Vybíráme:
Dětský domov
Zprávy pro rodiče žáků
Zákrejsova Polička
Sport

str. 12
str. 14
str. 16-17
str. 23-28

Informace o dění ve městě najdete
také na www.policka.org
prosinec 2016, ročník 14 (90)
Noviny občanů města Poličky a okolí

Poznej město Polička

Nové hřiště
u Masarykovy ZŠ

Město Polička vydalo nového průvodce pro děti.
V barevné knížečce plné krásných obrázků, kvízů,
hádanek, pověstí, doplňovaček, křížovek, najdou
děti i jejich rodiče plno informací o Poličce, a to
hravou a zábavnou formou. Materiál zpracovala
a ilustrovala paní Veronika Balcarová. Knížka vás
provede historií města, jeho jednotlivými částmi
a zajímavostmi, jako je náměstí, park, Centrum
Bohuslava Martinů, hradby, Tylův dům, Synský rybník, nechybí ani sportoviště – koupaliště
a sjezdovka. Najdete zde pověst o Šibeničním vrchu, samozřejmě i informace o Bohuslavu Martinů
a o hradu Svojanov. Celý materiál spojuje obrázek
poličských hradeb a až na poslední dvojstránce
vyluštíte tajenku. Tedy, pokud správně doplníte písmenka a zařadíte je podle tvaru kamenů
v hradbách. Hledejte odpovědi na otázky - Kolik měřil poličský loket? Jak se nazývá průchod
v hradbách pro pěší? Jak se jmenuje oblíbená divadelní hra od Františka Zákrejse? Vymyslet můžete jméno i pro dosud neobjevenou příšeru, která
možná žije na dně Synského rybníka.
Užijte si Poličku jinak – barevně a hravě! Materiál pro děti můžete zakoupit v poličském IC nebo
v Centru Bohuslava Martinů za 20 Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Žáci a učitelé Masarykovy ZŠ dostali ke konci tohoto roku vánoční dárek v podobě nového
venkovního sportoviště. Stavbu prováděla firma
Swietelsky stavební, s. r. o., náklady z rozpočtu
města Poličky jsou ve výši cca 11 mil. Kč. Co budou
moci na jaře žáci začít využívat? Nový běžecký ovál
se třemi drahami o délce 200 m s centrálním víceúčelovým hřištěm a další atletické sektory - půloblouk pro skok vysoký, sektor pro vrh koulí a skok
daleký. Dále basketbalové hřiště s vyznačením pro
volejbal a další míčové hry. Celý areál za školou je
také nově oplocen.

Vedení města na návštěvě v PoS
Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou pokračovali v listopadu
v další ze série návštěv místních firem, tentokrát
přijali pozvání generálního ředitele Ing. Petra
Němce do Poličských strojíren, a. s. Kromě jednání u kulatého stolu byla na programu i prohlídka
areálu a návštěva několika výrobních hal. V diskusi, které se kromě generálního ředitele zúčastnil i obchodní ředitel František Zbořil a ředitelka
správy nemovitostí Helena Pazderová, se jednalo
o současném vývoji strojíren. Důležitým bodem
byla i oprava objektů areálu a jejich využití. Do
budoucna se nabízí možný projekt města Poličky
a strojíren při rekonstrukci a využití budovy bývalého učiliště. Zástupci města informovali také
o aktuální situaci týkající se očekávané cyklostezky, která povede z Poličky do Bořin. V současné
době je stezka již vykolíkována, do konce roku
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budou probíhat zemní práce, termín jejího dokončení je květen 2017.
Firma, která se úspěšně rozvíjí, hledá stále nové
pracovníky, zejména v těchto profesích - obráběči,
konstruktéři, vývojáři. Novou práci zde může najít
až 70 osob. Poličské strojírny mají významné plány i v oblasti investic, v příštím roce by měly investiční náklady dosahovat až 80 mil. korun. Význam
tohoto podniku pro Poličku komentuje i starosta
města: „Poličské strojírny hrály a stále hrají ve
vývoji Poličky nezastupitelnou historickou úlohu.
Současných 500 zaměstnanců, kterým firma PoS
a její sesterská firma STV zajišťuje práci, tvoří
cca 10 % pracovního trhu v našem městě, to má
pro jeho rozvoj a prosperitu zcela zásadní význam. Je velmi těžké, udržovat tak rozsáhlý areál a zároveň vzájemně propojit celý chod tohoto
podniku, před vedením firmy opravdu smekám.“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abychom Vám popřáli klidné
a spokojené dny vánoční. Hodně zdraví,
štěstí a dobrých lidí kolem sebe v roce 2017.
Jaroslav Martinů, starosta
Marie Kučerová, místostarostka

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

Změny se dotýkají i prostorou před školou, kde
stále probíhá úprava prostranství. Ta bude dokončena na konci srpna 2017. Zde představují celkové
náklady z rozpočtu města částku 6,5 mil. Kč a stavbu realizuje firma Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Úpravy kromě jiného podstatně zvýší bezpečnost chodců,
díky nového chodníku, který povede od semaforu
ke škole.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky 17. prosince
Všechny uzávěrky najdete
na www.policka.org / jitrenka
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Rozvoj výkonu
sociální práce

Beseda důchodců s představiteli města

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského
úřadu v Poličce v září započal s realizací projektu
(reg. č. CZ.03. 2. 63/0.0/0.0/15_023/0000774), jehož stěžejním cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve
veřejné správě. Z hlediska dlouhodobé perspektivy
je míra kvality i kvantity vykonávané přímé sociální
práce přímo úměrná kontinuálnímu růstu profesního potenciálu sociálních pracovníků a také úrovni
mezirezortní spolupráce v oblasti podpory osob z cílových skupin v kontextu sociálního začleňování.
Již při zpracování projektového záměru si realizační tým vytyčil cíl, a to podpořit v maximální
možné míře osobní profesionalizaci sociálních pracovníků v podobě celoživotního vzdělávání a dále
rozvíjet jejich dovednost správné a včasné identifikace sociálního problému klientů a schopnost
výběru optimálního nástroje pro jeho řešení. Dílčí
cíle projektového záměru jsou tak úzce provázány
s jednotlivými klíčovými aktivitami v podobě profesního rozvoje, odborné supervize a mezioborové
spolupráce, přičemž komplexní získanou hodnotou
bude zkvalitnění výkonu sociální práce. Projektem
bude podpořeno 9 stávajících zaměstnanců veřejné
správy, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Identifikované vzdělávací potřeby zaměstnanců veřejné
správy pro aplikaci nových trendů metod sociální
práce jsou zaměřeny na Koučovací přístup v sociální práci, Zvládání konfliktních situací, Komunikaci
s ohroženými dětmi či rodinami, Metody práce
s lidmi s duševním onemocněním, Speciální techniky sociální terapie, Komunikace se specifickými
klienty, Metody práce s lidmi pod vlivem psychotropních látek, Mediace a krizová intervence, řešení
konfliktů a vyjednávání, Metody sociální práce zaměřené na individuální vyhodnocování s klientem
a metody sociální práce s dospívajícími. V aktuálním
podzimním období, tedy v prvním monitorovacím
období projektu, absolvovali 3 sociální pracovníci
akreditovaný kurz Sociální služby - dopad legislativních změn na sociální práci, v měsících listopadu
a prosinci jsou dále plánovány kurzy Krizová intervence, Základy metod práce s lidmi s duševním
onemocněním a kurz Socioterapie, v následujícím
druhém období je již zajištěn akreditovaný kurz „Na
řešení orientovaný přístup v práci s dětmi a mládeží“.
Všechny vzdělávací kurzy jsou akreditovány MPSV
a jejich cílem je posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků pro výkon jejich profese. V prvním
monitorovacím období bude rovněž uskutečněno
odborné setkání u kulatého stolu prostřednictvím
multidisciplinární platformy zaměřené na problematiku dluhového poradenství osobám ohroženým
sociálním vyloučením se zástupci sociálního odboru
i nestátních neziskových institucí. Cílem workshopů
je sdílení zkušeností, přenosu dobré praxe a sjednocování postupů spolupůsobení při zajištění pomáhající intervence klientům.
Popřejme tedy realizačnímu týmu projektu
úspěch v podobě zeefektivnění výkonu sociální práce ve vazbě ke konkrétním klientům.
Za realizační tým projektu
JUDr. Nicol Bednáříková

V úterý 25. října se ve velkém sále Tylova domu
20 akcí. Problémem není sehnat na to peníze, nýbrž
sešli členové zdejší organizace důchodců s předsta- „slušného“ realizátora.
viteli města na besedě. Jednání zahájil místopředseMarie Kučerová poděkovala organizátorům seda Jaroslav Koráb, který přivítal starostu Jaroslava
tkání za pozvání, a současně jejich za aktivitu ve
Martinů, místostarostku Marii Kučerovou, „zbru- prospěch svých rodin i obce. Za jeden z hlavních
su nového“ tajemníka úřadu Mgr. Jana Teplého
úkolů v příštím roce označila zlepšit nabídku plaa všechny přítomné.
veckého bazénu, a to vybudováním tobogánů a víPan starosta ve svém úvodním vystoupení pří- řivky. Dále opravy cesty v aleji kolem Synského rybtomné pozdravil a poděkoval jim za celoživotní
níka, dalších parkovišť, rekonstrukce Šaffovy ulice.
obětavou, poctivou práci pro město i své rodiny. Nabídla podpořit úmysl zdejších důchodců navštívit
Za stěžejní úkol současnosti i budoucnosti označil
partnerská královská věnná města. Popřála všem
rozvíjet město ve všech oblastech tak, aby neupadlo
důchodcům to nejlepší do dalších let, aby jim ještě
do dluhů. Upozornil na neutěšený demografický
dlouho vydržel elán a zájem o město.
vývoj – snižuje se porodnost a mnoho lidí, zejména
Shromáždění pak v podobném tónu pozdravil
mladých, hledá uplatnění jinde, především v zahra- také tajemník Teplý.
ničí. Takže v současnosti klesl počet občanů z něNásledovala diskuse, která nebyla jen, jak se říká,
kdejších zhruba deseti tisíc na současných 8 800. To „zdvořilostní“. Hovořilo se o problémech s dopravou
se, bohužel, promítá i do ekonomiky, neboť na počtu
nejen po okrese, o plánu na obchvat Poličky, neutěobyvatel závisí příliv peněz od státu. Pro město je
šeném stavu ulice Alšova, která je ostudou Poličky,
to výzva pokračovat v úsilí zabezpečovat lidem práci
stejně tak stav Hejdukovy ulice, zatrubnění potoka
a bydlení.
od nádraží po ulici Hegerova, povolení či nepovolení
Přitom je nutné zdůraznit, že Polička má nejméně
jízdy na kolech po Valech či o vybudování cyklisticlidí bez práce ve srovnání s krajem, má k dispozici
ké stezky (za stromy blíže k hradbám). O tom, že důzasíťované parcely pro stavbu rodinných domků. chodci nad 70 let jezdí v mnoha místech v republice
Úkolem zůstává zlepšovat dopravní obslužnost. zadarmo. O neoprávněném, bezohledném zabírání
Faktem zůstává, že co do vybavenosti (školy, spor- chodníků reklamami některých obchodníků atd.
toviště, pracovní příležitosti, výstavba RD) by ve
V závěru pan starosta odpověděl na podněty z disměstě mohlo pohodlně žít 15 000 lidí.
kuse, a zdálo se, že ke spojenosti všech přítomných.
Opět připomněl své oblíbené heslo, že největším
(Poznámka autora: asi to bylo tím, že odpovídal
bohatstvím kteréhokoliv celku je obětavá, poctivá
konkrétně, „k věci“, bez dnes obvyklých „kliček
práce lidí. Jen díky tomu dochází ve městě k vidi- a keců“). V závěru setkání znovu poděkoval důchodtelným, pozitivním změnám. Je to zřetelně vidět
cům za jejich práci a dočkal se poděkování od všech,
na opravených školách a školkách, na což můžeme
které tlumočil Slávek Koráb: „Děkujeme městu za
být právem hrdí, na rekonstrukcích budov, vozovek, podporu naší činnosti jak finanční, tak i morální.
prostě veškeré infrastruktury. Bohužel dnes je si- Budeme se snažit, aby to tak ještě dlouho vydrželo.“
tuace taková, že není problém „vymyslet“ řekněme
L. Vrabec

Poličští „skejťáci“ stále nejlepší
Rok 2016 patřil pro poličské „skejťáky“ opět
k velmi úspěšným. Za vynikající reprezentaci
města Poličky jim na setkání poblahopřál starosta
města Jaroslav Martinů.
„Hlavní silou základny jezdců SK8 Slalom Polička jsou její nejmladší sportovci. Jejich úspěchy
jsou již známé jak po České republice, tak ve světě.
Velkým přispěním k těmto úspěchům jsou trenérské zkušenosti Renaty a Ivoše Škrabalových. Těšíme se na další sezónu, kde doufáme minimálně
v opakování úspěchů ze sezóny 2016,“ komentuje
úspěšný rok Jiří Trávníček.
A konkrétní výsledky a úspěchy zde:
Děti do 11 let
Lukáš Martinů
• 2. místo na MR v Plzni, 4. místo na ME v Poličce, 5. místo na MS v Rize
Emily Martinů
• 4. místo na MR v Plzni, 6. místo na MS v Rize
Karolína Machová
• 1. místo na MR v Plzni, 1. místo na ME v Poličce,
1. místo na MS v Rize

Anička Šafránková
• 5. místo na MR v Plzni, 8. na ME v Poličce,
9. na MS v Rize
Maruška Maděrová
• 7. místo na MR v Plzni, 9. místo na ME v Poličce, 10. místo na MS v Rize
Tomáš Mach
• 6. místo na MR v Plzni, 8. místo na MS v Rize,
7. místo na ME v Poličce
Jan Vázler
• 3. místo na MR v Plzni, 5. místo na ME v Poličce
Mladiství do 15 let
Petr Martinů
• 1. místo na MR Plzni, 4. místo na ME v Poličce,
5. místo na MS v Rize
Open
Renata Škrabalová
• 4. místo v Č. P., 11. místo na MS v Rize, 5. místo
na ME v Poličce
Stanislav Nožka
• 2. místo na MR v Plzni, 10. místo na ME v Poličce v PRO kategorii, 7. místo na MS v Rize
v PRO kategorii
Zdenek Mach
• 4. místo na MR v Plzni, 15. místo na MS v Rize
v PRO kategorii, 11. místo na ME v Poličce
v PRO kategorii
Petr Matouš
• 1. místo na MR v Plzni, 8. místo na MS v Rize
v PRO kategorii, 6. místo na ME v Poličce
v PRO kategorii
Legenda: MR = Mistrovství republiky, MS =
Mistrovství světa, ME = Mistrovsví Evropy
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Poskytování nebo zprostředkování
spotřebitelského úvěru
Uvedený předmět podnikání vázané živnosti se
zákonem č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru ke dni 1. 12. 2016, zrušuje.
Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru zapracovává příslušné předpisy EU, zároveň navazuje
na přímo použitelný předpis EU a upravuje
a) činnost některých osob oprávněných poskytovat
a zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, včetně
činnosti těchto osob v zahraničí,
b) práva a povinnosti při poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a
c) působnost správních orgánů v oblasti poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru.
Účinnost zákona 1. 12. 2016.
Přechodná ustanovení zákona se týkají osob,
kterým ke dni nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru trvalo oprávnění k provozování živnosti vázané s předmětem podnikání „Poskytování
nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, nebo
k provozování živnosti volné.
Oprávnění poskytovatele:
Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na
základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění, nejdéle však do 18 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto
žádost podal do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Marným uplynutím této lhůty jeho
oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru
zaniká.
Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského
úvěru jiného než na bydlení:
Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může provozovat tuto
činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného
zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost
o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný
zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Marným uplynutím této lhůty jeho
oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.

DOODPADU
startuje soutěž

To fakt nevyčistíš! S tímto podtitulem startuje
Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského
vzdělávací program DOODPADU druhé kolo soutěúvěru na bydlení:
Ten, kdo byl oprávněn zprostředkovávat spotřebi- že pro střední školy. Dnem vyhlášení tvůrčího klání,
na jehož konci si vítězové odnesou 50 tisíc korun na
telský úvěr na bydlení přede dnem nabytí účinnosti
maturitní ples je 19. listopad, kdy si připomínáme
tohoto zákona, může provozovat tuto činnost do
Světový den toalet. Právě odpadní vodou a správdoby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti
o udělení oprávnění k činnosti samostatného zpro- ným zacházením s ní se program „DOODPADU aneb
Co do kanalizace nepatří“ již od roku 2014 zabývá.
středkovatele nebo zapíše vázaného zástupce do
„I tentokrát bude úkolem soutěžících seznámit vyregistru podle tohoto zákona nebo informuje zastoubranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalipeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců
zace. Změníme ale způsob ztvárnění. Zatímco před
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona podal žádost
o oprávnění k činnosti samostatného zprostředko- dvěma lety soutěžící vytvářeli videa, tentokrát bude
jejich úkolem grafika. Mohou vytvářet billboardy,
vatel, nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný
zástupce. Marným uplynutím této lhůty jeho opráv- plakáty, komiksy, cokoli je napadne. Těšíme se na
svěží a neotřelé nápady,“ řekl Ing. Zdeněk Šunka.
nění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru na
Připomněl, že soutěž je určená třídním kolektibydlení zaniká.
vům, tedy skupinám studentů gymnázií a středních
Poskytovat spotřebitelský úvěr jako podnikatel je
škol. Podobnější informace najdou na Facebooku,
po činnosti tohoto zákona oprávněna pouze:
kde naleznou inspiraci v podobě úspěšných videí
• banka, zahraniční banka a zahraniční finanční
z předchozího ročníku, a také na www.dooodpadu.
instituce za podmínek stanovených zákonem
cz. Zde se v sekci pro střední školy také mohou do
upravujícím činnost bank,
• spořitelní a úvěrní družstvo za podmínek stano- soutěže zaregistrovat. Vítěz bude vyhlášen v březnu
vených zákonem upravujícím činnost spořitel- u příležitosti Světového dne vody.
Ostatně celé webové stránky projektu www.doodních a úvěrních družstev,
padu.cz mají za sebou významnou proměnu. Zájem• platební instituce a zahraniční platební instituce
cům z řad široké veřejnosti nabízí více zajímavých
za podmínek stanovených zákonem upravujícím
videí, informací, tipů a rad k tématu odpadní vody.
platební styk,
• poskytovatel platebních služeb malého rozsahu „Projdou se například čistírnou odpadních vod. Na
vlastní oči uvidí, co způsobují na čistírně tuky a jak
za podmínek stanovených zákonem upravujícím
se odstraňují a seznámí se i s dalšími druhy odpadu,
platební styk,
• instituce elektronických peněz a zahraniční in- které nepatří do toalety nebo kuchyňského dřezu
stituce elektronických peněz za podmínek stano- a také s tím, jak s nimi správně naložit,“ přiblížila
Romana Fleischlingerová.
vených zákonem upravujícím platební styk,
V sekci „pro základní školy“ si děti a učitelé mo• vydavatel elektronických peněz malého rozsahu
hou přečíst několik dobrých důvodů, proč si do třídy
za podmínek stanovených zákonem upravujícím
pozvat kocoura AGIho, který je průvodcem celého
platební styk
• a nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvě- projektu. Po registraci si přímo on-line objednají výru za podmínek stanovených tímto zákonem – ukovou hodinu či si budou moci stáhnout zajímavé
materiály pro výuku. Doposud se programu určenéprávnická osoba, která je oprávněna poskytovat
spotřebitelský úvěr na základě oprávnění k čin- ho pro první stupeň základních škol zúčastnilo již
nosti nebankovního poskytovatele spotřebitel- 7 000 dětí.
ského úvěru, které jí udělila Česká národní banka.
O projektu DOODPADU
Zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jako podniVzdělávací program „DOODPADU aneb Co do
katel je po činnosti tohoto zákona oprávněn pouze:
kanalizace nepatří“, zahájila v roce 2014 společnost
• samostatný zprostředkovatel,
Energie AG Bohemia a její dceřiné společnosti ČE• vázaný zástupce,
• zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvě- VAK, a. s., VaK Beroun, VHOS, a. s. Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim a AQUA SERVIS
ru,
Rychnov nad Kněžnou. Tyto společnosti se zaměřují
• zahraniční zprostředkovatel.
na provozování vodohospodářského majetku měst
Eva Zindulková, vedoucí odboru obecní ŽÚ
a obcí. Kromě dodávek pitné vody zajišťují i čištění odpadních vod. Bohužel, v odpadní vodě, a tedy
i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky,
které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační
potrubí a další zařízení, ale také zvyšují náklady na
čištění odpadních vod.
Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat, kterým se program DOODPADU zabývá.
Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či
tovec Poličky nebo písemně na adresu Regionální
dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná.
sdružení sportů, pan Antonín Kadlec, Svitavy,
Kontakt:
568 02, s heslem „Sportovec města Poličky“.
Romana Fleischlingerová
Termín: do 5. 1. 2017
e-mail: r. fleischlingerova@vhos.cz
sportovní komise města Poličky

Vyhlášení ankety o nejlepšího
sportovce Poličky roku 2016
Pořadatel: město Polička – sportovní komise
města
Nominace: TJ, SK, a svazy Poličky, sportovní,
občanská sdružení, sportovní osobnosti a čtenáři
Kategorie:
1. Jednotlivci (žáci, žákyně)
2. Jednotlivci (dorost)
3. Družstva (žákovská + 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
20. 1. 2017.
Návrhy musí obsahovat: uvedení jména, rok
narození, místo trvalého pobytu, příslušnost k TJ,
SK či občanskému sdružení, výčet sportovních výsledků a umístění v roce 2016, zhodnocení činnosti, kontakt na dotyčného.
Návrh posílejte e-mailovou adresou panu Antonínu Kadlecovi, rss.sy@seznam.cz s heslem Spor-

Poděkování
Touto cestou děkuji muži, který nalezl v sobotu
29. 10. před prodejnou Penny u nádraží peněženku
s penězi, kartami, OP… Peněženku předal na pokladnu v prodejně, kde jsem si ji později vyzvedla.
Ještě jednou velice děkuji neznámému nálezci
za peněženku i za potvrzení toho, že na světě kolem nás žijí slušní a poctiví lidé. Díky.
Jana Střílková

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

Z rady města Poličky

Ty se nám pravidelně připomněly milým způsoRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
ben v adventním podvečeru na poličském náměstí
o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, se sídlem Poličrozsvícením vánočního stromu, opět krásného. Opět
ka, na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka
zaplněné dospělými a dětmi. Můžeme dopředu na- k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy.
povídat program, který budeme sledovat, ale právě
RM bere na vědomí rezignaci paní Marie Kučev té konstantnosti je kouzlo. Chceme poslouchat
rové, bytem Luční 368, 572 01 Polička, na funkci
koledy dětí z MŠ, vystoupení gymnaziálního sboru
místostarostky ke dni 31. 12. 2016.
a žáků ZUŠ. Chtěli bychom, aby se naplnila vysloveRM schvaluje uzavření I. dodatku smlouvy o dílo
ná přání starosty, duchovních i naše, na které tato
na akci „Zpracování Územní studie Polička - lokalipředzvěst Vánoc každoročně působí.
ta Hegerova“ se společností Urbanistické středisko
Zařazujeme z pětky na nižší rychlost a netrpělivě
Brno, spol. s r. o, dle důvodové zprávy.
čekáme u semaforu na zelenou. Vnější okolnosti nás
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
spíše vybízejí, abychom v tento čas ještě více akcele- o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., se sídlem
rovali; musíme stihnout nákupy a webové objednáv- Proseč, na akce „Chodník na ul. Družstevní v Poky dárků, a když to nestihneme, vložíme do obálky
ličce, Oprava chodníků na ul. Bezručova v Poličce,
nějakou korunu. Nakonec, vlastně všechno máme
Oprava části chodníků na ul. Dvořákova v Poličce,
a obdarovaný peníze určitě použije po svém.
Oprava části chodníků na ul. Heydukova v Poličce
Také je ještě čas poslat pohledy, nebo pošleme - I. etapa, Zřízení 2 ks příčných prahů na komunikaSMS či MMS? Prohlédneme si obdržené pohlednice, ci v I. etapě lok. Mánesova v Poličce“, dle důvodové
plné vánoční idyly se sněhem a vesnickým kostelíč- zprávy.
kem a přečteme pár řádků přání a hlavou nám, i když
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s nána moment, proběhnou chvíle prožité s lidmi, se kte- zvem „Cyklostezka Polička - Bořiny“ firmě SPH
rými se pozdravíme tak jednou dvakrát za rok při
stavby, s. r. o., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem,
velkých svátcích. Některé pozdravy jsou nové, jiné
dle důvodové zprávy.
už nikdy neobdržíme. I to nám je takto připomenuto.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
V tento čas vám, milí čtenáři, posíláme pozdrav „Cyklostezka Polička - Bořiny“ s firmou SPH stava přejeme všechno nejlepší.
by, s. r. o., se sídlem Bystřice nad Pernštejnem, dle
My z redakce Jitřenky
důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Polička - Modřec“ firmě SPH
stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Cyklostezka Polička - Modřec“ s firmou SPH stavby, s. r. o., Bystřice nad Pernštejnem, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OŠK/16/21925 na akci „ Hrad Svojanov - dokončení sanace hradeb, východní část s pilíři (2. etapa)“ s Pardubickým krajem, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci
„Zpřístupnění hradu Svojanov nevidomým a nesly-

šícím“s panem Jiřím Šilhanem, se sídlem Praha 6,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přílohu č. 5 smlouvy na stanovení
termínů předání obsahu Jitřenky a termínů korektur pro rok 2017 o dílo s Tiskárnou Polička, se sídlem Brno, ze dne 25. 11. 2013.
RM souhlasí se záměrem výstavby 3 podporovaných bytů v objektu „G“ v areálu AZASS a s jejich
provozováním Svazkem obcí AZASS, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh
plánu odpadového hospodářství města Poličky,
zpracovaný firmou ISES, s. r. o., Praha 6, dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM vydat Obecně
závaznou vyhlášku města Poličky č. 1/2016 o odchylném vymezení nočního klidu dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje přidělení veřejné zakázky na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci
na projekt „Rekonstrukce domu č. p. 491 na ulici
9. května v Poličce pro účely sociálního bydlení“
společnosti Centrum evropského projektování, a. s.,
se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti a příkazní smlouvy
na zpracování žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce domu č. p. 491 na ulici 9. května v Poličce
pro účely sociálního bydlení“ se společností Centrum evropského projektování, a. s., se sídlem Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci npor. Mgr. Roberta
Nechvátala na pozici člena Komise dopravní a bezpečnostní a jmenuje jako člena Komise dopravní
a bezpečnostní npor. Ing. Petra Dvořáka, dle důvodové zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat
(tzv. anonymizovaný text); originální text je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty a místostarostky.

