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Novoroční slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás při příležitosti začátku
nového roku pozdravil a zároveň se s Vámi podělil
o malé hodnocení roku loňského.
Rok 2017 byl pro naše město rokem velkých staveb a změn. Byl tedy rokem náročným, ale díky
tomu, že se nám podařilo mnohé nově vybudovat,
opravit a zahájit další stavby a akce, byl současně
rokem úspěšným. Již celou řadu let se snažíme
hospodárným a efektivním přístupem Poličku
všestranně rozvíjet, a to především s důrazem na
dostupné bydlení a pracovní uplatnění.
Věřím a moc si přeji, abychom již brzy zastavili
úbytek obyvatel a vydali se cestou zvyšování počtu
lidí žijících v našem pěkném městě. S tímto cílem
činíme již několik let řadu konkrétních rozhodnutí
a kroků.

Važme si, že Polička je krásným místem k životu,
a to především z pohledu bezpečnosti, zdravého
životního prostředí, velké dostupnosti základních
životních potřeb a v neposlední řadě i hodných,
milých a obětavých občanů.
Dovolte mi s velkou úctou Vám všem poděkovat
za práci, kterou osobně přispíváte k dalšímu rozvoji města Poličky. Jsem velice hrdý, že je mezi
námi mnoho lidí, kteří se snaží svým aktivním
přístupem a neúnavnou činností udělat i něco
navíc, čímž pomáhají k lepšímu životu v našem
městě.
Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví,
atmosféru štěstí, lásky a porozumění.
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Dokončované
stavby
Ulice Tylova nově
Začátkem prosince 2017 byla dokončena rekonstrukce ulice Tylova – žulová dlažba bez chodníků, výměna vodovodů. Nainstalováno bude nové
osvětlení. Akci realizovala od poloviny měsíce
října firma Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. Příští rok
budou stavební práce pokračovat v ulici Šaffova
a Pálená.

Jaroslav Martinů,
starosta města

Prodej bytů v lokalitě Bezručova
V červnu 2017 zahájila společnost Pri- Zaplacená záloha bude při podpisu ostré kupní
ma, spol. s r. o. Hradec Králové výstavbu dvou
smlouvy započítána do kupní ceny bytu nebo v příenergeticky úsporných pasívních bytových domů
padě odstoupení od budoucí kupní smlouvy vrácev lokalitě Bezručova. K prodeji bude 24 bytových
na budoucímu kupujícímu.
2
2
jednotek o velikosti 3+kk (74 m ), 2+kk (44–49 m )
Převod vlastnictví k bytu bude možné realizoa 1+kk (29–31 m2) v jednom domě, byty v druhém
vat až po dokončení výstavby a rozdělení bytového
domě budou určeny k pronájmu. Stavba obou domů
domu na bytové jednotky se zápisem vkladu do kaby měla být dokončena do 30. 9. 2018.
tastru nemovitostí. Uzavření ostré kupní smlouvy
Jelikož do konce března by mělo město předložit
se tedy předpokládá nejdříve na přelomu roku
návrhy na případné změny finálních povrchů v by- 2018/19.
tech na základě požadavků jejich budoucích majitelů,
Ceny bytů vycházejí z kalkulace celkových náklaoslovilo v prosinci zájemce o koupi bytů, evidované
dů na tuto investiční akci po započtení dotace MMR
v průběhu minulých let, s možností podání žádosti
na podporu výstavby technické infrastruktury ve
o koupi bytu. K této nabídce se mají zájemci vyjádřit
výši 2.400 tis. Kč (50 tis. Kč/1 b. j.) a dotaci SFŽP
nejpozději do 25. 1. 2018 podáním oficiální žádosti „Nová zelená úsporám“ ve výši 3.872 tis. Kč. Se zisna MěÚ Polička, aby bylo možné v této fázi výstavby
kem pro město není uvažováno.
ještě řešit případné požadavky na klientské změny.
K prodeji bude 6 bytů 1+kk za cenu 882
V tuto chvíli vyzýváme touto cestou i další ob- až 928 tis. Kč, 15 bytů 2+kk za cenu 1.301 až
čany, aby v případě vážného zájmu o koupi bytu
1.703 tis. Kč a 3 byty 3+kk za cenu 2.576 až
v bytovém domě v lokalitě Bezručova, podali žádost
2.603 tis. Kč. Součástí prodávaného bytu nebudou
o koupi bytu, a to buď osobně, prostřednictvím po- kuchyňské linky, ani jiné kuchyňské vybavení, vydatelny MěÚ nebo písemně na adresu Městský úřad
tápění bytu bude centrální.
Polička, odbor správy majetku, Palackého nám. 160,
Cenové rozpětí u jednotlivých kategorií bytů je
572 01 Polička, a to nejpozději do 25. 1. 2018. Obál- dáno velikostí podlahové plochy bytové jednotky
ku vždy označte „PRODEJ BYTŮ BEZRUČOVA“.
včetně teras, balkonů a sklepů. Ceny jsou uvedeny
Vzor žádosti je ke stažení na www.policka.org
včetně daně z přidané hodnoty v zákonné výši.
v záložce „Prodej bytů Bezručova“ nebo v papírové
Zastupitelstvo města schválilo dne 7. 12. 2017
podobě na podatelně MěÚ Polička.
Pravidla pro prodej bytů v majetku města Poličky
Obdržené žádosti během února 2018 posoudí
(lokalita Bezručova) vypracovaná bytovou a zdrabytová komise a navrhne prodej vybraného bytu
votně-sociální komisí. Pravidla obsahují kritéria
konkrétnímu zájemci. Byt bude se žadatelem od- hodnocení žádostí s cílem v případě převisu posouhlasen a poté jeho prodej schválen na nejbliž- ptávky uspokojit nejpotřebnější žadatele (zohledším zasedání Zastupitelstva města Poličky, které
ňují zejména péči o nezletilé děti, osoby s trvalým
se koná dne 22. 2. 2018. Po schválení prodeje bytu
pobytem v Poličce a bez vlastního bydlení).
bude se žadatelem uzavřena po dobu výstavby
Bližší informace, včetně dispozic a umístění
bytových domů smlouva o budoucí kupní smlou- bytů v bytových domech Bezručova, žádosti ke
vě, která bude zároveň podkladem pro jednání
stažení a pravidel prodeje naleznete na výše uves peněžním ústavem o poskytnutí hypotečního
dených stránkách města Poličky www.policka.
úvěru na úhradu kupní ceny bytu. Po podpisu této
org ve zvláštní záložce „Prodej bytů Bezručova“.
smlouvy a složení zálohy v předběžné výši 50 tis. Kč, Se svými případnými dotazy se obracejte na odbude již možné s tímto budoucím majitelem jednat
bor správy majetku MěÚ Polička, I. patro, dveře
o případných změnách barevného řešení obkladů, č. 18, tel. č. 461 723 811, Jana Trávníčková, nebo tel.
dlažby a podlahových krytin v jeho budoucím bytě. č. 461 723 813, Romana Findejsová.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Změny v plaveckém bazénu
Plavecký bazén v Poličce má nový venkovní prvek, který nelze přehlédnout, a to modrý tobogán.
Předpokládaný termín pro spuštění provozu to-

