Eduardo Rovner: Vrátila se jednou v noci
Libuše Švormová a Václav Vydra v hlavních rolích komedie Vrátila se jednou v noci… aneb „Maminko, budu se ženit“. Brilantně napsaná černá
komedie argentinského dramatika, která úspěšně
obletěla celý svět a obdržela mnoho prestižních
ocenění. Starý mládenec Manuel řekne u hrobu
své matky, že se bude za pár dní ženit. Téže noci
se matka ze záhrobí vrátí domů a začne se mu stejně jako kdysi plést do života… Hrají: Václav Vydra,
Libuše Švormová, Jana Malá, Libor Hruška, Martin Zahálka, Marcela Peňázová/Kateřina Seidlová,
Ladislav Trojan/Václav Legner
Změna titulu a termínu vyhrazena.
Ceny abonetních vstupenek
I. cenové pásmo 
740 Kč (1. - 6. řada)
II. cenové pásmo 
660 Kč (7. - 11. řada)
III. cenové pásmo 
580 Kč

(12. a 13. řada + čelní balkón)
Noví zájemci o jarní abonentní cyklus si mohou
zakoupit průkaz v kanceláři Tylova domu od 11. do
28. 1. Ve stejném termínu mohou stávající abonenti potvrdit svůj zájem o předplatné a vyměnit staré
průkazky za nové.
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Lednová ZUŠka
Vážení a milí čtenáři Jitřenky
a příznivci ZUŠ Bohuslava Martinů Polička. Po prosincovém
koncertním a přehrávkovém maratónu, se nyní pedagogové ZUŠ
a jejich žáci připravují na soutěže
ZUŠ, které pro tento školní rok vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Z prosincových akcí, kterých jste mohli být
účastni, připomeňme Koncert k výročí narození
Bohuslava Martinů a Vítězslavy Kaprálové, Vánoční koncertík, slavnostní Vánoční koncert, derniéru
muzikálu Šakalích let a řadu pedagogických vánočních přehrávkových besídek. A protože nejen prosinec, ale celé první pololetí bylo zaplněno spoustou
výjimečných akcí, dovolte mi poděkovat všem, kteří
naši školu rádi a s dobrým srdcem podporují, všem
organizacím, které s námi spolupracují, rodičům
a především našim žákům, protože bez nich bychom my, pedagogové ZUŠ, nemohli dávat na odiv
to, do čeho vkládáme nejvíc energie, trpělivosti
a našeho srdce – do umění a vzdělávání.
Šťastný nový rok 2016 vám přeje kolektiv Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička.
Mgr. Petra Zemanová

Vánoční stromeček
v Lezníku
Druhou adventní neděli se, díky nadšeným mladým a malým hasičům, v Lezníku rozsvěcel historicky poprvé obecní vánoční stromeček za hojné
účasti nejen místních obyvatel, sešlo se více jak
sto lidí! Malí hasiči zazpívali kolegy a sváteční slovo pronesl P. Vojtěch Glogar ze Sebranic.
Vlastnímu slavnostnímu rozsvícení předcházela,
od odpoledních hodin předvánoční výstava v prostorách hasičárny. Na výstavě se zdobily perníčky,
vyřezávaly dřevěné ozdoby, bylo možné zakoupit
paličkované ozdoby a dokonce se dralo peří. V suterénu hasičské zbrojnice, kde se nachází klubovna, bylo možné u šálku domácí medoviny, svařáku,
punče či teplého džusu nebo čaje posedět a popovídat se sousedy a ochutnat dobrého cukroví.
Atmosféra adventního nedělního odpoledne
byla velmi příjemná a bylo moc fajn se v tomto
uspěchaném čase na chvilku zastavit a prožít společně několik krásných chvil.
Vážení mladí hasiči, děkujeme za příjemně prožité nedělní odpoledne a věříme, že budete v započaté tradici pokračovat.
- mk -

Zápis do letního
semestru
Poličská Univerzita třetího věku si tímto dovoluje oznámit vyhlášení zápisu do letního semestru
XII. ročníku. Přihlásit se můžete od 2. do 31. ledna
v recepci Domu s pečovatelskou službou (DSP „Penzion“ Polička, Družstevní 970, 572 01 Polička).
V letním semestru jsou vypsány následující přednáškové cykly:
I. Čínská medicína (lektorka: D. Ostatková) – pokračování přednášek o alternativním přístupu
k lidskému zdraví, prověřenému staletými zkušenostmi obyvatel říše Středu.
II. Francouzští králové (lektorka: Dr. I. Fridrichová-Sýkorová) – pohled do středověkých dějin západní Evropy prostřednictvím osudů francouzských korunovaných hlav.
Pro návštěvu univerzity nepotřebujete kromě zájmu o přednáškové cykly nic, co by vaši účast jakkoliv omezovalo. Již nyní se těšíme na vaši hojnou
účast.
I. Smolková
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Zveme vás do Kraje
Smetany a Martinů
Borová
7. 1. v 18.30 hod. v obřadní síni,
P. Jan Linhart, promítání obrázků s hudbou „Filipíny“.
Bystré
29. 1. – Hasičský ples – od 20.00 hod. v Sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Qwalt, zajištěno je občerstvení a bohatá tombola.
14. 1. – Dějiny města Poličky – beseda o knize,
v rámci které o knize a o historii Poličky, pohovoří
přímo její autoři, PhDr. David Junek a Mgr. Stanislav Konečný. Beseda se koná v Komunitním sále
MFD od 17.00 hod. Vstupné 20 Kč.
Dolní Újezd
1. 1. – Novoroční ubíhání
Od 15.00 hod. před obecním úřadem se utíká
starému roku. Zúčastnit se mohou všechni, včetně
mírně hendikepovaných po silvestrovské zábavě.
9. 1. – Tříkrálový farní ples
V sokolovně od 20.00 hod. hraje Combo 2, vstupné 80 Kč. Pořádá Farní charita Dolní Újezd a KDU –
ČSL Dolní a Horní Újezd
16. 1. – Sokolský ples
V sokolovně od 20.00 hod. hraje Medium II,
vstupné 100 Kč. Pořádá Sokol Dolní Újezd
Jedlová
16. 1. – Myslivecký ples v KD Jedlová
Litomyšl
23. 1. od 13.00 hod., Lidový dům, Festival deskových her
24. 1. od 14.00 hod., Lidový dům. Plesové Odpolední čaje pro dříve narozené – k tanci a poslechu
hraje živá hudba.
30. 1. od 19.00 hod., Hostinec u Černého orla –
sál. Country večer – hraje TRIOLit, vstupné 30 Kč
Pomezí
23. 1. – ples SDH
Sebranice
9. 1. – Dětský ples – od 16.00 hod. v KD v Sebranicích
15. 1. – Farní ples – od 20.00 hod. v KD v Sebranicích, hraje kapela MIX
23. 1. – Hasičský ples – od 20.00 hod. v KD v Sebranicích
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nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Pletení z pedigu
– tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
– pletení košíčků z příjemného
přírodního materiálu
Termín: úterý 19. 1.
Čas:
14.00 – 16.00 hod.
Cena:
60 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Zdeňka Švecová
Přihlášky: 12. 1.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Cedulky na dveře
– dílna pro rodiče s dětmi
– keramická dílna pro děti od 2,5 let
s rodiči
– výroba jmenovek, čísel popisných
a mnoho dalších cedulek…
Termín: úterý 12. 1. , 19. 1.
Čas:
10.00 – 11.30 hod.
Cena:
60 Kč
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Irena Chroustovská
Přihlášky: 11. 1.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Černé drátování
– kurz pro dospělé (10 lekcí)
Termín: první schůzka 25. 1. nebo 28. 1. –
ještě upřesníme
– sledujte www.mozaika-policka.cz
Čas:
17.00 – 19.00 hod.
Cena:
500 až 700 Kč
(podle počtu přihlášených)
Místo:
SVČ Mozaika
Lektor:
Ing. Ivan Šouta – zkušený budislavský dráteník
Přihlášky: 18. 1.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352,
736 761 281
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Skokani a horolezci
– sportovní den pro děti 1. st. ZŠ
s pohybem na trampolínách a horolezeckou stěnou
Termín: pátek 29. 1.
Čas:
9.00 – 15.00 hod.
Místo:
hala Na Lukách – sraz v Mozaice
S sebou: sportovní oblečení, pití a dobrou
náladu
Cena:
200 Kč (v ceně je oplatek, džus
a oběd)
Přihlášky: do 20. 1.
Lektorka: Blanka Faltýnková, Zuzana Vykydalová, Stanislav Nožka.
Info:
Blanka Faltýnková, 461 725 352,
736 761 281
Ples

– Tradiční ples na podporu Mozaiky
Termín: pátek 12. 2.
Čas a cena: 20.00 hodin, 150 Kč
Místo:
Společenský sál Jordán
Hraje:
MIX Sebranice
Předprodej vstupenek v Mozaice.
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Volná místa v zájmovém kroužku!
Dopolední tvoření pro malá stvoření
2,5 – 5 let – 375 Kč, pondělí 10.00 –
11.30 hod., SVČ, I. Chroustovská, DiS. Určeno
pro nejmenší umělce s rodiči. Děti seznámí
s mnoha technikami – barvy, modelína, hlína, tiskání, mačkání, lepení, trhání, navlíkání
a spoustu jiných výtvarných činností.
Přihlášky do 29. 1. na www.mozaika-policka.
cz, nebo v Mozaice.
Do nového roku přejeme:
hodně pohody, šťastné náhody, žádné nehody, významné dohody, legrační příhody a další života výhody.
Mozaika

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

leden 2016

Název akce – popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
České a světové swingové evergreeny - Novoroční koncert
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Star Wars : Síla se probouzí 3D
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
6. 1.
Literární kavárnička
DPS Penzion - společenská místnost DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Králové hor - příběh o naději a přátelství
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
7. 1.
Tapisérie z Bayeux (přednáška Ivany Fridrichové - Sýkorové)
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
9. 1.
12. ročník Novoročního turnaje v mariáši a 1. ročník memoriálu Jaroslava Sokola
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
11. 1.
Logopedická poradna
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Bod zlomu - adrenalin ve 3D
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
12. 1.
Cedulky na dveře - dílna pro rodiče s dětmi
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Beseda u piva o pivu a pivovaru s emeritním sládkem Jiřím Vášou
Centrum Bohuslava Martinů
Městské muzeum a galerie Polička
www.cbmpolicka.cz
Nejúspěšnější sportovec roku 2015 region Svitavsko
Tylův dům 		
13. 1.
Hudební pohlazení
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Osm hrozných - film režiséra Quentina Tarantina má příznačný název
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
14. 1.
Jak se žilo v paleolitu I. (přednáška Ivany Fridrichové - Sýkorové)
Městská knihovna Polička
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
15. 1.
Masáže pro maminky
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
Uncle Jungle Make It Noisy
Divadelní klub
JNG Production,
		
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
16. 1. 14.00 Turnaj ve stolním fotbálku
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
14.00 Odpoledne s dechovou hudbou
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
18. 1. 18.00 Ledová sezóna - animovaná pohádka pro děti
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
19. 1. 14.00 Pletení z pedigu - pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
20. 1. 14.00 Pardubický kraj proti dluhům - přednáška
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19.00 Muzikál aneb Cesta ke štěstí - muzikál plný léta, lásek, snů a cest ke štěstí
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
21. 1. 16.00 Poradna a klub pro těhotné
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami z.s.
www.matami.webnode.cz
23. 1. 20.00 Jazzové setkání
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
25. 1. 17.00 Černé drátování - kurz pro dospělé
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
19.00 Lída Baarová - krása ji vynesla až k výšinám, ale potom přivodila strašlivý pád
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
26. 1. 19.00 Lída Baarová - filmová adaptace životního příběhu herečky
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
20.30 LiStOVáNí
Divadelní klub
Knihovna polička
www.divadelniklub.cz
27. 1. 8.15 Malý princ - adaptace klasiky od Antoinea de Saint-Exupéryho
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
10.00 Malý princ - dojemný animovaný příběh o přátelství, lásce a skutečném štěstí
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
19.00 Tajemství jejich očí - Julia Roberts pátrá v napínavé krimi po vrahovi své dcery
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
28. 1. 14.00 Narozeninové zpívání
DPS Penzion - jídelna
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
29. 1. 9.00 Skokani a horolezci - sportovní den pro děti od 1. třídy
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
20.00 Ten druhý / F. Zeller
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
30. 1. 16.00 Poličský skřivan
Divadelní klub
Divadelní spolek Tyl Polička
www.divadelniklub.cz
1. 2. 19.00 Reverent: Zmrtvýchvstání - Leonardo di Caprio v titulní roli
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
3. 2. 19.00 Padesátka - nová česká komedie
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
6. 2. 15.00 Dětský maškarní karneval
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
		
4. 1.