Novinky ze Svojanova
Na Svojanově se ukázal proutník
Záruba z Hustířan i žárlivec
Žehušický z Nestajova
Lidé, kteří si před Dušičkami naplánovali výlet
na hrad Svojanov, určitě nelitovali. Prošli se minulými stoletími. Na setkání zde čekaly oživlé postavy
ze svojanovských pověstí.
Zájemci o historii se v oživených prohlídkách setkali s postavami ze svojanovské minulosti. „Letošní oživené prohlídky působily tajemnou atmosférou, kdy přibližovaly patrně nejznámější pověsti
hradu. Formou hraných scén dokázaly dotvořit
dané příběhy,“ popisoval kastelán svojanovského
hradu Miloš Dempír.
Ve sklepení památky se například odehrál několik století starý příběh zamilovaného kováře a Kateřiny Rabenhauptové. Na jejich tajnou lásku ale přišel žárlivý Hertvík Žehušický z Nestajova, manžel
Kateřiny. Na milence si počkal s vojáky a oba mladé
lidi krutě potrestal. O vzrušení mezi diváky se postaral také Karel Záruba z Hustířan, který v době
třicetileté války obýval hrad s Kateřinou, vdovou
po svém bratrovi. Brzy si ale našel novou choť a Kateřinu zavřel do temného sklepení, kde skonala. Kateřina jej však v podobě bílé paní o půlnoci navštěvovala. Karel se každého nočního setkání děsil, až
zešílel. Mnozí z diváků, kteří bedlivě sledovali každé gesto, si neodpustili poznámku: „Dobře mu tak!“
O nezapomenutelné zážitky návštěvníků z oživených prohlídek se postaral letohradský spolek
Honorata. „Nechali jsme se inspirovat skutečnými
pověstmi, které se k hradu vážou. Velice nás zaujal
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nešťastný příběh malé Kateřinky, zajímavé nám
přišlo zazdívání žen do různých částí hradu, dále
pak samotná mystika a pověsti,“ uvedl Petr Kubíček, manažer letohradského spolku. Průpravu na
Svojanov získali členové Honoraty před několika
týdny při strašení na Slezskoostravském hradě. Při
svojanovských slavnostech předvádějí zbraně, šermířská vystoupení i humorné scénky. „Chtěli jsme
na tento krásný hrad přivézt zase trochu něco jiného, než tady běžně ukazujeme. Večerní vystoupení
s jemnější verzí strašení je pro návštěvníky oživením toho, co se tu kdysi mělo stát. Pro nás to byla
zkouška, co jsme schopní ztvárnit,“ zhodnotil Petr
Kubíček.
Podvečerní a večerní prohlídky s nádechem tajemna navštívilo kolem šesti set zájemců o příběhy
z historie sídla. „Myslím si, že jsme návštěvníky
dokázaly zaujmout. Pověsti a legendy jsou novým
podáním oživených prohlídek, takže jsme úspěšně
navázali na ty předchozí, které byly postavené na
jiných tématech,“ dodal Miloš Dempír.
Hrad Svojanov je pro veřejnost otevřený o sobotách a nedělích do 11. prosince, a to od 10 do 17 hodin.
Přijeďte se svátečně naladit s Daliborem
Vrcholem návštěvnické sezony na hradě Svojanov
je adventní koncert. Nejinak je tomu také letos.
V sobotu 10. prosince, dvě hodiny po poledni, se
domem zbrojnošů rozezní sváteční tóny. Dárkem
pro příznivce hradu Svojanov a milovníky historie bude vystoupení svitavského pěveckého sdru-
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žení Dalibor. Zpěváci pod vedením sbormistryně
Miroslavy Ducháčkové představí sborové skladby
různých stylů i epoch, tedy jak z doby předklasické,
klasicismu, romantismu, či z 20. století, české i světové, skladby Smetany, Dvořáka, Wagnera, sbory
z oper, ale i úpravy lidových písní, spirituály, církevní a světskou sborovou tvorbu. Koncerty v podání pěveckého sdružení Dalibor jsou vždy velkým
zážitkem, ať už tito umělci zpívají v koncertních
sálech nebo v kostelech.
Přijeďte si v předvánočním shonu odpočinout
a svátečně se naladit. Nachystáme pro vás i pravý
hradní punč. Nepřijdete ani o adventní prohlídky
interiérů s vánoční výzdobou a vyprávěním o zvycích.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

Kalendář akcí
prosinec 2016

Tylův dům
Pátek 2. prosince v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti

Kino Polička
Neděle 4. prosince v 16.00 hod.
Anděl Páně 2
Rodinná filmová pohádka, ČR, 90 min, přístupný, vstupné 120 Kč
Anděl Páně 2 je volným pokračováním úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Neděle 4. prosince v 18.00 hod.
Anděl Páně 2
Vánoční pohádka, ČR, 90 min, přístupný,
vstupné 120 Kč
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány,
ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne
Petronela ponoukat…
Středa 7. prosince v 19.00 hod.
Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny
Životopisný/drama/válečný/romance, USA/
Austr., 131 min, titulky, přístupný od 12 let,
vstupné 110 Kč
Film oscarového režiséra Mela Gibsona, inspirovaný skutečným příběhem muže, který
se během války stal hrdinou bez jediného
výstřelu.
Neděle 11. prosince v 19.00 hod.
Hologram pro krále
Drama/romantický, USA, 98 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
V ekonomickou krizí sužovaném roce 2010
přijíždí zkrachovalý, deprimovaný a čerstvě
rozvedený americký obchodník Alan Clay

(Tom Hanks) do Džiddy v Saúdské Arábii
v naději, že zde uskuteční nejlepší obchod
svého života…
Pondělí 12. prosince v 18.00 hod.
Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa 3D
3D animovaný, USA, 114 min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Walt Disney Animation Studios uvedou struhující počítačově animovaný film o nebojácné
dospívající dívce, která se vydává na nebezpečnou cestu, aby zachránila svůj lid.
Středa 14. prosince v 19.00 hod.
Underworld: Krvavé války 3D
3D akční/horor, USA, 92 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 140 Kč
Další pokračování úspěšné filmové série
Underworld, sleduje osudy upíří smrtonošky
Selene (Kate Beckinsale), která se brání nemilosrdným útokům jak ze strany lykanů, tak
i upířího rodu, který ji zradil.
Pondělí 19. prosince v 19.00 hod.
Rogue One: Star Wars Story 3D
3D akční/dobrodružný, USA, 133 min, dabing, přístupný, vstupné 150 Kč
První z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradičních
hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili
odvážný a zdánlivě nemožný úkol: Ukrást
plány Hvězdy smrti.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

Beseda s Jiřím Pehem
Ve středu 14. prosince se uskuteční beseda s politickým analytikem a spisovatelem Jiřím Pehem.
Věnovat se bude aktuálním otázkám naší i světové politiky a vzpomene také na jeho spolupráci
s Václavem Havlem. Beseda proběhne od 18 hodin
v Centru Pontopolis, Riegrova 52. Vstupné 50 Kč,
studenti zdarma.
Jiří Pehe (*1955) vystudoval gymnázium a Právnickou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze. V roce 1981 emigroval z ČSSR přes Jugoslávii do Itálie a posléze do USA, kde dostal politický azyl. V emigraci v roce 1985 ukončil studia na
Škole mezinárodních vztahů na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Od roku 1985 pracoval jako
ředitel východoevropských studií v lidsko-právní
organizaci Freedom House a přispíval do časopisů i deníků, včetně New York Times. V letech 1988
až 1994 pracoval jako šéf analytického odboru
pro Střední Evropu ve Výzkumném ústavu Rádia

Svobodná Evropa v Mnichově. V letech 1995 až
1997 byl šéfem analytického odboru Open Media
Research Institute v Praze. V letech 1997 až 1999
byl ředitelem Politického odboru Kanceláře prezidenta republiky Václava Havla. Angažoval se jako
spoluzakladatel občanského hnutí Impuls 99.
Od roku 1999 je ředitelem University of New
York in Prague a přednáší na Fakultě sociálních
věd Univerzity Karlovy. Vede pražský Institut pro
demokracii a kulturu Newyorské univerzity (PIDEC). V letech 1997 až 2008 byl členem programového výboru a správní rady Nadace Fórum 2000,
která organizuje pravidelné mezinárodní konference. Od května 2002 byl sedm let členem správní
rady Nadace Michaela Kocába, která spravuje 29
milionů korun pocházejících podle policejního vyšetřovatele Václava Lásky z vytunelovaného fondu
TREND.Od roku 2005 do roku 2008 byl členem
správní rady Open Society Fund. Od roku 2007 je
členem správní rady americké nadace Trust for Civil Society in Central Europe. V roce 2011 byl, spolu
s Vítem Klepárníkem a Bohuslavem Sobotkou, jedním ze zakladatelů think-tanku CESTA Centrum
pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii.
Píše články a analytické studie pro americké,
české a německé deníky a vědecké časopisy. Je
autorem šesti knih, z toho dvou románů. V letech
2004 až 2010 byl předsedou redakční rady čtvrtletníku Přítomnost, který se zaměřuje na politický
a kulturní vývoj ve střední Evropě.
Akce se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Poličky, organizátorem je Pontopolis z. s.
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Pondělí 5. prosince v 19.00 hod.
Hana Zagorová & Petr Rezek - Galakoncert
Na diváky čeká téměř dvou a půl hodinový koncert, kde zazpívá Petr Rezek a Hana
Zagorová svoje hity i společné duety. Celým
večerem doprovází skupina Jiřího Dvořáka
Boom!Band.
Vstupné 490, 590 Kč
Čtvrtek 8. prosince v 16.30 hod. – malý sál
Zasedání městského zastupitelstva
Čtvrtek 8. prosince v 19.00 hod.
Guarneri Trio Prague
Ivan Klánský – klavír, Čenek Pavlík – housle,
Marek Jerie - violoncello
Vstupné 110 Kč/20 Kč studenti, žáci
Koncert v rámci KPH sezóny 2016/2017
Pátek 9. prosince v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Čtvrtek 15. prosince v 19.00 hod. Kino Tylův dům
Vánoční koncert Jakuba Smolíka
Tentokrát věčný romantik české pop-music
přijede v akustickém hávu a za účasti dívčího
smyčcového kvarteta White Strings.
Vstupné 270, 300, 330 Kč
Pátek 16. prosince v 19.00 hod.
Dokončená Kurzu tance a společenské
výchovy
Věneček a také závěrečný taneční večer je již
skutečně reprezentačním plesem, všichni budou moci porovnat své taneční umění s frekventanty kurzu tance. Hraje taneční orchestr
Mix Boskovice.
Vstupné pro veřejnost: 110 Kč… 150 Kč
(v předprodeji s místenkou)

Darujte originální
dárek
Řešíte problém, že každým rokem máte stále
méně a méně nápadů, jaké vánoční dárky koupit?
Nechte se inspirovat Tylovým domem na dárky
k letošním Vánocům a darujte vstupenky na akce,
které proběhnou v prvním pololetí nového roku:
• Novoroční koncert Čechomor
• Padesát odstínů temnoty – očekávané pokračování filmu
• Vysavač – one man show Boba Klepla
• Jiří Kolbaba: Island
• Moje hra – divadelní představení s Jiřím Bartoškou v hlavní roli
• Frída – muzikál Bratislavského hudobného
divadla
• Smolíkovi a jejich podivuhodné dobrodružství
• Koncert skupiny Olympic
Dárkové poukazy – v hodnotě 200, 300, 500 Kč
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Inspirace z měst
České inspirace

Program Centra Bohuslava Martinů

Hradec Králové
3. 12. – Malý advent na statku
sobota od 10.00 hodin, Šrámkův statek
lidová tvorba, pečení chleba
a sirobových buchtiček, Pohádky za pecí, zpívání
u jesliček 10–16 hodin
Cheb
11. 12. – III. adventní koncert – Edita Adlerová –
Světové Vánoce
Kostel sv. Kláry v Chebu
Unikátní slavnostní koncert v podání světoznámé
mezzosopranistky Edity Adlerové za doprovodu Vladimíra Roubala na varhany.
Jindřichův Hradec
10. – 11. 12. – Adventní dny na st. hradu a zámku
V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií,
v Domě gobelínů. Po celý víkend také vánoční trhy
v centru města.
Kutná Hora
10. 12. – Advent na Hrádku
Připraven bude doprovodný program: koledy, tvořivé dílny pro děti, divadélko a vánoční jarmark.
Litomyšl
27. 11. – 18. 12. Andělské adventní neděle na zámeckém návrší v Litomyšli
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, prohlídek,
výstav a dílen.
Telč
24. 11. 2016 – 15. 1. 2017 – Nad Betlémem vyšla
hvězda
Výstava jihlavských betlémů s doprovodným programem každou adventní neděli v Městské galerii
Hasičský dům.
Třeboň
14. 12. - Vánoce u Dubulíků
Dům přírody Třeboňska
13.00 – 16.00 hod. - zábavné tvořivé odpoledne
s Mildou Dubulíkem - přijďte se naladit a připravit
na vánoční svátky. Vstup zdarma.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Výstavy:
Narodil se Kristus Pán,
z růže kvítek vykvet nám…
- tradiční výstava betlémů
19. listopadu 2016 –
15. ledna 2017, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy
ze tří století. Jejich počet nebude velký, zato budou
obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén.
Jejich autoři byli samouci a vyráběli je ve svém volném čase ze dřeva, z kašírovaného papíru, lepenky,
keramiky apod. K nejzajímavějším budou patřit
původem poličské jesličky z rodiny Jeřábko – Andrlovy a Andrlíko – Friedlovy. Narození Ježíška
uvidíte také v grafikách významných autorů ze
sbírky paní Jarmily Janků.
Ve vánoční atmosféře jehličí a růží si znovu připomenete nehynoucí betlémský příběh a zazpíváte
si lidové koledy.
Otevírací doba o vánočních svátcích:
24. 12., 10.00 - 14.00 hod.
25.–30. 12., 10.00 - 16.00 hod.
31. 12. 2016 - zavřeno
1. 1. 2017 – zavřeno
Vánoční tvoření
sobota 3. 12., 13.00 – 15.00 hod.
Závěsný betlém z dřívek
V betlémskou stáj i postavy svaté rodiny a pastýřů se pod vašima rukama promění dřevěné lékařské špachtle. Oděv postavičkám vyrobíme z látek
či dřevěných dýh nebo jej namalujeme. Betlém je
možné zavěsit na jehličnatou větvičku, do prostoru, na zeď i do okna.
Cena: 40 Kč/osoba. V  ceně je zahrnutý
materiál a návštěva výstavy „Narodil se
Kristus Pán“.
sobota 10. 12., 13.00 – 15.00 hod.
Vánoční vrkoč a polaz
V době zimního slunovratu a příchodu nového
roku vyráběli naši předkové vrkoče a polazy. Měly
přinést dobrou úrodu, ochranu, lásku i zdraví.
Svěžest jim dodával zelený krušpánek nebo mech
a barevné ústřižky látek. Sušené ovoce, ořechy
a drobné pečivo na koncích špejlí byly určené jako
pamlsky členům rodiny i koledníkům.
Na vrkoč si s sebou přineste hrneček
nebo květináč – výsledný zápich na stůl bude
vypadat jako pestrá kytice. Polaz je podstropní závěs, který symbolizuje sluneční kouli se

spoustou paprsků. Jeho příprava trvá asi 1,5 hodiny.
Cena: 40 Kč/osoba. V  ceně je zahrnutý
materiál na 1 vrkoč nebo na 1 polaz a návštěva výstavy „Narodil se Kristus Pán“.
Akce:
Cenný dar profesora Jaroslava Mihule
Významný martinůovský badatel a dlouholetý příznivec města Poličky – profesor Univerzity
Karlovy, PhDr. Jaroslav Mihule - daroval muzeu
v Poličce kolekci cenných památek – 25 svazků
z osobní knihovny Bohuslava Martinů, cestovní pas BM a jeho choti z r. 1952, diář skladatele
z r. 1956 a zápisník Charlotte Martinů z let 19441978, kde jsou důležité údaje o uvádění skladeb
BM. Muzeum děkuje za velkorysý dar.

Spolek Náš Martinů: Jakub Jan Ryba –
Česká mše vánoční, scénické provedení
Způsob provedení oblíbené pastorální mše
z roku 1796 je svým způsobem ojedinělým projektem svého druhu, neboť se snaží netradičním
způsobem spojit zpívaný text s jeho dějovým
ztvárněním. Na jevišti se tak objeví Josef a Marie s Ježíškem, tovaryš a mistr, tři králové, pastýř,
poutník a další postavy známého příběhu o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám.
Účinkují: Členové a sólisté Opery Národního
divadla v Praze
Představení se uskuteční v sobotu
17. 12. od 16.00 hodin v evangelickém kostele v Borové. Pořádá Spolek Náš Martinů ve
spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Borové a Centrem
Bohuslava Martinů. Vstupné dobrovolné.

Restaurování rukopisných děl B. Martinů
Život poličského rodáka Bohuslava Martinů byl
plný zvratů, historické události skladatele donutily
k časté změně pobytu. Po odchodu z Československa žil střídavě ve Francii, Švýcarsku a USA. Není
tudíž divu, že jeho skladby (myšleno rukopisná díla)
i řada nenotových dokumentů (korespondence, soupisy děl apod.) jsou roztroušeny doslova po celém
světě jak ve sbírkách muzejních, tak i soukromých.
Můžeme být právem hrdi, že ta nejucelenější sbírka
rukopisů skladatele se nachází zde v Poličce a to zejména díky obětavému přístupu jeho sestry Marie,
která celoživotně soustřeďovala a pietně uchovávala
veškeré dokumenty se skladatelem související.
V Poličce se tak nachází unikátní sbírka, čítající
stovky notových a přes tisíc nenotových rukopisných materiálů B. Martinů. Je uložena v Městském
muzeu a galerii Polička, jež se jako zodpovědný
vlastník stará mj. o uchování památky nedozírné
hodnoty pro budoucí generace. Nutným krokem
k tomuto uchování jsou restaurátorské zásahy v případě těch materiálů, na nichž již zub času vykonal
své. Na základě odborných expertíz nechává muzeum každoročně restaurovat nejvíce poničené do-
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kumenty. V loňském roce bylo za finanční podpory
Pardubického kraje (Program podpory preventivní
péče o sbírky muzeí a galerií) a Nadace B. Martinů restaurováno přes deset autografů skladatele
(z fondu PBM A, č. 124, 144, 145, 147, 219, 220, 246,
250, 251, 318), včetně posluchačsky oblíbených
a s rodným krajem spjatých kantát Legenda z dýmu
bramborové natě (PBM Ab 106) a Mikeš z hor (PBM
Ab 107).
Restaurátorský zásah byl nezbytným krokem
k ochraně a uchování tohoto cenného pramenného
materiálu. Nejdůležitějším úkolem bylo zabránit
stále větší degradaci papíru. Součástí restaurátorských prací bylo mechanické a chemické čištění papíru, odstranění nevhodných přelepů, odstranění
sporů plísní, vyspravení potrhaných částí a doplnění chybějících míst. Restaurované autografy pak
byly v muzeu uloženy do speciálních archivních
obálek z odkyseleného papíru, který omezuje působení nepříznivých vlivů okolí na minimum. Dokumenty jsou takto dobře ošetřeny a uchovány pro
budoucnost.
doc. Monika Holá, Ph.D., muzikolog CBM

Městská knihovna
Čtvrtek 8. 12. - čítárna
knihovny od 18.00 hod.
Oslavy a svátky starých
Čechů – vánoční lov knížete
- přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Nevinná kratochvíle, jakou byl v minulosti lov,
se někdy může změnit v tragédii. Své by o tom
mohl vykládat kníže Břetislav II., který při vánočním lovu v r. 1100 přišel o život. Nebyla to náhoda,
patrně se stal obětí dlouho plánovaného spiknutí
svých „věrných“. Více v předvánoční přednášce
s Ivanou Fridrichovou - Sýkorovou.
Neděle 11. 12. – Divadelní klub od 19.00 hod.
Jonášova diashow – Irsko – smaragdový ostrov
Prohlédneme si Irsko, jak ho znáte i neznáte –
po našem spektáklu s bavičem a cestovatelem
Pavlem Jonešem ho pěkně poznáte! Vstupné 50 Kč
Čtvrtek 15. 12. – čítárna knihovny od 17.00 hod.
Kurz tvůrčího psaní – Vánoční příběh
Přijďte vyprávět a napsat svůj příběh jako dárek – pohádku pro děti, překvapivou historku pro
klienty, speciální článek pro čtenáře blogu. V dílně tvůrčího psaní vás opět čekají kreativní cvičení,
špetka teorie, příjemná atmosféra a hlavně skupina fajn lidí. Kurzem tradičně provede Alena Vorlíč-

ková, copywriterka, spisovatelka a lektorka kurzů
tvůrčího psaní. Vstupné 40 Kč

Oslavy a svátky
starých Čechů

Nejkratší dny v roce sváděly naše předky k lenošení. Nebylo světlo, většinou byl sníh a mráz, tedy
nic pro „choulostivé“ jedince. Třebaže má člověk
od přírody sklony k nicnedělání, přesto všeho moc
škodí, a proto tyto dny většinou využíval i k různým
oslavám a slavnostem. Nutno připomenout, že v minulosti nezačínal rok v lednu, ale až v březnu, tudíž
Prosincový tematický koutek
se našim předkům do oslav vánoc nemíchaly roční
– Knižní kuchařka
uzávěrky. Navíc se nezdobil stromeček a s balením
I my se přidáme k vánočním kuchařským ra- dárků to asi také nebylo nikterak horké. Vánoční čas
dovánkám! V prosincovém tematickém knižním
byl dobou setkávání se nad hojným jídlem a pitím.
koutku najdete nejen recepty, kuchařky ale i všeElita přemyslovských Čech konce 11. století užívamožné příběhy s motivem vaření.
la tohoto období k pořádání loveckých zábav. Ty byly
ostatně nejenom kratochvílí, ale i nutností a zdaleka
Tímto vám přejeme krásné prožití svátků vá- nešlo jenom o získávání čerstvého masa. Při něktenočních, spoustu knih pod stromečkem, mnoho
rých vánočních lovech se měnily i panovníci, kořist
úspěchů, zdraví a krásných čtenářských zážitků
jako kořist, radost z lovu na prvním místě.
v novém roce. Pour féliciter 2017.
Podle všeho nerad se o jednoduchosti proměny
Vaše knihovna
z lovce v kořist na vlastní kůži přesvědčil kníže BřePůjčovní doba o Vánocích
tislav II. (1092-1100), nejstarší syn krále Vratisla24. – 27. 12. zavřeno
va I. a jeho druhé ženy Adléty Uherské. Přestože byl
st 28. 12.
dospělí
13.30 – 18
oblíbencem kronikáře Kosmy a relativně úspěšným
děti
13.30 – 16
panovníkem, zdá se, že to byl člověk poněkud drsný,
čt 29. 12.
dospělí
8 - 18
popudlivý a pohříchu nesnášenlivý. Přes všechny
děti
8 - 17
tyto vlastnosti si však konec, který na něj čekal ve
Zbečně r. 1100, pramálo zasloužil. Obklopen svými
pá 30. 12.
dospělí
8 - 16
„věrnými“, vyrazil Břetislav slavit vánoce do kní31. 12. – 1. 1. zavřeno
žecího hvozdu, aby se tu sám stal obětí zlovolných
Vršovců, kteří místo zvěře lovili trošku větší kořist.
A úspěšně. Kníže jejich lov nepřežil. Nebo knížete
lovil úplně někdo jiný?
O tom, co se odehrálo o vánocích r. 1100, se dosud
vedou učené spory. Pokud přijdete do čítárny Městher. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
ské knihovny v Poličce 8. prosince v 18.00 hod. na
již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
přednášku Dr. I. Fridrichové-Sýkorové, můžete se
zájemci.
dozvědět víc. Jenom pro jistotu vás však poprosíme,
abyste doma nechali oštěpy, luky se šípy a lovecké teCvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky
sáky, sice se budeme scházet v předvánoční čas, ale
od 16 let
člověk nikdy neví…
Lektorka: Dagmar Melšová
úterý 17.30 – 18.30 hod., začátek 7. února 2017
cena 480 Kč/jarní kurz/12 lekcí
středa 17.30 – 18.30 hod., začátek 1. února 2017
cena 520 Kč/jarní kurz/13 lekcí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Výstava – vestibul knihovny
Radek Mach - Fotografie z cest
Výstava fotografií čarokrásné přírody celého světa bude k vidění ve vestibulu knihovny do
23. prosince.

Zájmové kroužky v Tylově domě
Tylův Dům v Poličce otevírá ve 2. pololetí školního roku 2016/2017 tyto zájmové kroužky
Jógový klub – od 16 let
Lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 hod., začátek 6. února 2017
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 7. února 2017
cena 600 Kč/jarní kurz/15 lekcí
Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí - 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení
Lektorka: MgA. Hana Malíková
úterý 10.00 – 11.00 hod., začátek 7. února 2017
cena 600 Kč/jarní kurz/15 lekcí
Kroužky Cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
a muže od 15 let
Lektorka: Jana Suchá
středa 18.45 – 19.45 hod., začátek 1. února 2017
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.
Podmínky pro přihlášení:
• zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
9. do 19. ledna 2017
• 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.