bogánu je konec března 2018, vířivka ve vnitřních
prostorách jako symbolický vánoční dárek slouží
návštěvníkům poličského bazénu od druhé půlky
měsíce prosince.
(pokr. na str. 2)
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Informace z informačního centra

Dokončované
stavby
(pokr. ze str. 1)
Chodník podél Synského rybníka
Dokončen je nový chodník po hrázi Synského rybníka, ten je posunut dále od rybníka mezi

stromy, povrch tvoří velkoplošná dlažba shodná
s chodníkem na náměstí. Zcela novým prvkem
jsou dřevěné lavičky, které chodník doplňují po
obou stranách.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Blahopřání
pro paní Jitku
Jeřábkovou
Vedení města a zástupci oddělení školství MěÚ
Polička poblahopřáli v pondělí 4. prosince 2017
k významnému životnímu jubileu ředitelce Mateřské školy Polička, Hegerova 427, paní Jitce Jeřábkové. Paní Jeřábková v letošním roce zároveň
slaví 40 let svého působení v oblasti „mateřinek“.
Do školky v Hegerově ulici nastoupila v 90. letech
jako učitelka, od roku 2010 zde působí jako ředitelka.

„Jste duší našeho školství, přejeme vám i do dalších let radost z dětí, o které se při své práci staráte,“ komentuje starosta města Jaroslav Martinů.
Paní Jitce Jeřábkové přejeme hodně zdraví, sil
a radosti z její práce pro děti.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
18. ledna
Další letošní uzávěrky:
15. 2. , 17. 3. , 17. 4. , 19. 5. , 17. 6. , 19. 7. ,
19. 8. , 15. 9. , 18. 10. , 18. 11. , 15. 12.
www.policka.org/jitrenka
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Kolektiv pracovníků Informačního centra v Poličce vám všem děkuje za návštěvu a spolupráci
v roce 2017. Rádi vás uvítáme a poradíme nebo i jinak pomůžeme a posloužíme i v novém roce 2018.
Do nového roku vám všem celý kolektiv přeje hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
U nás i v příštím roce stále platí motto: Přijďte
k nám, poradíme vám.
A přidáváme několik informací z činnosti a z nabídky služeb IC.
Společně se sdružením Česká inspirace jsme
zorganizovali další akci našeho společného seriálu
jednodenních poznávacích zájezdů. Tentokrát jsme
v období adventu v sobotu 2. prosince navštívili
zámek Hluboká, vesničku Holašovice (UNESCO)
a dále světoznámý Český Krumlov (UNESCO). Zájezd se vydařil, a přálo nám i počasí.
Další jednodenní zájezd seriálu se uskuteční do
členského města Cheb v květnu 2018, současně
navštívíme Karlovy Vary a další atraktivity regionu. Neváhejte s přihlášením. Zájezd má jistě co
nabídnout.
V sobotu 21. 4. se uskuteční tradiční autobusový
zájezd na zahradnickou výstavu FLORA Olomouc.
Odpoledne se zastavíme v Javoříčku u památníku
obětem 2. světové války a v atraktivní Javoříčské
jeskyni. Na závěr bude tradiční zastávka na nákup
olomouckých syrečků v Lošticích.
Vstupenkové centrum – současným hitem jsou
vstupenky na vystoupení oblíbené slovenské kapely Kollárovci. Jejich bohatý repertoár slovenských
lidových písní nenechá v klidu starší ani mladou
generaci. Vystoupení se uskuteční v Tylově domě
v sobotu 24. února v 17 hodin. O vstupenky je velký
zájem a je možné je koupit u nás v IC na náměstí.
Ticket Pro – podařilo se nám vyjednat prodej
vstupenek ze vstupenkového portálu pro. To znamená, že u nás máte možnost koupit vstupenky od
dalšího významného prodejce vstupenek na akce
v celé ČR.
Ticket Life – vstupenky na biatlon Nové Město
na Moravě. V brzké době získáme přístup a tím
i možnost prodeje vstupenek z dalšího prodejního
portálu vstupenek Ticket Life. Máte zde možnost
zakoupit např. vstupenky na atraktivní závod v biatlonu v Novém Městě na Moravě.
Platba vstupenek kartou – připomínáme možnost platby vstupenek platební kartou. Je to náš
malý dárek pro vás při zlepšování a rozšiřování
služeb a těší nás, že o využívání této služby je velký
zájem a velice rychle se rozšiřuje.
Dárkový vánoční poukaz – kupte u nás skvělý vánoční dárek v podobě dárkového poukazu
v hodnotě 1.000 Kč na vstupenky z našeho vstupenkového centra. Poukaz můžete v průběhu roku
2018 použít na všechny vstupenky prodávané v IC.