Čas
19.00
19.00
14.00
19.00
18.00
16.00
16.00
19.00
10.00
18.00
18.00
14.00
19.00
18.00
10.00
21.00

#

Název akce – popis
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
Centrum Bohuslava Martinů
Městská knihovna Polička
Centrum Bohuslava Martinů

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

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

Městská knihovna
Čtvrtek 7. ledna – Čítárna
knihovny od 18.00 hod.
Tapisérie z Bayeux – zpráva
o jednom překvapivém vítězství (přednáška Ivany Fridrichové Sýkorové)
Cyklus přednášek o minulosti lidstva pokračuje.
Tentokrát vás zveme na přednášku o dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Bastardem.
Kromě uší si na své přijdou i oči, k zhlédnutí bude
i Tapisérie z Bayeux, dobová výšivka cesty slavného
levobočka za královským titulem.
Čtvrtek 14. ledna – Čítárna knihovny od 18.00 hod.
Jak se žilo v paleolitu I. (přednáška Ivany Fridrichové Sýkorové)
14. ledna se v čítárně knihovny koná přednáška
o našich nejstarších dějinách. Pokračuje tak cyklus
paleolitických přednášek, ve kterém se tentokrát budeme věnovat stavbě obydlí, výrobě nástrojů a schopnostem tehdejších lidí přizpůsobit se měnícím se přírodním podmínkám. Začínáme v 18.00 hod. a opět
se sejdeme v kruhu kolem virtuálního ohniště.
Úterý 26. ledna – Divadelní klub od 20.30 hod.
Velká oslava projektu LiStOVáNí – Pohádky pro
neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče (pro dospělé)
Hledáte dobrou polepšovnu, která vaše dítě
zachrání před celoživotní neposlušností? Už nehledejte a inspirujte se na velké oslavě projektu
LiStOVáNí! Jako svou jubilejní stou premiéru uvede
LiStOVáNí legendární slovenský bestseller, který má
tisíce nadšených fanoušků, ale také stejně mnoho
odpůrců. Účinkují Lukáš Hejlík a všichni herci ze
souboru LiStOVáNí, kteří mají ten večer čas. Vstupné 50 Kč/100 Kč. Předprodej vstupenek v knihovně.
Lednový tematický koutek – Leden v modrém
Lednové počtení v tematickém koutku tentokrát
oblékneme do modrého. Čekají vás různé žánry knih,
jejichž společným pojítkem bude modrá barva.

pořádá

Zápis do 1. tříd 15. 1.

v budově pavilonu od 13 do 17 hodin

Starší spolužáci připravili pro budoucí školáky pohádku O dvanácti měsíčkách. Děti ze školní družiny vyrobily dárečky na památku.

Poděkování
Chtěla bych dodatečně poděkovat paní Báčové, ředitelce Tylova domu za velikou pomoc při přípravách
a zajištění setkání tanečníků České besedy Pardubického kraje. Krásné a připravené zázemí v TD, které
bylo velmi důstojné, vždy byla při mých neustálých
telefonátech milá a vstřícná. Zajistila pomoc při podávání jídla a občerstvení pro téměř 200 tanečníků.
A zde bych chtěla také poděkovat panu řediteli Brandejsovi, který ochotně zařídil přípravu oběda pro
tolik lidí v kuchyni DPS Penzion.
Myslím, že se akce podařila a důstojně přispěla
k oslavám 750 let Poličky.
Všem ještě jednou velikánský dík.
J. Jonáková
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Zápis do 1. třídy na ZŠ Na Lukách
Zápis do základní školy je pro
děti i jejich rodiče nesnadným životním krokem. Dítě na vybrané
škole stráví v dobrém případě devět let svého života a tak asi stojí za
chvíli přemýšlení a námahy, informovat se o základní škole.
Základní škola má kromě získávání nových vědomosti také umožnit žákovi rozvíjet jeho schopnosti,
zájem vědomosti vstřebávat a samostatně vyhledávat. Základní škola zároveň do jisté míry formuje
osobnost dítěte, a může tak v mnoha ohledech ovlivnit jeho budoucí (nejen) profesní vývoj. Co můžete
od naší školy očekávat? Škola nabízí výuku s využíváním moderních metod, vstřícný přístup učitelů
a pěkné vybavení tříd. Ve všech učebnách prvního
stupně učitelé vyučují s pomocí interaktivních tabulí
a pro ně připravených výukových programů a učebnic. Škola nabízí žákům i něco „navíc“. Zařadili jsme
výuku angličtiny jako povinný předmět od první
třídy. Pro zvýšení pohybové aktivity dětí máme již
několik let vyšší počet hodin tělesné výchovy.
Na prvním stupni kromě exkurzí, školních výletů,
zájezdů do divadel, pořádají učitelé každoročně pro
žáky 4. a 5. ročníků sportovně - turistický týden s lyžováním.
Na druhém stupni zařazujeme kromě jiných předmětů komunikaci a keramiku. V prvním případě
si žáci prohlubují řečové a stylistické dovednosti
a samotná komunikace mezi žáky výborně působí
na kolektiv třídy. Keramika je vhodným doplňkem
jak výtvarné výchovy, tak praktických činností. Oblíbeným předmětem je počítačová grafika. Žáci si

vydávají svůj školní časopis. V rámci mezinárodních
výměnných a poznávacích pobytů se žáci naší školy
mohou podívat do družebního maďarského města
Ebes a každoročně pořádáme pro šesté ročníky relaxačně poznávací zájezd do Itálie popř. Chorvatska.
A jaké kroužky mohou děti navštěvovat? Horolezení, míčové hry a stolní tenis. Ale také například
anglickou konverzaci.
Velikou výhodou pro žáky naší školy je, že součástí
komplexu budov je i jídelna. Ta nabízí denně na výběr dva obědy a nyní již třetím rokem připravuje pro
žáky zdravé svačinky.
Chtěli bychom zájemcům nabídnout další variantu vzdělávání, podle které by bylo možné od
září 2016 vyučovat, bude-li zapsán dostatečný počet
žáků. Jednalo by se o třídu postavenou na programu
Začít spolu s rozšířenou výukou anglického jazyka.
Program Začít spolu klade důraz na aktivní spolupráci učitel – žák – rodič a v nemalé míře počítá i se
zapojením rodičů na chodu třídy. Anglický jazyk je
v tomto programu začleňován do běžné výuky, některé předměty jsou postaveny na bilingvní výuce
s rodilým mluvčím a to vše je přizpůsobeno věku
a znalostem dětí. V souvislosti s možností otevřít
tuto třídu si vás dovolujeme pozvat na besedu, o programu Začít spolu, vedenou paní Mgr. Věrou Krejčovou, PhD. (školitelkou programu), která proběhne
ve čtvrtek 7. ledna od 16.30 hod. v prostorách školy
(Švermova 401, Polička).
Zápis budoucích prvňáčků začne v pátek 22. ledna ve 14 hodin.
Na setkání u zápisu se těší učitelé 1. stupně a vedení školy.

Klub zdraví
Znáte určitě přísloví o chození s kůží na trh neboli
umění prodat své znalosti či schopnosti. Někdo má
kůži hroší, jen tak se ho něco nedotkne. Druhý je
zase nazýván línou kůží. Jindy zase nejsme ve své
kůži, necítíme se dobře. Nikdy ale nesmíme dát svou
kůži lacino. I když by nás někdy někdo chtěl z kůže
stáhnout zaživa, brrrr… Je to zvláštní obal těla lidí
i živočichů, má různou podobu a také různé nemoci.
Pokud budeme mluvit o lidské kůži, je to orgán, dokonce největší za všech, u dospělého člověka se blíží
ploše 1,6 až 1,8 m2. Má spoustu úkolů, nejen že tělo
odděluje od okolí, ale reguluje tělesnou teplotu, má
schopnost vstřebávat i vylučovat, je pružná a většinou i příjemná na omak.
Do lednového setkání Klubu zdraví jsme pozvali
odbornici na toto téma paní Jiřinu Lehockou, zdravotní sestru a lektorku Klubů zdraví. Poslechnout si
ji můžete 13. 1. od 18.00 hodin v horní místnosti SVČ
Mozaika. Jako obvykle bude připravena zajímavá
ochutnávka z vegetariánské kuchyně včetně receptů.
Tato pozvánka je první v roce 2016 a za tým Klubu
zdraví Polička vám všem přeji, aby byl v tomto přestupném roce pro vás naplněn každý z jeho 366 dní
vším, co vám pomůže nalézt skutečný smysl života,
co vám bude denně poskytovat radost z toho, že žijete právě v tomto čase, abyste prožívali láskyplné
vztahy s druhými lidmi a aby vás těšilo chodit do zaměstnání či školy nebo být v důchodu či na mateřské
dovolené. Zkrátka aby vás těšilo „být“. A aby tomu
tak bylo, tak určitě potřebujete, abyste byli zdrávi po
celých těch 366 dní letošního roku. Tak se pojďme
snažit společně!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová
Témata přednášek v roce 2016:
• 13. ledna: Kůže – Jiřina Lehocká, zdravotní sestra a lektorka KZ
• 10. února: Nachlazení a alergie – Č. Šťovíček,
B.Th., DiS.
• 9. března: 77 inspirací pro zdravý život - Roman
Uhrin, zakladatel Klubů zdraví

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

• 13. dubna: Síla přírodních léků – cibule a kurkuma – Č. Šťovíček, B.Th., DiS.
• 11. května: Alternativní medicína, možnosti a rizika – Jana Konečná, lektorka KZ
• 8. června: Společná procházka okolo Poličky –
při zastaveních - MUDr. M. Sílová
• 11. září: neděle: Výlet na Biodožínky do Country
Life, Nenačovice u Berouna
• 12. října: Anona ostnitá ze stromu graviola –
G. Slezáková, zdravotní sestra
• 9. listopadu: Česnek – chutný, zdravý, léčivý –
Č. Šťovíček, B.Th., DiS.
• 14. prosince: Vánoční posezení s písněmi a zdravými dobrotami
Místo a čas konání: SVČ Mozaika, nám. B. Martinů 85, Polička, začátek v 18.00 hod.
Aktuální program Klubu zdraví můžete vyhledat
rovněž na internetových stránkách http://policka.casd.cz/co-nas-ceka nebo na telefonním čísle:
737 820 318.
Upozornění: Témata i přednášející se vlivem okolností mohou změnit.

Slavné osobnosti Kraje Smetany
a Martinů - Svojanov
Slavná osobnost Svojanova
Alois Živný, kastelán
a malíř Vysočiny
Alois Živný se narodil před začátkem první světové války v roce 1914 v dědince
Lubě u Černé Hory na Blanensku. Do našeho kraje
přišel s bratrem Františkem na konci protektorátu,
kdy spolu provozovali chatu klubu českých turistů

si přál žít. Svojanov se v jeho obrazech stává útočištěm pro ty, kteří hledají klid a bezpečí. Sníh na jeho
plátnech jako kdyby hřál, drsná vysočina se sluní
v jiskřivém oparu. V jeho krajinách jsou zaklety stopy dávných poutníků i práce lidských rukou. Jeho
portréty zachycují lidskou duši. Malování mu bylo
útěchou i v nelehkých chvílích jeho života, kdy mu
STB umučila ve vězení dceru Marii.

Po dlouhých 51 let byl Svojanov neoddělitelně spojen se jménem Aloise Živného. Návštěvníci hradu
i sousedé z okolí jej měli rádi pro jeho životní moudrost a laskavou duši.

na Luckém vrchu. Na Svojanově se usadil v roce
1946, kdy si hrad pronajal za účelem provozování
restaurace a ubytování. Po znárodnění zde zůstal
jako kastelán, správce státního hradu. Své povolání zde vykonával až do odchodu do důchodu v roce
1979. Na hradě zůstal až do své smrti v roce 1997.
Malovat začal na počátku padesátých let minulého století. Do svých obrazů vkládal svoji lásku k místu, kde žil, a zachytil tak neopakovatelnou atmosféru hradu Svojanova a jeho okolí.
Mezi návštěvníky hradu přicházela i řada umělců
a pan Živný neměl nouzi o zasvěcené rádce či kritiky.
V jeho obrazech je zachycen laskavý svět, ve kterém

Soutěžní otázka: Jaké bylo původní povolání
pana Živného, kterému se v mládí vyučil?
Odměna: Autoři prvních dvou správných odpovědí obdrží od městyse Svojanova fotokopii obrazu
Svojanova od A. J. Venuta, zapomenutého českého
malíře a kněze, z roku 1815. Odpovědi zasílejte na
adresu nsauerova@policka.org do 15. ledna 2016.
Správná odpověď na soutěžní otázku – Slavné
osobnosti KSM – Sebranice
Proč v pověsti „o desenských babách“ byly báby
zatlučeny do sudů a valeny z kopce dolů? Protože
jim na hostině u Toulovce chyběly oříšky.
Autorem správné odpovědi je pan Jaroslav Prokop z Poličky. Výherce získává dárkový balíček
s upomínkovými předměty obce Sebranice. Gratulujeme!
Ing. N. Šauerová, Kraj Smetany a Martinů