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

3.–4. 12.
10.–11. 12.
17.–18. 12.

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.

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

MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
MUDr. Kopecká Eva, Bystré,
nám. Na Podkově 25, 606 182 715
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MUDr. Kossler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kosslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Králová Zdena, Litomyšl,
Družstevní 69, 461 100 497
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663

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

Nová předsedkyně
Společnosti BM

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

V Poličce působí již od roku 1979 Společnost
Bohuslava Martinů Polička. Další pobočky této
společnosti se nachází v Brně, Zlíně a v Praze, kde
zároveň sídlí zastřešující Společnost Bohuslava
Martinů. Dosavadní předsedkyně poličské pobočky Mgr. Renata Pechancová složila na začátku
roku 2016 funkci. Vedení města Poličky po dlouhodobém výběru a diskusi s několika oslovenými,
vybralo pro tuto funkci Mgr. Ellen Erbesovou,
která funkci přijala. Dne 31. 10. 2016 jmenovala
Mgr. Ellen Erbesovou předsedkyní Společnosti
Bohuslava Martinů Polička rada města.
Ing. N. Šauerová

Galerie Kabinet
Chaos
10. 12. v 17 hod., Poslední
předvánoční výstava a koncert
v galerii Kabinet Chaos
Sousedé sobě 2016 - téma výstavy je pospolitost,
jak spolu žít, vycházet, podporovat se a pomáhat
si, jak přijímat mezi sebe nově příchozí, jak se učit
dávat a jak se učit přijímat něco, co nám nemusí
být blízké, ale co nás ve výsledku může obohatit?
Jak se učit žít s jinakostí? Jak spolu žít v míru a důvěře? Jak rozpouštět strachy a frustrace? Témata,
která se vztahují k současným, ale zároveň i tradičním problematikám lidské společnosti skrze
věky. Výběr umělců z Poličska.
Koncert vokální skupiny Haeri, což znamená
gruzínsky vzduch. Smíšený pěvecký sbor, který se
od roku 2013 věnuje tradiční gruzínské polyfonii,
jako jediný v ČR. Zpívají písně staré mnoho staletí. Jsou to tradiční písně, které se zpívali (a stále
zpívají) k tanci, práci, hodování, písně milostné,
a v neposlední řadě písně církevní. Zpívají bez doprovodu, což je pro gruzínskou polyfonii typické,
ve třech hlasech. Písně jsou pro evropské ucho nezvyklé, ale snadno si je člověk zamiluje a nechá se
těmito netypickými souzvuky unášet.
Mají za sebou již mnoho koncertů jak samostatných, tak v rámci festivalu (např. Grabštejn Word
Fest, Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici,
jehož laureáty se stali v roce 2015).
Sbor je národnostně smíšený – jsou Češi i Moraváci, ale také jedna Francouzska a poslední rok
s nimi zpívá i posila z Gruzie. Slovy Haeri: „Někteří z nás v Gruzii delší čas pobývali, někteří i mluvíme gruzínsky, a všechny nás pojí láska k jedinečné hudbě Gruzie.“
Na setkání s vámi se těší umělci z Poličska a vokální skupina Haeri, a za pořádající Spolek Planeta Chaos, kurátorka výstavy, M.A. Veronika Šrek
Bromová.
Celoroční program je částečně podpořen granty na kulturu města Poličky a MKČR. Otevřeno
v den vernisáží a v neděli mezi 13 – 18 h nebo po
domluvě.
Adresa: Střítež 68, Polička, 572 01.
Kontakt:
verbrom@gmail.com, mob: 602 315 215.
Web: www.planeta-chaos.cz, Facebook: Galerie
Kabinet Střítež, www.artmap.cz.
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Čtvrtek 1. 12. v 19.00 hod.
FC Roma
Dokumentární komedie o originálním
fotbalovém klubu s názvem FC ROMA.
Minulou sezónu nastoupil do nejnižší české fotbalové soutěže nový tým. FC Roma
je děčínský klub okresního přeboru, který je složen převážně z romských hráčů.
„Já když někoho nemám rád, tak ho budu
chtít porazit,“ říká trenér Pavel Horváth.
Soupeři to ale vidí jinak a většina z nich
romský klub bojkotuje. Pro FC Roma tak
začíná trochu zvláštní sezóna.
Někdy se hraje, někdy se nehraje, dopředu
není nic jisté a klub vyhrává většinu zápasů kontumačně. Fotbalisté FC Roma ale
neztrácejí smysl pro humor a bojují jak na
hřišti, tak mimo něj. Někdy je to ale těžší,
než si představovali: ztrácejí se jim míče,
hráči holdují marihuaně, fanoušci na ně
pokřikují, ať táhnou do práce.
V tabulce klub ale postupuje výš a výš.
Podaří se hráčům postoupit do vyšší ligy
a přesvědčit okolí, že nejsou agresivní
rváči, ale že si prostě jen chtějí zahrát fotbal?
Vstupné 40 Kč
Pátek 2. 12. ve 20.00 hod.
Zahradní slavnost - Divadlo Střezina
Vstupné 120 Kč/70 Kč
Sobota 3. 12. v 19.00 hod.
IX. večer akustické hudby
Sakrapes, StopTime, Holly Watter (Holandsko), The Vacuum Ball
Vstupné 100 Kč
Sobota 10. 12. v 20.00 hod.
Jazzové setkání - Petr Beneš Quartet
Petr Beneš - klávesy, Miroslav Hloucal trp, Jan Feco - kontrabas, Marek Urbánek
- bicí
Vstupné 130 Kč/70 KčS
Neděle 11. 12. v 19.00 hod.
Jonášova diashow - Irsko - smaragdový
ostrov
Irsko křížem krážem s cestovatelem Pavlem Jonešem.
Vstupné 50 Kč
Pátek 16. 12. v 19.00 hod.
Víc než koledy
Předvánoční setkání různých stylů a generací hudebníků, které se protne až do
koled v podání S.U.E, Omakalamuhopotajmu, Kaderus Blues a WXP.
Vstupné 120 Kč/80 KčS
Středa 21. 12. v 19.00 hod.
Úžasná událost - vánoční klubové kino
Longfellow Deeds (Gary Cooper) je tak
trochu podivín. Žije si spokojeným staromládeneckým životem v malém americkém městečku Mandrake Falls, píše básně na zakázku a o volných chvílích hraje
na tubu.
Jednoho dne se dozví, že mu jeho zesnulý
strýc odkázal 20 milionů dolarů, o které
ale vůbec nestojí! Vydává se do New Yorku a zjišťuje, že o jeho dědictví usilují
všemožní vyžírkové, prolhaní advokáti
a příbuzní přes čtyři kolena. Klasický
americký snímek Franka Capry z roku
1936 stojí podobně jako jeho ostatní filmy
na pomezí komedie, romantického filmu

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

a pohádky. Protože i když se v závěru
může zdát vše ztracené…
Vstupné zdarma
Čtvrtek 22. 12. v 19.00 hod.
Poličská vomladina
Co vytváří poličská omladina ve svém
volném čase? Muzicíruje, skládá, natáčí, básní…? Nechme se překvapit. Výjevy
a výlevy občanů ve věku 12 - 25 let.
Vstupné 50 Kč
Neděle 25. 12. v 19.00 hod.
Jak zabít čerta
Kočovnická hra, kterak se Dusík a Kučerka dostali do pekla, a co se všechno seběhlo.
Vstupné 50 Kč
Pondělí 26. 12. v 19.00 hod.
Ani ryb, ani rak
Hra o hledání sebe sama na pozadí bezmezného oceánu. Hra o klukovi, který měl
nafukovací lehátko, vzala ho voda a on se
stal císařem. „Nejsem císař, jen si nemůžu vzpomenout, kdo jsem byl, než jsem
se stal, kým jsem. Jsem ze dvou třetin
voda a stejně tak jsem tekutý. Nemůžu
si vzpomenout, kdo jsem byl, než jsem se
stal, kým jsem!“ Volně inspirováno svátky bláznů, potopou světa nebo Otvíráním
studánek.
Vstupné 50 Kč
Středa 28. 12. v 17.00 hod.
Čert nikdy nespí
Divadelní pohádka ze života lidí a čertů
v podání poličských ochotníků.
Vstupné 50 Kč/30 Kč děti
Čtvrtek 29. 12. ve 20.30 hod.
The Plastic People of the Universe
Undergroundová klasika v pozměněné sestavě po letech opět v Poličce. Předprodej
tabák Kubátovi, IC Polička a Divadelní
klub.
Vstupné 160 Kč na místě, 130 Kč předprodej, 100 Kč student

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

Vánoční světýlka
– keramická dílna pro předškoláčky
Akce je finančně podpořena Pardubickým krajem
Termín: čtvrtek 1. 12., 16.00-17.30 hod.
8. a 15. 12., 17.00-18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Informace: Dáša Procházková 461 725 352
Andělský stromeček
– keramická dílna pro děti od 1. třídy
Akce je finančně podpořena Pardubickým krajem
Termín: čtvrtek 8. a 15. 12.
Čas:
15.30-17.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Informace: Dáša Procházková 461 725 352
Mikuláš, pekelný mariáš
– tradiční akce pro děti, rodiče,
prarodiče…
Pekelný mariáš s čerty a anděly.
Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ Mozaika
Termín: pondělí 5. 12.
Čas:
17.00-18.00 hod.
Místo:
Náměstí Palackého Polička
Přihlášky: bez přihlášek
Informace: Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Nespoléhej na Ježíška
– dílna pro děti od 1. třídy
– vyrobíme si dárky pro mamku,
taťku, kamarády…
Termín: pátek 9. 12
Čas:
14.00–18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Přihlášky: do 6. 12.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Zdeňka Švecová
Vykutálené vánoce
– tradiční akce pro širokou veřejnost
Možnost zakoupení výrobků a vánočních dekorací pro účel pomoci
nemocné Natálce. Ve spolupráci
s nadací VIA v rámci programu
DOBRO – DRUZI.
– přijďte k nám příjemně strávit nedělní dopoledne a vánočně se naladit

– připraveny jsou dílničky s vánoční
tématikou, výstava prací a děl dětí z kreativních kroužků.
Termín: neděle 18. 12.
Čas:
10.00–14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Vstupné: dobrovolné
Informace: Alena Hejduková
Vánoční aranžmá na vánoční stůl
– dílna pro děti od 1. třídy
Termín: čtvrtek 22. 12.
Čas
14.00–16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
80 Kč
Přihlášky: do 15. 12.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Zdeňka Švecová
Vánoční lyžování – Dolní Morava
– zájezd na lyže pro rodiče s dětmi,
studenty a dospělé
Termín: pátek 23. 12.
Čas:
odjezd 6.00 hod. parkoviště pod TD
Místo:
Dolní Morava
Cena:
220 Kč/doprava – permanentku hradí
každý sám, při společném nákupu sleva
20 %
Přihlášky: do 20. 12.
Informace: Vítězslav Fila, tel: 731 508 282, přihláška
na www.mozaika-policka.cz
Kurz háčkování pro začátečníky
– kurz pro děti od 4. třídy, studenty
a dospělé
– přijďte se naučit háčkovat moderní
věci, ukážeme vám, jak se orientovat
v návodech a pomůžeme s vytvářením
vašich výrobků
– materiál i háčky zajistíme
Termín: první schůzka úterý 10. 1. 2017 – 5 lekcí
Čas:
17.00–19.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
Přihlášky: do 23. 12.
Lektorka: Zdeňka Švecová
Informace: Zdeňka Švecová
Hravá škola bruslení – kurz na 10 lekcí
– pro děti od 5 do 10 let
Děti se hravou formou naučí základním
technikám bruslení na ledě. Starší děti
si budou upevňovat a procvičovat správnou techniku bruslení. Na ledě mohou
být i rodiče s dětmi – brusle s sebou.
Termín: leden – únor 2017

Čas:
středa 4. 1. 2017, 16.15 – 17.15 hod.
Cena:
450 Kč
Místo:
Zimní stadion
Přihlášky: do 20. 12.
Informace: Blanka Faltýnková 736 761 281
Hravá školička bruslení pro mateřské školy
– kurz na 5 lekcí
– pro předškolní děti
Děti se hravou formou naučí základním technikám bruslení na ledě.
Termín: leden – únor 2017 (úterky a čtvrtky
dopoledne)
Čas:
8.30 a 10.00 hod. (max. 45 min.)
Místo:
Zimní stadion
Cena:
225 Kč
S sebou: přilbu, brusle, vhodné oblečení,
rukavice (možnost půjčení přilby
a bruslí na stadionu).
Přihlášky: do 20. 12.
Lektorka: Blanka Faltýnková
Informace: Blanka Faltýnková 736 761 281
V říjnu se děti z tvořivých kroužků SVČ Mozaika zapojily do programu DOBRO-DRUZI
pořádaného nadací VIA. Program oceňuje filantropické aktivity dětí a má za cíl vést je k pomoci druhým a k aktivnímu občanství. Též se
snaží, aby se darování, dobročinnost, štědrost
a starost o druhé staly běžnou součástí života
lidí v Česku.
Děti na Mozaice budou tvořit výrobky, na
které poskytne materiál nadace Via, a poté
uspořádají vánoční jarmark na akci Vánoce v Mozaice, která se bude konat v neděli
18. 12. Výtěžek z akce půjde na pomoc Natálce
Dittrichové z Borové.
Pokud máte zájem dětem pomoci získat co
největší příspěvek pro malou Natálku, přineste i vy do Mozaiky své výrobky k prodeji do
15. 12. nebo nám můžete nosit plastová víčka.
O výsledcích snažení našich dětí vás budeme
informovat v jarním čísle Jitřenky.
Hledáme šikovné lidi na přípravu a realizaci velkých akcí pro veřejnost
• práce dopoledne i odpoledne
• práce na dohodu o provedení práce, 80 Kč/
hodina
• podmínkou je spolehlivost, samostatnost,
vlídný přístup k dětem, schopnost týmové
spolupráce
• uvítáme kreativitu, nápaditost, flexibilitu
Kontakt: Zdeňka Švecová – 461 725 352

Divadelní spolek Tyl pořádá

XIII. ročník
Novoročního turnaje v mariáši
a
II. ročník memoriálu
Jaroslava Sokola
Sobota 7. 1. 2017 od 16.00 hod.
v Divadelním klubu
Prezentace hráčů začíná v 15 hod.,
startovné 250 Kč

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program RC MaTami
Poslední měsíc roku 2016 je
před námi. Kromě pravidelných
aktivit vás srdečně zveme na besedu s Janou Bidmanovou, která
bude hovořit na téma školní zralost. Psycholožka Mgr. Dominika Křenková přijde
do ranní aktivity popovídat o komunikaci v rodině
a PhDr. Pavla Kovářová Ph.D přijede seznámit rodiče o nástrahách internetu a kyberšikaně. Centrum
bude uzavřeno od 23. 12. 2016 do 4. 1. 2017.
V roce 2017 budeme pokračovat v zavedeném
programu, nově přibude na středeční odpoledne
co-working (info níže), rádi bychom zorganizavali
dvakrát do roka soubor přednášek - Předporodní
povídání, máme naplánovány besedy, kurzy a dílny.
Věříme, že nám zachováte vaši přízeň a těšíme se na
vás.
Tým MaTami vám přeje krásný advent a poklidné Vánoce. Na viděnou v roce 2017!
Pravidelný program
pro rodiče, prarodiče s dětmi
• Klubík; každé pondělí 9.00–12.00 hod.
• Drobci s Hankou (2-3 roky); každé úterý
9.00–12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou; každé úterý 15.00–
17.00 hod.
• Drobínci s Lídou (0-1 rok); každý čtvrtek
9.00–12.00 hod.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky); každý pátek
9.00–12.00 hod.
• Cvičení s Danou
–– Pondělí: Power joga; ZŠ TGM zrcadlový
sálek od 19.00–20.00 hod.
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA; ZŠ TGM zrcadlový sálek od 19.00–
20.00 hod.
–– Pátek: Power joga; 17.00–18.00 hod. v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA; od
18 hod. v MaTami
Do zrcadlového sálku je nutné vzít si cvičební
podložku.

•

•

Beseda: Školní zralost
kdy: 8, 12. od 15.00 do 17.00 hod.
Školní zralost bývá nejčastěji charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní,
psychickou a sociální způsobilost začít školní docházku. Dítě, jež má zvládnout požadavky školní
docházky, by tedy mělo být zralé a připravené na
vstup do 1. třídy základní školy. Pokud je vaše dítě
v předškolním věku a vy máte nějaké nezodpovězené dotazy ohledně školní zralosti, přijďte na naši
besedu.
Povede: Jana Bidmanová

Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.
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•

•

Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí); každou středu
8.00–12.00 hod. Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita 1 dítě); úterý 9.00–12.00 hod; čtvrtek
9.00–12.00 hod. (pouze děti do 1 roku); pátek
9.00–12.00 hod. Cena 45 Kč/dítě/hodina

Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Poradna a klub pro těhotné (Mgr. Zuzana
Vocásková); 1. a 15. 12. (čtvrtek) od 16.00
do 18.00 hod. Pro těhotné a jejich partnery.
Informace nejen z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které přispějí k většímu klidu
a pohodě nastávajících maminek.
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková); 3. 12. (sobota) od
13.00 – 15.00 hod. Vedení rodičů s nejmenšími dětmi ke zdravému a současně správnému
vývoji dítěte v souladu s jeho přirozenými
možnostmi psychomotorického vývoje
• Laktační poradna (Lenka Tulisová);
6. 12. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod. Pomoc
a podpora maminkám při kojení. Poskytnutí

•

informací rodičům po porodu i v rámci profylaktické přípravy.
Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová); 8. 12. (úterý) od 15.00 do 17.00 hod.
Poradna bude tentokrát ve formě besedy
informovat o školní zralosti (viz níže)
Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová); 7. 12. (středa) od 15.00 do 17.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského,
obchodního, pracovního, rodinného a trestního práva.
Masáže pro maminky (v pondělním Klubíku); 5. 12. od 10.00 do 12.00 hod. Masáže
provádí žáci 2. ročníku oboru Rekondiční
a sportovní masér ze Střední školy obchodní
a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník k nahlédnutí v RC MaTami.
Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová); 16. 12. (pátek v rámci drobků) od 10.00
do 12.00 hod. Řeší s rodiči prevenci a první
pomoc, konzultuje problémy
Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková); 19. 12. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči,
nápravy.

Komunikace v rodině
9. 12. (pátek) od 10.00 do 12.00 hod. (11.00 12.00 hod. individuální konzultace);
tréninková aktivita v rámci klubu rodičů (Drobečci)
Vítáni jsou rodiče dětí všech věkových kategorií.
Povede: Mgr. Dominika Křenková
Kyberšikana
13. 12. (úterý) od 10.00 do 12.00 hod.

Samotný název naznačuje, že v případě kyberšikany máme co do činění se specifickou formou klasické šikany (chování, jehož záměrem je opakovaně
ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí) „tváří v tvář“. Vlastnosti
virtuální reality tím, že nabízí jiné nástroje ubližování, mění charakter celého procesu šikanování.
Srdečně zveme na besedu o tom, jak rozpoznat šikanu, jak správně postupovat při jejím řešení a kam
se obrátit o pomoc.
Povede: PhDr. Pavla Kovářová Ph.D
Co-working
od ledna 2017 každou středu odpoledne
V našem centru se každé středeční odpoledne
otevřou dveře co-workingu. Co si pod tím můžete
představit? Nabízíme vám prostor na práci, či pracovní schůzku. Prostor je určen pro každého, kdo
hledá místo pro práci. Pro děti bude k dispozici vedlejší herna s možností hlídání, pro rodiče internetové připojení. Chtěli bychom vám umožnit, abyste
se mohli věnovat svojí práci, podnikání či studiu
a měli svoje děti nablízku.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo stránku na
Facebooku.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč

(cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné 
50 Kč
• Odborné poradny 
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV a dále PK, Městem Poličkou a CBM“.
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

2. Srdečný večírek aneb
pečeme a vzpomínáme
Zveme vás na vánoční punč a linecké srdce jako
netradiční vzpomínku na Václava Havla.
V sobotu 17. prosince od 16 do 19 hodin budeme
v Centru Pontopolis (Riegrova 52) péct linecká srdce a proběhne i tvořivá dílnička pro děti.
Vrchol večera nastane příchodem fotografa Bohdana Holomíčka, který nejlépe zdokumentoval
život Václava Havla a jeho ženy Olgy. Budeme mít
vzácnou příležitost podívat se na ty nejzajímavější
snímky osobnosti, kterou zná celý svět.
Promítání bude podkresleno hudební produkcí
zpěvačky, herečky a výtvarnice Veroniky Jílkové
Hrčkové. Předpokládaný začátek od 20 hodin a konec v hodinách ranních.
V průběhu večera pustíme hodinový záznam rozhovoru úřadujícího ředitele rádia Svobodná Evropa
Karla Kašpárka „Lamberského“ s Václavem Havlem z května 1989 těsně po propuštění z vězení.
V prostoru Centra Pontopolis budou vystaveny
práce studentů místního gymnázia inspirované
Antikódy Václava Havla. K přečtení budou i dopisy
studentů jako přání k narozeninám pro V. H.
Děkujeme všem profesorům, kteří vedou a motivují děti k zájmu o osobnost Václava Havla.

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

Těšit se můžete také na speciality „pontopolisí“
kuchyně.
Tímto komponovaným večírkem uzavřeme dvouměsíční projekt spolku Pontopolis s názvem Velvet
Listopad, aneb pocta Václavu Havlovi.
Akce se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Poličky, organizátorem je Pontopolis z. s.

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
3. 12. – Čert nikdy nespí
17.00 hod., pohádka v Sokolovně Borová, účinkuje: Divadelní spolek Tyl Polička
11. 12. – Borovské adventní troubení
Od 14.00 hod., adventní odpoledne pro všechny
věkové skupiny v areálu Sokolovny v Borové, v případě nepřízně počasí bude program přesunut do
sokolovny – bližší program na www.borova.cz
17. 12. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční, scénické
provedení
Od 16.00 hod., evangelický kostel v Borové,
účinkují: členové a sólisté Opery Národního divadla v Praze
Dolní Újezd
2. 12. – Parkoviště pro velbloudy
Vánoční koncert v kostele sv. Martina od 18 hod.
Vstupné dobrovolné
3. 12. – Pekelně Mikulášská zábava
V sokolovně od 20 hod., vstupné 60 Kč. Stylové
maska a jiné havěti vstup zdarma!
11. 12. – Adventní koncert ZUŠ Dolní Újezd
V kostele sv. Martina od 17 hod.
14. 12. – Česko zpívá koledy
V 18 hod. před ZŠ Dolní Újezd zpívá celý Újezd.
18. 12. – Vánoční koncert plný vánočních melodií
Hudební skupina DÚVÁ zve do sokolovny od
17 hod. a od 19 hod.
Litomyšl
10. 12. – Adventní trh
8.00-16.00 hod., Zámecké návrší, Litomyšl
Stánky s vánočním zbožím a občerstvením.
12. 12. – Prague Cello Quartet
19.30 hod. Smetanův dům, Litomyšl
Zcela unikátní uskupení, které posluchačům
nabízí díla skladatelských mistrů klasické hudby,
jazzovou tvorbu, hity nejznámějších moderních
světových skupin, ale i známé kousky filmové hudby – a to vše v originální úpravě pro čtyři violoncellisty a jejich nástroje.
14. 12. – Michal Prokop a Framus 5
20.00 hod., Music Club Kotelna, Litomyšl
19. 12. – Vánoční koncert Janka Ledeckého
19.30 hod., Smetanův dům, Litomyšl
22. 12. – J. J. Ryba, Česká mše vánoční
18.00 hod., Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
Účinkují: Spojené litomyšlské sbory, Litomyšlský symfonický orchestr, solisté, diriguje D. Lukáš.
Oldřiš
23. 12. – Zpívání u rozsvíceného stromečku od
18.00 hod
30. 12. – Předsilvestrovský ples od 20.00 hod.
v Orlovně. Hraje Combo 2.

Pomezí
5. 12. – Peklo v hasičárně v 17.00 hod.
10. 12. vánoční koncert v kostele sv. Jiří
v 15.00 hod. – J. J. Ryba – Česká mše vánoční
17. 12. – zpívání u vánočního stromu v 16.00 hod.
Sebranice
3. 12. – otevření nové Křížové cesty ve Vysokém lese začátek ve 14.00 hod. v osadě Vysoký
Les. Pořádá Spolek archaických nadšenců, tel.
604 590 474
10. 12. – Kurz výroby ozdob ze slámy, 9-13 hod.,
300 Kč, vede Dáša Kuncová, Sebranice, Světnice
č. p. 8, objednávky tel. 604 590 474
4. 12. – Do nebíčka – do peklíčka – představení
pro děti, od 15.00 hod. v jídelně Agro družstva Sebranice. Vstupné dobrovolné.
18. 12. – Vánoční koncert – od 16.30 hod. v kostele sv. Mikuláše, žáci ZUŠ Dolní Újezd zazpívají
pásmo vánočních koled.
29. 12. – Předsilvestrovské posezení, od 18.00 hod.
na sále kulturního domu, zahraje Vepřo knedlo zelo.
Těšit se můžete na předtančení dětí a žen.
31. 12. – Silvestrovský ohňostroj – v 19.00 hod.
u kapličky na Pohoře.
Bystré
1. 12. – Pohádkotour – Městská knihovna zve
všechny zvídavé děti – předškolního a mladšího
školního věku – k výpravě za pohádkou, která se
budou konat od 15.30 hod.
3. 12. – Dobře rozehraná partie – Současná
komedie o tom, jak žít sám a nezpustnout. Je to
nesnesitelný chlap. O tom vědí své všechny jeho
hospodyně, z nichž žádná nevydrží déle než pár
dní… Divadlo se bude konat v divadelním sále Sokolovny v 19.00 hod. Předprodej lístků v IC Bystré.
5. 12. – Mikulášská nadílka – pořádá SDH Bystré
v 17.00 hod. před zdravotním střediskem. Připraven je program pro děti, setkání Mikulášů a čertů,
mikulášské říkanky, rozdávání balíčků. Děti mohou přijít v maskách. Občerstvení zajištěno.
15. 12. – Vánoční koncert – ZUŠ Bystré zve
všechny na vánoční koncert, který se bude konat
v tanečním sále ZUŠ v 16.30 a 18.00 hod.
21. 12. – Vánoční koncert – ZŠ Bystré zve všechny na tradiční vánoční koncert, který se bude konat v divadelním sále Sokolovny v 17.00 hod. Těšit
se můžete na pěvecké i divadelní vystoupení žáků
a vánoční trh.