Kolem kolem světa – máme v prodeji velice zajímavou knihu poličského cestovatele Petra Mazala.
Nenechte si ujít jeho neobyčejné příhody a zážitky.
Air Bank – klienti této banky si u nás mohou vybrat ze svého účtu peníze.
Sazka – v rámci prodej her a služeb z terminálu
Sazka u nás můžete vyřídit dobíjení, mobilů, placení složenek (se slevou poplatku) a další služby. Více
info v IC.
Turistická známka ke 100. výročí České republiky – tato jistě sběratelská lahůdka bude v brzké době
u nás v prodeji.
Směnárna bez poplatků – nákup i prodej všech
obvyklých měn pro jednotlivce i pro firmy a organizace. Nechte na nás starosti s obstaráváním valut na
zahraniční soukromé i pracovní cesty, na hotovostní
nákupy v zahraničí a podobné případy. U nás v každém případě ušetříte.
Léčivý průduškový čaj z řeckého Olympu – nová
nabídka léčivého a zároveň lahodného čaje z řeckého
pohoří bohů.
Vážení přátelé, těšíme se na vás v informačním
centru na náměstí. Přijďte k nám, poradíme vám.
kolektiv Informačního centra Polička
www.ic.policka.org, info@ic.policka.org
telefon 461 724 326

Velký dík kronikáři
města Poličky
Ing. Adolf Klein po 15 letech končí svoji práci
kronikáře města Poličky.   Zástupci vedení města
Poličky poděkovali za dlouholetou a kvalitní kronikářskou práci Ing. Kleinovi při setkání v pondělí
11. prosince.  „Jste příkladem optimistického a aktivního člověka, je mi velkou ctí vám za naše město
poděkovat. Vážím si vašeho rozhledu a zdravého
úsudku, “ vyjádřil starosta města Jaroslav Martinů.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

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

Zásady poskytování dotací z rozpočtu
města Poličky v roce 2018
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání dne 7. prosince 2017 Zásady poskytování
dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2018.
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2018 navržena částka 1 720 000 Kč, určená k poskytnutí
dotací fyzickým osobám, právnickým osobám, vyjma příspěvkových organizací zřízených městem
Polička, a dalším žadatelům stanovených komisemi rady města, výborem pro výchovu a vzdělávání
nebo Radou města Poličky v jimi přijatých kritériích pro hodnocení žádostí; a částka 350 000 Kč,
určená na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů.
Žádosti o dotaci z prostředků jednotlivých programů podpory hodnotí a návrhy na poskytnutí
dotací předkládají níže uvedené komise rady města, výbor pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva
města a Rada města Poličky.

V 1. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 12. 1. do 12. 2. 2018.
V 2. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 16. 7. do 10. 8. 2018.
Termín pro podávání žádostí na odměny sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů je od
1. 11. do 15. 11. 2018.

10 let na hradě
Svojanově
Kastelán Miloš Dempír slaví v tomto roce již
desátý rok svého působení na hradě Svojanově.
Ten patří více než 100 let městu Poličce. Vedení
města poděkovalo panu kastelánovi za jeho práci
pro hrad. Za deset let zde došlo k velké proměně,
hrad má mnoho novinek a také „trhá“ návštěv-

Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostí, režim projednávání
a schvalování, stejně jako podmínky finančního
vypořádání dotací, jsou uvedeny na internetových
stránkách města Poličky www.policka.org v záložce městský úřad – formuláře – odbor finanční
a plánovací, nebo je lze získat na Městském úřadu
Polička, odbor finanční a plánovací – příjmová pokladna, Palackého nám. 160, Polička.
odbor finanční a plánovací

Programy podpory se vyhlašují v těchto oblastech:
Program podpory

Návrh na přidělení dotace podává

Výchova a vzdělávání

Výbor pro výchovu a vzdělávání

1. kolo

2. kolo

Celkem Kč

100 000

-

100 000

Sport

Komise sportovní

850 000

-

850 000

Kultura

Komise kulturní

176 000

15 000

191 000

Oblast zdravotně sociální

Komise zdravotně sociální

230 000

-

230 000

Dítě a volný čas

Komise dítě a volný čas

119 000

-

119 000

Prevence kriminality

Komise pro prevenci kriminality

60 000

-

60 000

Ostatní veřejně prospěšné aktivity

Rada města Poličky

Celkem

Sport – odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů Komise sportovní