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

Jak se žije
erasmákovi 2.
V minulém článku, kde jsem s vámi sdílela
první zážitky z mého života a studia v Holandsku, jsem slíbila, že příště napíšu o tom, jak je
to se vkusem Holanďanů. Moc nezáleží na věku
ani počasí, elegantně vybavené interiéry domů,
nazdobené předzahrádky a parapety jsou téměř
nutností. Lidé jsou tady přirozeně mnohem odvážnější, nebojí se experimentovat a zároveň vyloženě nevkusně oblečeného člověka lze potkat spíše sporadicky. Otázkou zůstává, kde se v nich bere
tolik vkusu, když pro ně neexistuje jediný den bez
kola? Dámy cestují do práce na svých Gazellách
(holandská značka kol) v lodičkách a minisukních. Holanďané jsou od přírody schopní vozit
na kole své děti do školky v neustávajícím dešti,
s deštníkem v jedné ruce, cigaretou ve druhé, ignorujíc veškeré světelné signály na křižovatkách
a předpokládajíc, že všichni ostatní (především
automobily) uhnou. V celém Holandsku je více
než 18 milionů kol a z toho jich je zhruba 500.000
každý rok ukradeno. Přes všechny tyto skutečnosti je zajímavé, že dopravní cyklistický guláš nějakým záhadným způsobem funguje. Řidiči jsou
ohleduplní, netroubí, a pokud jsou nervózní, tak
to většinou nedávají najevo.
Groningen je jedním z nejoblíbenějších měst
mezi studenty (každý pátý člověk ve městě je student) a, nejen díky tomu, je to město plné různých
kultur, náboženství a odlišných národností. Přesto se mi zdá, že v předvánočním čase na různých
kulturách a zvycích tolik nezáleží. Místní i cizinci
kupují vánoční stromy (které samozřejmě většinou dopravují do svých domovů na kolech), vánoční trhy lze o víkendu také navštívit a koledy jsou
z povzdáli slyšet skoro celý den. Mikuláš se tady
jmenuje Sinterklaas (St. Nicholas) a vlastně nikdo
neví, jestli je to vlastně Santa Claus, jeho příbuzný,
nebo úplně jiná osoba. Druhou sobotu v listopadu
místní sv. Mikuláš se svými pomocníky, tzv. černými Petry (Black Peters), přijíždí na lodi ze Španělska a poté následuje průvod městem. Stejně
jako český Mikuláš, i Sinterklaas přináší hodným
dětem malé dárky. Největší oslava se koná 5. prosince, kdy děti dostávají většinu svých dárků a na
Vánoce dostávají už pouze nějaké drobnosti od
Santa Clause.
Nedokáži posoudit přípravy na Vánoce a jejich
prožití v rámci typické holandské rodiny. Protože žiji a trávím většinu svého času se studenty
z různých koutů světa, mohla bych vám povyprávět o jejich vánočních zvycích, ale to se nezdá být
předmětem mého článku. Z mého pohledu se však
zdá, že Vánoce v Groningenu a Poličce nebudou tolik odlišné, jak by se dalo čekat…
- Bára-

Kardiaci zvou
ZO kardio Svitavy a Polička zve na lednovou
kondiční vycházku, kterou zahájíme v sobotu
23. ledna. Odjezd v 9.30 hod. do stanice Svitavy
zastávka. Sraz účastníků v 10.00 hod. u sportovní haly, kterou budeme mít možnost navštívit. Po
ukončení prohlídky vycházka v délce 3 km, kterou
přizpůsobíme počasí. Trasu kolem svitavských
rybníků zakončíme obědem.
V roce 2015 účastníci našich vycházek nachodili
celkem 4 420 km!
Všem našim členům, příznivcům, sponzorům,
Radě města Poličky, dopravní společnosti Zlatovánek a redakci Jitřenky přejeme hodně zdraví
a pohody v roce 2016.
Neseďte doma, příroda a organizátoři kondičních vycházek na vás čekají.
Za výbor ZO kardio Svitavy
Jan Pokorný
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CLIL
Projekt Evropská dimenze dalšího vzdělávání učitelů Gymnázia Polička je v plném proudu.
V rámci programu Erasmus+ jsem měl jako první
možnost absolvovat metodický kurz CLIL. Metoda CLIL (obsahově a jazykově integrované vyučování) představuje výuku, v níž část osnov je
realizována v jiném jazyce než mateřském. Tato
forma je podřízena obsahovému cíli předmětu
a je realizována učiteli nejazykových předmětů.
25. 10. – 7. 11. proběhl v anglickém Cheltenhamu kurz určený vyučujícím matematiky i jiných
přírodovědných předmětů. Nejprve jsme zavítali
do nádherných historických prostor Cheltenham
Ladies’ College. Po obecných informacích o metodě CLIL přišlo na řadu čtyřdenní soustředění
zaměřené na výuku matematiky, fyziky a biologie
v anglickém jazyce. Po odpočinkovém víkendu
(výlet do Cardiffu a Oxfordu) následoval dvoudenní kurz angličtiny, seznámení se systémem
vzdělávání na anglických školách či zatraktivnění výuky matematiky a fyziky. Program byl zakončen návštěvou školy v Malmesbury, kde nám
bylo umožněno sledování výuky.
Celý kurz byl bezchybně naplánován. Měl jsem
jedinečnou možnost poznat učitele z jiných evropských zemí a porovnat jejich pracovní podmínky a způsoby výuky. Zkrátka užitečně strávených 14 dní.
Ladislav Král,
Gymnázium Polička

Anglická
konverzace

Vzácná návštěva ve Střední škole
obchodní a služeb SČMSD Polička
Poslední listopadový den navštívila naši školu
poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga
Sehnalová, MBA. Naše spolupráce s paní poslankyní trvá již od jara, kdy žáci naší školy vyhráli v jí
zaštítěné mezinárodní soutěži Spotřeba pro život
svým časopisem a za odměnu jeli na návštěvu do
Štrasburku. Vzhledem k zaměření její činnosti na

spotřebitelské vztahy bylo setkání s ní podnětné
nejen pro žáky oboru Veřejnosprávní činnost, tedy
příští profesionální úředníky, ale také pro ty, kteří
studují obor Ekonomika obchodu a služeb.
Beseda se studenty proběhla díky vstřícnosti
pana starosty a paní místostarostky města Poličky,
kteří s námi besedovali také, v reprezentativním
prostředí zasedací síně městského úřadu, pro tuto
příležitost krásně připravené. Naši žáci si možná
nyní ani neuvědomili, jak výjimečnou příležitost dostali, nebo je ze začátku trochu svazovala
tréma a nezvyk vyjadřovat se na podobném fóru.
Komu se v patnácti nebo osmnácti letech povede
debatovat s člověkem, který ovlivňuje celoevropské předpisy a zákony? Debata se však postupně
rozproudila, studenti se snažili o dobré vyjadřování, nešlo jen o obsah, ale také o jazykovou formu
a spisovnou mluvu. Nakonec jsme se museli rozejít
z časových důvodů, nikoli pro nedostatek témat.

Na začátku byl nápad nebo spíše zájem některých rodičů poskytnout dětem, jejichž mozky dokáží vstřebávat informace velmi rychle a „méně
bolestivě“ než je tomu u nás dospělých, možnost
zažít si angličtinu s někým, pro koho je jazykem
téměř rodným.
Za účelem zjištění skutečného zájmu žáků, resp.
rodičů o anglickou konverzaci, proběhla na konci
loňského školního roku ve všech třídách anketa.
Zájem předčil očekávání. Bylo rozhodnuto, anglická konverzace po prázdninách bude! Bude
Říká se „Zlaté české ručičky“ a o tom se mohli
formou kroužku jedenkrát týdně a hodiny lek- přesvědčit všichni ti, kteří navštívili 11. listopadu
tora budou placeny rodiči, tak jak je tomu i u ji- Tylův dům. SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička se
ných zájmových aktivit. Lektorkou bude Dorota
rozhodla soutěž v účesové tvorbě a líčení uskutečMadejska-Stansbury. ZŠ Na Lukách poskytne
nit za podpory městského úřadu, tentokrát v prozázemí – učebnu.
storách Tylova domu na počest 750. výročí založení
Na konci září letošního školního roku se sešli
města Poličky. Naším cílem bylo také přiblížit obyrodiče spolu s paní lektorkou a panem ředitelem, vatelům našeho města a okolí tvorbu žáků oboru
dořešily se organizační věci a od října se mohlo
Kadeřník a Kosmetické služby v naší škole.
začít, a také se začalo. Žáci byli rozděleni do čtyÚkolem soutěžících bylo vytvořit účes a líčení na
řech skupin podle věku, tři skupiny pro I. stupeň
téma „Čtvero ročních období“. Všichni, kdo se přišli
a jedna skupina pro II. stupeň. V každé skupince
podívat na soutěžící a podpořit je, mohli obdivovat,
je 8 – 10 žáků.
jak pod jejich rukama vznikají díla inspirovaná
Po prvních seznamovacích hodinách, vzájem- krásami všech těchto ročních období. Soutěž zaném „sednutí si“ a dvou měsících konverzací lze
hájili studenti naší školy a poté předali slovo paní
říci, že obě strany jsou spokojeny. Žáci II. stupně
ředitelce Mgr. M. Klimešové a následně místostaoceňují možnost pravidelného opakování znalos- rostce města Poličky paní M. Kučerové.
tí získaných během povinných hodin angličtiny
Během celé soutěže byli soutěžící pod dohlea především možnost slyšet a zažít angličtinu
dem zkušených hodnotitelů, mezi kterými zasedli
mluvčího, téměř rodilého. Žáci I. stupně, zejmé- - J. Syllte (předseda asociace Fisy, manažer vizážisna ti nejmenší (2. a 3. třída), se těší na hry, do- ty slavných osobností P. Filandra), I. Holmanová
(manažerka salonu Praha a odborná hodnotitelka),
plňovačky a další zábavné aktivity, samozřejmě
R. Procházková (kadeřnice) a E. Wolfová manažerv jazyce anglickém. A co na to paní lektorka? „Je
ka kosmetiky Regina).
to pro mne nová zkušenost a s aktivitou dětí jsem
Vážíme si toho, že pozvání opět přijala i L. Báčospokojená.“
Nezbývá, než všem, žákům i paní lektorce, po- vá (vedoucí kanceláře krajské hospodářské komory
přát hodně zdaru při dalších hodinách konverza- pardubického kraje) a M. Mařáková (majitelka M-Salonu ve Svitavách). Pozvání přijala také partnerce!
- mk - ská škola ze Znojma.

Paní poslankyně všechny udivila svým naprosto přirozeným způsobem jednání a vyjadřování,
schopností přímo, jasně a naprosto srozumitelně
mluvit o nejsložitějších otázkách současnosti.
Dokázala nám v krátké chvíli objasnit mechanismus jednání, cesty zrodu zákonů a cestičky,
které ve vší počestnosti musí politik zvládat, aby
mohl být prospěšný své zemi při respektování
evropského rozměru. Studenti velmi ocenili její
přístup k nim jako k rovnocenným partnerům.
Paní poslankyně se při své činnosti zaměřuje na
prospěch všech občanů a nejvíce si cení svého
úspěchu při prosazování vyšší bezpečnosti na
silnicích – v budoucnosti bude díky jejímu úsilí
ve všech automobilech, nejen těch drahých, zařízení spolupracující se záchranným systémem.
V současné době se věnuje u nás často diskutovanému problému dvojí kvality výrobků, pro
tzv. západní a tzv. východní trhy. Mluvili jsme
o rozdílech v názorech politiků nejen podle politické, ale i místní, nebo spíše geopoloitické příslušnosti, o otázce migrace a bezpečnosti. Zkrátka, nevyhnuli jsme se žádnému tématu a nezažili
ani převádění otázky někam jinam, aby bylo jednodušší odpovídat. Paní poslankyně zodpověděla i všetečné otázky týkající se jejího soukromí.
Myslím si, že jsme se setkali s velmi pracovitým člověkem, který má mnoho znalostí a nadhled. Snažila se nám vysvětlit, že všechno má
spoustu souvislostí a že v celoevropském a světovém rozměru jednoduchá a rychlá řešení, která
by vyhovovala všem, neexistují. Beseda se setkala s příznivým ohlasem našich studentů. Ti také
projevili zájem o další podobná setkání. Věřím,
že je dokážeme zorganizovat, nás budou motivovat k poznávání, pomohou k nalézání sebevědomí a pohotovosti a budou otvírat naše někdy
příliš úzké obzory.
Za Střední školu obchodní a služeb SČMSD,
Polička
Mgr. Milena Klimešová, ředitelka školy

Studenti SŠ obchodní a služeb
soutěžili v Tylově domě
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Na prvním místě se v účesové tvorbě umístila
Ludmila Pražanová, druhé místo získala Marie
Vašková, třetí místo Andrea Voleská. V kategorii
líčení obsadila první místo Anežka Duchoňová Znojmo, druhé místo Žaneta Jašková, třetí místo
Nela Pavlíková. Cenu za první místo v účesové tvorbě si odnesla i studentka oboru Vlasová kosmetika
Ecatarina Turcanu.
Nejlépe umístění žáci z každé kategorie obdrželi
od J. Syllteho Certifikát pro přímý postup do finále mistrovství republiky soutěže Koruna kreativity
v Praze a byli jím pochváleni za kreativitu a dobré
řemeslné zvládnutí zadaného tématu. Uznání takového odborníka všechny velmi potěšilo a motivovalo k přípravě do dalších soutěží.
Příjemnou atmosféru obohatilo vystoupení žáků
ze střediska volného času Mozaika pod vedením
paní Kateřiny Sobolové, kteří nám zatančili zumbu,
a také pěvecký výstup v podání A. Šraitrové, žákyně
naší školy.
Na závěr patří poděkování sponzorům - J. Syllte
a I. Holmanová, SAPO – Sládek, Goldwell, Schwarzkopf, Regina, Ryor.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli a pevně věříme, že se v příštím
roce opět setkáme v těchto krásných prostorách Tylova domu a přivítáme diváky z řad veřejnosti.
Učitelky ODV Irena Přiklopilová,
Olga Fučíková