Klavírní recitál
Martina Kasíka
Kdybychom si dali v letošním
roce ve Spolku Náš Martinů za
cíl pozvat do Poličky co nejvíce
význačných interpretů klasické
hudby, mohli bychom si zapsat do
kroniky, že 3. listopadu přibyl na
seznam k houslovému virtuosovi Ivanu Ženatému a klavíristkám Sandře Shapiro
(USA), Patrícii Bretas a Josiane Kevorkian (Brazílie)
také klavírní virtuos Martin Kasík. Naším cílem je
však především dopřát sobě i dalším posluchačům
co nejlepší hudební zážitky a velmi si považujeme,
že se podařilo získat pro vystoupení v Poličce tyto
vynikající umělce. Martin Kasík se věnuje klavírní
hře od 4 let. Dnes je vítězem mnoha domácích i mezinárodních soutěží, koncertoval v řadě prestižních
koncertních sálů Evropy, Spojených států amerických, Japonska, Taiwanu a Singapuru. Jako sólista
vystupoval s mnoha světovými orchestry. Pravidelně spolupracuje s Českou filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, se kterými podnikl turné po USA a Japonsku. Stal se také
prezidentem Chopinova festivalu v Mariánských
Lázních, vyučuje na pražské konzervatoři a působí
rovněž jako pedagog na Akademii múzických umění
v Praze. V poličském sálku Centra Bohuslava Martinů vystoupil s exkluzivním programem. Koncert
zahájil výběr scénických etud Sergeje Vasiljeviče
Rachmaninova, technicky náročných, virtuózních
a efektních skladeb, které nedovolují posluchačům
ani vydechnout. Následovaly Tři české tance Bohuslava Martinů. Vždy znovu překvapí, s jakou lehkostí
a vtipem dokáže náš slavný rodák tuto hudební formu zpracovat. Druhá část koncertu byla věnována
Obrázkům z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Martin Kasík svým přednesem obrázky vskutku
vymaloval. Jednou bych obrazy chtěla opravdu vidět
a porovnat s konkrétním představami, které ve mě
hudba vyvolala. Říká se, že housle zpívají. Kdo na
tomto koncertě byl, slyšel zpívat i klavír.
S. Mohelníková

Lubná
10. 12. od 10.00 hod. – prodejní vánoční výstava
Skalka Lubná, kulturní program od 13.30 hodin,
účinkují – soubor Červánek Proseč, Parkoviště pro
velbloudy, děti z mateřské školy Lubná a Four in
Van z Vysokého Mýta. Ve vestibulu ukázka uměleckých řemesel – řezbář, hrnčíř a dráteník.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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činnost poličské
pobočky SBM

Prosinec v ZUŠ

V úterý 1. listopadu se uskutečnilo v CBM setkání členů poličské pobočky SBM. Společně
jsme naplánovali činnost do konce tohoto kalendářního roku.
Ve středu 16. listopadu jsme zrealizovali zájezd do Janáčkova divadla v Brně na Epos o Gilgamešovi od Bohuslava Martinů a operu Dido
a Aeneas od Henryho Purcela. Další zájezd bude
ve čtvrtek 15. prosince do Rudolfina v Praze na
vystoupení Pražského filharmonického sboru.
Uslyšíme kantátu Legenda z dýmu bramborové
nati a Izaiášovo proroctví od B. Martinů, dále
pak zazní Otčenáš a Říkadla od Leoše Janáčka.
Tato akce je určena především členům poličské
pobočky SBM. Odjezd bude v 14 h. od Gymnázia
Polička.
V úterý 6. prosince v 17 h. zveme členy SBM
na koncert v Tylově domě, který připravila ZUŠ
Bohuslava Martinů k připomenutí skladatelova narození. Dále pak ve čtvrtek 8. prosince
v 19 h. opět v Tylově domě proběhne koncert KPH
Guarneri Trio Prague. Po něm se uskuteční setkání všech členů poličské pobočky SBM, aby si
společně zvolili nový výbor a probrali předpokládané akce na další rok. Spolek Náš Martinů po
smršti přednášek a koncertů pořádaných v CBM
zve 17. prosince na Českou mši vánoční do evangelického kostela v Borové.
Děkuji za spolupráci CBM, Tylovu domu, ZUŠ
B. Martinů a spolku Náš Martinů. Krásné a klidné prožití adventního i vánočního času všem.
Ellen Erbesová

škol a 24. 11. také na večerním představení pro
veřejnost. Vtipně napsané dialogy, poukazující
na rozdíly mezi ženami a muži, ve spojení s brilantními výkony mladých divadelníků, dokázaly
vykouzlit široké úsměvy na tvářích návštěvníků
Tylova domu.
A nyní již k prosincovému kalendáři. Každoroční koncert k narozeninám Bohuslava Martinů se
letos uskuteční 6. prosince od 17 hodin v malém
sále Tylova domu. Účinkující si na tento večer připravili nejen díla samotného Bohuslava Martinů,
ale zazní také kusy z období romantismu, či hudby
20. století. V posledním adventním týdnu pak již
v plné vánoční atmosféře proběhne jak Vánoční
koncertík (20. 12. od 17 hod. v sále ZUŠ), tak především Vánoční koncert, jenž se koná 22. 12. od
17 hodin ve velkém sále Tylova domu a na kterém
se představí žáci všech vyučovaných oborů.
Dovolte ještě malé nahlédnutí do roku 2017, kdy
se na 1. února chystá premiéra mezioborového
projektu „Broučci“. Volné zpracování známého tématu v podání literárně dramatického oboru, prolínající se s tanečními čísly, to vše za doprovodu
žáků a učitelů hudebního oboru na hudbu Václava Trojana. Představení, na němž se podílí velké
množství žáků a pedagogů, je bezesporu největším projektem uplynulých let. Bylo by proto velkou
chybou, neoznačit si datum 1. února v kalendáři
červenou tužkou.
Vážení čtenáři Jitřenky, dovolte mi, abych vám
za celý kolektiv školy touto cestou popřál pohodové, ničím nerušené Vánoce, hodně štěstí a především zdraví v novém roce.
Tomáš Jandl, DiS., zastupující ředitel

Dětský domov na počátku
velkých změn

Z Římskokatolické
farnosti
Na otázku, co jsou to Vánoce, se nabízí mnoho odpovědí.
Svátky míru, štědrosti, radosti,
dětí nebo svátky zimního slunovratu.
Pro křesťany jsou to svátky
narození Ježíše Krista. Narození, které nebylo
ani trochu idylkou, jak nám ho předkládají barokní koledy se svým sentimentem. První Vánoce byly spíše drama. Mladý pár, který musel kvůli sčítání lidu vážit dlouhou cestu do „krajského“
města Betléma. Nejistota, zda se stihnou vrátit
před narozením dítěte domů, a když ne, kde seženou ubytování a zázemí pro novorozence. Pak
najednou ten nebývalý zájem lidí a později i mudrců z východu. K tomu všemu slídění Heroda
a jeho útok proti betlémským dětem.
Tento vánoční obraz mluví i k nám. Jinak
v časech štěstí a dostatku, jinak v dobách smutku a strádání. Jinak v mládí a jinak ve stáří, ale
mluví vždy. Proto jsou Vánoce vždy štědré a vždy
nabízí tento příběh v novém kontextu. Stačí nepropadnout představě, že už to všechno známe
a že nás nemohou už ničím překvapit.
V rámci příprav na tyto svátky bychom vás
chtěli pozvat na Adventní duchovní obnovu,
která se uskuteční v sobotu 10. 12. od 9.00 do
11.30 hod. na faře a kterou povede P. Radek Martinek z Holic.
Přijměte také pozvání na vánoční bohoslužby.
Na Štědrý den bude mše sv. pro rodiny s dětmi
v kostele sv. Jakuba v 16.00 hod. Půlnoční bude
v Pomezí od 21.00 hod. V Poličce při půlnoční
u sv. Jakuba ve 24.00 hod. se můžete těšit na doprovod mladých, kteří zahrají na kytary, housle,
basu, flétnu a další nástroje. Podrobný rozpis najdete na vývěsce před kostelem sv. Jakuba, nebo
na stránkách www.farnostpolicka.cz.
Mgr. Jiří Vraspír
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Závěr roku 2016 se nezadržitelně
blíží, a s ním přicházejí i poslední
akce, které pro vás letos připravili
pedagogové a žáci ZUŠ B. Martinů
Polička. Dříve, než vás k nim ale
pozvu, dovolte malé ohlédnutí za
listopadovým děním.
Velkým zážitkem nejen pro žáky akordeonového
oddělení naší školy, byl koncert studentů Konzervatoře Pardubice, který se konal 9. 11. v sále ZUŠ.
Čtveřice vystupujících, mezi nimiž nechyběla ani
naše bývalá žákyně Ester Tomášková, přijela za
doprovodu svých pedagogů předvést repertoár,
který mají připravený na Soutěžní přehlídku konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky.
Jejich pedagogové, Antonín Dvořák a Mgr. Jakub
Jedlinský, nás provedli celým koncertem, a tak
měli posluchači možnost dozvědět se zajímavé
informace nejen o samotných vystupujících a jednotlivých skladbách, ale také např. o technických
možnostech současných mistrovských akordeonů.
Děkujeme našim hostům za možnost prožít poučný a inspirativní podvečer a přejeme jim mnoho
štěstí v soutěži.
Žáci hudebního oboru naší školy se pak představili 19. listopadu na slavnostním zahájení tradiční
výstavy betlémů, které se konalo ve výstavních
sálech Centra Bohuslava Martinů. Spojení vánočních melodií a všudypřítomných betlémů umožnilo návštěvníkům nasát ducha blížících se Vánoc.
Velký dík patří také starším žákům literárně
dramatického oboru, kteří nastudovali divadelní hru Zdeňka Podskalského „Návštěva mladé
dámy“. Tu sehráli nejdříve před žáky poličských

Na konci standardního roku by se poličský Dětský domov (dále DD) touto dobou připravoval na
Vánoce, dárky, návštěvy. Letos bude atmosféra
patrně jiná – končí rok, kdy vlídný dům ve velké
zahradě oslavil 80. výročí své existence a, což je
klíčová změna, rozbíhá se transformace DD – proces, který dosud jednolitý kolektiv rozdělí na menší
skupiny, které budou vést „rodinný“ život. Vypadá
to jednoduše, jde však o složitou záležitost, jejíž
realizace vyžaduje zodpovědnou přípravu a spolupráci všech zúčastněných.
Aktuálně (14. listopadu) pobývá v DD třináct dětí
ve věku od devíti do sedmnácti let. Jak konstatuje Bc. Miroslava Přiklopilová, ředitelka domova,
toto číslo se do konce roku pravděpodobně změní,
některé děti odejdou, jiné přijdou. Ve stejném časovém horizontu by měl být k dispozici byt, kam
se přemístí první rodinná skupina. Se zajištěním
bydlení výrazně pomohlo město Polička, které poskytlo zrekonstruovaný objekt v Pomezí a nabídlo DD smlouvu na pět let. V nejbližších dnech by
měla smlouvu posvětit Rada Pardubického kraje.
V ideálním případě by se s nástupem nového roku

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

mohly čtyři děti s pedagogickým doprovodem stěhovat. Vybrat skupinu však není jednoduché. Mělo
by se jednat o děti, které dokáží zpracovat změny
spojené se stěhováním a bez větších problémů se
sžijí s okolím, které je bude, alespoň zpočátku, bedlivě „hlídat“. Život mimo hlavní budovu DD bude
znamenat i větší zátěž pro pedagogický doprovod
dětí. Samostatný život by však měl dříve či později přinést výsledky. Děti se naučí běžným pracím
spojeným s každodenním životem (vaření, úklid),
dále zacházení s penězi, nekonfliktnímu soužití
s okolím a jiným dovednostem, které ocení především ve chvíli, kdy DD opustí. Co bude s domem
ve velké zahradě? Zatím v něm zůstanou zbývající
děti a personál. Výhledově by všechny děti měly žít
v rodinných skupinách v bytech. V centrální budově, kterou vlastní Pardubický kraj, by měl sídlit
management, případně jedna výchovna skupina
DD plus sociální služba vybraná krajem. Čas před
velkými změnami tráví děti a zaměstnanci „běžně“.
Řeší se výchovné problémy, probíhá stabilizace
personálního obsazení tak, aby vznikl tým schopný ustát nadcházející změny. Děti jsou cíleně vedeny k samostatnosti, v tomto směru ředitelka DD
oceňuje zapojení do projektu „Rozjedu to!“ a programů neziskové organizace PESTALOZZI Chrudim. Váží si práce dobrovolníků, kteří DD pomáhají, mrzí ji, že dosud nefunguje takzvaná hostitelská
péče - občas někdo projeví zájem, ale když se dozví,
že by musel projít určitou mírou prověření, už se
neozve. Radost mají v DD z navázaného přátelství
a spolupráce se školami a dalšími organizacemi
v Poličce a okolí, například s místní farní charitou. V předvánočním čase se sejdou děti z domova
s dětmi z pěstounských rodin u pečení perníčků
Děti a personál poličského Dětského domova děkují všem, kdo pomáhají, a čtenářům Jitřenky přejí
pokojné svátky vánoční.
-zk-
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Čas
1. 12. 16.00
19.00
2. 12. 20.00
3. 12. 13.00
17.00

4. 12.
5. 12.

6. 12.
7. 12.

8. 12.

9. 12.
10. 12.

11. 12.

12. 12.
13. 12.
14. 12.

15. 12.

#

16. 12.

Název akce – popis
Místo konání
Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Vánoční světýlka - Keramická dílna pro předškoláčky
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
FC ROMA - Dokumentární komedie o originálním fotbalovém klubu s názvem FC ROMA. Divadelní Klub
Pontopolis
www.pontopolis.cz
Zahradní slavnost - Divadlo Střezina
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Závěsný betlém z dřívek - Tvořivé dílny k vánoční výstavě pro širokou veřejnost
Městské muzeum a galerie (CBM)
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Šamanský léčebný kruh - Shamanic medicine wheel - Cesta do sebe sama pod vedením
Artura Moralese Cervantese, zkušeného mayského šamana z Jižního Mexika.
Centrum Ceiba, Družstevní 1022
Ceiba Polička
zitacech@gmail.com
19.00 IX. večer akustické hudby - Sakrapes, StopTime, Holly Watter (Holandsko),
The Vacuum Ball
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
16.00 Anděl Páně 2 - vánoční česká pohádka
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
18.00 Anděl Páně 2 - česká pohádka
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
14.00 S vůní jehličí - Společné zdobení stromečku.
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
17.00 Mikuláš
Palackého náměstí
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
19.00 Hana Zagorová & Petr Rezek - Exkluzivní koncert paní Hany Zagorové
a Petra Rezka se skupinou Boom Band
Velký sál Tylova domu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
17.00 Bohuslav Martinů a My - Tradiční koncert k narozeninám B.Martinů
Malý sál Tylova domu
ZUŠ Bohuslava Martinů
t.jandl@zusbmpolicka.cz
9.30 Celostní masáže těla a pohlazení duše - Poprvé v Poličce Andrej Simkara Kolář
- mistr celostních masáží
Centrum Ceiba, Družstevní 1022
Ceiba Polička
zitacech@gmail.com
14.00 Mikulášská zábava
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
19.00 Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny - životopisné válečné drama
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
15.00 Školní zralost - Jana Bidmanová bude odpovídat na dotazy na téma školní zralost
MaTami (CBM)
MaTami
matami.webnode.cz
15.30 Andělský stromeček - Keramická dílna pro děti od 1. třídy.
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
18.00 Oslavy a svátky starých Čechů – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Městská knihovna
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
19.00 Guarneri Trio Prag - koncert sezóny KPH
Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
14.00 Nespoléhej na Ježíška - dílna pro děti od 1. třídy. Vyrobíme si dárky pro mamku,
taťku, kamarády…
SVČ Mozaika
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
13.00 Vánoční vrkoč a polaz - Tvořivé dílny k vánoční výstavě pro širokou veřejnost.
Městské muzeum a galerie (CBM)
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
17.00 Šamanský léčebný kruh - Shamanic medicine wheel - Cesta do sebe sama pod vedením
Artura Moralese Cervantese, zkušeného mayského šamana z Jižního Mexika
Centrum Ceiba, Družstevní 1022
Ceiba Polička
zitacech@gmail.com
20.00 Jazzové setkání-Petr Beneš Quartet - Petr Beneš - klávesy, Miroslav Hloucal - trp,
Jan Feco - kontrabas, Marek Urbánek - bici
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
19.00 Jonášova diashow - Irsko - smaragdový ostrov - Irsko křížem krážem
s cestovatelem Pavlem Jonešem.
Divadelní Klub
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
19.00 Hologram pro krále - drama s Tomem Hanksem
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
18.00 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa - 3D animovaná dobrodružná pohádka
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
10.00 Kyberšikana - Beseda na téma bezpečí na internetu pro děti a rodiče
MaTami (CBM)
MaTami
matami.webnode.cz
14.00 Vánoční muzicírování
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
17.00 Jóga - Lekce jógy s Marií Fričovou
Centrum Ceiba, Družstevní 1022, Polička
Ceiba Polička
zitacech@gmail.com
18.00 Jiří Pehe - Beseda s politickým analytikem a blízkým spolupracovníkem Václava Havla Centrum Pontopolis
Pontopolis
www.pontopolis.cz
19.00 Underworld: Krvavé války - 3D akční drama
Kino Tylův dům
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
14.00 Narozeninové zpívání
DPS Polička
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
17.00 Kurz tvůrčího psaní - Vánoční příběh - Napište svůj příběh jako dárek…
Městská knihovna
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
19.00 Jakub Smolík s kapelou - Vánoční koncert s hostem - smyčcovým kvartetem
White Strings
Velký sál Tylova domu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
16.00 Mayský kalendář - praktická výuka s mayským čítačem dnů Arturem Moralesem
Cervantesem - praktické využití dokonalého nástroje mayského kalendáře - Tzolkin Centrum Ceiba, Družstevní 1022
Ceiba Polička
zitacech@gmail.com
19.00 Věneček Kurzu tance a společenské výchovy - Ukončovací ples podzimního běhu
kurzu tance
Velký sál Tylova domu
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
19.00 Vic než koledy - S.U.E Omakalamuhopotajmu Kaderus Blues WXP
Divadelní Klub
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Nenašli jste v kalendáři svoji akci? Pošlete e-mail na jitrenkapolicka@seznam.cz a dostanete vzorovou tabulku a pokyny k vyplnění.
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Čas Název akce – popis
17. 12. 14.00 Adventní koncert - Vystoupí Chrámový sbor sv. Jakuba
16.00 Srdečný večírek aneb pečeme a vzpomínáme - Vzpomínkový večer na Václava Havla
a besídka spolku Pontopolis. Otevřeno všem!
16.00 Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční, scénické provedení - Členové a sólisté Opery
Národního divadla v Praze
17.00 Šamanský léčebný kruh - Shamanic medicine wheel - Cesta do sebe sama pod vedením
Artura Moralese Cervantese, zkušeného mayského šamana z Jižního Mexika
18.00 Číratý vánoce V - Conquestio, Drop The Bomb, Stolen Lives, Ortodoxní Terror,
Terminál, Easing Daze
18. 12. 10.00 Vykutálené vánoce v Mozaice - tradiční akce pro širokou veřejnost.
19. 12. 19.00 Rogue One: Star Wars Story - 3D akční sci-fi
20. 12. 17.00 Vánoční koncertík
21. 12. 14.00 Jedeme na hory
17.00 Jóga - Lekce jógy s Marií Fričovou
19.00 Úžasná událost - vánoční klubové Kino - Co si počít se zděděným bohatstvím,
když o něj vůbec nestojíte?
22. 12. 14.00 Vánoční aranžmá na vánoční stůl - - dílna pro děti od 1. třídy
17.00 Vánoční koncert - Tradiční předvánoční koncert v podání žáků
a pedagogů ZUŠ. B.Martinů Polička
19.00 Poličská vomladina - Umělecké výjevy a výlevy -25
23. 12. 00.00 Vánoční lyžování Dolní Morava - - zájezd na lyže pro rodiče s dětmi, studenty a dospělé
25. 12. 19.00 Jak zabít čerta - Kočovnická hra, kterak se Dusík a Kučerka dostali do pekla
26. 12. 19.00 Ani ryb, ani rak - Hra o hledání sebe sama na pozadí bezmezného oceánu.
28. 12. 14.00 Silvestrovská zábava
17.00 Čert nikdy nespí - Divadelní pohádka v podání poličských ochotníků
29. 12. 20.30 The Plastic People of the Universe - Undergroundová klasika v pozměněné sestavě

Místo konání
DPS Polička

Pořadatel akce
DPS Penzion Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.dpspolicka.cz

Centrum Pontopolis

Pontopolis

Evangelický kostel v Borové

Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

Centrum Ceiba, Družstevní 1022

Ceiba Polička

Divadelní Klub
SVČ Mozaika
Kino Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů
DPS Polička
Centrum Ceiba, Družstevní 1022

Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička
Ceiba Polička

www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
t.jandl@zusbmpolicka.cz
www.dpspolicka.cz
zitacech@gmail.com

Divadelní Klub
SVČ Mozaika

Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička

www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz

Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
Dolní Morava
Divadelní Klub
Divadelní Klub
DPS Polička
Divadelní Klub
Divadelní Klub

ZUŠ Bohuslava Martinů
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl

t.jandl@zusbmpolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz

Název akce – popis
19. 11.–18. 1. Narodil se Kristus pán, z růže kvítek vykvet nám… – tradiční výstava betlémů

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)

www.pontopolis.cz

zitacech@gmail.com

Kontakt, informace, rezervace
muzeum@muzeum.policka.org

Změny v zápisech do 1. ročníků základních škol, v zápisech
do mateřských škol, povinnost předškolního vzdělávání
č. 4/2015, která je k dispozici na webových stránkách www.policka.org.
Pokud není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé pro plnění povinné školní docházky, může
zákonný zástupce dítěte při zápisu písemně požádat
o její odklad o jeden rok. K žádosti je třeba přiložit
doporučující posouzení pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Mateřské školy
Zároveň dochází ke změnám i v oblasti předškolního vzdělávání. Zápisy ke vzdělávání v mateřských
školách pro nové zájemce (děti od 2 let) budou každoročně probíhat v období od 2. do 16. května.
Přesné termíny zápisů v jednotlivých poličských
mateřských školách budou veřejnosti sděleny s dostatečným předstihem.