130 000

40 000

170 000

1 665 000

55 000

1 720 000

350 000

A co děti? Mají kde plavčit?
Začala rekonstrukce poličského bazénu. Konečně budeme mít vířivku, tobogán a možná i další
vymoženosti, jako mají naši sousedé ve Svitavách
a Litomyšli. První dojmy jsou veskrze pozitivní. Ovšem jen do té doby, než se dozvím, že kurz
plavání pro batolata nejspíše nebude. Na původní
bazének, ve kterém se kurz konal, již není po rekonstrukci místo. Stávající prostor by měl zaplnit
„dojezd“ tobogánu. Nová vířivka zase není vyhovující z kapacitních a jiných důvodů.
Na bazén chodím pravidelně již řadu let. Kurzy plavání jsem vždy vnímala jako samozřejmost,
která k provozu bazénu neodmyslitelně patří. Po
narození syna jsem se já, a můžu-li mluvit i za
další poličské maminky, těšila, že lásku k plavání
a vodě vůbec předám i svému synovi, a to co v nejranějším věku. Nezbývá mi tedy než čekat rok nebo
déle, než můj syn bude moci a bude připravený plavat ve velkém bazénu, nebo se na batolecí plavání
přihlásit do některého z okolních měst. Slovíčko
„plavat“ prosím berte s nadsázkou. Cílem kurzů je
naučit se nebát se vody, osvojit si splývání, správné
dýchání a naučit tak dítě citu pro vodu.
Vraťme se ale k samotné rekonstrukci. To, co
mě tedy zajímá, je, zda se s kurzy v projektu rekonstrukce bazénu počítalo a budou-li někdy v budoucnu?
Děkuji za odpověď.
Erika Šimková

kojenců a batolat. Pokud bude nádrž vířivky pro
tento kurz vhodná, budeme ji k tomuto účelu používat až do vybudování definitivního bazénku pro
plavání kojenců a batolat. S ním se počítá v další
etapě modernizace plaveckého bazénu, která bude
realizovaná v roce 2019. Nutno dodat, že tradiční kurz plavání kojenců a batolat je i nadále naší
prioritou.
S pozdravem
Ing. Cobe Ivanovski,
jednatel společnosti

Vážená paní Šimková,
pro plavání kojenců a batolat se pokusíme využít
nově vybudovanou vířivku. V průběhu ledna 2018
proběhne zkušební kurz, při kterém zjistíme, zda
je možné vířivku provizorně používat pro plavání
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

nické rekordy. „Hrad Svojanov je mojí srdeční
záležitostí,“ vyjadřuje svůj vztah ke Svojanovu
kastelán. A v jeho práci je vidět, že ji dělá srdcem
a rád. K desátému výročí svého působení si letos
nadělil i vůbec největší rekord v počtu návštěvníků – 57 tisíc!
Na co je pan kastelán za dobu svého působení
na Svojanově nejvíce pyšný? „Nejvíce si cením
nové interiérové instalace v hradním paláci
a domě zbrojnošů, kterou se podařilo za mého
působení zařídit a vybudovat. Pro nejbližší roky
plánujeme zásadní restaurování nástropních
maleb v pokojích paláce. Práce na vylepšování
hradu Svojanova nekončí,“ komentuje kastelán.
A vyjádření pana kastelána pokračuje: „10 let
na Svojanově mi do života dalo mnoho zkušeností. Za tuto dobu prošla určitou proměnou
nebo obnovou bez nadsázky každá část hradu.
Všechny opravy hradu byly po konzultacích se
zástupci památkové péče vedeny tak, aby hradu
navracely podobu z druhé poloviny 19. století,
což je poslední historická vývojová fáze celého
komplexu. Pro mne bylo velkým potěšením, že
jsem na vlastní oči mohl takřka každodenně sledovat proměny hradu do staronové podoby. Při
nástupu na hrad jsem asi nevěřil a ani nedoufal,
že se podaří realizovat tak rozsáhlá a komplexní
obnova areálu. To vše se mohlo provést jen díky
výbornému a obětavému pracovnímu kolektivu
a také díky velkému zájmu a podpoře zástupců
majitele hradu – města Poličky. Tak se z hradu
stal známý a oblíbený výletní cíl návštěvníků
nejen z Pardubického, Jihomoravského kraje
a kraje Vysočina, ale i ze všech dalších koutů
naší republiky a rovněž ze zahraničních zemí.
V neposlední řadě jsem hrdý na to, že se podařilo
hrad otevřít i tělesně postiženým návštěvníkům
a že byly vybudovány speciální okruhy pro zrakově a sluchově postižené návštěvníky. Tak jako
Svojanov není pro tyto hendikepované osoby zařízený žádný jiný památkový objekt v naší zemi.
Pevně věřím, že budu mít prostor i do budoucna k realizaci dalších stavebních akcí. Ve
fázi příprav máme nyní rozpracováno několik
záměrů. Z těch nejvýznamnějších je to obnova
interiéru bývalých koníren v areálu předhradí
a jejich přeměna na výstavní galerii, zajištění
statických poruch na zdivu renesančního paláce,
na hradbách vnitřního hradu a na zdivu kolem
gotické zahrady a již zmíněné restaurování nástropních maleb z 19. století v interiérech hradního paláce,“ říká Miloš Dempír.
Přejeme panu kastelánovi další krásné roky na
Svojanově a děkujeme za jeho péči o jeden z nejvýznamnějších „poličských“ pokladů.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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Z rady a zastupitelstva města Poličky
Usnesení přijatá na 25. schůzi
Rady města Poličky konané dne
27. listopadu 2017
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy
č. 43662726-28 na pojištění majetku podnikatelů,
s Českou pojišťovnou, a. s., Praha, s platností od
4. 12. 2017, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – sdružené pojištění vozidla č. 36578678-13, s Českou pojišťovnou, a. s., Praha, s platností od 2. 12. 2017, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – sdružené pojištění vozidla č. 36652521-19, s Českou
pojišťovnou, a. s., Praha, s platností od 11. 12. 2017,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje příspěvkové organizaci DPS „Penzion“ Polička, Polička, v návaznosti na důvodovou
zprávu, zvýšení pracovního úvazku o 0,5 do ku-