Zprávy z Charity
Nejsou Vánoce bez svátku Tří
králů a už 15 let není Charita bez tříkrálové koledy. Letos jsme v Poličce
připravili vpád košilatých koledníků na sobotu 9. ledna 2016. Začne
opět v 9 hodin ráno průvodem vedeným třemi králi na koních na společné požehnání
panem farářem na náměstí Palackého před radnicí.
K vjezdu královského průvodu do náměstí, zazní
královské fanfáry Small Bandu, který koledníky
také hudebně doprovodí a lidem pro radost zahraje
několik vánočních koled. Odtud bude koleda pokračovat po domácnostech Poličska cca až do 13 hodin.
Tentokrát bude tato jízda zároveň vzpomínkou na
našeho „prvního“ krále, pana Jandla, který s námi
Tříkrálovou sbírku jezdil 7 let.
Na základě připomínek z minulého roku chystáme jednu novinku – „mobilní tříkrálovou jednotku“.
Ta bude v pohotovosti od 13 do 17 hodin, připravena
vyrazit na koledu na telefonické zavolání. Každý rok
se nám totiž odpoledne ozývali lidé se „stížností“, že
k nim koledníci ještě nedorazili, ačkoliv je očekávají. Víme, že nejsme schopni zaručit, aby koledující
skupinky bezchybně prošly určený úsek. Dost často se pohybují v méně známé části Poličky, kde se
nevyznají v systému domů, bytů, vchodů či zvonků,
nebo prostě na někoho zapomenou. Ale nedělají to
schválně. Proto chceme zkusit tuto nabídku pro ty,
kteří budou tímto nedopatřením o tříkrálové koledování ochuzeni.
Pokud jste z Poličky, chcete tříkrálové koledníky, a ti k vám v sobotu 9. 1. do 13 hodin nedorazí
sami, můžete mezi 13 až 17 hodinou zavolat na tel.
731 598 898. Koledníci přijdou chybu napravit.
A na co je letošní Tříkrálová sbírka určena? Bude
rozdělena na vybavení a nájem místnosti pro asistované kontakty rodičů s dětmi střediska Šance pro
rodinu, na zakoupení automobilu pro zabezpečení
terénní služby pro seniory (Charitní pečovatelská
služba a Osobní asistence), na částečné pokrytí nákladů domácí hospicové péče - její materiální vybavení, osobní náklady na odborníky (lékaře, psychoterapeuta), které nelze hradit z plateb zdravotních
pojišťoven. Dále výtěžek použijeme na pořízení
nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek
(elektrická polohovací lůžka) a na přímou pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička, případně na humanitární pomoc. Tradičně přispějeme
také na humanitární projekty v Indii.
Děkujeme vám všem, kdo se chystáte tříkrálové
koledníky přijmout a přispět do pokladničky. Za posledních 15 let jste to byli také vy, dárci Tříkrálové
sbírky, kdo poličskou Charitu postrčili kupředu.

Změna adresy konzultovny
Od 1. ledna se v Litomyšli mění sídlo kozultovny
Občanské poradny Oblastní charity Polička. Bude
sídlit v klubovních prostorách Nového kostela
v Litomyšli, ul. Moravská 1222. (úřední hodiny: út
13.00 – 16.00 hod., tel. na objednání: 461 723 758,
731 604 683). Poradna v Poličce funguje beze změny.
Dům pro Charitu, sbírka pokračuje
V srpnu vyprázdněné sbírkové konto na Dům pro
Charitu, určené na opravu a splácení třetího charitního domu Vrchlického č. p. 10, už zase opustilo
nulu. V prosinci jsme sbírce dali nový impuls distribucí dopisu do všech domácností na Poličsku s prosbou o opakování podpory.
„Nechceme lidi otravovat opakovanými žádostmi, ale jsem svědkem, jak intenzivně během roku
a zvlášť v jeho závěru jiné neziskové organizace
rozesílají podobné žádosti, a rozhodli jsme se nedat. Možná nejsme tak věhlasní, možná neděláme
tak atraktivní práci v tak nebezpečných oblastech. Zato jsme tady a sloužíme lidem zde, často
v podmínkách, jejichž zlepšení si musíme také
sami vydupávat ze země,“ řekla Markéta Šafářová,
ředitelka Oblastní charity Polička. „Budeme rádi,
a skutečně nám pomůže, když nám i dál zůstanete
věrni a občas přispějete na dárcovské konto „Dům
pro Charitu“.
Č. ú. sbírkového konta je: 366 304 329/0800.
(Bližší informace ke sbírce Dům pro Charitu najdete
na www.policka.charita.cz)
Štěpánka Dvořáková

Aby nebyl
nikdo sám
A je to tady! Rok 2016 začal. Všem poličským
důchodcům přejeme pevné zdraví, štěstí a radost
ze života.
I letos pro vás bude výbor MO SDČR připravovat mnoho atraktivních zájezdů, vycházek, besed,
kulturních i sportovních akcí i přátelských setkání. Celý tematický plán spolu s volbou výboru
a komisí budeme schvalovat 14. února od 14 hod.
na naší všeplenární schůzi v Tylově domě. V lednu,
kromě zasedání výboru a sletu vlaštovek, vás zveme 21. ledna od 14 hod. do jídelny Starohradská
na besedu s Policií ČR a Městskou policií Polička.
Téma bude jistě zajímavé – jak pomáhat a chránit
naši bezpečnost. Do té doby se mějte pohádkově.
Předseda MO SDČR,
Ivan Chudý

MUDr. Haman
oznamuje
Již delší dobu společně se sestrou Marketou
Pavlíčkovou vidíme, že naše ordinace je prostorově nevyhovující především z důvodu malé místnosti pro sestru. Proto jsme se rozhodli ordinaci
přestěhovat o poschodí výše, tj. do 2. patra vlevo
nad zubní ordinaci MUDr. Marty Kučerové.
Přístup do ordinace zůstane bezbariérový –
plošina u schodů při hlavním vchodu do budovy
a výtah v pravé části polikliniky. Prosím, abyste se
nebáli těchto možností využívat.
Nová ordinace bude mít samostatnou čekárnu.
V sesterně přibude zdravotní lůžko a odběrové
křeslo. Tím rozšíříme nabízené služby pro pacienty například o možnost podávání infuzí.
V nových prostorách budeme ordinovat od
1. února 2016. Ordinační doba se nemění. Aktuální
informace o chodu ordinace včetně plánovaných
dovolených naleznete na www.ordinacehaman.cz.
Vážení pacienti, věřím, že změnu přijmete s pochopením a zachováte nám důvěru i nadále. Děkuji
vám.
MUDr. Jaroslav Haman

Počítačový kurz po duševně nemocné
S trochou nadsázky lze říci, že „kdo v současnosti
neovládá počítač, ten jako by nebyl“. Středisko Otevřené dveře Oblastní charity Polička si je této skutečnosti vědomo, a proto pro své klienty uspořádalo
na podzim kurz základů práce s počítačem.
Komunikovat s přáteli pomocí facebookového
profilu, poslechnout si oblíbenou hudbu, stáhnout
fotografie, přečíst nejnovější zprávy, nakoupit zboží
všeho druhu, zkontrolovat si účet pomocí internetového bankovnictví, zjistit odjezd autobusu, provozní dobu úřadu nebo si hledat zaměstnání. Takový je
jen stručný výčet činností, jimiž může počítač lidem
dobře posloužit. Pod jednou podmínkou. Musí ho
umět ovládat. To byl i hlavní cíl kurzu, který v Otevřených dveřích probíhal od poloviny září do konce
listopadu a zahrnoval 10 lekcí, každou v délce 2 vyučovacích hodin.
Skupinku sedmi statečných kurzovníků vedl trpělivý, vstřícný a Charitou léta ozkoušený „ajťák“
Jaroslav Zavoral, který dokáže taje a zapeklitosti
počítačového světa srozumitelně vysvětlit a vše
Firma KOH-I-NOOR PONAS, s. r. o. byla nomipotřebné přeložit do řeči obyčejných smrtelníků.
nována mezi prvních deset nejlepších společnosÚčastníci se s počítačem a internetem seznamovali
tí v Pardubickém kraji u příležitosti 12. ročníku
krok za krokem, od samotných základů. Dozvěděli
prestižního ekonomického žebříčku Štika českého
se, co představují ikony na monitoru, IT názvosloví
byznysu. Žebříček založila společnost Coface Czech
a terminologii, druhy PC, základní informace o PC
v roce 2005. Je unikátní tím, že v celkovém hodnovirech a (samozřejmě) nepřeberné možnosti využití
cení nehraje žádnou roli velikost podniku a na předinternetu.
Kurz se těšil hojné účasti frekventantů, kteří mu- ních místech se tak, po prvotní kvalifikaci, mohou
umístit i méně známé menší firmy. Hodnocení navíc
seli své nově nabyté znalosti a dovednosti prokázat
není zároveň zatíženo žádnou individuální volbou,
v závěrečném testu. Kromě vlastního know-how
opírá se jen o objektivní ekonomické ukazatele. Na
a osvědčení o absolvování si nakonec odnesli i malý
základě těchto ukazatelů se firma KOH-I-NOOR
dárek na památku.
PONAS, s. r. o. umístila na 1. místě v rámci ParduUspořádání první akce tohoto typu by ale nebylo
možné bez finanční podpory Zdravotně sociální ko- bického kraje.
Slavnostní gala večer s vyhlášením vítězů promise města Poličky, která Otevřeným dveřím plně
běhl 22. října 2015 v historických sálech Kláštera
pokryla náklady celého počítačového kurzu.
minoritů sv. Jakuba v Praze. Slavnostního vyhláše„O počítačovém kurzu pro naše klienty jsme
ní byl přítomen generální ředitel společnosti KOHv Otevřených dveřích uvažovali už dávno. Až nyní
jsme na něj ale získali peníze a i časově se nám dob- -I-NOOR holding Ing. Vlastislav Bříza a statutární
ředitel společnosti KOH-I-NOOR MACHINERY
ře hodil do ročního plánu střediska. Klienti si kurz
moc pochvalovali a mají zájem o jeho pokračování, Ing. Robert Záboj, MBA.
Tímto chci poděkovat i Městskému úřadu v Poličkde by mohli své dosavadní znalosti ještě prohloubit. Zda a kdy budeme v počítačovém kurzu pokra- ce za vstřícnou spolupráci.
Ing. Robert Záboj, MBA
čovat, zatím nevíme,“ vysvětluje na závěr Štěpán
jednatel společnosti
Plecháček, vedoucí služby.
KOH-I-NOOR PONAS, s. r. o. Polička
Jana Dobrovolná

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

Štika českého
byznysu
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Z činnosti
DPS Penzion

Zprávy z Masarykovy školy

Adventní čas není jen příprava na vánoční svátky, doba čekání, ale také čas pro setkávání s blízkými. A o setkávání to bylo i u nás v DPS „Penzion“.
Literární kavárnička byla věnovaná tajemným
postavám adventu. Svatá Barbora, Mikuláš, andělé, čerti, svatý Ambrož, Lucie – postavy, které
se jako nit vinou adventním obdobím. Také jsme
si připomněli zapomenuté zvyky – Klempera,
Toma, Baby, Kališi a postavy hrůzné jako Perchta, čarodějnice, Meluzína. Ano i tyto postavy

vystupují v adventním čase, dokonce i na Štědrý
den. Senioři si připomněli dobu, kdy se sousedé
setkávali při dračkách a poslouchali strašidelné
příběhy lidových vypravěčů. Vánoční koledy si
senioři zazpívali s pěveckým kroužkem Poupata
při zdobení stromečku a nechyběla ani Mikulášská zábava. S kulturním programem vystoupily
děti z MŠ Rozmarýnek a nadílku přinesl Mikuláš
s Andělem a čerty. K poslechu i tanci zahrál pan
Hladík, pan Otepka a zazpívala paní Andrlíková.
Mezi seniory v předvánočním čase zavítaly také
děti z Mozaiky s hudebním pořadem. Penzionem
zněly flétničky a senioři si s dětmi také zazpívali
koledy. Daruj úsměv, představení s kouzelníkem
Jiřím Krejčím a imitátorem Václavem Faltusem se
seniorům moc líbilo. Při kouzlení panovala mezi
seniory skvělá nálada a jejich spolupráce s kouzelníkem Jiřím Krejčím byla dokonalá. S imitátorem
Václavem Faltusem si diváci připomněli herce současnosti i minulosti a také známé politiky. Atmosféra byla výborná. Děkujeme firmě Nacko Group,
která projekt finančně podpořila. Výrobky seniorů
byly v prosinci vystaveny na vánoční výstavě v Kamenci a Sádku. Senioři se během roku vzdělávají,
cvičí, tančí, zpívají, besedují, cestují, malují, tvoří
z hlíny, trénují si paměť… Je toho mnoho, každý si
může dle svých zájmů vybrat. Jsme rádi, že o činnosti v DPS „Penzion“ je zájem a těšíme se na vás
i v roce 2016.