Nově je zavedena povinnost předškolního vzdělávání. Obecně tato povinnost vzniká od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku a trvá do doby zahájení povinné
školní docházky (tzn. povinnost začíná ve školním
roce, ve kterém dítě dosáhne 6 let věku). Povinnost
předškolního vzdělávání je možné plnit pravidelnou docházkou do mateřské školy nebo jiným způsobem (individuálním vzděláváním, vzděláváním
v přípravné třídě základní školy nebo základní školy
speciální případně v zahraniční škole s příslušným
povolením).
Uvedené změny vzešly z novelizace zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon).
Květa Vomočilová
oddělení školství města Poličky

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

#

Základní školy
Obvykle v prosincové a lednové Jitřence dostávali rodiče budoucích prvňáčků informace o termínech zápisů k povinné školní docházce, které
probíhaly koncem ledna nebo začátkem února. Od
ledna 2017 však v této oblasti dojde k významným
změnám.
Termín zápisů je posunutý na období od 1. do
30. dubna. O přesném termínu zápisů pro školní
rok 2017/2018 v poličských základních školách
bude veřejnost informovaná během února a března 2017. Každé dítě, na které se vztahuje povinná
školní docházka, má nárok na přijetí do základní
školy ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola). Zároveň má zákonný
zástupce dítěte možnost požádat o zápis v jiné, než
spádové škole. Školské obvody pro poličské základní školy jsou stanovené obecně závaznou vyhláškou

Zprávy z Charity
Jdeme po stopě
Najít cestu, jak z gruntu opravit
třetí charitní dům, abychom na něj
dobrých deset let (ještě lépe 20 let)
nemuseli sáhnout, je proces, který nás ve vedení Oblastní charity
Polička celkem pálí. Čistě pragmaticky víme, že dům potřebujeme, ale nechceme
se dlouhé roky zaměstnávat řešením havárií a flikováním oprav starého domu, protože primárně
máme jiné úkoly – poskytovat, rozvíjet a kultivovat sociální a zdravotní práci.
Vyhlídky na řešení jsou nadějné. Na podzim
byla otevřena výzva investičního evropského projektu IROP pro neziskové organizace. Podmínky
jsou příznivé i pro společnosti s omezeným objemem volných prostředků, tedy pro nás. Rozhodli
jsme se, že do toho půjdeme. Do jara, do druhé výzvy, potřebujeme připravit stavební projektovou
dokumentaci a žádost do fondu EU. Obojí musíme
svěřit profesionálním odborníkům, což nebude
levné. Projekt odhadujeme na 300 – 400 tis. Kč
a za vypracování žádosti do strukturálních fon-

dů EU a provedení celým procesem čerpání dotace až po udržitelnost, zaplatíme cca na dalších
400 tis. Kč. Pokud uspějeme, vložené náklady se
násobně vyplatí, protože budeme schopni zrealizovat kompletní rekonstrukci v hodnotě 7 – 10 mil.
korun při pouhé pětiprocentní spoluúčasti. A bylo
by vystaráno.
Zmínili jsme poměrně vysoké jednorázové
vstupní náklady. Proto jsme se rozhodli znovu
opřít o pomoc veřejnosti a požádali jsme Pardubický kraj o zaregistrování druhé veřejné sbírky,
tentokrát na získání prostředků na zpracování
nezbytných dokumentací k žádosti. A troufale věříme, že i nyní, tak jako již mnohokrát, nám pomůžete. Jak se stalo už po dva roky zvykem, v prosinci
vás o tuto dárcovskou pomoc znovu poprosíme dopisem do vaší schránky.
Původní veřejná sbírka Dům pro Charitu může
rovněž zůstat aktivní. Plánujeme, že prostředky
v ní nashromážděné (nyní cca 300 000 Kč), použijeme v případě úspěchu v IROP na úhradu povinného spolupodílu. Pokud s žádostí neuspějeme,
i to se reálně může stát, uhradíme z ní nějakou
užitečnou „flikovací“ opravu – například výměnu
oken.
Dobrý projekt končí
V únoru 2017 končí originální a mimořádně
účelně postavený projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“ financovaný
z operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, z Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám (FEAD).
Projekt po celé České republice realizovala
Charita Česká republika prostřednictvím svých
lokálních Charit. Zapojila se také Oblastní charita
Polička, její střediska: Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce a Šance pro rodinu. V průběhu roku 2016 byly rozdávány lidem nebo rodinám
potravinové a hygienické balíčky. Dostaly se k těm,
u nichž terénní pracovníci prokazatelně zaznamenali bídu a při té příležitosti zájemcům v nepříznivé situaci poskytovali odborné poradenství nebo
další pomoc, jak situaci řešit.
„Projekt byl účinný především pro návaznost na
znalost pracovníků pohybujících se přímo v terénu, což zajistilo, že se pomoc dostávala skutečně
k těm potřebným,“ zhodnotila jeho přínos vedoucí
Nízkoprahového denního centra Jana Flídrová.
Štěpánka Dvořáková

Klub zdraví
Polička
Taky se na ně už těšíte? Budou tu za pár týdnů,
ty letošní sice s kratším volnem, ale i to má svoje
nesporné tři výhody: Nemusíte toho tolik napéct,
navařit a nachystat, z čehož plyne i menší riziko
získání nechtěných faldíků navíc, letos pracujícím
lidem stačí jen čtyři dny dovolené, které většinou
dostanou od zaměstnavatele. Pokud se na to díváte
takto pozitivně, tak už jste udělali něco pro svoje
zdraví.
Klub zdraví Polička vám nabízí i letos v předvánočním čase příjemné dvě hodiny odpočinutí si od
shonu, který pravidelně před těmito svátky nastává ve většině domácností. Přijďte si s námi užít neopakovatelnou klubovou atmosféru, ochutnat jiné
cukroví, než pečete zrovna u vás, zapít to vánočním čajem, zazpívat si koledy, povyprávět o svých
nejhezčích vánocích. Téma tentokrát vytvoříme
všichni společně, moderátorem bude Čestmír
Šťovíček. Jste srdečně zváni na 14. prosince od
18.00 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika.
Na závěr vám posílám krásný citát, který může
být mottem nejen pro vaše letošní vánoce: „Vánoce
jsou láska v akci. Pokaždé, když milujeme, pokaždé když dáváme, tak jsou Vánoce.“ (Dale Evans)
Za celý tým Klubu zdraví Polička přeji všem
požehnané vánoční svátky, mír a pokoj v srdcích,
ať přenesete i do všedních dní následujícího roku
2017. A buďte zdrávi.
Hanka Ščigelová
Vánoční svátky 2016
Už zase voní, cinkají a svítí
a poutají nás k sobě zvláštní nití,
je tenká a přece se nepřeruší,
jsou tajemné a to jim sluší,
čekání na jedno malé Dítě,
které pokaždé překvapí tě,
když přijde k tobě v tento čas,
po Daru touží každý z nás,
za peníze ho nekoupíš,
což asi dobře už sám víš
a tak si jenom nahlas přeji
ať neroztaje se závějí
ta touha hledat a nalézat,
požehnáním vánoc je milovat,
otevřít srdce, nejen peněženku
a nenechat přešlapovat venku
Toho, který klepe u tvých dveří,
otevři Mu, prosím, už den se šeří…
© Hanka Ščigelová
Pomezí 17. 11. 2016

Nové kontejnery
na sběr
elektrospotřebičů
Firma ASEKOL, a. s., která je provozovatelem
kolektivního systému zpětného odběru použitých
elektrozařízení, rozmístila v Poličce dalších 6 červených kontejnerů na nepotřebné elektrospotřebiče, a to na městem připravených místech na ulicích
Družstevní u č. p. 891, U Vlečky u č. p. 1084, Dukelská na parkovišti u č. p. 372, Paseky u č. p. 965,
Wolkerova u garáží a Heydukova u čerpací stanice
odpadních vod.
Počet těchto kontejnerů v Poličce tak stoupnul na 10 a občanům města se tak více přiblížila
místa, na kterých mohou odevzdat použitý elektrospotřebič k následné recyklaci. Předpokládané
zvýšené množství vytříděných elektrospotřebičů
pak může přispět i ke zvýšení odměny inkasované
městem Polička a je dalším krůčkem k ochraně životního prostředí.
Jiří Coufal, OÚPRaŽP
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Tylův dům patřil v říjnu Zákrejsově Poličce
V malém obsazení, ale ve velkém stylu se opět
představil DS Eduarda Vojana Brněnec. Zákrejsova Polička bez jeho účasti? Ani nápad.
V Manželském vraždění autora E. Schmitta dvojice Líza a Giles Kristýny Pavlasové a Dušana Blažka dokázala udržet pozornost diváků… zpět! to je
nevhodná formulace. Dvojice Líza a a Giles z diváků učinili spoluúčastníky příběhu, ti s nimi spolu
dýchali, smutnili i se místy radovali. Diváci sami
tato komorní manželská dramata znají a mohli by
k nim přispět nejen dalšími nuancemi, ale i objev-

vat příchozím důchodcem, dle všeho podivínem,
přišla si také popovídat přítelkyně, pak jeviště
zabydlel muž s kuklou, dožadující se od úřednice
hotovosti, nejlépe v mincích. Začínal jsem tušit,
že půjde asi o kriminálku, pojatou, dle konverzace, v lehčím tónu. A vskutku: z následujícího děje
bylo vidno, že jde o hru současnou, kde však aktéři
s výjimkou studenta před maturitou vězí svými
prožitky v minulosti a mixují tu úspěšně, tu méně,
své dávné docela příjemné prožitky se současností
stejného kalibru. Vzpomínky na spartakiádu a po-

jich samých, a asi by vůbec nechápaly, o čem píšu –
nejsem v obraze. Nutno ale říct, že tak, jak se svým
zapomněnkám textu či neprovedení akce samy
smály, tak jsme se spolu s nimi bavili dobře i my.
Vždyť co je divadlo? Iluze na jevištních prknech
a jejímu sdělnému kumštu se rodící divadelníčci
právě takovými představeními učí a někteří mu
natrvalo i propadnou.
Petr Štarman v roli vypravěče, zpěváka a kytaristy je rozeným a pohotovým komentátorem.
S lehkostí nás prováděl známým příběhem Obuš-

Vojnarka

To je přepadení, pěkně prosím

Obušku z vaku ven

Čert nikdy nespí

Detektor lži

mocnou stráž VB se mísí s všudevlezlou současnou
reklamou či běžnými lapáliemi jako právě probíhající přepadení v českém pojetí. Vtipné dialogy
trefující se s pochopením do našeho života nejsou
však úplně současné – jsou bez vulgarit. Dodnes
se neumíme orientovat ve svobodě a k zamyšlení
nás přivádí povzdech pseudogangstera, propuštěného z psychiatrické léčebny: „Zlatý blázinec!“
Vše končí dobře – rozumná multifunkční poštmistrová postaví všechny do habtáku a dá rozhašenému společenství řád. Spokojeně odchází
čerstvě zamilovaná absolventka plzeňské fakulty
s pseudogangsterem, sametově ztransformovaný
městský policista vyléčený ze žárlivosti v objetí
se svou manželkou a studentík si může nastudovat maturitní otázku s novým pohledem na Marii
Majerovou. Všichni jsou volni a mohou jít v klidu
za svými radostmi, neboť a to jsem neřekl, přišel
zámečník a zavřené účastníky dočasné komunity
osvobodil.
Dobře a s chutí sehrané představení holických
ochotníků bylo odměněno dlouhotrvajícím vřelým
potleskem a vzhledem k tomu, že dobrý český dramatik je chráněný druh, patří jim dvojí chvála. Pro
úplnost: Ochotníci Kulturního domu v Holicích ve
hře V. Welsche To je přepadení, pěkně prosím.
Ochotníci ze Širokého dolu nečekali, že si zahrají na scéně Tylova domu. Mají nastudované dvě
pohádky Boženy Němcové a K. J. Erbena. První
z nich O moudrém zlatníkovi nám představily děti.
Na jevišti se dobře bavily, ostatně my také, záviděl
jsem jim jejich rozvolněný projev a vzpomínal na
doby, kdy jsme jako děti úzkostlivě dbaly, abychom
nevynechaly jediné slovíčko a jediné naučené gesto a propadaly nekonečné trémě. Vím už, že ta dítka jsou tak říkajíc nad věcí, pokud se jich to netýká

ku z vaku ven!, tedy z pytle ven! V první pohádce
byla dětská maminka menší, než její pohádkové
dítě, zde došlo k podobné situaci a tak se osmdesátikilové dítě tulilo v klíně čyřicetikilového tatínka.
Připomnělo mi to líčení živelné pohromy jedním
televizním komentátorem: „Děti odnášely své
matky do úkrytů…“
Funkční divadelní propriety, oslík, jednoduchá
obměna prostředí děje a s chutí hrané divadlo
s účastí diváků, včetně zpívaných písniček. A pro
nás místní překvapivé zjištění: V Širokém Dole
umějí hrát divadlo a vychovávají si už novou generaci.

nými peripetiemi. Komunikace někdy není rovnoprávnou rozmluvou, ale přestane-li vůbec, zůstává
jen černá díra. Hra zrcadlící realitu, umožňující
vrátit se nakratičko i k bývalým snům. Příběh ale
nakonec přece jen rozuzlený, byť prošel hořkými
momenty.
Na koncertu hereckého dua mají zásluhu režisér František Laurin, j. h., scénograf F. Lešovský,
tvůrci světel a zvuků M. Barták, A. Zeman, hudba
K. Svobodová, kostýmy M. Dvořáková, K. Svobodová a další. Dílo kolektivní, oceněné po zásluze
nadšenými poličskými diváky.
Vojnarka
Selka: Aušecko pryč, nadobro pryč. Dřiu jsem
mohla aspoň na něj myslet, jak býval, dyž mě měl
tak rád. A teď - ne - ne - on mě už neměl rád - ono
mu šlo více o tole hospodářství. Prokletý statek
utracený!
Nebo Vojnar: Dyk jsem poudal, jak rozí. Tobe,
hochoj, všem.
Jakoby mluvili cizí řečí, z níž známe jen zlomek
slovní zásoby a sotva půlku gramatiky. Čeština
konce 19. století, ke slyšení však ještě v padesátých letech století minulého. Kde? Ve východních
Čechách pod Litomyšlí až po Lezník, a tady v Trstěnici, kde se Vojnarka odehrává, určitě. Říkávalo
se té oblasti Petácko; místo pět, říkali pet a my na
ně znali tuhle říkanku: „Byl jeden leu, zakop o koneu, tekla mu kreu, červená jak mrkeu.“
Dobře to Jirásek měl odposloucháno a věrně to
do této vesnické tragedie vtělil. A dobře to pasovalo do pusy i našim severním kolegům z DS Jiráskova divadla Hronov. Jan Werich o Jiráskovi řekl, že
kdyby tvořil v Americe, byl by to světový spisovatel. Kdo odsunul jeho dílo jen na kdysi povinnou
četbu, dělá chybu, věřte mi. Zkuste si to, a když si
ten rytmický a košatý text beze spěchu vychutnáte,
dáte mi za pravdu: Ode mne už nedostaneš ani haléř. Ničehož neděláš, jen zbůhdarma v hospodách
peníze utrácíš! Umí se ještě někdo dnes tak jadrně
vyjádřit?
Znovu nás rozjitřila tragédie, pomalu, ale neodvratně spějící do předem tušeného špatného konce,
zanechávající jen smutné prázdno. Díky za jímavé
představení, Hronovští.
Už jste to také zažili? Šel jsem na třetí večer
Zákrejsovy Poličky, a když při vstupu nedávali
program, zjistil jsem, že vůbec nevím, na co jdu.
Postaru se říkalo, na jaký divadelní kus.
Opona se otevřela a já viděl poštu s přehrádkou a poštovní úřednicí. Scéna se začala zabydlo-
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Čert nikdy nespí
Pozorné oko našeho nejzkušenějšího režiséra
přítele L. Vrabce vidělo představení takto: „V neděli 23. října ve tři hodiny odpoledne vystoupili
v rámci nesoutěžní přehlídky Zákrejsova Polička
členové Divadelního spolku Tyl, kteří nacvičili
pohádkovou hru Zdeňka Kozáka Čert nikdy nespí.
Kdybychom chtěli blíže specifikovat žánr, těžko
bychom se trefovali, protože tam je od každého
něco – od crazy komedie přes vaudeville po burlesku. Co pochválit? S maličkými výhradami bych
řekl: skoro všechno. Bylo zřejmé, že režisér Lukáš
Zrůst má smysl pro humor a vybral si pro jeho
uplatnění správné herce. Skvělou práci odvedla
kostymérka Irena Morávková, její výtvory na scéně přímo zářily. Je-li řeč o scéně, obdivoval jsem
invenci Jaroslava Dusíka. Jeho pojetí dekorace
umožňovalo ’hrát divadlo v jednom kuse’, neboť
přestavby (výměna na tazích umístěných pláten
s malůvkami, určujícími místo děje, dále jednoho
stolu a několika židlí) se děly průběžně, při zhasnutých světlech a trvaly sotva několik vteřin. Pro-

Aktivní kardiaci
stě byla to pohledná, funkční, moderní výprava.
Osvěžujícím prvkem představení byla živá muzika (klavír Kateřina Grubhofferová, flétna Růžena
Grubhofferová, housle Natálie Šafářová) a zpěvy.
Dobrou práci při líčení aktérů odvedly studentky
Střední obchodní školy. Za to, že všechno klapalo
’jako na drátku’ zasluhuje pochvalu tým technických pracovníků.
S potěšením jsem konstatoval, že si tuto pěknou
podívanou nenechalo ujít hodně maminek, tatínků, babiček, dědečků a jiných příbuzných, kteří
doprovázeli své děti či vnuky, takže se jim podařilo téměř ’až po střechu’ naplnit velký sál Tylova
domu.“
Detektor lži
Zazněla Kalinka, ale i bez ní jsem po několika
větách dialogu věřil, že jsem přítomen ruskému
manželskému klání. To není málo, takto navodit
atmosféru; nejednou jsem v hrách z vysoké anglické společnosti koukal na Naše furianty. Zápletka
jednoduchá, řeči přímočaré, jadrné, zemité, i aktuálně trefné.
Hypnotizér má z manžela vyloudit, kam ukryl
před manželkou výplatu. Přitom vyjdou najevo
i věci jiné a tak má hypnotizér to samé uplatnit
taky na manželce. A opět vyjdou najevo i věci jiné.
Rozbourané manželství srovná opět hypnotizér

uvedením manželů do stavu zapomnění. Pak přikáže, aby se manželé měli rádi jako před dvaceti
lety a takto setrvali. Ale to už se s touto výzvou obrací i na nás. Kéž by to tak šlo i mimo divadelní hru.
Hru Vasilije Sigareva Detektor lži hrál soubor
Velká Bystřice u Olomouce; ta již kráčí divadly
našimi, evropskými a v Americe. Optimisticky tak
zakončila letošní velmi úspěšnou přehlídku amatérských souborů.
Před časem jsem četl v knize anglického autora
tento pohled na herce ochotníka:
To, že někdo předvádí emoce nejefektnějším
nebo dokonce nevyumělkovanějším způsobem,
jakým dovede, ještě neznamená, že nejsou opravdové. Nezapomínejte na to.
Přítel Jarmil Feltl uvedl 6. ročník této přehlídky
větou: „Je až s podivem, že v dnešní době, kdy na
nás sdělovací prostředky chrlí spoustu pořadů
různé kvality, se najdou lidé, kteří zadarmo věnují spoustu volného času, aby se scházeli, cvičili paměť, rétoriku, pohybovou kulturu – raději říkám
ochotníci než amatéři - aby nacvičili divadlo.“
Každé představení velký sál Tylova domu zaplnilo a celkem Zákrejsovu Poličku navštívilo 960
diváků. Ochotnické divadlo žilo a žije.
A. Klein, foto P. Klein

Pomoc se závislostí hledá celá rodina
V minulém článku jsme popisovali činnost te- vislý dochází na pravidelné konzultace, na kterých
rénních pracovníků, kteří fungují v ulicích Poličky
s pracovníkem řeší, jak se mu daří svou závislost
a pracují s uživateli drog. V dnešním díle přináší- krotit, kdy pro něj nastávají těžké chvíle, ve kteme informaci o tom, co nabízí Ambulantní cent- rých by nejraději po droze znovu sáhl a jak se těmto
rum ve Svitavách, další pobočka neziskové organi- rizikům co nejlépe vyhýbat. „Jsou ale i chvíle, kdy
zace Laxus z.ú.
je pro člověka nejlepší zvolit delší pobyt v léčebně
Ambulantní centrum Svitavy poskytuje sociální
nebo terapeutické komunitě, kde je na čas izoa adiktologické (tj. na závislosti zaměřené) služby
lován a kde léčba probíhá intenzivněji. Pokud se
lidem ohroženým důsledky užívání drog, alkoho- tedy shodneme na tom, že to ambulantně nepůjde,
lu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracuje
zařídíme společně nástup do některé z léčeben
zejména s klienty, kteří uvažují o změně životního
návykových nemocí.“ Ani po léčbě ale podle něj
stylu a rozhodují se pro abstinenci. Centrum na- nemusí být vyhráno. „Máme řadu klientů, které
vštěvují například lidé, kterým potíže se závislostí
podporujeme i po skončení léčby. Zvyšujeme tím
na návykových látkách, automatech nebo sázení
šance na úspěch, když hledají práci, platí dluhy
přerůstají přes hlavu a chtějí je začít řešit. „Často
a naráží na vracející se potíže z minulosti,“ dodává
se jedná o lidi, kteří jsou závislí a zároveň mají
Potůček.
zaměstnání, o které nechtějí přijít nebo se starají
Pomoc podle něj ale často potřebují i další čleo rodinu a dostali takzvaně ‚nůž na krk‘, protože
nové rodiny, kteří se kvůli závislostem nebo dlusituace už vygradovala a je dále neúnosná,“ popi- hům svých blízkých často ocitají v bezvýchodné
suje nejběžnější příběhy Tomáš Potůček, poraden- situaci. „Někdy se stává, že si závislý svoje potíže
ský pracovník centra. Klienty, kteří se rozhodnou
ještě nepřipouští, přitom jeho blízcí už jsou z toho
vyhledat pomoc, čeká podle něj několik kroků:
všeho na dně a situace se nemění. Proto nás často
„Nejprve je potřeba zmapovat, jak moc je daný
navštěvují s žádostí o radu. Tomu se samozřejmě
člověk v problému namočen. To znamená zjistit, nebráníme a rádi pomůžeme. Jednak proto, že záv jaké fázi drogové kariéry se nachází, jak často
vislost v mnoha případech souvisí s dalšími prodrogy bere, jak moc pije nebo za jakých příležitos- blémy v rodině, které je třeba řešit a jednak proto,
tí usedá k automatu a kolik toho už prohrál,“ říká
že lidé, kteří se závislým žijí, tuhle pomoc prostě
Potůček. Pak podle něj následuje stanovení cílů, ke
a jednoduše potřebují. A často jsou to právě oni,
kterým má spolupráce s ambulancí vést. Cíle jsou
kdo může celou situaci rozhýbat,“ dodává Potůček.
plánovány společně s klientem, vycházejí z jeho „Naše zařízení ve Svitavách je z Poličky dobře dopotřeb a aktuální situace. V průběhu docházení
stupné, což ostatně potvrzují i lidé, kteří se na nás
klient společně s pracovníkem plánuje a posléze
obrací. Jsou mezi nimi jak uživatelé drog, alkoholu,
podniká kroky směrem k jejich naplnění. „Mno- tak lidé, kteří hrají na automatech a sází, lidé, vraha cílů lze dosáhnout právě ambulantně, s naší
cející se z léčby nebo výkonu trestu. A často jsou
podporou a zároveň nepřestat fungovat v běžném
to právě i rodiče, kteří zjistí, že jejich dítě užívá
životě,“ popisuje. V takovém případě podle něj zá- drogy,“ popisuje Potůček. Ambulantní centrum
Laxus z.ú. sídlí v Centru Fabrika ve Wolkerově ulici
č. p. 92 ve Svitavách a je pravidelně otevřeno v úterý a čtvrtek. Konzultaci a přítomnost pracovníků
i v další dny je vhodné předem domluvit na telefonních číslech +420 733 734 912, +420 734 319 994
nebo e-mailu ambulance.svitavy@laxus.cz. Služby
jsou bezplatné. Využít lze i on-line poradenství,
dostupné na adrese www.laxus.cz. Tématem našeho dalšího článku bude situace, naznačená dnes
v závěru - co dělat, když zjistíme, že naše dítě experimentuje s návykovými látkami.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kardiaci v říjnu a listopadu
Ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními chorobami jsme 22. října uskutečnili
zájezd na Kaštanobraní v Nasavrkách.
Uvítala nás a celým zájezdem provedla členka
tohoto svazu p. Houbová. Místním zámečkem
nás provedla pracovnice IC. Zámeček je zaměřen na období Keltů. Velice poutavým výkladem
jsme byli seznámeni s tímto historickým obdobím. Zhlédli jsme vznikající keltskou vesničku,
zdolali místní rozhlednu. Odpoledne jsme si posbírali jedlé kaštany, ochutnali speciality. Zpestřením bylo vystoupení chrudimské folklórní
skupiny.
Domů jsme odjížděli spokojeni, plni nových
dojmů.
Listopadová vycházka byla v Poličce. Prohlídkou a procházkou Liboháje jsme došli na
poličskou Křížovou cestu na Jelínku. Velice zajímavým a poutavým výkladem nás s touto zajímavostí seznámila autorka Křížové cesty Marie
Klimešová. Touto cestou jí děkujeme za ochotu
a vstřícnost.
Mrzí nás pouze, že jsme vzhledem ke špatnému počasí nemohli uskutečnit zájezd na Dolní
Moravu - rozhlednu.
Hana Ml.
Program na prosinec
Výroční členská schůze se koná 6. prosince ve
14.30 hodin v kulturním domě Fabrika ve Svitavách. Představíme nové členy výboru naší ZO,
zhodnotíme činnost za rok 2016 a seznámíme
s plánem činnosti na rok 2017. Kulturní program zajistí členky tanečního souboru „Srdíčko“.
Bude malé občerstvení. Schůzi zakončíme Mikulášskou taneční zábavou až do 20.00 hodin.
21. prosince se sejdeme na Svitavském náměstí, kde v 17.00 hodin zazpíváme vánoční písně
pod rozsvíceným vánočním stromem.
Za velmi dobrou spolupráci děkujeme městu
Poličce, autobusové společnosti Zlatovánek a redakci Jitřenky.
Do Nového roku 2017 přejeme všem příznivcům zdravého životního stylu hodně zdraví,
pohody a na shledanou při našich akcích pro
zdraví.
Za výbor ZO kardio Svitavy
Jan Pokorný
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Vzácná návštěva
v obchodce

Zprávy z Masarykovy základní školy
Ve světě poznání se během
podzimu třeťáci učí o domově.
Tradičně se děti ze 3. A, B i C vydaly na výuku mimo školní lavice. V CBM názorně získaly přehled o životě a světovém putování
nejznámějšího poličského rodáka B. Martinů. Ve
věži kostela sv. Jakuba na všechny čekal nezapomenutelný zážitek – kostelní zvon právě vyzváněl
poledne. (Podobně, jako když se roku 1890 ve výšce nad městem, ve světničce pověžného narodil
budoucí hudební skladatel). Z ochozu kostelní věže
školáci viděli do všech světových stran. Následující vzdělávací výprava směřovala na výukový program o místních pověstech do městské knihovny.
(Bezhlavý holič Kubíček – z knihy Tajemný hrad
Svojanov). Zbytek učiva je v režii vyučujících jednotlivých tříd…
Další zajímavou akcí byla soutěž: Staň se diplomatem, které se zúčastnili Adam Neumeister
a Vendula Pucharová z 9. A. Tato akce proběhla dne
21. října na Krajském úřadě v Pardubicích. Pořádala ji Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), jenž
se zabývá vzděláním a výzkumem mezinárodního
dění. Za účasti 30 žáků 8. a 9. tříd základních škol
kraje řešili jako zástupci Rady Evropy situaci na
Ukrajině. Naši žáci si museli nastudovat potřebné
materiály a v OSN zastupovali Japonsko a Egypt.
Pokračovala svým okresním kolem soutěž
Přírodovědný klokan, kde David Zahradník

9. A vybojoval 1. místo, 5. byl Martin Stoklásek
9. A a 9. Ondřej Tulis 8. A. David v krajském kole
obsadil místo sedmé. Z 9. A je také reprezentantka naší školy Tereza Tutková, která mezi 45 účastníky v krajském kole Logické olympiády vybojovala 7. místo.
Škola pořádala i soutěž Bobříka informatiky.
Naši žáci také již vědí, co je to grappling, žák
5. A Milan Hermon se pyšní titulem druhého vicemistra Evropy v tomto odvětví zápasu.
Školní parlament připravuje závěrečné dny před
vánočními prázdninami, které vyplní tradiční
sportování, a to jak mezi žáky, tak i učiteli. Letošní závěrečná besídka se ponese v duchu „českých
Vánoc“, kde se v rámci vrstevnického programu
představí i prvňáčci. Parlament by chtěl navázat
na tradici barevných dnů na škole. Od 5. prosince
budou probíhat v jednotlivých ročnících bílé dny.
Parlament by se chtěl zapojit do projektu Demokratická škola.
Nadále pokračují vrstevnické programy pro kolektivy tříd pořádané PPP Ústí nad Orlicí.
Deváťáci se v těchto dnech rozhodují o své budoucnosti, kam po základní škole, k tomu byla
nápomocná Burza škol, kterou navštívili ve Svitavách a v rámci informačního odpoledne škola nabídne rodičům setkání se zástupci středních škol
a zaměstnavatelů přímo ve škole.