Místní poplatky
v roce 2018

chyňského provozu, a to s účinností od 1. 1. 2018 do
31. 12. 2018.
RM schvaluje jako dodavatele zakázky „Studie
parkových úprav v lokalitě Bezručova“ Ing. Kláru
Zápotockou, Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje poskytnutí odměn předsedkyni
a členům komise pro občanské záležitosti formou
dárkového balíčku dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí rezignaci členky komise
pro občanské záležitosti paní Jany Kozlové ke dni
30. 11. 2017.
RM jmenuje členkami komise pro občanské záležitosti paní Jiřinu Cupalovou a paní Editu Švecovou, ke dni 1. 12. 2017.
RM schvaluje připojení města Poličky k „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí
k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
zákona č. 14/2017 Sb.“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování
právních služeb pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna Polička, Polička, s kanceláří Frank
Bold advokáti, s. r. o., Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje objednávku služeb kompletní administrace projektu CTV u RNDr. Jitky Dosoudilové, Svídnice, dle důvodové zprávy.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího
řízení k veřejné zakázce „Hydraulický shrnovač
lesního klestu“ takto: vybraným dodavatelem je
firma AGROCENTRUM ZS, s. r. o., Měřín.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Hydraulický shrnovač lesního klestu“
s dodavatelem AGROCENTRUM ZS, s. r. o., Měřín,
dle důvodové zprávy.

V oblasti místních poplatků nedochází v našem
městě k žádným změnám. Zmíníme tu pouze dva
nejvíce využívané.
První poplatek, který se týká všech občanů, je za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Vybírán je na základě obecně závazné
vyhlášky města Poličky č. 3/2017 se splatností do
Usnesení přijatá na 26. schůzi
30. června 2018. Sazba je už třetím rokem stejná
Rady města Poličky konané dne
a činí 540 Kč za fyzickou osobu s trvalým pobytem
7. prosince 2017
ve městě nebo za objekt, ve kterém není nikdo hláRM schvaluje uzavření dodatku č. 829/2017/2 ke
šen k pobytu. Povinnost platit mají i cizinci, kteří
smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozse zdržují na území města déle než tři měsíce.
počtu Státního fondu dopravní infrastruktury na
Druhý je poplatek ze psů. Vybírán je na základě
obecně závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2010, rok 2017 na akci „Cyklostezka Polička – Modřec“ –
ve znění novely č. 1/2011, se splatností do 31. břez- ISPROFOND 5538510059 a „Cyklostezka Polička
na 2018. Platí se ze psů starších 3 měsíců a ohla- – Bořiny“ – ISPROFOND 5538510060, se Státním
fondem dopravní infrastruktury, Praha, dle důvošovací povinnost má držitel do 15 dnů od vzniku
dové zprávy.
poplatkové povinnosti.
RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení sluSloženky na úhradu obou poplatků budou rozežebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 6219/118
sílány na přelomu měsíce února a března. Platby
v k.ú. Polička mezi městem Polička jako oprávnělze provádět bezhotovostně převodem na účet
města, dále hotově nebo platební kartou v pří- ným a Lesy České republiky, s. p., Nový Hradec
jmové pokladně MěÚ Polička, na pobočkách Čes- Králové, jako povinným z věcného břemene.
ké pošty, s. p. nebo na dalších místech určených
Usnesení přijatá na 5. zasedání
k přijímání plateb složenkou.
Zastupitelstva města Poličky
Poplatky můžete platit během ledna a února
konaném dne 7. prosince 2017
i bez složenky, nejdříve však od 3. ledna, v příjmoZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 dle
vé pokladně městského úřadu. Pokladní hodiny
důvodové zprávy.
jsou Po a St 8–11.30, 12.30–16.30 hod.; Út a čt
ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizo8–11.30, 12.30 – 14 hod.; Pá 8–11 hod.
ria pro období do schválení rozpočtu na rok 2018
takto:
Bližší informace k místním poplatkům a z nich
Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného
vyplývající povinnosti jsou uvedeny v jednotrozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2017 měsíčlivých obecně závazných vyhláškách. Všechny
ně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opaplatné obecně závazné vyhlášky města Poličky lze
vyhledat na internetových stránkách www.policka. kujících se smluvních plateb a u mzdových výdajů
v souladu s platnými platovými výměry a právními
org.
předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organiodbor finanční a plánovací
zace budou čerpány ve výši uvedené v důvodové
zprávě.
Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze
uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo
schválenými investičními záměry. Na přípravu
akcí plánovaných pro rok 2018 do výše 500 tis. Kč
u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše
Nájemce městských pozemků (zahrádek) upo- 200 tis. Kč měsíčně.
Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí,
zorňujeme, že v lednu 2018 je splatný nájem za
rok 2017. Úhradu lze provést hotově nebo pla- které jsou financovány z dotačních titulů v souladu
tební kartou v příjmové pokladně MěÚ Polička, s harmonogramem programu, projektu, případně
s finančním plánem.
případně bezhotovostně na účet města Poličky
Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvisč.
pod variabilním symbolosti se zpracováním nových žádostí o dotace do
lem uvedeným v nájemní smlouvě.
výše 500 tis. Kč.
odbor správy majetku