Pozvánka DPS
Penzion
6. 1. Literární kavárnička – Italo Calvino – Italské pohádky. Začínáme ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
13. 1. Hudební pohlazení – hudební vystoupení
Šárky Vavřinkové z Hradce Králové. Začínáme ve
14.00 hod. v jídelně. Vstup zdarma.
20. 1. Prevence dluhů – Problematika finanční gramotnosti, podomní prodejci, nevýhodně
uzavřené smlouvy či předváděcí akce a takzvaní šmejdi. Lektoři semináře – příslušníci Police
České republiky a zaměstnanci obecně prospěšné
společnosti MOST PRO. Dozvíte se, jak se účinně
proti těmto, ale i dalším nástrahám bránit. Od
14.00 hod. v jídelně DPS „Penzion“. Kampaň proti
dluhům pořádá Pardubický kraj. Každý účastník
obdrží protidluhovou brožuru. Vstup zdarma.
28. 1. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
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Na naší škole proběhla školní
kola olympiád v dějepise a českém
jazyce. Dějepisná byla zaměřena
zejména na Karla IV. a na události
spojené s jeho osobností. Školního kola se zúčastnilo 17 žáků
8. - 9. ročníků. Konečné pořadí: Eliška Soukalová
9. A, Richard Vrátný a Adam Neumaister oba 8. A.
Olympiáda v českém jazyce byla zaměřena na gastronomii, žáci pracovali s jídelním lístkem. Z celkového počtu 29 účastníků 8. - 9. ročníků postoupily
do okresního kola Markéta Tocháčková a Kristýna
Sauerová z 9. A.
Sportovní soutěže přinesly 3. místo florbalistů
v okresním kole 8. - 9. tříd. 2. místo v oblastním
kole futsalové školní ligy a žáci I. stupně si vyzkoušeli šplh o tyči, kde se na prvních místech umístili:
Žahour, Stodolová 2. třída, Jelínek, Jánová 3. třída,
Beneš, Karlíková 4. třída a Valouch, Šlosrová z pátých tříd.
V sobotu 5. 12. 2015 vybraní žáci naší školy absolvovali v Brně prestižní mezinárodní jazykovou
zkoušku KET for Schools, kterou pořádá jazyková
agentura Cambridge P. A. R. K. Zkouška se skládala
ze tří částí - speaking, reading and writing a listening. Výsledky budou zveřejněny v lednu 2016.
Již několikátý rok žáci naší školy absolvují gastronomický kurz týkající se přípravy pokrmů, který probíhá na SOU a SOŠ Polička. V říjnu například druháci vařili s Medvídkem Pú. Popřemýšleli o zdravé

skladbě jídelníčku, roztřídili základní potraviny dle
jejich původu a vyzkoušeli si bezpečné zacházení se
základními kuchyňskými nástroji. Upekli a nazdobili perníčky, připravili zdravou zeleninovou svačinku, zajímavě poskládali ubrousky a ve skupinkách
pěkně prostřeli stůl. V listopadu a prosinci si vaření
užili třeťáci, čtvrťáci a páťáci. Prvňáčky čeká vaření v březnu. Vlastnoručně připravený pokrm malí
kuchtíci vždy s chutí snědí.
4. C prošla projektem Moudrost stromů. V tomto
projektu žáci spolupracovali s rodiči. Prošli si zajímavými exkurzemi, výrobou keramických krmítek.
Seznámili se s knihou, Škola malého stromu, poznávali plody, šišky a listy stromů, které nasbírali v místním parku.
Od druhého pololetí by měl být na naší škole otevřen nový kroužek Scrabble.
Týden před vánočními prázdninami je tradičně
věnován vánoční sportovní třídě, kdy 2. - 6. třídy
měří své síly ve vybíjené a fotbale. Čtvrteční odpoledne vyplní souboje 9. ročníků a učitelů. Letos byly
zvoleny dva netradiční sporty: badminton a florbal.
Badminton byl jasnou záležitostí smíšených učitelských párů. Florbal byl o poznání vyrovnanější, učitelé se radovali z výhry 8:6.
Parlament na páteční dopoledne připravuje společnou besídku, kde se představí žáci v karaoke,
v dovednostech, které souvisejí s jejich hudebním
nadáním. Letos se chystá řada překvapení.
Mgr. Ludmila Haraštová

SŠ obchodní a služeb SČMSD,
Polička v Anglii
V období 21. – 26. 10. 2015 se vybraní žáci naší
Třetí den dopoledne probíhala další výuka anglicškoly účastnili jazykově-vzdělávacího pobytu v An- kého jazyka a poté vyučující předávali žákům certiglii „Pojďme se zdokonalit v jazycích a dovednos- fikáty. Odpoledne jsme jeli do města Brighton, kde
tech“ na základě projektu Výzvy č. 56 z programu
jsme navštívili Pier s mnoha atrakcemi, hracími auOPVK. Pobyt nám zprostředkovala cestovní kance- tomaty a občerstvením. Podívali jsme se do centra
lář KO-Tour Polička.
a hlavně do oblíbeného nákupního centra Primarku.
Cesta trvala skoro celý den. Přes Německo, BelPoslední den, v neděli, jsme se ráno všichni sbalili
gii, Francii jsme dorazili do Calais, kde jsme museli
a po snídani se loučili. Odjíždělo se do Londýna, na
absolvovat kontrolu dokladů, a byli pak přepraveni
který jsme se všichni těšili.
trajektem přes kanál La Manche do Doveru v Anglii.
Po příjezdu jsme si prohlédli známý Big Ben, LonByli jsme ubytováni v městě Hastings, v historické
don Eye a Tower Bridge. Viděli jsme typické londýnviktoriánské budově s výhledem na kanál La Man- ské telefonní budky a dvoupatrové autobusy.
che. Hotel působil příjemným dojmem i zaměstnanNásledovala procházka pod „londýnským okem“
ci byli milí. První den jsme absolvovali rozřazovací
k britskému muzeu, kde jsme našli z každé země
test, podle kterého jsme byli rozděleni do skupin. různé artefakty. Dále jsme navštívili BuckinghamNásledovala procházka městem Hastings a jeho pa- ský palác, kde sídlí královna Alžběta II. se svojí romátkami s anglickou průvodkyní Isabelou.
dinou. Poté místní park a nedaleko od něj jízdárnu,
Druhý den dopoledne probíhala výuka anglické- kde probíhala rytířská utkání. Viděli jsme i kostel,
ho jazyka. Ta byla velmi zajímavá a zábavná. A to
kde se brali Kate s Williamem a kde probíhaly křtinejen díky sympatické, hodné paní učitelce Natashe, ny jejich potomků. Také jsme zahlédli dům ministra.
ale i náplni. Natasha se nám plně věnovala, na veš- Večer jsme absolvovali plavbu parníkem s krásným
keré dotazy odpověděla a snažila se nám vše pečlivě
výhledem na osvětlený Big Ben, London Eye a Tovysvětlit. Nejdříve jsme se všichni představili, řekli
wer Bridge. Když jsme z parníku vystoupili, po mosněco o sobě a své rodině a poté se věnovali pracov- tě Tower Bridge jsme přecházeli.
ním listům, které nám Natasha rozdala. Probírali
Navštívili jsme i Piccadilly Circus, známý dopravjsme školní oblečení, jaké se nosí u nich v Anglii
ní uzel a náměstí v Londýnském obvodu Westminsa jaké se nosí u nás. Dále také různé aktivity lidí. Za- ter, kde jsme nakoupili plno suvenýrů a dárků.
hráli jsme si i tzv. šibenici, ale v anglickém jazyce.
Příjemně strávený den jsme zakončili pod londýnNatasha na nás byla velmi hodná a bylo fajn mluvit
ským okem, kde na nás čekal náš autobus. I když se
s rodilým mluvčím.
některým nechtělo, museli jsme se rozloučit s krásOdpoledne proběhla prohlídka hastingského mu- nou Anglií a vrátit se domů. Celý pobyt nám ukázal,
zea, rybího muzea a dalších památek.
že studium cizího jazyka člověku otevře svět, a věříByli jsme i na čaji o páté. Byl to neuvěřitelný zá- me, že naše zkušenosti nám pomohou jak při výuce,
žitek. Paní, která nás pohostila, byla kamarádská
tak nás povzbudí k dalšímu poznávání a cestování.
a upovídaná. Naučila nás přesný postup pití čaje
Chtěli bychom poděkovat cestovní kanceláři KOo páté, správné sezení a podávání dezertu. Nejdříve -Tour Polička, zejména panu řediteli L. Cackovi, za
do hrníčku dáme cukr, poté nalijeme čaj a nakonec
skvělou spolupráci a organizaci pobytového a vzděpřilijeme mléko. Také nás naučila, jak si k čaji o páté
lávacího zájezdu.
připravit dezert. Obyčejný muffin, rozřízneme
Více na www.souobchpolicka.cz
v půlce. Natřeme marmeládou, lžičkou nabereme
šlehačku a vyklopíme na to. Přesněji se vyklopení
Lucie Bednářová, studentka 2. AN
říká „flop“. Čaj o páté jsme si zpříjemnili tancováobor Vlasová kosmetika,
ním. Toto odpoledne jsme si opravdu užili.
Ing. Marcela Mrázová, zástupkyně ředitelky

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

SOŠ a SOU Polička před závěrem roku
Se závěrem roku často přichází bilancování
uplynulého. Ne jinak tomu bylo i na SOŠ a SOU
Polička. Ohlédneme-li se na samotný počátek
školního roku 2015, přivítalo nás školní zázemí
poněkud rozpačitě, místo ladně upraveného okolí – staveniště. To se ale v průběhu září a října napravilo a učitelé i žáci se mohli při cestě do školy,
ale i při pobytu v budově samotné, cítit bezpečněji. I za těchto podmínek probíhala výuka v plném
rozsahu. Praktických služeb cateringu notně využívaly instituce při pořádání rautů, oslav, dožínek aj. již od počátku září.
Babí léto strávila vybraná skupina studentů
gastronomického oboru a oboru Kuchař-číšník na
výměnné stáži ve francouzském městečku Pithiviers. Praxe poličských studentů probíhala v úzké
spolupráci s tamějšími studenty obdobné specializace. Zde měli ojedinělou možnost vyzkoušet si
přípravu a následné servírování typických francouzských pokrmů v rámci působení ve školní
kuchyni nebo v restauračním zařízení. Odměnou
za zvládnutou práci i za překonávání jazykové bariéry jim bylo „výletničení“ po krásách francouzského okolí, včetně poznávání Paříže. Ve stejném
čase proběhla také odborná exkurze po exkluzivních hotelových zařízeních (brněnské hotely
Grand a Royal Ricc). Třemi týdny praxe v italské
škole Scuola REGIONALE di Ristoracione della
Romagna ve městě Cesenatico obohatili svá školní léta studenti oboru gastronomického. Poznatky
a dovednosti české kuchyně porovnávali s kuchařským uměním Italů a zároveň zde rozšiřovali
své dovednosti, tolik potřebné pro budoucí vlastní
uplatnění na trhu práce.
Nezapomněli jsme ani na každoroční vzdělávací
tradice v podobě kurzů. Žáci úspěšně absolvovali
kurz sommeliérský, carvingový (umělecké vyřezávání z ovoce a zeleniny), barmanský, teatenderovský a v současnosti tolik oblíbený kurz baristický. Díky těmto kurzům a jejich následnému
rozvíjení při školním praktickém cvičení se naši
žáci s přehledem umísťují na předních příčkách