Dne 31. 10. navštívil naši školu, SŠ obchodní
a služeb SČMSD, Polička, senátor za volební obvod
Svitavy Radko Martínek. Radko Martínek působil
jako starosta Moravské Třebové, byl poslancem Parlamentu ČR, hejtmanem Pardubického kraje i ministrem pro místní rozvoj.
Na úvod setkání seznámil žáky oboru Veřejnosprávní činnost a žáky 2. ročníku oboru Podnikání
se systémem veřejné správy České republiky a vysvětlil, jak probíhá legislativní proces v praxi. Zajímal se o to, jak zletilí žáci využili své volební právo
v nedávných volbách a připomenul jim důležitost
voleb. Velmi ochotně odpovídal i na neobvyklé dotazy žáků, které se týkaly kosmického výzkumu
ČR a výše platů poslanců a senátorů. Vyprávěl také
o pracovní náročnosti funkce ministra, hejtmana
nebo poslance a o své návštěvě Číny. Zdůraznil žákům význam širokého všeobecného vzdělání a znalost cizích jazyků pro výkon práce ve veřejné správě.
Na závěr nás Radko Martínek pozval na návštěvu
do Valdštejnského paláce, který je sídlem Senátu ČR.
Postřehy našich žáků:
• Jeho plat je mezi 70-80 tisíci.
• Dřív měl svůj pracovní rozvrh připravený na papíře, nyní ho má v mobilním telefonu a na jeho
tvorbě se podílí asistentka.
• Radko Martínek má dobrý vztah se starostou
Poličky J. Martinů, přestože jsou každý zastán-harcem jiné politické strany.
• Dříve pracoval jako středoškolský učitel na učilišti i gymnáziu.
• Celý proces tvorby zákona se nazývá legislativní
proces.
• Má velmi dobré vyjadřovací schopnosti a široký
I čtyřicátý první rok od svého založení je part- nách němčiny, zaměřených na nácvik správné výrozhled.
nerství mezi Gymnáziem Polička a Diesterweg- slovnosti, zažili studenti po prvotním studu dost
• Pohotově reaguje na otázky s různou tematikou.
Jsem ráda, že pan senátor přišel k nám do školy -Gymnasium v německém Tangermünde stále pul- legrace. Aby byl ale důvod k úsměvům na tváři
oboustranný, připravili i naši studenti jazykové
a stručně nám ujasnil a shrnul poznatky z teoretic- sující a oboustranně přínosné. Poslední zářijové
pondělí odpoledne se přivítali naši a němečtí stu- „lahůdky“ v češtině pro německá děvčata.
kého učiva z pozice člověka uvnitř politického dění.
V rámci poznávací části měli studenti možnost
denti na poličském vlakovém nádraží, aby společMgr. Lucie Vargová
prohlédnout si pamětihodnosti Poličky či nedaleně prožili částečně pracovní a částečně poznávací
týden v České republice.
U příležitosti 700. výročí narození císaře Karla IV. v roce 2016 jsme připravili společný projekt,
jehož cílem bylo blíže se seznámit s životem a politickým významem jednoho z nejdůležitějších
panovníků Evropy. Studenti zpracovali v češtině
i němčině krátké referáty, doplnili je o zajímavou
fotodokumentaci a v sobotu odpoledne prezentovali svým spolužákům. O tom, že i německým studentům je postava Karla IV. známá a blízká, svědčí fakt, že právě na hradě ve městě Tangermünde
trávil panovník často poslední roky svého života.
Při každém výměnném pobytu je pro studenty
lákavá účast ve výuce, neboť tak mají možnost
jistého srovnání. Německé studentky uvítaly naši
nabídku aktivní účasti na vyučování a tak v hodiké Litomyšle a na jeden den vyjeli také do Prahy za
poznáním architektonických památek, které byly
postaveny za vlády Karla IV. Ocenili „shopping“
v Brně a trochu rozpačitě a nevěřícně, avšak s jistým očekáváním sestupovali po schodech do ráje
čertic a pekelníků na Čertovině u Hlinska.
Čas neúprosně běží, vzpomínky zůstávají. 22. 11. uplyUbytování v rodinách našich studentů umožnilo
nuly 4 roky od úmrtí pana
německým studentům poznat běžný život v rodině
Václava Mlynáře.
či ochutnat něco dobrého z české kuchyně.
Vzpomínají
V neděli brzy dopoledne se sešli všichni účastmanželka, děti, vnoučata
níci výměnného pobytu poněkud nevyspalí a unaa sestra.
vení opět na vlakovém nádraží. Poslední společná
fotka, poslední objetí či poděkování a poté již zamávat za odjíždějícím vlakem.
Dne 28. listopadu uplynuly
Náročný, ale zajímavý týden skončil, ale na gymtři roky, co nás opustil tatínáziu v německém Tangermünde se již začalo s přínek a dědeček, pan Josef Dopravou druhé části našeho společného výměnného
stál. Děkujeme všem, kteří
pobytu. V září příštího školního roku tak vyjedou
vzpomenou společně s námi.
naši studenti za poznáním do německé spolkové
Dcera, vnoučata
země Sasko – Anhaltsko.
a pravnoučata
Jarmila Šťastná

Po stopách císaře Karla IV.

Vzpomínáme
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Lidí bez domova přibývá - i v Poličce
O tom, že v Poličce chybí služby a ubytování pro
lidi, kteří se ocitli v nouzi, hovořili zodpovědní lidé
dávno a opakovaně. Nemá smysl dohadovat se, kdo
situaci podcenil, tvářil se, že neexistuje. Nemá smysl
černohumorně žertovat, že můžeme své chudé, nemocné, ohrožené… vymisťovat za luxusně opravené
hradby. Graf zobrazuje realitu, kterou potvrzují výpovědi pracovníků Oblastní charity i odboru sociálních věcí městského úřadu. Problém byl předmětem
listopadového jednání sociálně zdravotní komise
(ZSK). Aktuálně je plně obsazena „městská“ ubytovna (l5 mužů) i soukromá ubytovna Ligamen (20
klientů). Obě tato místa slouží výhradně k ubytování,
neposkytují žádné další služby. Ty jsou v režii Nízkoprahového denního centra, jednoho z pracovišť
Oblastní charity Polička. Zde poskytují, ve všedních
dnech od 7.00 do 15.00 hodin možnost najíst se
a napít, provést základní hygienu, vyměnit si oblečení, ohřát se a hledat (společně se sociálním pracovníkem) východisko ze svízelné situace. Centrum
funguje v omezeném čase a nezajišťuje ubytování.

Od založení v roce 2001 zaznamenalo zejména v posledních třech letech prudký vzestup počtu klientů.
Alarmující je vzrůstající počet žen, které se ocitají
v zoufalé životní situaci. Znepokojivá je skutečnost,
že se tito lidé sdružují do skupinek a vykazují potenciálně nebezpečnou míru agresivity. Sociální
pracovníci zcela otevřeně mluví o obavě z expanze
související drobné kriminality i z možnosti, že nastávající zima v kombinaci s katastrofálními životními podmínkami, může být pro lidi bez domova
osudnou. Možnosti centra jsou už dávno přečerpány,
chybí personál (město slíbilo dotovat další úvazek),
hlavně však schází ubytování. Noclehárna nabízející
možnost umýt se, vyprat si, přespat. To vše za striktních pravidel a za dohledu vyškoleného personálu.
Pro cca patnáct lidí. Muže i ženy. Jak potvrdila ředitelka Charity, vedení města, zvláště starosta J. Martinů, vyvíjí v současné době snahu najít objekt, který
by město k tomuto účelu mohlo využít. Hovoří se
i o možnosti vystavět útočiště „na zelené louce“, ale
tato varianta je neúnosně zdlouhavá. ZSK považuje

starost o spoluobčany v nouzi za přirozenou povinnost městské komunity a prosí veřejnost o aktivní
přístup a spolupráci. Děkujeme a přejeme všem občanům Poličky Vánoce prožité v teple a bezpečí.
-ZSK-

Návštěva letiště
Ve středu 12. 10. jsme využili nabídky rodičů Rensových a navštívili místní letiště. Po milém přivítání
jsme s dětmi zavítali do budovy, odkud je řízen letový provoz. Na děti zde čekalo pohoštění a zábava
samozřejmě s leteckou tématikou. Velkým zážitkem
bylo pro děti nahlédnout do hangárů a zblízka prozkoumat letadla, uvědomit si jejich velikost, tvar, dozvědět se mnoho zajímavého o jejich řízení. Největší
radost měly děti z pouštění draků, kteří se na letišti
vznesli opravdu vysoko. Děkujeme paní Rensové za
výborný nápad, teď už víme, že letiště v Poličce je
nakloněno nejen dospělým, ale i dětem, které létání
přitahuje a láká. Možná u některých z nich tento náročný zájem přetrvá po celý život.
Učitelky MŠ Rozmarýnek Polička

Vzpomínáme
Dne 2. prosince uplynou
smutné 3 roky od úmrtí našeho milovaného manžela,
tatínka a dědečka, pana Jaroslava Nečase. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Manželka, syn, dcera
s rodinami

Tylův dům patřil SŠ obchodní
a služeb SČMSD
Naše škola ve spolupráci s Tylovým domem pořádala 10. 11. tradiční soutěž odborných dovedností oborů Kadeřník a Kosmetické služby. Soutěž
se nesla v duchu StarDance. Tuto akci jsme pojali
ve velkém. Pozvali jsme žáky a učitele základních
škol z okolních vesnic a měst, pro které jsme zpřístupnili školu a připravili zábavné workshopy,
tematicky zaměřené na obory Veřejnosprávní činnost, Ekonomika obchodu a služeb, Operátor skladování a Rekondiční a sportovní masér.
V Tylově domě 19 žákyň a žáků soutěžilo o nejlepší účes a makeup (líčení) na dané téma. Pod
dohledem zkušené poroty profesionálních hodnotitelů, paní Holmanové (manažerka profesionálního kadeřnického a kosmetického salónu Biodroga

hair and beauty center v Praze) a pánů Filandra
(přední český vizážista a stylista) a Syllteho (předseda asociace Fisy, manažer vzdělávací akademie
Step by Step) měli soutěžící během jedné hodiny
vytvořit co nejlepší účes a makeup. Ukázat, co umí,
přijely také žákyně naší partnerské školy ze Znojma, tradičně naše velké soupeřky. V přilehlých
prostorách sálů mohli návštěvníci využít masérských, kadeřnických a kosmetických služeb.
A jak to vlastně všechno dopadlo?
V účesové tvorbě se umístila na 1. místě L. Krátká ze SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. 2. místo
osadila R. Vondrová. V kosmetické tvorbě – líčení
si vybojovala 1. místo Ž. Jašková.
Školu a soutěž navštívilo přibližně 150 žáků z 11
škol a chvílemi u nás bylo jako v úlu. Všichni, kdo
se podíleli na přípravě i soutěžení, byli z takové
pozornosti nadšeni a přidala jim chuť a adrenalin
k co nejlepším výkonům. Příprava byla náročná,
ale to, že se společnými silami učitelů a žáků celé
školy podařilo zvládnout akci takového rozsahu,
nám udělalo opravdovou radost a věříme, že budeme v podobném duchu pokračovat.
Závěrem bych ráda poděkovala všem sponzorům, městu Poličce, fimám Asociace Fisy, Biodroga, Subrina, Goldwell, Schwarzkopf, Ryor, které
zajistily hodnotné ceny nejen pro vítěze, ale i pro
všechny účastníky, a sponzorům z řad rodičů žáků.
Martina Jurášová
vedoucí učitelka praktického vyučování
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Dne 3. 12. by se dožil 67 narozenin pan Karel Jahl. Zlá
nemoc však jeho život ukončila již před 10 lety. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Stále vzpomíná rodina
Bednářova a Kocandova.
Dne 6. 12. 2016 by se dožila 90 let maminka a babička,
paní Vlasta Štefková.

Jak rádi bychom Tě, maminko, drželi zase za ruku.
Jak moc bychom si přáli,
abys tu s námi mohla být.
Tolik jsi chtěla žít, nechtěla
jsi od nás odejít. My bychom,
maminko, udělali cokoliv,
aby se to nemuselo stát a ty
ses s námi mohla ještě hodně
let smát.
Zlá nemoc nám Tě vzala,
jen vzpomínky na krásné
a nezapomenutelné chvíle jsi
nám tu, maminko, zanechala.
Dne 14. prosince by se
maminka, babička Marta
Karasová dožila 65 let,vzpomeňte prosím s námi. Stále
vzpomíná
rodina
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Aby nebyl
nikdo sám

Říjen ve Speciální základní
škole v Poličce

Poslední Jitřenka letošního roku je příležitostí zejména k poděkování členům našeho svazu
i ostatním důchodcům za aktivní účast na akcích
poznávacích, vzdělávacích, kulturních i sportovních během celého roku 2016. Zároveň díky všem,
kteří nás jakkoli podpořili včetně možnosti prezentace v Jitřence.
Na poslední měsíc máme ještě připravenu návštěvu „Knížecích vánoc a adventu v Babiččině
údolí“ dne 2. 12. - odjezd autobusu v 8.00 hod. od
Tylova domu a 13. 12. od 14.00 hod. v restauraci
Starohradská přednášku Mgr. Tomanové o zdravém životním stylu. Na rok 2017 vítáme nápady na
nové aktivity a hlavně hojnou účast jak na našich,
tak na městských akcích.
Do příštího roku přeji všem důchodcům i čtenářům Jitřenky především hodně zdraví, brzké
uzdravení předsedovi Ivanovi, a nechť není nikdo
sám. Za výbor SDČR v Poličce
Ing. Petr Lajžner

Vzpomínáme
Dne 15. 12. si připomeneme první smutné výročí úmrtí pana Josefa Báči.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka, syn a dcera
s rodinami.
15. prosince uplyne již
21 let, co navždy odešel náš
milovaný tatínek Rudolf Řebíček. Kdo jste ho znali a měl
rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn.
Dne 28. 12. 2016 uplyne
5 let, co nás navždy opustila
paní Květoslava Hauptová.
Stále vzpomínají
manžel a dcera s rodinou

Dne 31. 12. 2016 uplyne
1 rok ode dne, kdy nás náhle opustila moje milovaná
maminka p. Miluše Šitinová.
Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Syn Jaroslav
Dne 12. 1 2017 uplyne 10 let
od chvíle, kdy nás opustil náš
tatínek Václav Čapek, major
VB ve výslužbě.
Kdo jste ho znali věnujte
mu krátkou vzpomínku.
Děkují
synové Václav a Zdeněk
s rodinami
24. ledna to budou již
4 roky, co nás navždy opustila naše milovaná maminka
Jiřina Řebíčková. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn
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Ve čtvrtek 6. 10. se osm našich žáků z 6. – 9. ročníku zúčastnilo turnaje ve florbalu v Domově na
zámku v Bystrém. Intenzivně se svým trenérem
trénovali, aby pak s velkými ambicemi odjeli do
Bystrého. Jeden náš tým odešel bez porážky. Rozhodující zápas proti ZŠ Bystré vyhrál na „trestňáky“. Po zásluze zvítězil, získal zlaté medaile
a pohár pro vítěze. Druhý náš tým se umístil na
pěkném čtvrtém místě. Děkujeme tímto organizátorům turnaje za bezvadnou sportovní akci a těšíme se na další.
Jako každý rok se naše škola zapojila do recyklačního programu Recyklohraní. Žáci tímto programem získávají znalosti v oblasti recyklace a třídění odpadu. Své zkušenosti si mohou ověřit také
v praxi. Letošního 1. úkolu pod názvem „Recyklace vybitých baterií“ se zhostil 7. ročník ZŠ praktické. Žáci zjišťovali informace týkající se tématu a za
každý úkol získávali body, které na konci soutěže
mohli využít na nákup výtvarných a sportovních
potřeb, elektroniky, knih, hraček apod.
V pátek 21. 10. se naši žáci zúčastnili zajímavé
akce „Den stromů“, kterou organizuje Ekocentrum Skřítek Polička. Nejvíce na ně zapůsobil dokumentární film o ničení deštných pralesů z důvodů výsadby palem, z jejichž plodů se lisuje palmový
olej. Ten se používá při výrobě snad všeho kolem
nás - od jídla až po mycí prostředky. Opět jsme
se utvrdili v tom, že některým lidem ještě pořád
nedochází, jak se mají k naší planetě chovat, aby
ji přenechali svým potomkům alespoň „trochu“
zdravou.

V pátek 21. 10. se v Divadelním klubu v Poličce
uskutečnil 8. benefiční koncert.
Páteční vystoupení skupin Plexis, Rogers a Extinction doplněné o žákovskou kapelu sledovalo
více jak 150 diváků. Díky výtěžku z koncertu může
naše škola zajistit svým žákům finanční podporu
na nákup kompenzačních, didaktických pomůcek
a zajištění rehabilitačního pobytu. Rádi bychom
v tradici pořádání koncertů pokračovali a příště
bychom chtěli zajistit finanční prostředky na vybudování terapeutické školní zahrady a školního
hřiště pro žáky s těžším typem postižení. Děkujeme všem, kteří věnovali svůj čas, energii i finance
ve prospěch dětí a žáků ze speciální školy.
Dne 24. 10. proběhla v tělocvičně naší školy akce
pod názvem „Výtvarné dopoledne“. Cílem bylo vytvoření reliéfní mozaiky obtiskem prstů do keramické hlíny. Žáci se věnovali i skupinové kresbě na
velkém kartónu. Každý si podle svých schopností
a fantazie namaloval obrázek. Závěrečnou činností byla společná stavba z molitanových houbiček
na nádobí. Všichni účastníci obdrželi za svoje úsilí
odměnu.
Letošním tématem environmentální výchovy
u nás ve škole je ovoce, zelenina a bylinky ze všech
stran. První projektový den proběhl 25. 10. a byl
zaměřený na ovoce. Při pestré práci ve skupinách
měli žáci možnost poznávat nejrůznější druhy
ovoce, zjišťovat informace, doplňovat kvízy, pracovat s počítačovými programy, počítat, tvořit
komiksy, vymýšlet pohádky o ovoci, připravovat
a ochutnávat ovocné saláty.

Den stromů 2016
Tradičně proběhla oslava Dne
stromů v Divadelním klubu
v Poličce zábavně vzdělávacím
programem pro děti mateřských škol a žáky základních
škol, který připravilo Ekocentrum Skřítek. Tentokrát se termín akce skutečně
kryl s celoevropským Dnem stromů, tj. 20. říjnem. Ve čtvrtek a pátek 20. a 21. října byla nachystána čtyři stanoviště na téma dřevin a stromů. Během obou dnů se akce zúčastnilo 380 dětí
a žáků v doprovodu 34 pedagogů.
„Les – náš ochránce“ bylo stanoviště, kde se
účastníci dozvěděli o významu lesa, co vše les
dává lidem. Vyprávění o lese si připravily Ester
Plecháčková a Monika Trnová. Aby si všichni
uvědomili, že les je potřeba chránit společnými
silami a vážit si ho za vše, co nám poskytuje, každý symbolicky zapíchnul svoji větvičku do panelu
a přispěl k vytvoření obrazu stromu, na kterém se
podíleli všichni účastníci.
„Hryz, hryz, dřevokazný hmyz“ – další zastávka,
kde se žáci dozvěděli, co je to dřevokazný hmyz,
viděli ukázkové druhy jak živého hmyzu, tak preparované či na fotkách, uvědomili si škodlivost
i užitečnost tohoto hmyzu. Stanovištěm provázel
náš dlouholetý spolupracovník Oldřich Šlahař
v doprovodu Barbory Freundové a Karolíny Kozáčkové.
Koutek „Houby“ umožnil netradiční pohled na
houby, co vše se mezi houby řadí, jednotlivé druhy hub, užitečnost hub i jejich jedovatost či zákeřnost. Bylo možné vidět i živé vystavené exempláře, což bylo div, že jsme v tak nepříznivém čase
pro houby něco našli (v lese bylo dlouhodobě
velké sucho). Dokonce odvážlivci měli šanci „přivonět si“ k hadovce smrduté, která na ně čekala
raději zavřená ve sklenici. Další druhy hub byly
zastoupeny na fotografiích. O všech houbových
zajímavostech vyprávěly Kristýna a Kateřina Točfousovy.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Kolečko stanovišť uzavíraly krátké filmy zvlášť
pro MŠ a ZŠ. Filmy vybírali a promítaly Tereza
Lorencová a Hedvika Kynclová.
Máme radost, že oslava Dne stromů je přínosem pro tolik účastníků, kteří přišli z blízka i přijeli z dál – MŠ Rozmarýnek Polička, MŠ Pomezí I. i II., MŠ Sádek, MŠ Jedlová, MŠ Borová, ZŠ
Pomezí, SZŠ Polička, ZŠ Oldřiš, ZŠ Široký Důl,
ZŠ Korouhev, ZŠ Masarykova Polička a ZŠ Telecí.
Přibyly zápisky v našem vzkazovníku. Za všechny
vybíráme: „Děkujeme za vytvoření akce pro děti
Den stromů. Prohloubili jsme si znalosti z oblasti
přírodovědy a světa kolem nás, kde žijeme. Dětem se vše líbilo.“
Děkujeme všem výše uvedeným spolupracovníkům a dalším studentkám gymnázia – Kateřině
Justové a Šárce Vomočilové, vedení a pedagogům
Gymnázia Polička za uvolnění studentů a spolupráci, Ing. Krejčímu z městských lesů Poličky za
zapůjčení pomůcek, Ing. Ivo Janečkovi a Jiřímu
Petráskovi za pomoc při přípravě. Naše poděkování patří i městu Poličce za finanční příspěvek.
Za Ekocentrum Skřítek

Ing. Eva Janečková

Od charity službu nebrat
„V charitě nezačnou pracovat dřív, než mají na
stole kávu a zákusky,“ nese se Poličkou varovná
šeptanda a míní se tím Charitní pečovatelská
služba a Osobní asistence Oblastní charity Polička. „Neberte si jejich službu.“ Tichá pošta má
naštěstí jednu zákonitost. Bezpečně se donese
i k uším, kterým není určena – tedy k těm nař-

OBEC TELECÍ
zveřejňuje nabídku

nájmu prostor
sloužících podnikání
Jedná se o prostory v přízemí kulturního domu
v Telecím č. p. 214 na st.p. č. 372 v obci a k.ú. Telecí,
doposud využívané jako „Hospůdka Pod strání“.
Prostory jsou nabízeny za účelem provozování
pohostinství.
•
•
•
•
•

Jedná se o prostory o celkové ploše 141 m2
místnost pohostinství o výměře 77 m2
zázemí obsluhy o výměře 12 m2
kuchyň se skladem o výměře 25 m2
WC dámský a pánský o výměře 27 m2

Podmínkou nájmu je zachování pohostinství.
Počátek nájmu je možný od 1. 1. 2017.
Zájemci o nájem se mohou informovat na
tel. č. 461 746 141, 736 633 779 nebo osobně na
Obecním úřadě v Telecím u starosty Jaroslava
Šimona.
Prohlídku uvedeného prostoru lze uskutečnit
po telefonické domluvě na výše uvedených tel.
číslech.