Platby za nájem
pozemků
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ZM schvaluje „Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2018“ dle důvodové
zprávy.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku města
Poličky č. 3/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ZM schvaluje investiční záměr „Modernizace dopravního hřiště v Poličce“, podání žádosti o dotaci
na projekt v rámci Podpory výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji a dofinancování podílu finanční spoluúčasti městem
Polička v roce 2018 dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na části území Pardubického
kraje v období od 10. 12. 2017 do 8. 12. 2018 a úhradě nákladů s tím spojených s Pardubickým krajem,
dle důvodové zprávy a její přílohy.
ZM schvaluje darovací smlouvu organizace Svatý
Florián – Dobrovolní hasiči roku, z.s., Brno-Sever,
na finanční a věcný dar pro jednotku SDH Polička,
dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje rozdělení finančních prostředků
určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok 2017 pro:
• HC Spartak Polička, z.s., ve výši 78.161 Kč,
• Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., ve výši
7.185 Kč,
• SK Kometa Polička, z.s., ve výši 26.609 Kč,
• SK8 Slalom Polička, z.s., ve výši 29.457 Kč,
• Sportovní kluby Polička, z.s., ve výši 32.496 Kč,
• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s.,
ve výši 14.455 Kč,
• TJ Spartak Polička, z.s., (oddíl odbíjené) ve výši
105.286 Kč,
• Asociace školních sportovních klubů ČR, z.s.,
(Školní sportovní klub při Základní škole Na
Lukách Polička) Praha, ve výši 6.351 Kč.
ZM stanovuje s účinností od 1. ledna 2018 svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách: člen rady 7.380 Kč,
předseda výboru 3.690 Kč, předseda komise
3.690 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.845 Kč. Odměna bude poskytována od 1. ledna 2018 a v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát ode dne složení slibu, případně jmenování (u nečlenů zastupitelstva), v případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se stanovuje odměna jako
souhrn odměn. Do souhrnu jsou zahrnuty odměny
za výkon funkcí člena rady a předsedy výboru pro
výchovu a vzdělávání.
ZM stanovuje předsedům osadních výborů
a předsedům komisí, kteří nejsou neuvolněnými zastupiteli, měsíční odměnu ve výši 3.690 Kč s účinností od 1. ledna 2018.
ZM schvaluje termín 1. zasedání Zastupitelstva
města Poličky v roce 2018 na čtvrtek 22. února 2018.
ZM schvaluje aktualizaci realizace a financování „V. etapy rekonstrukce a zatraktivnění krytého
plaveckého bazénu v Poličce“ dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 27. schůzi
Rady města Poličky konané dne
13. prosince 2017
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
č. OSV/17/20253 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s Pardubickým krajem, dle důvodové
zprávy.
Usnesení ZM 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 místostarosty.

Kalendář akcí
leden 2018

Kino Polička
neděle 7. ledna v 18.00 h
Čertoviny
pohádka, ČR, 101 min, přístupný, vstupné
130 Kč
Po čertech hezká pohádka v režii Zdeňka
Trošky.
pondělí 8. ledna v 18.00 h
Jumanji: Vítejte v džungli! – 3D
3D dobrodružná/akční/komedie, USA,
111 min., dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Čtveřice školáků objeví starou videoherní
konzoli se hrou Jumanji. Společně zjišťují,
že Jumanji není hra, kterou si můžete jen
tak zahrát – musíte ji přežít.
středa 10. ledna v 19.00 h
Špindl
komedie, ČR, 98 min, přístupný, vstupné
120 Kč
Horská zimní komedie z prostředí Špindlerova Mlýna ukazuje dámskou jízdu tří sester na horách.
pondělí 15. ledna v 19.00 h
Kolo zázraků
drama, USA, 101 min, titulky, přístupný od
12 let, vstupné 130 Kč
V hlavních rolích se představí Kate Winslet,
James Belushi, Juno Temple a také zpěvák
Justin Timberlake.
středa 17. ledna v 19.00 h
Borg/McEnroe
biografie/drama, Šved./VB, 107 min, titulky, přístupný, vstupné 120 Kč
Jen málokdo zná drama v zákulisí Wimbledonu roku 1980.

pondělí 22. ledna v 19.00 h
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
komedie, ČR, 83 min, přístupný, vstupné
130 Kč
Nová česká komedie v režii Filipa Renče,
ze které vyplývá, že co se týče lásky, tak …
i když je vám hrozně, i když jste k smíchu,
tak to prostě nesmíte vzdát.
pondělí 29. ledna v 19.00 h
Všechny prachy světa
drama/krimi, USA, 132 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 110 Kč
Příběh o únosu šestnáctiletého Johna Paula
Gettyho III. a o zoufalé snaze jeho milující
matky přesvědčit Johnova bohatého dědečka, aby zaplatil výkupné.