750 tváří Poličky
našlo své místo
Projekt k výročí založení města s názvem „750
tváří Poličky“, tedy obraz o velikosti 7,5 x 1 metr
se 750 portréty se natrvalo přestěhoval z městské
knihovny do prostor poličského městského úřadu.
Dílo bylo umístěno v 1. patře budovy a je k dispozici ke zhlédnutí všem, kteří mají zájem. Projekt
tedy bude i do budoucna přístupný veřejnosti tak,
jak si to jeho autor, Jaroslav Mareš představoval.
I ten, kdo dílo pečlivě prohlížel a zkoumal, najde
při novém prohlížení zase někoho nového, objeví
své další přátele či známé.
„750 portrétů v jediném velkém obrazu má
připomenout rozmanitost lidského společenství
města. Mozaika tváří zahrnuje všechny věkové
kategorie (mezi nejmladším a nejstarším portrétovaným je věkový rozdíl 97 let) stejně jako
nekonečnou řadu profesí a zájmů, které portrétované charakterizují. Tak jako každá tvář Poličky
patří konkrétnímu člověku s konkrétním jménem
a osudem, tak i na tomto obrazu je každý portrét
představen jménem a dalším stručným údajem
o fotografovaném. Vedle výtvarného díla tak
vznikl důležitý dokument, který by měl budoucím generacím připomenout, jací jsme byli v roce
2015,“ tak komentuje dílo právě autor projektu Jaroslav Mareš. Počet portrétů je inspirován počtem
let od založení Poličky Přemyslem Otakarem II.
Jaroslav Mareš přizval ke spolupráci čtyři fotografy: Pavla Váchu, Evu Křivkovou, Radima Hromádku a Simonu Tumovou.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

gastronomických soutěží a přehlídek. Za zmínku
určitě stojí barmanská a baristická soutěž, která
se konala v listopadových dnech v Mariánských
Lázních. Pod vedením paní učitelky Marie Škaroupkové, zde získal Dominik Prouza 1. místo
a cenu za nejlepší techniku při barmanské práci.
Mezi vynikajícími připravovateli kávy – baristy
stanula Hana Kösslerová na příčce druhé. Poslední jmenovanou uvádíme znovu, tentokráte
jako vítězku poličské soutěže Mladý barista. Ta
se konala 8. prosince ve Spolkovém domě Jordán
a proběhla pod záštitou Jany Pernicové, náměst-

kyně hejtmana Pardubického kraje. Hana Kösslerová zde s přehledem porazila brněnskou kávovou
konkurenci a obdržela vítězný titul. Druhé místo
zůstalo také na poličské škole, a to díky Martině
Vodvárkové. Gratulujeme! Gratulace a poděkování patří i jejich učitelce OV paní Aleně Stokláskové.
A protože SOŠ a SOU Polička vzdělává studenty
i v oblasti ekonomické a marketingové, zúčastňují
se studenti pravidelně veletrhů fiktivních firem.
Letos si z Vysokého Mýta přivezl druhý ročník nástavbového studia první místo za design vizitky
jejich FF Joker, s. r. o. Porotce zaujala tato firma
i po stránce obchodování a prezentace v rodném
i anglickém jazyce, upoutal profesionální vzhled
stánku i slogan. Z celkového počtu 17 firem si Poličští odvezli 7. místo. A tím bychom výčet aktivit
školy mohli ukončit, mnohé se podařilo, mnohé
mohlo dopadnout lépe, ale tak už to prostě bývá…
Do nového roku 2016 přejme škole zodpovědné, úspěšné a aktivně se vzdělávající studentstvo
a spoustu zajímavých studijních i pracovních příležitostí. Vám všem hodně zdraví a neubývající
síly na vše, co nás v životě ještě čeká…
Za SOŠ a SOU Polička, J. Boháčová
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Nabídka volného pracovního místa
Pracovník v sociálních službách – pečovatel/ka

Náplň práce:
• provádění pečovatelských služeb v přímé péči u klienta (seniora), např. nákupy,
• úklid domácností, praní prádla, provádění osobní hygieny,
dovážka obědů do
• domácnosti, apod.
Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny B (osobní automobil) - uchazeč/ka
musí být aktivní řidič/ka (podmínka)
• kvalifikační kurz pro prac. v sociálních službách – přímá péče
• znalost práce na PC (MS Office - Word, Excel)
• zdravotní průkaz, odpovídající zdravotní stav k pracovní náplni
• bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží se před podpisem prac. sml.)
• zodpovědný přístup k práci, důslednost, obětavost
• komunikativní a společenský přístup zejména k seniorům
• výhodou je praxe - již vykonávaná práce v sociální oblasti
Pracovní doba:
plný pracovní úvazek (40 hod./týden), pondělí – pátek od
7.00 do 15.30 hod., (1x za 7 týdnů odpolední směna: 10.30 –
19.00 hod. a víkendová služba).
Zaměstnání na dobu:
určitou, později možnost i na dobu neurčitou.
Platové zařazení:
5. platová třída, rozpětí 11.000 – 16.000 Kč/měs.
Podání přihlášek:
nejpozději do 18. 1. 2016, osobně s předáním strukturovaného životopisu.
Předpokládaný nástup:
únor – březen
Nabídky přijímá a informace podává:
vedoucí pečovatelské služby Irena Smolková, DiS. (461 753 122,
e-mail: smolkova@dpspolicka.cz), v případě její nepřítomnosti ředitel Mgr. Pavel Brandejs (461 753 121)
Adresa:
Dům s pečovatelskou službou
„Penzion“ Polička,
Družstevní 970, 572 01 Polička.
tel.: 461 753 111

Pozvání na přednášku
Problematika finanční gramotnosti
• Nevýhodně uzavřené smlouvy
• Předváděcí akce a takzvaní šmejdi
• Podomní prodejci
20. ledna ve 14.00 hod.
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, jídelna
Lektoři: příslušníci Policie České republiky, zaměstnanci obecně prospěšné společnosti MOST
PRO.
Dozvíte se, jak se účinně proti těmto nástrahám
bránit. Každý účastník obdrží protidluhovou brožuru. Vstupné zdarma.
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Tenis

Vzpomínáme

A je to tady. Od 1. listopadu platí nově vydané
jsou generační čtyřhry s minimálním rozdílem
celostátní žebříčky ve všech věkových kategoriích. 15 let ve dvojici. I tentokrát se sešlo početné obsaJak se dalo očekávat naši hráčia hráčky slavili nej- zení 14 dvojic. Ve třech skupinách se bojovalo o povětší úspěchy v kategorii mladších žákyň. Oddílo- stupová místa zaručující možnost boje o pohárová
vé rekordy přepsaly naše nejlepší hráčky součas- umístění. Po velice urputných a vyrovnaných bonosti Kačka Kotvová a Simča Válková. V kategorii
jích se nakonec podařilo získat poháry za 3. místo
mladších žákyň bylo klasifikováno 1220 hráček
uničovským dvojicím Skřebský - Pavelka a Látal a našim holkám chyběl pověstný vlásek k nakouk- Dohnálek. Do finále se probojovala favorizovaná
nutí do první stovky. Kačka utvořila nový rekord
dvojice Střílek - Kolář a domácí Jílek - Teplý. Po
v umístění našeho hráče na žebříčku ČTS a to
nečekaném herním výpadku favoritů, spadlo ví108. místem a překonala tak dosavadní maximum
tězství do klína domácí dvojici v poměru 6:3.
našeho hráče, kterým bylo 154. místo Zdendy JílVýsledky turnaje:
ka z roku 2012.
1. Jílek Zdeněk - Teplý Ivo
Další překonaný rekord patří Simče, která svým
2. Střílek Jirka - Kolář Michal
119. místem překonala nováčkovský rekord Kačky,
3. Skřebský Míla - Pavelka Tomáš a Látal Zdeněk
který utvořila v minulé sezóně 198. místem.
- Dohnálek Jarda
Další umístění našich hráček. Šárka Uhlířová
21. 11. babytenisový turnaj v Poličce. Při účasti
si proti minulému roku polepšila o 129 míst a le- sedmnácti dětí se z domácích nejvíce dařilo Samotos jí patří 237. místo. Karolíně Vendolské patří
vi Šafářovi, který obsadil 3. místo. Adam Novák
446. místo a Klaudii Matouškové 579. místo.
obsadil 7. místo, Verča Uhlířová 8. místo a Žanda
V kategorii mladších žáků bylo klasifikováno
Navrátilová 9. místo.
úctyhodných 2067 hráčů.
5. 12. turnaj mladších žákyň a dorostenců v PoNejlepší z našich byl Daniel Fučík na 481. místě. ličce. Mezi dorostenci vybojoval jednu výhru
Jirka Toman skončil na 686. místě, Ondra Baláš
ve dvouhře Adam Jelínek. Mezi děvčaty získabyl na 1488. místě, Matěj Vodák na 1661. místě, la 3. místo ve dvouhře Kačka Kotvová. Úspěšně
Štěpán Jelínek na 1740. místě a Samík Mašek na
prošly prvním kolem Šárka Uhlířová, Klaudie
1959. místě.
Matoušková a Karolína Vendolská. Šárka získaMezi 1059 staršími žáky patří Radimu Hnátovi
la ještě 3. místo ve čtyřhře. Na turnaji startovaly
713. místo.
ještě Simča Válková a Esterka Navrátilová, těm se
Mezi 1126 dorostenci se umístili na 388. místě
bohužel tentokrát nedařilo.
Adam Jelínek a na 631. místě Zdenda Jílek.
5. 12. babytenisový turnaj v Chocni. Mezi 14
Poslední kategorií jsou dorostenky, kterých je
účastníky vybojoval Sam Šafář 4. místo, Adam
na žebříčku přesně 700 a ve své poslední sezóně
Novák a Verča Uhlířová po jedné výhře obsadili
obsadila Lucka Jílková 254. místo.
9. a 10. místo.
Všem našim hráčům a hráčkám děkujeme za re12. 12. minitenisový turnaj v Hlinsku. Z našich
prezentaci oddílu a města a přejeme v následující
nejmenších se zúčastnily Baruška Slavíková, která
sezóně vylepšení svých umístění.
obsadila 7. místo a Valérka Zobačová, která skonSobota 14. 11. patřila obnovenému turnaji, který
čila na 9. místě.
vždy přilákal pěkný počet dvojic. Tím turnajem
-zj-

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 21. 1. 2016 si připomínáme první smutné výročí
kdy nás navždy opustila milovaná maminka, babička
a prababička, paní Jiřina
Brázdová.
S láskou vzpomíná
dcera a vnučky
s rodinami.
Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali.
Dne 27. 1. 2016 si připomeneme 3. smutné výročí úmrtí
pana Zdeňka Poula.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Mária
a celá rodina.
V sobotu 30. 1. uplyne již
25 let od úmrtí pana Josefa
Trávníčka z Borové. Všichni,
kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Manželka a děti
s rodinami

Blahopřejeme
Dne 25. 1. 2016 se dožívá
90 let naše maminka, babička, prababička a praprababička, paní Marta Koldová.
Do dalších let jí přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.
Dcery s rodinami
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Halový fotbalový
turnaj přípravek

Volejbal v plném proudu

Víkend 21.–22. 11. ve sportovní hale Gymnázia
Polička byl ve znamení mládežnického fotbalu.
Jako každý rok se snažíme zpříjemnit mužstvům
zimní přípravu nějakými turnaji. A troufám si
tvrdit, že rok od roku získává náš turnaj na popularitě. Už samotné obsazení turnaje bylo skvělou
pozvánkou pro návštěvníky. A obě finále nás svoji
kvalitou a diváckou kulisou poslala do kolen. Takovou atmosféru, jakou dokázali diváci pro zúčastněná mužstva připravit, mohou závidět i ligová
mužstva. A my jsme hrdi, že jsme takovýto turnaj
mohli uspořádat. Odměnou pro všechny, kteří se
o tento turnaj postarali, byl velký potlesk od týmů
po skončení turnajů.
Turnaj se na výbornou povedl i domácím týmům,
kdy mladší obsadili 3. místo a starší (startovala
dvě mužstva) ještě o stupínek vylepšili umístění
a skončili na 2. místě.
Takovýto turnaj by se neobešel bez pomoci našich sponzorů, kterým tímto moc děkujeme a jsme
rádi, že podporují mládežnický fotbal v Poličce.
Proto děkujeme firmám: Bartosh, trafika „U Grubhofferů“, T-mobile, Enter, Pneuservis Červený,
Kelvin Elektro, trafika „U Kubátů“, Řeznictví Štěpánek, Řeznictví Šutera, tabák Hana Kratochvílová, Ravensburger, Gymnázium Polička, SK Polička, Pivovar Polička, Pekárna Borová, Řeznictví
Libra, město Polička, Intratech, Elstore, Industry
Oil - děkujeme.
Poděkování patří také benjamínkovi mezi rozhodčími A. Machovi, který s bravurou odpískal
všechna utkání. Poděkuji obsluze časomíry, tanečnímu kroužku zumby pod vedením Kateřiny Sobolové za vystoupení a opravdu skvělým fanouškům
všech zúčastněných týmů.
A v neposlední řadě patří poděkování všem rodičům našich hráčů, kteří se postarali o skvělý
a hladký průběh tohoto fotbalového víkendu.
Vážení rodiče, smekám před vámi pomyslný klobouk. Moc děkujeme.
Za organizační tým turnaje R. Mlynář

Snad nejobsazenější víkendová volejbalová klání probíhají vždy tradičně v listopadu a prosinci.
Přehazovaná
V listopadu byla rozehrána poslední krajská
soutěž, a to přehazovaná tříčlenných družstev.
Polička rozdělila svá družstva v kvalifikaci do
čtyř výkonnostních skupin. A tým srdnatě bojoval
v A skupině v Dolním Újezdě. Ústup z medailových pozic, pouze bramborové umístění překvapilo. Od sezóny 2009 totiž nezná Polička jinou pozici
v této soutěži než první. Děvčata mají na vylepšení
svého umístění následující tři turnaje.
Mladší žákyně
Jako přes kopírák proplouvá soutěží tým B, který si dosud neporadil pouze s vedoucími Svitavami.
Zápasy ale ukázaly, že by se mohlo zrodit překvapení, tým Poličky vedl dokonce 16:9, ale set ani
zápas neudržel. Ve skupině A se potkala děvčata
i s týmem A, který bohužel sestoupil do druhé skupiny.
Starší žákyně
Rozčarování nad výkony starších žákyň se dále
prohlubuje. V B skupině si děvčata nedokázala
poradit s méně zkušeným družstvem M. Třebové, až soupeřky z Dolního Újezdu jim vítězstvím
nad M. Třebovou zajistily opětovný postup mezi
tři nejlepší. V elitní skupině přišla ledová sprcha
v podobě dvou třísetových porážek od Č. Třebové
a Lanškrouna. K nahrávačce Karolíně Dvořákové
a blokařce Kačce Mičkové se žádná z děvčat bezchybným výkonem nepřipojila. Zatím okupujeme
čtvrté místo s minimální ztrátou.