Poděkování
Dovolte nám poděkovat prostřednictvím Jitřenky firmě Ravensburger Karton, s. r. o. za to, že nám
již druhým rokem věnovala své výrobky pro charitativní akci Diplomatický zimní bazar v bosenském Sarajevu. Zároveň děkujeme slečně Aničce
Otcovské, která během letních prázdnin upletla
pro tuto akci košíky v barvách Bosny a Hercegoviny a paní Libuši Prokopcové za darování ručně
háčkovaných výrobků. Diplomatický zimní bazar
se letos koná v sobotu 3. prosince a veškerý výtěžek z prodeje na stánku českého velvyslanectví
bude věnován na projekty pomoci potřebným,
a to především dětem a handicapovaným v Bosně
a Hercegovině. Tato předvánoční akce moc hezky
ukazuje, jak si lidé z různých zemí mohou vzájemně nezištně pomáhat.
Z bosenského Sarajeva přejeme všem obyvatelům Poličky krásný advent.
Eva a Jakub Skalníkovi

čeným. Nařčenou je vedoucí výše zmiňovaných
služeb Eliška Šauerová a suita jejích pracovnic.
„Není to tak,“ ohrazuje se. „Naše asistentky,
pokud při práci v domácnosti klienta tráví
více hodin denně, mají nárok na svačinu a na
přestávku na oběd. V tom případě si do domácnosti klienta nosí vlastní jídlo a s rodinou si dohodnou maximálně ohřátí obědu v mikrovlnce.
Také kávu nebo čaj si mohou po dohodě u klienta uvařit, vždycky však ze svých zásob, které
si s sebou donesou nebo je mají na patřičném
místě odděleně uloženy,“ vysvětluje. Pokud by
tato pravidla pracovnice nedodržovaly, jednalo
by se o porušení pracovní kázně s patřičnými
důsledky.
Jelikož k žádným „patřičným důsledkům“
směrem k charitnímu personálu nemuselo dojít,
je zřejmé, že se jedná o něco jiného – o pomluvu. Víme poměrně spolehlivě, že dezinformace pochází od jednoho z klientů, u kterého se
vzhledem k věku a nemoci projevuje úbytek duševních sil. Je zmatený, takže si často není odpoledne schopen vzpomenout, kdo za ním ráno byl.
U tohoto klienta se navíc prolíná více sociálních
služeb a ne všechny poskytuje Oblastní charita
Polička. V jakém režimu a s jakými standardy
chování vůči klientovi je vázán tento další poskytovatel služeb, to nemůžeme řešit. Faktem
je, že to, z jaké organizace konkrétně který pracovník přichází, klient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen rozlišit. Pro něho
je všechno charita. Caritas, charita, milosrdná
láska. Je hezké pod tímto mottem pracovat. Má
však jedno úskalí. Pojem zobecněl. Dnes dělá
„charitu“ každý: Chariťáci, tedy lidé zaměstnaní v organizaci nesoucí název Charita, ale také
mediální hvězdy, ochránci zvířat, památek nebo
milovníci umění, a také řada dalších neziskovek
věnujících se sociálním službám. Jak se v tom
má chudák starý, nemocný člověk vyznat? Nevyzná. Ale ti, kteří jeho slovům naslouchají, by
mohli. Minimálně by si měli informaci ověřit
a zacházet s ní uvážlivě. Možná proto, že není
Charita jako charita.
Štěpánka Dvořáková

NABÍDKA OBĚDŮ
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička
nabízí stravování pro širokou veřejnost, vhodné pro
jednotlivce, organizace i podnikatele
• zajistíme rozvoz obědů do domácnosti,
firem a organizací
• jsme plátci DPH – výhodné pro organizace
s možností uplatnit si odpočet DPH
• moderní kuchyně s jídelnou splňující
nejpřísnější hygienické předpisy
• výběr ze dvou hlavních jídel s polévkou
(pondělí – pátek)
• výdej obědů od 11.30 – 13.00 hod.
• cena obědu 55 Kč vč. DPH
• možnost obědvat v jídelně, vzít oběd sebou
do jídlonosičů, nebo ho k vám přivezeme
• bezbariérový vstup do jídelny
• jídelna je vybavena sedačkami pro malé děti,
v hale lze zaparkovat i kočárek
• aktuální jídelníček u hl. vchodu, na recepci
DPS, nebo na web. stránkách DPS
• objednávání obědů více možnostmi, lze
pohodlně i přes internet
Zájemci se mohou informovat (přihlásit) na
adrese:
Dům s pečovatelskou službou „Penzion“,
Družstevní 970, Polička
kuchyně DPS - 461 753 152, 151
email: kuchyne@dpspolicka.cz

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

Z činnosti
DPS Penzion
Místnost osvícená podzimním sluníčkem, za
okny poletující barevné listí, na stole voňavá káva.
V DPS Penzion se senioři sešli v kavárničce s tématem - zapomenutá řemesla. A bylo na co vzpomínat. Vyprávění o lidech a věcech se týkalo řemesel kolem obživy, oblékání, bydlení. A vybavily
se i vzpomínky na lidi, kteří šli se svým řemeslem
od vesnice k vesnici, o vyprávění příběhů a o tvořivosti. S literární kavárničkou byl letos v DPS
Penzion pohádkový rok. Podzimní čtení pohádek bylo věnováno knize J. Karafiáta - Broučci.

V keramické dílně vznikaly kytičky, budoucí náhrdelníky. Říká se, že podzimní čas je obdobím
nachlazení, depresí a melancholie. A jaký je na
tyto neduhy lék? Zpěv a muzika. Senioři zpívali
a veselili se při narozeninovém zpívání a Svatomartinském posezení. Husa nebyla, ale houbovec a zelný salát také chutnal. A víno? Výborný.
Poličská univerzita třetího věku uspořádala dva
poznávací zájezdy. Posluchači navštívili zámek
v Opočně, památník sv. Zdislavy v Křižanově
a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené
hoře.

Pozvánka DPS
Penzion
5. 12. S vůní jehličí - zveme vás na společné zdobení stromečku od 14.00 hod.
v jídelně DPS Penzion.
7. 12. Mikulášská zábava - vystoupí děti z MŠ
Pomezí, přijde Mikuláš s Andělem a čerty. K poslechu i tanci zahraje pan Hladík, zazpívá paní
Andrlíková. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS „Penzion“. Vstupné 50 Kč, občerstvení
zajištěno. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně DPS
Penzion.
14. 12. Vánoční muzicírování od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
15. 12. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.
17. 12. Adventní koncert - milí přátelé, srdečně
vás zveme na koncert Chrámového sboru sv. Jakuba, který se koná od 14.00 hod. v jídelně DPS
Penzion.
21. 12. Jedeme na hory – budeme na lyžích
sjíždět bílé svahy s modrým nebem nad hlavou.
Budeme relaxovat ve stínu kamenných velikánů.
Navštívíme vysoké nadmořské výšky a budeme se
zahřívat tradičním horským nápojem. Začínáme
ve 14.00 hod. v jídelně.
28. 12. Silvestrovská zábava - přijďte se společně rozloučit s rokem 2016. Se svým programem
vystoupí pěvecký soubor Poupata, k poslechu
i tanci zahraje pan Roušar a pan Trnka. Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS Penzion.
Cena vstupenky je 80 Kč. Občerstvení zajištěno,
tombola. Nápaditý silvestrovský obleček vítán.
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Náměstí tleskalo poté, co prezident
Zeman lhal o poličském pivovaru II

Advent
v evangelickém
kostele
Během předsvátečního období pořádá evangelický sbor setkání, k nimž zve i poličskou veřejnost.
V dobročinném bazaru je možno pořídit rozmanité
rukodělné výrobky (např. jako vánoční dárky.) Výtěžek bazaru směřuje do Afriky k podpoře Adopce na
dálku a dalších diakonických projektů. Nakupovat je
možno každé nedělní dopoledne od 8.00 hod., případně dle domluvy. V neděli 11. prosince od 17 hod.
se uskuteční adventní koncert mužského pěveckého
sboru Vocatus ecumenicus, při němž budou uvedeny skladby různých žánrů. Na neděli 18. prosince
chystají děti divadelní hru „Velké sčítání lidu“, která
svěžím a neotřelým způsobem přibližuje vánoční
příběh. Představení se uskuteční od 8.30 hod. jako
součást bohoslužby. Odpoledne od 17 hod. bude před
kostelem k vidění živý betlém. Současně při zpívání na schodech bude příležitost poslechnout si nebo
také zazpívat staré i nové adventní a vánoční písně.
Těšíme se na setkání s vámi. Ve všech případech
je vstup volný.
Jiří Tengler, farář

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.
•
Od května přijímám brigádníka nebo
OSVČ, možno i zaměstnance. Na práce zednické,
opravy a natírání střech. Práce na střechách. Tel:
731 506 249.
•
Máte dluhy a bojíte se o střechu nad hlavou? Máte zesplatněný úvěr, trápí vás exekuce? Vyřešíme, poradíme a pomůžeme. S 10 lety zkušeností
víme jak na to. Více na tel: 774 765 437.
•
Pronajmu dlouhodobě rodinný dům se
zahradou v Poličce v ulici Nádražní. Cena dohodou.
Prohlídka domu a informace na tel. 779 808 800.
•
Sháním rodinný dům se zahradou v okolí Poličky. Cena dle stavu nemovitosti. Nabídky prosím
volejte nebo SMS na tel. 777 597 194.
•
Prodám řadovou zděnou garáž 20 m2 na vl.
pozemku v ul. Zákrejsova v Poličce. Tel.603 228 978.
•
Koupím zahrádku v Poličce (stadion, koupaliště, Višňovka), případně vhodný pozemek.
•
Mlsný jazýček - cukrárna u divadla přijímá
objednávky na vánoční cukroví ze Sněžného, malé
zákusky, dorty. Novinka - dárkové čokolády, čokobonbóny.
•
Máte dluhy nebo exekuce? Potřebujete sloučit
půjčky nebo nový úvěr? Máte dluhy na nemovitosti? Neváhejte a volejte. Máme 10 let zkušeností. Tel:
773 463 891.
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Dopis z pivovaru
Vážený pane šéfredaktore,
myslím, že časopis Jitřenka 11 článkem Jardy Najberta nevznesl ve zmínce o Měšťanském pivovaru
v Poličce, a. s. objektivní zprávu o jeho činnosti. Rád
bych to napravil. Ohledně setkání na náměstí jsme
neobdrželi ani od města pozvánku. Přitom s námi
místostarostka za ČSSD vyjednala dvoulitrový pivní
dárek pro prezidenta. Rádi bychom v Jitřence uvedli
naše stanovisko.
Expedice a prodej piva jsou v provozu denně do
17.30 hod. Poté nastupují vrátní, kteří prodávají naše
pivo (a tedy nikoliv čepují). Sudové i lahvové ve stejné ceně. Od 1. července 2016 mimořádně z důvodu
přestavby části pivovaru a přestěhování vrátnice do
provizoria neprodáváme pivo od 22 do 6 hodin.
Autor příspěvku Jaroslav Najbrt neuvedl, že my
praxi nepřetržitého prodeje pro smluvní i nesmluvní zákazníky provozujeme 24 hodin v libovolný den
v týdnu již od 1. října 1994. Neuvedl, že obsluha
vrátnice má zákonné přestávky na oběd. Jak my tak
i naši odběratelé dodržujeme uvedená omezení.
K provozu dále sdělujeme, že v roce 2015 náš pivovar navštívilo 86 % smluvních odběratelů s vlastním povozem (někdy i kamionem). Nesmluvních
poličských odběratelů to byla 3 % s vlastním odvozem. Nesmluvní mají každé pivo o 20 % dražší. Celkem 89 % odběratelů s vlastním odvozem čerstvého
piva. Našimi nákladními auty a nákladními auty
našich smluvních přepravců rozvážíme objednávky
cca 16 % zákazníků. Například i z Ostravy či Prahy.
O všech podmínkách prodeje smluvním odběratelům se dovíte na internetu (www.pivovar-policka.cz).
V roce 2015 jsme vystavili 116 494 hl piva. V roce
2016 očekáváme růst o další minimálně 4 %. Od
února 2016 máme stop stav na nové odběratele sudového piva, kterého stáčíme už 86 %. Letos jsme
vystavili 91 % ležáků. Na zvyšování prodeje sudového piva už momentálně nemáme kapacitu. Proto
do podpory výroby nadále investujeme. O tom se
mohou vždy poslední červnovou sobotu přesvědčit
návštěvníci „Dne otevřených sklepů“.
Vystavujeme pouze nepasterované pivo, které
se nedá exportovat ani skladovat u odběratelů. Na
našem dvoře musíme postupně obsloužit všechny
odběratele. Jedná se vedle příjmu prázdných obalů
o nakládání piva v sudech a lahvích. Každý odběratel si dle své peněženky zvolí typ a barvu ležáku či
výčepního piva. Na jedné straně máme denně vyprodáno. Na druhé straně se snažíme splnit veškerá
přání našich smluvních odběratelů co do repertoáru
a nakupované skladby piva. Tak se za roky postupně
vytvořila známá skladba našeho piva na čele se světlým ležákem 11 % Otakarem (75 %).
A poslední novinky? V příštím roce budeme zejména občanům z města Poličky připomínat 500 let
od udělení práva várečného roku 1517 našim právovárečníkům. Avizujeme publikaci k obchodní smlouvě mezi královstvím českým (dnes Ministerstvo
financí) a právovárečníky z roku 1517. Od září roku
2015 máme sládka z Poličky - Ing. Tomáše Dvořáka.
Dne 3. listopadu 2016 ve Frýdlantu pivovar převzal
za tmavý speciál 13 % Eliška 1. cenu Sdružení přátel
piva.
Ing. Karel Witz, statutární ředitel
Reakce na článek pana Jardy Najbrta
Pozastavil jsem se nad „profesionálním“ hodnocením prezidenta České republiky od pana Jardy Najbrta, který prezidentovi na úvod vytýká, že nezná
otevírací dobu Měšťanského pivovaru v Poličce, což
by mělo Miloše Zemana diskvalifikovat jako prezidenta, který spojuje lidi v tom, že je „naštvává“. Nejdříve jsem nevěřícně zíral na tento text a pak jsem
se nahlas smál kroutíc hlavou ze strany na stranu.
Omezenější pokus o znevažování prezidenta České
republiky jsem dosud nečetl. To už opravdu vyžaduje
nesmírnou analytickou schopnost a odbornost, aby
něco takového někdo napsal.
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Dále v textu autor uvádí, že je snadné si kopnout
do Angely Merkelové a dalších evropských politiků,
když nemusí nést odpovědnost (další smích). Velikou odpovědností jistě oplývá naopak pisatel, protože kdekdo si beztrestně kope do prezidenta, tak proč
si nekopnout taky, že? Možná, že to bude znamenat
i kariérní postup. A co odpovědnost vás, pane Jardo
Najbrte, za urážky a jiných, kteří plivou zlou slinou
na prezidenta České republiky zvoleného v přímé
volbě většinou voličských hlasů. Urážka pak padá
i na voliče, že? Už vidím a slyším, jak se vám smějí.
V lepším případě.
Je těžko uvěřitelné i tvrzení Jardy Najbrta, že Syřany vyhnaly bomby ruských a Asadových letadel.
On neví, že tam válčí tzv. Islámský stát! Že Asad se
brání a Rusové tam jsou legálně na požádání prezidenta Asada (zvoleného ve volbách) kvůli obraně
země! Sýrie byla před válkou sekulární stát, tudíž
moderní! Nikoli islámský! Teď nad Sýrií visí otazník.
Dokonce přiznává, že si psali jeho studenti se Syřany. Nic proti dopisům, probůh. Jen to, že své studenty má většinou učitel. No potěš! Pak souhlasím
s tím, že opravdu s takovými „autoritami“ musí jít
školství do háje.
Zdeněk Lipenský
Uprchlíci?
Dovolte, abych reagoval na článek v 11. čísle Jitřenky, zkráceně „Náměstí tleskalo prezidentu Zemanovi.“ Bylo nadmíru jasné, že projev prezidenta
nezůstane bez odezvy, čekal jsem to. Někdy je to jen
nenápadné rýpnutí, viz článek autora, jindy to vygraduje na až sprostou dehonestací v médiích, která
v jiných zemích nemá obdoby, aby takto byl urážen
představitel státu. Čili co řekne hlava státu, vše je
podle některých špatně. Účel je zřejmý, odstranit
nepohodlnou osobu, která kalí něčí zájmy. Uprchlíci? Ano, pomáhejme, ale zuboženým lidem, kteří
opravdu strádají. Zatím k nám do Evropy přicházejí
lidé v produktivním věku vybaveni nejmodernější
technikou a to zejména muži. Jak se chovají v těchto
hostitelských zemích je známo a zdokumentováno.
Autor též zmiňuje Rusko, které má na tom podíl, toto
už nemá cenu vůbec komentovat.
M. Ondroušek
Diskuzi potřebujeme, bez pravidel
si ale nebudeme rozumět
Centrum občanského vzdělávání zveřejnilo v roce
2012 seznam tzv. argumentačních faulů. Používáme
je ve chvíli, kdy nedokážeme férově argumentovat
v diskuzi a hledáme způsob, jak pro sebe získat výhodu nad komunikačním partnerem. Například
zkreslíme argumenty protistrany anebo se druhému
prostě smějeme.
Omezit argumentační fauly na minimum patří
k základním pravidlům hry na diskuzi a demokracii.
Občas se nám všem stane, že něco mylně vyhodnotíme. Je to jako při fotbale. Málokterý hráč odehraje 90 minut bez jediného faulu. Důvody k tomu
má různé. Některé fauly se dají vysvětlit tím, že nestíháme tempo hry, nebo že se hru teprve učíme.
Podstatná je míra a naše motivace ke hře proti pravidlům. V krátké reakci pana Zdeňka Lipenského na
můj článek jsem prokazatelných argumentačních
faulů napočítal devět, některé opakovaně: Unáhlený
závěr, Figurína, Zesměšnění, Důraz na nedůvěryhodnost, Důraz na neznalost, Důraz na nevhodnou
autoritu, Nelichotivé zařazení, Útok na nezávislost
mluvčího, Potvrzovací slepota.
Když někdo nechce hrát fair play, může se ocitnout
v situaci, kdy s ním ostatní přestanou hrát, protože je
taková hra nebaví a ztrácí při ní svůj čas. Kontakt na
mě lze dohledat v otevřených zdrojích, kdyby chtěl
kdokoliv, i pan Lipenský, pokračovat v poctivé diskuzi.
Argumentační fauly jsou k nahlédnutí na stránce
www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly.
Jarda Najbert

Podzimní závan letního Baltu
Je krásný letní den začínajícího srpna a horda
skejťáků, bývalých skejťáků, budoucích skejťáků
a pár náhodných kolemjdoucích se snaží vměstnat do autobusu, který nás má všechny dopravit
do 1300 kilometrů vzdáleného hlavního města
Lotyšska. V Rize se totiž koná mistrovství světa
ve slalomu na skateboardu, takže vyrážíme světu
ukázat, jak se v Poličce jezdí.
Cesta ubíhá náramně, jednou jsme se vyspali a už nás probouzí závan, nepříliš vzdáleného
Baltského moře, u našeho Rižského hotelu. Nadšení není příliš veliké, snad to bude zatím jenom
dlouho cestou a nepříliš vlídným počasím, které nadšené závodníky najednou lehce zchladilo.
První den proto věnujeme především adaptaci na
zdejší prostředí. Ti zletilí zkoumají vysokovoltážní pivo a ti méně zletilí zase hledají pokémony.
První závodní den je tu! Tedy snad bude závodní, jelikož se opět probouzíme do sychravého
rižského rána a ani ze 100 kilometrů vzdálené
Priekuli, jež má být pro dnešní den tím správným místem pro giant slalom, nepřicházejí příznivější zprávy. „Co teď? Pojďme, alespoň něco
podniknout, když už jsme tak daleko,” zaznívá
ze všech stran. A taky že ano, když je tak „hezky“ pojedeme alespoň k moři. Je zhruba 9 hodin
ráno a česká výprava, i se dvěma Italy, vyjíždí
smočit nohy do Baltu. Po mořských radovánkách
už dostáváme zprávy z Priekuli, že asfalt začíná
schnout a my se zpět nalodíme do autobusu a vyrážíme na závodiště. Jak ubývají kilometry, zjevně přibývá nervozita a všichni jsou plni očekávání a odhodlání ze sebe vydat to nejlepší. Jsme na
místě, přivítáme se všemi závodníky a míříme na
kopec.
Děti jezdí menší kopec, než kategorie profesionálů, amatérů, masters a žen. Je vidět, že někteří jezdci by rádi s dětskou kategorií měnili.
Po tréninkové jízdě už každý čeká na svou pří-

ležitost ukázat, co v něm je. Slalom je brilantně
postavený, doopravdy hoden mistrovství světa.
A je to tu, první jede kategorie masters, následují ženy, poté amatéři a nakonec profesionálové.
Mezitím už mají závody rozjeté dětské kategorie
a poličský tým urval, co mohl. Petr Martinů obsadil 4. místo v kategorii mladistvých; Karolína
Machová skončila na 2. místě, Emily Martinů
na 3. místě, Lukáš Martinů na 4. místě, Maruška Maděrová na 7. místě, Anička Šafránková na
8. místě a Tomáš Mach skončil 9.

Na velkém kopci jsme se také snažili, co to šlo.
Bohužel Renatě Škrabalové kopec příliš nesedl.
V kategorii profesionálů dojel Zdeněk Mach na
8. místě, Standa Nožka na 9. místě a Petr Matouš
na 12. místě. Po vyčerpávajícím dni se vydáváme zpět na ubikaci, kde analyzujeme výsledky
uplynulého dne a pilně se připravujeme na den
následující.
Sobota, druhý závodní den, prší. Kvůli zdejšímu klimatu je závodění prokládané delšími či
kratšími přestávkami, kdy čekáme, až zmoklá
trať uschne. Je to pro nás velice nepříjemné a do-

stavuje se tak rychle únava. Navíc je místo pro
Hybrid a Tight slalom zvoleno nesmyslně na stejném místě, sice v relativním centru města, ale na
rovině, což je pro hybrid slalom špatně. Dalším
ne příliš férovým krokem je přesun dětských kategorií do haly, kde není nic připravené a navíc
lotyšské děti mají náskok v trénování. I přes nepříliš vlídné podmínky dojíždí Petr Martinů na
4. místě. V dětské kategorii Karolína Machová
ukazuje, že nějaké výhody nikomu nepomůžou
a vybojuje 1. místo, Lukáš Martinů 2. místo,
Anička Šafránková 8. místo, Tomáš Mach 9. místo, Emily Martinů 10. místo, Maruška Maděrová
11. místo. Renata Škrabalová uzavřela mezi ženami první desítku. V profesionálech urval Petr
Matouš 8. místo, Standa Nožka 9. místo a Zdenda Mach 15. místo.
Neděle je poslední závodní den a na programu
je Tight slalom. Na českém týmu je lehce znát
rozčarování z přístupu lotyšských organizátorů
a jenom se utvrzujeme, že poličské závody jsou
jedny z nejlépe organizovaných závodů na celém
světě, za což děkujeme především všem, kteří se
na tom s námi podílí. Nicméně zpět do Lotyšska,
bohužel se opakuje situace jako včera. Prší, neprší, schne, jezdí se, prší, suší se, jezdí se, prší,
schne, čekáme. Už se těšíme domů, ale stále
s velikým odhodláním se snažíme zkoncentrovat
na závodění. Děti už jenom dojíždějí, co nestihli
den předtím v hale. Petr Martinů v Tight slalomu
bere 8. místo. Karolína Machová jenom utvrzuje, že na 1. místo patří, 7. místo Lukáš Martinů,
8. místo Tomáš Mach, 9. místo Emily Martinů.
10. místo Anička Šafránková a 11. místo Maruška Maděrová. V kategorii PRO bere Petr Matouš
8. místo, Standa Nožka 11. místo a Zdenda Mach
19. místo.
Následuje už jenom celkové vyhlášení, kterému mimo jiné dominuje Kája Machová a veze si
tak s sebou domů novou desku, na které už v listopadu poráží nejednoho dospěláka. Lotyši ještě
zvolí Janise Kuzminse za nového národního hrdinu a kolemjdoucí ženy mu nosí růže. A nakonec
dostáváme znamení, že už bychom doopravdy
měli jet, protože se strhává ohromná bouře a leccos lítá vzduchem.
Mistrovsví světa se v sezóně 2017 pojede za
velkou louží v USA a v roce 2018 se zase bude
stěhovat do Evropy. Naši jezdci budou opět připraveni ukázat soupeřům, jak se jezdí v Poličce.
Petr Matouš

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Volejbalové zprávy
Mini přehazovaná
Turnaje nejmenších volejbalistů a volejbalistek
se zúčastnilo 5. 11. 20 družstev Pardubického kraje.
Těší nás, že všechna naše družstva si odnášela
medaile. 1. místo Eliška Machová a Bára Sodomková, 2. místo Bára Pešavová a Kája Sílová, 3. místo Anežka Dvořáková a Natálka Zelendová.
Přehazovaná
Poslední krajská soutěž otevřela své brány, a to
kvalifikací 36 družstev v soutěži v přehazované.
Jednu základní skupinu hostila i Polička, za kterou nastoupily 3 týmy. Poličský A tým s přehledem
zvítězil a spolu s B týmem se kvalifikovaly do finálové skupiny. C tým bude čekat na výsledky ostatních skupin, v kvalifikaci 6. místo.
Přípravka
Před dvouměsíční pauzou se poličským děvčatům po delším půstu podařilo porazit rivalky
z Dolního Újezdu, tentokráte 2:0. Trojice děvčat
Aneta Mlynářová, Kačka Pešavová a Verča Jiráňová tak nastartovaly stíhací jízdu za titulem.
V soutěži zbývají aktuálně ještě 4 kola a ztráta se
zmenšila na minimum. Bohužel B tým neudržel
A skupinu, a tím ztratil na třetí místo.
Mladší žákyně
Srdnatě bojují střídavě v A a B skupině. Zatím
ztrácejí nějaké bodíky na třetí místo a drží stále
nepopulární bramboru. B tým nepředvádí výkon,
který by ho posunul do B skupiny.
Starší žákyně
Pilířem družstva se staly tahounky z mladších
žákyň, které občas doplní starší svěřenkyně. Stejně bojujeme jako na houpačce. Výborný výkon
ve druhém kole starších žákyň přinesl dvě výhry
nad Svitavami a Lanškrounem a pouze porážku
od Dolního Újezdu, když vítězství bylo tak blízko.
Držíme druhou B skupinu, kam výkonnostně patříme.
Druhý listopadový víkend jsme jely bojovat na
1. kolo Českého poháru do Uherského Hradiště.
Nádherné dva zápasy proti Kopřivnici a Havlíčkovu Brodu ale zastínily zcela neomluvitelné výpadky v zápasech s Uničovem a Juniorem Brno. V dalším kole nastoupíme v poslední osmičce poháru.