Tylův dům
sobota 6. ledna v 19.00 h
Novoroční koncert – Eva Urbanová
Česká operní pěvkyně a sopranistka Eva
Urbanová za doprovodu Moravského klavírního tria.
vstupné 200, 230, 260 Kč
neděle 14. ledna v 19.00 h
Manželské vraždění
Komorní tragikomedie s Jaroslavem Duškem a Natašou Burger. Souboj mezi mužem
a ženou, ve kterém jde o život.
vstupné 330, 360, 390 Kč
úterý 23. ledna v 18.00 h
Nejúspěšnější sportovec 2017 regionu
Svitavsko

středa 31. ledna v 18.00 h
Coco
animovaná pohádka, USA, 105 min, dabing,
přístupný, vstupné 120 Kč
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným
muzikantem, jako je jeho idol…
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz

24. 1. v 18.00 hod.
Slavnostní představení tanečního oboru
ZUŠ B. Martinů Polička - 20. výročí založení
oboru na ZUŠ, Velký sál Tylova domu
Srdečně zve
ZUŠ Bohuslava Martinů

Náš Martinů – podzimní sezóna
Po velkém zážitku, kdy se našemu spolku podařilo v Poličce
uvést premiérové promítání dokumentárního filmu BBC o životě a díle B. Martinů Music of
Exile, poté, kdy se v přeplněném
sále Tylova domu mohli diváci
osobně setkat a besedovat s tvůrci filmu A. Wilkinsonem a B. Largem i s účinkujícími J. Navrátilem
a J. Vášou – a my se chvíli cítili tak trochu „světoví“
– vrátily se naše pořady do komorního prostředí
sálku CBM.
Atmosféru setkání v tomto místě mají rádi nejen
naši stálí příznivci, ale i umělci, kteří zde vystupují.
Proto jsme zde mohli koncem října přivítat již poněkolikáté houslistu Alexeje Aslamase a klavíristu
a skladatele Antona Aslamase. Poprvé zde s nimi
účinkoval v Koncertu pro dvoje housle a klavír
houslista David Pokorný. Alexej Aslamas se věnuje
komorní hře, hraje hudbu nejrůznějších stylů od
funk, blues až k psytrance a drum’n’base. David
Pokorný nahrává pro český rozhlas a pravidelně
vystupuje na festivalech v Čechách i v zahraničí.
Anton Aslamas získal jako klavírista řadu ocenění v komorních i sólových soutěžích a dvakrát obdržel čestné uznání v mezinárodní skladatelské
soutěži. Umělci ve svém programu uvedli skladby
Jean-Marie Leclaira, Johanna Sebastiana Bacha
a Sergeje Prokofjeva. Na závěr zazněla Sonáta pro
dvoje housle a klavír od B. Martinů, jejíž úryvek

jsme mohli zaslechnout i ve zmíněném filmu Music
of Exile.
Již v takřka předvánoční atmosféře na konci
listopadu jsme se mohli těšit ze skvělého koncertu houslisty Ivana Ženatého a klavíristy Martina
Kasíka. Snad si Poličku oblíbili z obdivu k našemu
slavnému rodákovi, nebo je atmosféra v audiosálku CBM opravnu tak neopakovatelná? Jisté je, že
oba umělci přijali pozvání našeho spolku už po třetí. A to i přes to, že oba mají velmi nabitý program.
Ivan Ženatý pravidelně hostuje se slavnými mezinárodními tělesy a s předními českými orchestry,
vede mistrovské kurzy v Německu, Španělsku, USA
a Kanadě a v současnosti je profesorem na prestižním Cleveland Institute of Music. Díky newyorské
Harmony Foundation hraje na vzácné housle Gi-

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

useppe Guarneriho „del Gesu“ z roku 1740. Martin
Kasík je vítězem mnoha domácích a zahraničních
soutěží, spolupracuje s Českou filharmonií a Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK. Vyučuje na pražské konzervatoři i Akademii múzických
umění v Praze. Do programu listopadového koncertu byly zařazeny skladby Ludwiga van Beethovena, Bohuslava Martinů a Césara Francka. Hudbu
nelze popsat slovy. Ale to není třeba. Všichni jsme
si odnesli kousek s sebou domů.
A protože nejen hudbou živ je člověk a my chceme poznat osobnost B. Martinů ze všech úhlů, připravil akademický malíř Jiří Štourač na závěr roku
přednášku na téma „Alén Diviš – Rudolf Kundera –
Josef Šíma, malíři z okruhu přátel Bohuslava Martinů“. Před jejím zahájením byla návštěvníkům
představena nová kniha Jaroslava Mihule: „Martinů – osud skladatele“. Jedná se o druhé, přepracované a ilustrované vydání stěžejní knihy o tomto
hudebním skladateli. Přednáška J. Štourače nám
umožnila nahlédnout do lidských a uměleckých
osudů přátel Bohuslava Martinů, jež spojila meziválečná Paříž. Druhá světová válka pak ovlivnila
pokračování těchto osudů a vztahů, aby se po jejím
ukončení znovu vytvářely, ale již za zcela jiných
okolností.
Přejeme všem našim příznivcům, aby průběh
roku 2018 nebyl ovlivněn žádnými dramatickými
okolnostmi, ale byl plný hudby a příjemných setkání.
S. Mohelníková
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Skvělý adventní
zájezd

Městská knihovna
pondělí 15. ledna – Divadelní
klub od 20.00 h
LiStOVáNí – Co by můj syn
měl vědět o světě
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove, švédský
sloupkař a blogger) vtipně stírá
všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce
všech rodičů, a to dokonce i těch budoucích, potenciálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden
herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik
Backman a má stejně starého syna. Předprodej vstupenek v knihovně. Vstupné 50 Kč/100 Kč