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.
•
Prodám stavební parcelu v Jedlové. Tel.
736 783 927.
•
Pronajmu byt 1+1 v Poličce, spodní patro RD.
Zatepleno, plastová okna, topení plyn, tuhá paliva.
Preferuji dlouhodobý pronájem. Tel 731 506 249.
•
Webové stránky, které si píšete sami...
policka.tvemesto.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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V listopadovém kole Českého poháru zajížděla
děvčata opět do Bílovce. Hru si užívala, podařilo
se postupně porazit všechna družstva ve skupině,
byť šest zápasů skončilo výhrou až ve třetím zkráceném setu. Bohužel předvedená hra stačí pouze
na skupinu útěchy, která se hraje v lednu v Opavě.
Kadetky
I kadetky odehrály třetí kolo Českého poháru,
tentokráte v Hradci Králové. Z šesti zápasů pět
vyhrály, jedna prohra s Pražandami. Ani kadetky
však v celkovém součtu nedosáhly na finále Č. P. I je
čeká útěcha, která se hrála v prosinci v Žichlínku.
Turnaje
28. listopadu pořádal oddíl turnaj pro začínající
hráče a hráče MŠ. V poličské sokolovně se sešlo 24
družstev. Polička v jednotlivých skupinách brala i cenné kovy. Celkovými vítězi turnaje se stala
dvojice z Poličky Jakub Petrák a Filip Mlynář. Kaž
dý obdržel účastnický diplom a perníkové prasátko, těm úspěšným se blýskala na krku medaile.
12. prosince se v Poličce pro změnu hrál barevný minivolejbal v barvě oranžové, jako Festival
Pardubického kraje. Polička byla velmi úspěšná.
První místa brala děvčata: Bára Otcovská a Kamila Sílová, Majda Otcovská a Kristýna Chládková.
2. skončily Adéla Karlíková a Kačka Paclíková. Ani
družstva našich chlapců se neztratila, nejlepší
umístění na 5. místě.
Další mače 19. 12. v barevném minivolejbalu završily rozehranou sezónu 2015/2016.
-har-

Sedmá Prosincová štika
V sobotu 5. prosince se v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička Pod kopcem uskutečnil 7. ročník oblíbeného závodu Prosincová štika. Z technických důvodů byl původní termín o týden posunut,
ale ukázalo se, že to rybáře nijak „nerozhodilo“. Na
start se jich dostavil nečekaný počet (142), což pořadateli způsobilo tak trochu problémy. Hospodář
sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Za krásného, teplého a vyjasněného rána se do
závodu zapsalo nečekaně velké množství skvělých
rybářů. Již po první hodině prezentace jsem začal
mít velké obavy, zda se podaří všechny zájemce za-

psat a umístit kolem vody. Nakonec se ukázalo, že
mé obavy byly oprávněné, nestačila ani připravená
rezerva dvanácti závodních postů. Nezbylo mi nic
jiného, než požádat několik místních rybářů, aby
ze závodu odstoupili a upřednostnili hosty z daleka.
Když závod začal, bylo po několika minutách zřejmé, že štiky opět nezklamou. Závod sice trval sice
pouhé 3 hodiny, tj. 180 minut, nicméně se za tu dobu
ulovilo přes 500 ryb, z toho téměř 300 štik. Když vezeme v úvahu, že jsme jich vysadili 320, je to téměř
neuvěřitelné. Dále se ulovilo cca 150 okounů, to je
celkem dle očekávání. Nicméně dnes opět zklamali

pstruzi, kterých se ulovilo pouhých 50, což není moc.
Přitom jsme k původní bohaté obsádce dosadili 200
kapitálních pstruhů. Je jisté, a zkušenosti z celého
podzimního seriálu závodů to potvrzují, že především trofejní kusy o váze až 4 kg, jsou po stránce
sportovní velice zajímaví a slibují v následném prosincovém období, případně „na dírkách“ skvělý rybolov. Je jisté, že postupně začnou brát a každý den
se nějací uloví. To je pro rybáře určitě dobrá zpráva.“
Konečné výsledky: 1. Zdeněk Strejček, 2. Radek
Hamrla, 3. Jan Němec, 4. Petr Bém, 5. Petr Bačovský,
6. Lukáš Kastner, 7. Pavel Voříšek, 8. Martin Schauer,
9. Milan Groulík. 10. Radim Jelínek atd.
L. Vrabec

Kickbox
Dne 7. 11. se konalo Mistrovství České Republiky
Lightcontact v Praze. Akce byla zastřešena Českým
Svazem Kickboxu a pořádajícím klubem byl Kosagym Praha. Stalo se již zvykem, že poličtí kickboxeři vozí z vrcholných akcí medaile. Ovšem každý
úspěch je cenný a tento nevyjímaje. František Šutera
přidal do své sbírky, která čítá medaile z domácích
i světových mistrovství, bronzovou medaili z kategorie Muži lightcontact nad 85 kilogramů. Dalším
úspěšným závodník byl Milan Čupr, který obsadil
třetí místo v kategorii Muži lightcontact do 85 kilogramů. Posledním úspěšným poličským závodníkem byl Martin Čupr, který vybojoval bronzové
umístění v kategorii Dorostenci. Trenér Petr Gregor
je velice spokojen s výkony svých svěřenců a jejich
výtečnou reprezentací klubu i města Poličky.
D. K.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zprávy oddílu ledního hokeje
Ne 15. 11. Chotěboř – Polička
5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Branky: Krajíček, L. Boháček, Bednář
Spartak se ocitl v roli týmu, který musel neustále dohánět náskok soupeře. Po první třetině to
bylo 1:1, když se o vyrovnání postaral Krajíček. Ovšem nástup do prostřední části se našim hráčům
vůbec nepovedl a záhy to bylo již 3:1, ale Boháček
druhým gólem vykřesal jiskru naděje. Začátek třetí
třetiny byl opět špatný a znovu to bylo o dvě branky.
V 57. minutě Bednář snížil na 4:3 a soupeř šel ještě
do oslabení. Spartak odvolal brankáře, ale při dvojité početní výhodě stejně inkasoval na konečných 5:2.
St. 18. 11. Chrudim – Polička
5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
Branky: Bednář, Krajíček, Cik
V tomto utkání byl Spartak v nekompletní sestavě, ale stejně na tom byl i soupeř. Byla to ale Chrudim, která proměňovala svoje šance. Sedm vteřin
před druhou sirénou vstřelil Bednář první gól Poličky a upravil tak stav po druhé třetině na 4:1. Další snížení stavu zařídil Krajíček, ale Chrudim hned
odpověděla. V závěru Spartak při hře bez brankáře
upravil na konečných 5:3.
Ne 22. 11. Polička – Choceň
4:6 (2:2, 0:2, 2:2)
Branky: Musil, Gregar, Zobač, Pazourek
Vstup do utkání se Spartaku vůbec nepovedl, neboť po necelé půlminutě prohrával 0:1. Ve 4. minutě vyrovnal, ale Choceň šla opět do vedení. Gregar
však ještě stihl do konce první části vyrovnat. Asi
klíčové momenty utkání se odehrály v prostřední
části, kdy Polička na dlouhé minuty sevřela soupeře a bušila do něho ze všech sil, vypracovala si snad
osm vyložených šancí, ale bez gólového efektu. Zákonitě musel přijít trest a skóre po dvou třetinách
bylo 2:4. V závěrečné části choceňští přidali další
dvě branky a zápas se odehrál pod jejich kontrolou,
přestože Spartak v závěru dvakrát upravil. Sečteno,
podtrženo, velká bolest našeho mužstva je neproměňování i vyložených šancí.
St. 25. 11. Ledeč n. S. – Polička
2:4 (1:3, 0:1, 1:0)
Branky: Gregar 2, Šedý, Musil
Utkání mělo lehce kuriózní úvod, když během
chvíle se na obou stranách jela trestná střílení
a obě byla proměněna. Spartak pak rázně převzal
taktovku hry a při lepší efektivitě mohl vyhrát daleko výrazněji. Domácí snížili na 2:4, ale závěr měla
Polička pod kontrolou. Stále, ale trvá slabost Spartaku a to v nevyužívání šancí. V tomto duchu mohl
vyhrát klidně o deset branek.
Ne 29. 11. Polička – Č. Třebová
3:7 (0:4, 3:1, 0:2)
Branky: Krajíček 2, Musil
Opět špatný začátek. Ve 40. vteřině 0:1, v čase
1.20 min. 0:2 a v 9. min. 0:3. Celkový účet první třetiny pak 0:4. Spartak se ve druhém dějství oklepal
a dotáhl skóre na rozdíl dvou branek. Šanci na další
snížení však při nabídnuté přesilovce nevyužil a naopak inkasoval. Sice znovu snížil na 3:5, ale to bylo
vše. Třebová si svůj náskok ohlídala a v závěrečné
třetině přidala ještě dvě branky.
St. 2. 12. M. Třebová – Polička
6:3 (2:1, 0:1, 4:1)
Branky: Dvořák, Vápeník, Kubát
Spartak již prohrával, ale po 40 minutách to bylo
nerozhodně a nevypadalo to špatně. Jenže třetí
branka domácích a následná čtvrtá v oslabení byly
zlomovými momenty utkání a Slovan si vítězství již
nenechal vzít.
Ne 6. 12. Polička – Hlinsko
2:5 (0:0, 1:3, 01:2)
Branky: Krajíček, Pazourek
Do poloviny zápasu bylo skóre bezgólové, poté
však Hlinsko vstřelilo tři branky. Ještě před druhou přestávkou Krajíček snížil na 1:3. Ve 49. min.
však hosté využili přesilovku. Poslední naději Poličce vykřesal Pazourek v 57. minutě snížením na 2:4,
ale závěrečné riziko bez brankáře potrestali hosté
pátou trefou.
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Toto utkání bylo poslední v základní části a KHL
pokračuje nadstavbou, kdy se utkají mužstva umístěná na sudých místech proti lichým.
St. 9. 12. Č. Třebová – Polička
12:3 (1:1, 5:0, 6:2)
Branky: Szilva 2, Cik
K prvnímu utkání v nadstavbové části odjížděl
Spartak na led druhého mužstva v tabulce. Bohužel
jen se 12 hráči. KHL se v tomto počtu proti tak silnému soupeři hrát nedá. Po první třetině, kdy hráči
měli ještě dost sil to bylo nerozhodně 1:1, ale v dalším dějství soupeř ukázal svoji sílu a Polička musela
vypít kalich hořkosti až do dna.
Ne 13. 12. Polička – Ledeč
n. S. 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)
Branky: Gregar 2, Cik, Szilva, Krajíček
I když se našim hráčům začátek úplně nepovedl
přece jen se ujali vedení zásluhou Szilvy, ale soupeř
skóre do přestávky otočil. Ani druhá třetina nepřinesla na naše hokejky klid a ve 29. minutě mohlo
být ještě hůře, kdyby hosté proměnili trestné střílení. Brzy poté ale Cik srovnal na 2:2 a za tohoto stavu se šlo do třetí části. Teprve v ní dokázal Spartak
soupeře přehrát a dobruslit si tak pro tři body.
Junioři:
Polička – Chotěboř 
Žďár n. S. – Polička 
Polička – Pelhřimov 
Lanškroun – Polička 
Polička – Choceň 

4:5 P
6:2
11:1
2:5
6:7 SN

Dorost:
M. Třebová – Polička 
Polička – Choceň 
Polička – Skuteč 
Polička – Lanškroun 
Pelhřimov – Polička 
Polička – V. Meziříčí 

2:1
3:5
0:6
3:6
5:0
3:2

St. žáci:
Polička – Chrudim 
Polička – Choceň 
Polička – Lanškroun 
Skuteč – Polička 
Polička – Litomyšl 
M. Třebová – Polička 

6:4
4:3
7:2
6:3
12:1
1:5

Přípravka 2006:
M. Třebová „1“ – Polička 
Choceň – Polička 
Žamberk – Polička 
Hlinsko – Polička 
Polička – M. Třebová 
Polička – Č. Třebová 

6:7
10:4
5:9
1:0
6:9
2:6

Přípravka 2008:
M. Třebová „2“ – Polička 
Litomyšl – Polička 
Polička – M. Třebová 
Polička – Č. Třebová 