Eurorando 2016 – Zakončení
v Jeseníkách
Koncem srpna jsme se zúčastnili slavnostního
zakončení Euroranda 2016, které se konalo v Jeseníkách, ve skiareálu Kouty nad Desnou. Pro
účastníky akce byla připravena mimo jiné i exkurze do vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé
stráně.
Z parkoviště v Koutech jsme se vydali podél
říčky Desné do skiareálu, kde jsme ve stánku
KČT získali pamětní listy, turistická razítka,
vizitky a známky. Poté nás již čekal výšlap na
Medvědí horu (1096 m) a odtud dále na Rysí
skálu (1162 m). Výstup byl vzhledem k délce trasy náročný, ale i děti, které s námi šly, jej zvládly
perfektně. Po odpočinku na Medvědí hoře, kde
bylo i občerstvení, jsme se vydali na naučnou
stezku Rysí skála. Je lemována řadou dřevěných
soch a jsou z ní pěkné výhledy na Praděd a horní
nádrž PVE Dlouhé stráně. Nádherný výhled pak
je ze samotné vrcholové Rysí skály. Po obědě ve
formě bufetu „co sis přinesl, to máš“ jsme se vrátili na Medvědí horu, kde jsme nevynechali vý-

Juniorky
1. liga juniorek se pomalu bude přehupovat do
své druhé poloviny, kdy budeme zajíždět pravděpodobně do Liberce, Trutnova a Náchoda. Cílem
sezóny je udržet tuto soutěž i pro následující rok.
Ženy
Poličské ženy se představí na tradičním turnaji
Mikulášák, a to 10. 12. v Sokolovně Polička. Soupeřkami budou hráčky Písečné, Žichlínka a Dolního Újezdu.
har

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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stup na rozhlednu. I z ní jsou pěkné výhledy na
jesenické kopce. Krátce před 14. hodinou jsme
došli zpět do kouteckého skiareálu, kde poté
proběhlo slavnostní zakončení Euroranda 2016
na téma Energie. Na pódiu se vystřídala řada
pozvaných hostů, promluvila zde i prezidentka
Evropských turistických svazů paní Lis Nielsen,
se kterou se naše děti nechaly vyfotit. Součástí
ceremoniálu bylo i věšení stuh na štafetu Euroranda – zástupce každé oblasti KČT (s výjimkou
Středočeské) uvázal na štafetu barevnou stuhu.
Za Pardubickou oblast KČT uvázal červenou stuhu její předseda Ing. Vlastimil Škvára, kterého
setkání s námi zde v Jeseníkách velmi potěšilo.
Akce byla vydařená a věřím, že i na dalším
Eurorandu se setkáme s našimi přáteli a kolegy
turisty.
Ivan Kropáček
předseda KČT Jiřího Gutha – Jarkovského
Polička

Poličský zápasník
vybojoval bronz
Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostkou Marií Kučerovou poblahopřáli úspěšnému poličskému reprezentantovi v grapplingu
Milanu Hermonovi. Ten se zúčastnil 29. října
Mistrovství Evropy v Praze ve váhové kategorii do
40 kg. Hned ze svého prvního evropského klání
přivezl domů bronzovou medaili. „Na mistrovství
jsme odjížděli jako outsideři, jeli jsme spíše vše
okouknout, ale přijeli jsme jako vítězové,“ komentuje úspěch syna jeho pyšný tatínek. Milan uspěl
v soutěži po třech měsících přípravy v grapplingu,
2 roky se věnuje kixboxu. „Touto cestou chceme poděkovat trenérům, jimiž jsou Petr Gregor a Martin Zapalač,“ doplňuje Milan Hermon starší. Co je
to grappling? Dle Wikipedie je to způsob zápasu, ve
kterém má zápasník za cíl dostat svého soupeře do
situace, kdy ho svým tlakem nutí souboj vzdát.
Již nyní se mladý zápasník, který trénuje 3 x týdně, připravuje na další soutěž, jíž je Mistrovství republiky ve Vyškově. Držíme palce.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Poličský candát
„táhne“!

Zprávy oddílu ledního hokeje

V sobotu 12. listopadu se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička konal závod, který je už
po léta „třešničkou na dortu“ sportovního kalendáře sdružení – 16. ročník poháru Poličský candát. Na
startu stanul rekordní počet 334 závodníků z tuzemska i zahraničí (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko).
Aby se na všechny dostalo, chytalo se na dvou nádržích (obě byly rovnoměrně zarybněny).
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:
„Letošní 16. ročník závodu potvrzuje, že je o něj trvale obrovský zájem nejen v ČR, ale i za hranicemi,
o čemž svědčí účast. Myslím, že ve světě bychom
nenašli obdobu. Musím se přiznat, že jsme se už
týden strachovali, co udělá počasí, protože začalo
mrznout, ale vyřešili jsme to nasazením rozmrazovacích agregátů. Navíc je dnes od rána nádherně,
pouhé -2 °C. Není proto divu, že panuje všeobecná
spokojenost, což umocňuje i ochota dravců brát potravu. Jak je naším zvykem a jak nám velí čest, oba
revíry jsme zarybnili nebývalým způsobem, stálo
nás to 600 000 Kč. Nutno říci, že Poličský candát je
především o štikách (vysadili jsme jich 1 100, mnohé o délce kolem metru), protože jsou žravé, zatímco candát je v tomto ohledu ryba nevyzpytatelná.
Výsledky za minulá dvě hodinová kola hovoří za
vše - bylo uloveno 800 štik. Mimo to jsme vysadili
i velké pstruhy duhové, až do váhy 5 kg. Také jich
už bylo několik desítek chyceno. Poprvé jsme vysadili i tzv. tygrované ryby, což jsou kříženci pstruha
potočního a sivena. Je to ryba krásná na pohled,
připomíná leštěný mramor s černou kresbou, a je
velice chutná. Takže nyní, po týden trvajícím „nerváku“, jsme konečně klidní a spokojení, že se nám
dílo zdařilo.“
Ukazuje se, že víc než závodům v lovu kaprů dávají
nyní rybáři přednost dravcům…
J. Martinů: „Lidé jdou prostě čím dál víc za kvalitou a platí to i v tomto případě. Dravé ryby (pstruzi, štiky, candáti, okouni aj.) jsou chutné, navíc jich
není tolik jako kaprů. Jsou tak trochu nedostatkovým zbožím, protože málokterý spolek je dokáže
vyprodukovat a je tudíž obtížné tyto dravce sehnat.
Nám se to daří díky renomé, které mezi producenty
máme, neboť ročně od nich nakupujeme 1000 q ryb
za 7 miliónů korun. A mohu bez přehánění prohlásit,
že Poličský candát je akce, která nemá ve světě obdobu, neboť se k nám sjíždějí špičkoví, elitní rybáři
ze všech koutů republiky i ze zahraničí. Pokud mám
od nich informace, tak nejvíc se jich schází jednou
za rok na švédských jezerech, tak 150 – 200 osob
při lovu štik. Tady je to dvojnásobek. Takže máme
radost.“
Hlavní rozhodčí závodu Alois Mrňák: „Pokud
jde o technickou stránku, máme připraveny tři
poháry pro nejlepší ženy, pět pohárů pro celkové
vítěze a oceníme i lovce největších ryb. Kromě toho
je k dispozici kolem 150 věcných cen, věnovaných
sponzory, kteří nám fandí. Za hlavní považuji pěknou, kamarádskou atmosféru a spokojenost, která
tady vládne.“
Konečné výsledky: Hlavní kategorie: 1. Zdeněk
Navrátil, 2. Jaroslav Dokulil, 3. Jiří Preisinger, 4. Josef Ondrušík, 5. Zdeněk Strejček. Kategorie ženy:
1. Jaroslava Fryšová, 2. Dáša Hýblová, 3. Kateřina
Pokorná. Největší ryby: Petr Sapara – štika 87 cm,
Martin Schauer – pstruh duhový 69 cm. Celkem
bylo uloveno 1 642 ryb, z nichž si lovci ponechali 665
(z toho 152 štik).
Text: L. Vrabec
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Čt 13. 10. Polička – Chrudim
3:6 (0:1,3:1,0:4)
Branky: Pazourek, L. Boháček, Jindra
Na začátku druhé třetiny prohrával Spartak již
0:2. O kontaktní trefu se postaral Pazourek, následně krásné sólo přes půl hřiště zakončil L. Boháček a velký obrat završil ostrou ránou Jindra.
Jenže na začátku třetí třetiny šel Spartak do dvojnásobného oslabení a rázem prohrával 3:4. Soupeř
zlomil nápor domácích ve vlastním oslabení, když
zvýšil na 3:5. V závěru utkání pak ještě vstřelil šestou branku.
Ne 16. 10. Polička – Ledeč n/S.
9:5 (2:1,2:2,5:2)
Branky: Boháček L. 3, Švejda 2, Jindra, Boháček
J., Šedý, Krajíček
Za stavu 4:1 pro Poličku se soupeř nepoložil
a snížil na rozdíl jediné branky. Spartak ovšem
nepřipustil obrat jako při utkání s Chrudimí a nakonec přesvědčivě zvítězil 9:5.
Ne 23. 10. Polička – Choceň
2:5 (2:2,0:3,0:0)
Branky: Krajíček, Vápeník
Spartak začal dobře, vedl 1:0 a 2:1. Soupeř ještě stihl do konce první třetiny vyrovnat a po tuto
dobu hrál vyrovnaný hokej. Jenže v sedmé minutě
druhé části hry Polička inkasovala poměrně laciný
gól a soupeř pak odskočil ve skóre až na 3:5. V poslední třetině si pak svůj náskok Choceň pohlídala.
St 26. 10. Chotěboř – Polička
5:4 PP (0:3,2:0,2:1 – 1:0)
Branky: Vápeník 2, Vostřel, Vyskočil
Spartak vedl po první třetině 0:3 a vypadalo
to slibně. Druhá třetina již tak úspěšná nebyla,
soupeř snížil na rozdíl jediné branky. Chotěboř
dokonala obrat skóre tři minuty před koncem, kdy
zvyšovala na 4:3. Spartak stihl ještě vyrovnat, ale
v prodloužení se štěstí přiklonilo k domácím.
Ne 30. 10. M. Třebová – Polička
7:3 (4:0,0:2,3:1)
Branky: Boháček J., Zobač, Krajíček
Úvod utkání se Spartaku vůbec nepovedl a po
první třetině prohrával 4:0. Po druhé to bylo již
veselejší 4:2 a na začátku třetí ještě lepší, když
Krajíček snížil na 4:3. Tento stav vydržel až do
53 minuty, kdy zkušenější soupeř během 3 minut
přidal ještě tři branky.
St 2. 11. Litomyšl – Polička
2:1 SN (0:0,1:1,0:0 – 1:0)
Branky: Vápeník
Po bezbrankové první třetině se ve druhé Litomyšl ujala vedení, ale Spartak rychle vyrovnal.
Ani v poslední části utkání nebylo rozhodnuto
a zápas tak dospěl přes prodloužení až na samo-
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statné nájezdy. V nich byl opět šťastnější soupeř,
ale bod z ledu Litomyšle se cení.
Ne 6. 11. Polička – Havl. Brod „B“
2:3 (1:0,1:1,0:2)
Branky: Vápeník, Boháček J.
Asi nejlepší výkon předvedl Spartak v tomto
utkání. Dvě třetiny měl navrch a vedl již 2:0. Ale
bohužel vstřelil jen dvě branky. Soupeř se nevzdal
a šest minut před koncem utkání otočil výsledek.
Je třeba podotknout, že všechny tři branky soupeř
vstřelil ve svých přesilovkách.
Čt 10. 11. Polička – Světlá n/ S.
2:6 (0:1,2:3,0:2)
Branky: Boháček J., Dvořák
Hráči Spartaku věděli, že proti tomuto silnému
soupeři mohou jen překvapit. Začali dobře, ale
proti jejich výkonu nebyl jen soupeř, ale i rozhodčí. První branka padla po jasném postavení mimo
hru na modré čáře a při údajné druhé, puk vůbec
neskončil v brance. Světlá pak svůj náskok navýšila až na 0:4. Polička snížila ještě na 2:4, ale zkušený soupeř si své vedení uhlídal.
Junioři:
Lanškroun – Polička 
7:8 PP
Polička – Litomyšl 
14:2
Pelhřimov – Polička 
2:10
Polička – Choceň 
3:4
Dorost:
Hlinsko – Polička 
6:4
Polička – Světlá n/S. 
0:6
Choceň – Polička 
3:4
St. žáci:
Polička – Hlinsko 
8:2
Polička – Č. Třebová 
6:6
Polička – Pardubice 
2:10
Ml. žáci:
Polička – Hlinsko 
5:1
Rychnov n/ Kněž. - Polička 
3:4
Polička – Č. Třebová 
2:6
Polička – Pardubice 
1:14
Přípravka 2008:
Polička – Skuteč 
7:8
Polička – M. Třebová 
8:16
Litomyšl – Polička 
14:10
Polička – Lanškroun 
10:12
Přípravka 2009:
Polička – Skuteč 
21:0
Polička – M. Třebová 
17:8
Litomyšl – Polička 
13:1
Polička – Lanškroun 
35:0
Hokejový oddíl pořádal 2x nábor dětí od 4 let
do oddílu. Nyní si mohou zájemci o hokej přijít
zabruslit každou středu od 16.15 hod. na zimní
stadion. Je možno zapůjčení hokejové výzbroje,
přilby a bruslí.
Výbor oddílu LH

Tenis
24. 9. - Turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Pardubicích. Poslední akce sezóny pro Simču
Válkovou dopadla velice dobře, protože ve dvouhře zaznamenala dvě výhry a ve čtyřhře obsadila
3. místo. S napětím budeme čekat na její konečné
umístění na celostátním žebříčku. Určitě opět dojde k vylepšení klubového rekordu, který drží od
loňského roku Kačka Kotvová.
24. 9. - Turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Také pro Kačku Kotvovou a Šárku Uhlířovou toto
byl poslední turnaj úspěšné sezóny. Kačka dvakrát
vyhrála ve dvouhře a ve čtyřhře získala 3. místo
a Šárka ve dvouhře i ve čtyřhře zaznamenala jednu výhru.
28. 9. - Úplně poslední akcí letošní sezóny byl
turnaj babytenistů ve Vysokém Mýtě. Naší jedinou
účastnicí byla Verča Uhlířová, která na konci své
babytenisové kariéry získala 3. místo.
Všem našim hráčům a hráčkám děkujeme za representaci našeho oddílu a města a přejeme pevné
zdraví a hodně vyhraných zápasů v následující sezóně 2017.
22. 10. - V sobotu 22. 10. byla otevřena další zimní sezóna v Poličce Generačním turnajem. Účast
sedmi dvojic nabídla nejspravedlivější systém každý s každým na set. Hrálo se v neustálém tempu
bez větší přestávky pro jednotlivé dvojice. Turnaj
se stal kořistí pro Standu a Standu Pochopovi, kteří bez většího zaváhání prošli turnajem. Jejich hra
byla velice účinná bez zbytečných chyb. Na dalších
místech už to bylo podstatně vyrovnanější a o druhém až čtvrtém místě muselo rozhodnout až skóre
vzájemných zápasů. O těchto místech rozhodoval
až poslední zápas turnaje, který vyhrála dvojice
Střílek-Kolář v tiebreaku, ale nakonec jim tato výhra nestačila a o jeden mínusový gem obsadili to
nepopulární čtvrté místo.
Konečné pořadí vyrovnaného turnaje.
1. Standa a Standa Pochopovi
2. Jílek Zdeněk - Teplý Ivo
3. Slaný Bohouš a Filip
4. Střílek Jirka - Kolář Michal
5. Schwarsbach Petr - Dlouhý Martin
6. Kulhavý Renda - Brožek Radek
7. Navrátil Pavel - Hrubá Eliška

to. Mezi děvčaty získala Anežka Zahradníčková
2. místo, Julinka Kavanová 3. místo a Anička Štěpánková 6. místo.
ČTS zveřejnil celostátní žebříčky za rok
2016. Náš oddíl opět může přepisovat historické
tabulky. Kompletní umístění našich hráčů bude
zveřejněno ve velké ročence. Takže dnes jen výběr
těch nehodnotnějších. Mezi 2067 mladšími žáky
obsadil Důša Zahradníček 639. místo ve své první
sezóně.
Mezi 1252 mladšími žákyněmi obsadila Šárka
Uhlířová 226. místo. Kačka Kotvová po loňském
zápisu do oddílové historie 108. místem se v letošním roce výrazně zlepšila a nakoukla do první
stovky a to 74. místem. Umístění Kačky mohlo být
ještě lepší, ale protože v nové sezóně přestupuje do
starších žákyň, tak se už musela zaměřit v září na
tuto kategorii, aby nemusela narážet na nasazené hráčky hned v úvodu turnaje. Což se podařilo
a umístění na 304. místě mezi staršími dává slibnou pozici do roku 2017.
Nejlepšího výsledku a o přepsání oddílového
rekordu se postarala Simča Válková. Simče patří
v roce 2016 suprové 54. místo a v redukovaném
pořadí po odstranění hráček, které přestupují do
starší kategorie, zaujímá dokonce pro novou sezónu 20. místo v ČR. Ve Východočeském kraji jí patří
3. místo, za což si vysloužila pro rok 2017 možnost
trénovat jako první hráčka našeho oddílu v Tréninkovém středisku mládeže VČ kraje.
12. 11. turnaj AAA. Dalšího pokračování místy
velice zajímavého turnaje se tentokráte zúčastnilo
8 dvojic. Turnaj probíhal stejným způsobem jako
turnaj mistrů ve dvou skupinách.
Po zajímavých zápasech se ve finále utkaly dvojice Dráža Báčová - Martin Kubát a organizátorka Alena Pazlarová st. - Ivoš Teplý. Nakonec se
z turnajového titulu po výhře 6:3 radovala Dráža
s Martinem. Na 3. místě se umístily dvojice Petr
Jelínek – Standa Adamec a Lenka Jelínková – Filip Švejda. 5. místo Pepa Vápeník – Pavel Navrátil. 6. místo Petra Hamanová – Michal Neumaister, 7. místo Alča Pazlarová ml. – Láďa Haman
a 8. místo Yvonna Dvořáková – Martin Pavlíček.
-zjFanda Cup
Dne 29. 10. jsem uspořádal 9. ročník (25. turnaj)
ve čtyřhře.
Celkem se turnaje zúčastnilo 7 dvojic tenisových
amatérů z Poličky, Sádku, Nové Vsi a Pomezí.
Z vítězství se radovali Josef Báča a Filip Slaný
(Pol.) druzí skončili Ladislav Haman a Josef Vápeník (Pol.) a třetí byli František Svoboda a Filip Švejda (Pol.). Všem děkuji za účast a také sponzorovi
turnaje firmě Agricol Polička za ceny pro hráče.
F. Svoboda

5. 11. minitenisový turnaj v Poličce. Prvního turnaje v nové sezóně 2017 se zúčastnilo 10 chlapců
a 7 dívek. Mezi chlapci obsadil Marťa Chalupník
2. místo, Marťa Baláš 3. místo, Péťa Kvapil 5. místo, Renda Halamka 6. místo, Míša Kössler 7. místo,
Filda Švejda 9. místo a Niki Grubhoffer 10. mís-

Poličský out

Sváteční
Podzimní muška
V den státního svátku, v pátek 28. října se na přehradě Pod kopcem konal jeden z nejstarších závodů,
pořádaných Rybářským sdružením Vysočina Polička - Podzimní muška. Přestože se zde v posledním
období „roztrhl se závody pytel“, i tentokrát se přihlásilo úctyhodných 113 rybářů, mezi nimi deset kamarádů ze Slovenska.

Hospodář sdružení Jaroslav Martinů: „Tento klasický podzimní závod je vyhlášen jako Memoriál
Zdendy Forchtsama k uctění jeho památky. Pořádáme jej dnes už po páté ve spolupráci s Pepou Konopáskem, který se ujal organizačních povinností
a já mu touto cestou za vynaložené úsilí děkuji. Do
revíru jsme ke stávající obsádce vysadili dalších
2 000 pstruhů duhových, mezi nimi i trofejní kusy
o délce 60 až 70 cm a váze kolem 4 kg. Ryby berou
standardně, odhaduji, že jich bude chyceno asi 800
(loni to bylo 700). Počasí nám vyšlo, je krásný podzimní den, nefouká vítr, takže všichni účastníci jsou
spokojeni. Jelikož je mezi závodníky řada mladíků,
vypsali jsme také juniorskou kategorii. Dalším závodem, dá se říci nejoblíbenějším, bude 12. listopadu Poličský candát, což je největší akce celého roku.
V tuto chvíli už mám v kapse 150 přihlášek a očekávám, že to je zhruba polovina.“
Pořadatel závodu Pepa Konopásek: „Dělám to už
po páté a jsem rád, že počet účastníků roste (loni
jich bylo 96), což je v podzimním čase nevídané.
Ryby berou, řekl bych, na půl plynu, takže rozhoduje i štěstíčko. Každopádně vyhrají ti nejlepší.“
Konečné výsledky: Celkově: 1: Míla Hoseneidl,
2. Petr Červenka, 3. Milan Šenkýř. Poháry převzali nejen oni, ale i závodníci do 10. místa. Kategorie
juniorů: 1. Petr Červenka, 2. Jan Bureš, 3. Michal
Melnar. Rovněž oni obdrželi poháry. K dispozici byly
(do jejich vyčerpání) věcné ceny, věnované sponzory.
Nejlepším muškařem RS Vysočina Polička v roce
2016 byl po sérii předchozích závodů vyhlášen
Miroslav Hlásenský, který převzal putovní pohár.
(Pozn. autora: Takže měl poháry dva – druhý za
celkové 6. místo). Největší rybu, pstruha duhového
65,5 cm ulovil Petr Řebíček. Celkem bylo uloveno
805 ryb, z nichž si závodníci ponechali 33.
Text a foto: L. Vrabec

V sychravou sobotu 5. 11. 2016
se v hale ZŠ Na Lukách uskutečnil XII. ročník volejbalového
turnaje Poličský out. Turnaje se
zúčastnilo osm družstev.
V silné konkurenci vyhrálo družstvo Honáci následované Královským týmem. Třetí skončil tým
Kamenec a čtvrtí Brufeni.
Poděkování patří firmám Ravensburger, MIRO
Borová, Bartosh, s. r. o. - reklama, Chr.Hansen, Kovoslužba Bulva a Tiskárna Polička za jejich sponzorský příspěvek a Restauraci Starohradská za technické zabezpečení akce. Náš velký dík mají též Renata
a Jan Královi za nezištnou pomoc s organizací.
Kompletní výsledky a pořadí naleznete na webové
adrese policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička - ASPV
J. K. Dvořák

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

Plavecký bazén
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
6. úterý
7. středa
8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa
15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa
22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa
29. čtvrtek
30. pátek
31. sobota

Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň a těšíme se s vámi na rok 2017
Za plavecký bazén Jitka Kmošková

6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.0018.00 ½ bazénu kurz pro dospělé
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00
12.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání,19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.0018.00 ½ bazénu kurz pro dospělé
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00
12.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 17.0018.00 ½ bazénu kurz pro dospělé
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00
12.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 12.00-20.00, z toho 17.0018.00 ½ bazénu kurz pro dospělé
8.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
zavřeno
zavřeno
14.00-20.00
8.00-10.00, 12.00-20.00
10.00-20.00
8.00-20.00
8.00-20.00
10.00-16.00

Provoz sauny zahájen
Muži:
středa a pátek 16-20 hod.
Ženy:
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 3., 10., 17. 12. - 14.3016.55 hod., 31. 12. - 14.0016.00
Společná sauna: sobota 3., 10., 17. 12. - 17.0020.00 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní doby! Děkujeme.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
14.00-17.00 hod.
24. 12. zavřeno
26. 12. svátek
14.00-17.00 hod.
31. 12. Silvestr
10.00-12.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
středa
17.30-19.00 hod.
sobota
14.00-15.30 hod.
neděle
14.00-15.30 hod.
Bruslení o vánočních prázdninách
23. 12. - 13.00 – 14.30 hod.
24. 12. 2016 až 1. 1. 2017 - 14.00 – 15.30 hod.

Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme,
abyste 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.
Pozvánka pro zájemce o kurz: dospělí neplavci
nebo zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel.
č. 731 020 030, 461 725 631.
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
• Martina Navrátilová: 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz
Využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
permanentek. Přijímáme poukázky Sodexo (dle
platného ceníku www.tespolicka.cz), rodinné pasy
(sleva 5%).
Využijte nákup permanentek jako vhodný dárek
pod stromeček.

V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny
na zimním stadionu a na stránkách T.E.S., s. r. o.
www.tespolicka.cz. Týdenní rozpis ledové
plochy je uveřejněn na webových stránkách
T.E.S., s. r. o. a ve vývěsce zimního stadionu. Na
veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Kontakt:
Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz

Sobota 3. prosince - Zimní
Svojanov. Již 43. ročník zimní akce. Sraz v 8.45 hod před
gymnáziem v Poličce. Vycházka
povede po tradiční trase a to
červené značce na Baldu a odtud po neznačených cestách do
Hamrů a po silnici na hrad Svojanov. Ze Svojanova
po zelené do Bystrého. Do Poličky návrat autobusem. Celková trasa 23 km. Vycházku vede Zdena
Mihulková.
Pondělí 26. prosince - Vánoční Prosíčka. Tradiční vánoční vycházka na skalní vrchol Prosíčka
u Jimramova. V termínu uzávěrky nebyly ještě
zveřejněny jízdní řády autobusů, a proto bližší
informace budou zveřejněny dodatečně. Trasa asi
15 km. Na vycházku zve Jiří Vrbický.
Pátek 30. prosince - Loučení s rokem. Poslední
letošní vycházka se koná již tradičně předposlední den v roce. Na tuto akci pojedeme do oblasti
Bystré - Jimramov. Jako u předchozí akce zatím
není stanoveno v kolik a kam pojedeme, informace
uvedeme až po zveřejnění jízdních řádů. Trasa asi
15 km. Vycházku vede Vlad. Uhlíř.
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.

Podzimní karate
Ve dnech 15. – 16. a 22. - 23. října probíhala
v Hanušovicích jako každoročně podzimní škola
Moderního sportovního karate. Náplní prvního
víkendu bylo převážně procvičování technik jak
samostatně, tak ve dvojicích, ale také bojová příprava a taktika. Druhý víkend byl ve znamení turnajového klání. Oddíl Polička i sem vyslal několik
svých zástupců.










Výsledky podzimního turnaje:
Šárka Kučerová
1. místo forma Dan Set
Šárka Kučerová
1. místo boje ženy absolutní
Martin Kohut
1. místo forma Prima
Martin Šmegr
3. místo forma Dan Set
Jiří Paulíček
3. místo forma Tercia
Hana Štrumfová
3. místo boje ženy pod 16 let
Martin Kohut
3. místo boje muži pod 13 let
Hana Štrumfová
4. místo forma Prima

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.

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