18:7
8:8
11:8
12:6
Výbor oddílu LH

Sk8ová sezóna 2015
V této sezóně bylo odjeto pod
hlavičkou ČASSu (Česká asociace slalomu na skateboardu) pět
závodů zařazených do Českého
poháru a jedno mistrovství České republiky. Chci touto cestou
pochválit všechny naše jezdce za velkou účast na
všech závodech.
Za Český pohár to vezměme od těch nejmenších
a to je kategorie dětí. Z celkově třinácti závodníků
je na devátém místě Tomáš Mach, na osmém Mařenka Maděrová, šestá Anička Šafránková, pátá
Emily Martinů, čtvrtý Honzík Vázler, třetí Lukáš
Martinů, druhá Karolínka Machová a na prvním
místě Petr Martinů. Petr Martinů ovládl v roce
2015 kompletně svoji kategorii a vždy se umístil
na prvních místech. Díky tomuto výkonu se Petr
dostal i na první místo ve světovém žebříčku a to
celkem z více jak třiceti závodníků z celého světa.
V roce 2016 již Petr přestupuje do vyšší kategorie,
kde budeme mít i větší konkurenci. Čeká ho totiž
v kategorii mladistvých bezmála šedesát soupeřů.
Vojta Nunvář byl v sezóně 2015 jediným poličským závodníkem v kategorii mladistvých.
V Českém poháru skončil z patnácti závodníků na
skvělém třetím místě. Ve světovém žebříčku díky
tomuto výkonu Vojta uzavřel první desítku.
Stejně jako v mladistvých máme v další kategorii
a to juniorů jediného závodníka a tím je Vítek Hromádko. V Českém poháru skončil Vítek na druhém
místě a celosvětově se dostal na jedenáctou pozici
v konkurenci dalších devadesáti závodníků.
Stejně jako v obou předchozích kategoriích
máme v kategorii žen pouze jednu zástupkyni.
Naše trenérka omladiny Renata Škrabalová je
v Českém poháru na třetím místě a to z dvanácti
závodnic a světově na třinácté pozici s dalšími bezmála sto třiceti soupeřkami.
Kategorie mužů je opět zastoupena našimi
jezdci velmi hojně a hlavně na příčkách nejvyšších. Na jedenáctém místě v Českém poháru se
umístil Standa Nožka, desátý Ivoš Škrabal, na
čtvrté pozici skončil Zdeněk Macha, třetí Jakub
Knettig, druhý Petr Matouš a na první m místě

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

Jaroslav Knettig. Za zmínku jistě patří, že ve světovém žebříčku amatérů skončil Petr Matouš na
pátém místě a Jakub Knettig na místě dvacátém
šestém a to z třinácti set závodníků. Ve světovém
žebříčku v kategorii profesionálů patří Jardovi
Knettigovi devatenáctá pozice a dvacátý devátý je
pak Zdeněk Mach. Je zde sice necelých sto dvacet
závodníků, ale v této kategorii již jezdí ti nejlepší
z celého světa.
Všem poličským závodníkům gratulujeme
k úspěchům v sezóně 2015 a přejeme jim hodně vítězství v následujícím roce. Děkujeme sponzorům,
kteří stále přispívají na provoz tohoto sportu v Poličce a velkým dílem i díky za podporu samotného
města Poličky. V roce 2015 nás finančně podpořil
také Pardubický kraj, kterému bychom chtěli touto
cestou také poděkovat. Poděkování za uplynulou
sezónu patří i vám divákům, kteří naše závody
děláte mnohem atraktivnější a v neposlední řadě
také celému realizačnímu týmu, který se na příští rok snaží opět získat jeden z nejvyšších statusů
a to mistrovství Evropy.
-jt-

Ceník plaveckého bazénu

Plavecká olympiáda

Bazén plavání
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 let do 15 let
20 Kč/ hod.
ostatní
45 Kč/ hod.
Sauna
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 let do 15 let
40 Kč/ hod.
ostatní
80 Kč/ hod.
Permanentky
5 vstupů
10 vstupů
15 vstupů
plavání
děti od 3 let do 15 let
85 Kč/hod.
160 Kč/hod. 210 Kč/hod.
ostatní
200 Kč/hod. 400 Kč/hod. 575 Kč/hod.
sauna
děti od 3 let do 15 let
190 Kč
365 Kč
525 Kč
ostatní
375 Kč
725 Kč
1.050 Kč
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.

• Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 20 Kč za
každou započatou 1/2 hodinu.
• Držiteli ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci se
poskytne sleva poloviny vstupného.
• Přijímáme poukázky SODEXO (nedočerpané
částky nevracíme).
• Přijímáme rodinné pasy (sleva 5%) do
14. 12. 2016.

Důležité upozornění
• využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení zakoupené pernametky na bazén nebo
kurzy pro děti. Potvrzení pro zaměstnavatele
a pojišťovny za vstupenky nebo permanentky
hlaste v pokladně před zaplacením nebo využijte služeb v pracovní době v kanceláři plaveckého bazénu
• vstup na bazén je započítán od převzetí do
předání klíčku od kabinky
• Návštěvník za překročení zaplacené doby
uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
• Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu,
který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za
každou započatou ¼ hodinu.

Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost. Přihlásit se můžete kdykoliv v průběhu roku.

Kurzy
Aquagravidibic
Batolata, malý bazének
Rodiče s dětmi 2-3 roky
veřejnost velký bazén
Plavání hrou
Zdokonalovací plavání
Delfínek

100 Kč/45 min.
60 Kč/60 min.
60 Kč/60 min.
60 Kč/60 min.

Přednášky
Úvodní přednášky,
přednášky pro těhotné

20 Kč za osobu

Půjčovné:
vysoušeče vlasů
rukávky/pár
ručník
plavecký pás
plavecké pomůcky malé

80 Kč/60 min.
110 Kč/30 min.

V úterý 8. 12. se konal XIV. ročník krajské olympiády ZŠ a SŠ Pardubického kraje na plaveckém
bazénu v Poličce.
Krajské olympiády se zúčastnilo téměř 90 žáků
základních a středních škol Pardubického kraje.
Zástupci přijeli z měst Svitavy, Vysoké Mýto, Skuteč, Moravská Třebová, Chrudim, Pardubice. Po
zahajovací a přivítací řeči pana starosty, Jaroslava
Martinů, se ujali slova plavci. Žáci a studenti předvedli excelentní výkony v plaveckých způsobech
VZ, motýlek, prsa, znak a svými výkony překonali
sami sebe. Dokázali, že plavání je stále v „kurzu“
a hlavně potřebné pro zdraví.

10 Kč
5 Kč/hod.
10 Kč/hod.
5 Kč/hod.
5 Kč/ks

Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.
Jitka Kmošková, vedoucí
plaveckého bazénu

Plavecká škola kurzy 2016
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
• 19.00–20.00 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.
Informace:  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.
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
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Plavecký bazén

Turisté zvou

1. pátek
2. sobota
3. neděle
4. pondělí
5. úterý

zavřeno
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-18.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
6. středa
6.00-7.30, 10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00
7. čtvrtek
6.00-7.30, 9.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
8. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
9. sobota
14.00-20.00
10. neděle zavřeno
11. pondělí 6.00-8.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
12. úterý
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
13. středa 6.00-7.30, 10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00
14. čtvrtek 6.00-7.30, 9.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
15. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
16. sobota 14.00-20.00
17. neděle
zavřeno
18. pondělí 10.30-12.00, 13.00-16.00, 18.0020.00
19. úterý
6.00-10.00, 12.00-16.00, 17.00-18.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
20. středa 6.00-7.30, 10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00
21. čtvrtek 6.00-7.30, 9.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 17.30-19.00 tři dráhy
22. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
23. sobota 14.00-20.00
24. neděle zavřeno
25. pondělí 6.00-8.30, 10.30-12.00, 13.00-16.00,
18.00-20.00
26. úterý
6.00-10.00, 12.00-16.00, 17.00-18.00
Aguagravidibic, 18.00-20.00, z toho
18.00-19.30 tři dráhy
27. středa 6.00-7.30, 10.00-11.30, 16.15-17.30 dvě
dráhy,17.30-18.45 kondiční plavání,
19.00-20.00
28. čtvrtek 6.00-7.30, 9.00-20.00, z toho 17.3019.00 tři dráhy
29. pátek
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
30. sobota 14.00-20.00
31. neděle zavřeno

20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste si
svoji činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 hod.! Po
zavírací době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
www stránkách: město Polička, T.E.S., s.r.o.
Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny:
Muži:
Ženy:

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

Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
17.00-19.00 hod.
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 zapůjčené
klíčky vracely i s kladkami a dodržovaly zamykání
skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme.
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 14.00-15.30 hod.
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.

Sportovec města Poličky 2015
Vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce Poličky roku 2015
Pořadatel: město Polička – sportovní komise města
Nominace: TJ, SK, a svazy Poličky, sportovní, občanská sdružení,
sportovní osobnosti a čtenáři

Důležité informace a malé náklady
pro návštěvníky:
• Využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
permanentek, vstupenek nebo kurzů.
• Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného
ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy
(sleva 5%) do 14. 12. 2016.
Novinka: Od ledna roku 2016 jsme pro vás připravili kurz pro dospělé. Zájemci volejte na tel.
č. 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
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny, upozorňujeme vás na dodržování provozní doby plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do

Kategorie:
1. Jednotlivci (žáci, žákyně)
2. Jednotlivci (dorost)
3. Družstva (žákovské + dorost)
Všechny kategorie budou hodnoceny bez pořadí, a to maximálně 6 v každé kategorii.
Hodnocení: sportovní komise města Poličky
Předání ocenění proběhne v Sokolovně Polička 5. 2. 2016
Návrhy musí obsahovat: uvedení jména, rok narození, místo
trvalého pobytu, příslušnost k TJ, SK či občanskému sdružení, výčet
sportovních výsledků a umístění v roce 2015, zhodnocení činnosti,
kontakt na dotyčného. Návrh posílejte e-mailovou adresou panu
Antonínu Kadlecovi, rss.sy@seznam.cz s heslem Sportovec Poličky,
nebo písemně na adresu Regionální sdružení sportů, pan Antonín
Kadlec, Svitavy, 568 02, s heslem „Sportovec města Poličky“.
Termín: do 15. 1. 2016
komise města Poličky

Pátek 8. ledna – Výroční členská schůze odboru, která se koná
v hostinci „U Mrštíků“. Začátek
v 18.00 hod. Na tuto schůzi zveme
i nové zájemce o členství v našem
odboru KČT Polička.
Sobota - neděle 16. - 17.   ledna   - Přejezd Žďárských vrchů.
38. ročník dvoudenní lyžařské akce s ubytováním
v Kuklíku. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Ubytování osazeno. Trasy
od 15 do 40 km. Vedoucí akce: Miloslav Štefka.
Sobota 23. ledna - Za betlémy do Třešti. Poznávací výlet autobusem na výstavu betlémů v Třešti. Akci
připravili naši přátelé ze Svitav.
Sobota 6. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka. 45. ročník lyžařského přejezdu
přes evropské rozvodí Trasy 10 – 25 km. Sraz na nádraží ČD v Poličce v 8.40 hod, odjezd vlakem do Borové v 8.51 hod. V případě špatných sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce: Josef Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

O nejšikovnějšího
výškaře popáté
Již dva závody z pěti má za sebou seriál soutěže ve
skoku vysokém. První kolo za účasti třiceti skokanů
proběhlo v hale ZŠ Masarykova 6. 11. Druhého se
zúčastnilo 4. 12. o šest soutěžících více v tradičním
prostředí ZŠ Na Lukách.
V listopadu se dostal nejvýše Honza Tomšů, až
na 170 cm, v prosinci zvítězil Jirka Machek se
160 cm. Absolutně nejlepší výkon v obou závodech
dívek předvedla Kristýna Šafářová, pokaždé 145 cm.
Všichni tři v dresech Atletiky Polička. V jednotlivých
kategoriích dětí od nejmladších dvakrát zvítězila
Zuzana Macháčková (Masarykova ZŠ) a Pankrác
Boháč (Choceň), Apolena Přikrylová a Daniel Zoicas
(oba Svitavy), Lucie Vyhnálková a Matouš Budig (oba
ATPOL) a Servác Boháč (Choceň). Jedno vítězství
vybojovali Kristýna Škrabalová (Svitavy), Petra Zindulková, Jakub Macháček (oba ATPOL) a Bonifác
Boháč (Choceň).
V prestižní soutěži o titul Nejšikovnější výškař se
na špici usadili loňští vítězové Kristýna Šafářová
a Servác Boháč. O další umístění se bude určitě bojovat až do konce soutěže v březnu.
Slušnou sportovní úroveň soutěže dokumentuje
již pět změn v rekordních dlouhodobých zápisech seriálu. Zásluhu o to mají Apolena Přikrylová, Servác
Boháč, Lucka Vyhnálková a Daniel Zoicas.
Třetí závod proběhne opět v hale ZŠ Na Lukách
v pátek 8. ledna. Zveme jak soutěžící, tak diváky.
Miloslav Červ

Ubytování „Balaton“
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, 461 725 631.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