V sobotu 2. 12. 2017 jsme společně se sdružením
Česká inspirace podnikli další zdařilý zájezd v rámci
našeho společného seriálu jednodenních poznávacích zájezdů. Tentokrát jsme v období adventu navštívili jednu z nejatraktivnějších českých památek
a tou byl zámek Hluboká. Zde jsme absolvovali kratší
zimní prohlídkovou trasu a je třeba říci, že i tak byla
prohlídka velice zajímavá. Zámek Hluboká je v současné době středem pozornosti. Svědčí o tom i obrovský zájem turistů. Již v době našeho příjezdu stálo na parkovišti několik autobusů s čekajícími turisty.
Jelikož zámek v Českém Krumlově je bohužel v zimě
uzavřen, zámek Hluboká má žně a míří sem desítky skupin doslova z celého světa, zejména z Ruska
a Asie. Naši skupinu vzali na prohlídku trochu prostředa 17. ledna – čítárna knihovny od 17.30 h
tekčně po předchozí dohodě s kastelánem zámku,
Příchod Slovanů aneb Holubičí povahy přicházejí
ještě před oficiálním zahájením provozu. Potom se – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
opravdu každou čtvrthodinu doslova hrnula jedna
Pro získání země zaslíbené je důležité správně naskupina za druhou. Nutno dodat, že většina byla za- časovat své kroky. Praotec Čech nespěchal, zařadil se
hraničních.
až na konec fronty nájezdníků z východu a vyplatilo
Na české turisty je už asi velká zima nebo jsou
se. Přivedl své bližní na horu Říp…
snad pohodlnější?
úterý 23. ledna – čítárna knihovny od 16.30 h
Dalším cílem byla malá vesnička Holašovice,
Kurz tvůrčího psaní – Začátky nejen v literatuře
upravená v průběhu 19. století ve stylu tzv. selského
baroka a zapsaná na seznamu UNESCO. V Hola- a psaní
šovicích nám trochu chybělo zavřené Informační
Příležitost začít se dívat na svět jinýma očima,
centrum, ale kolegové nám propagační materiály
začít s tvůrčím psaním, začít psát povídky či básposlali v předstihu poštou. A nakonec jsme si necha- ně… Kurzem určeným pro všechny nadšené pisálky
li světoznámý Český Krumlov (rovněž na seznamu
provede Alena Vorlíčková, copywriterka, autorka
UNESCO). V Českém Krumlově jsme si u kolegů
pohádek pro děti a lektorka storytellingových dílen.
z místního IC zajistili profesionální průvodkyni, kte- Vstupné 40 Kč
rá nám v průběhu téměř dvouhodinové prohlídky
přiblížila nejen historii a současnost města, ale postředa 31. ledna – čítárna knihovny od 17.30 h
dala všechny potřebné praktické informace.
Velká Morava – na okraji říše Franků – přednášCelkově bylo odpoledne v Českém Krumlově ve- ka Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
lice příjemné. Vánoční trh na vyzdobeném náměstí
Mocní a zarputilí sousedé donutí i holubičí povahy
dokonale navodil slavnostní vánoční atmosféru. k akci. Pokud na vás z jedné strany tlačí Frankové
K tomu samozřejmě patří různé programy na tri- a z druhé Avaři, jedinou obranou je vytvořit si vlastní
buně a velké množství stánků s místními výrobky
stát. Jinak si koledujete o nebytí.
a suvenýry, s tradičním adventním občerstvením
v podobě svařeného vína a punče, klobásek, trdelníků a dalších českých i zahraničních dobrot. Zůstali
jsme zde až do tmy.
Zájezd se celkově vydařil, byl velice kladně hodnocen. A cestou domů jsme se tradičně zastavili
Děkujeme za vaši přízeň a přev prodejně na kraji Jindřichova Hradce nakoupit za
jeme jen to dobré v novém roce
dobrou cenu, nejen vánoční cukroví, ale i kvalitní
2018.
stáčený rum. Jako vždy nám přálo počasí, pokazilo
Klubové kino – Promítej i ty!
se až v závěru cesty domů.
Švédská teorie lásky
Příště zamíříme do dalšího partnerského města,
čtvrtek 18. ledna od 19 hodin, Centrum Pontopolis,
Chebu.
Riegrova 52
Ladislav Cacek, Informační centrum Polička
Dokumentární, Švédsko 2015, 76 min, titulky,
vstupné zdarma
Švédsko se vydává za modelový příklad sociálního
státu. Za kulisami novodobého ráje na zemi se ovšem odehrává překvapivé drama. V roce 1972 přišli
politici s přelomovým programem „Rodina budoucnosti“. Měl stvořit moderní společnost, kde bude důraz kladen na nezávislost každého občana, jemuž ve

výstava Ksifty vol. 2 – fotografie Simony Tumové
Ve vestibulu knihovny se můžete seznámit s fotografickou technikou kyanotypií, jejíž ukázky zde vystavuje poličská fotografka Simona Tumová. Výstava bude k vidění v prostorách knihovny do poloviny
ledna 2018.
Lednový tematický koutek – Čas číst
Čas není vidět ani slyšet, nedokážeme jej vnímat
nebo cítit, a přesto ovládá naše životy a vše kolem
nás. Neztraťte se v čase a pohlédněte s námi na fascinující téma času ze všech možných úhlů. Knihy
o čase k dostání vpředu u výpůjčního pultu.

Pontopolis
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štěstí nesmí bránit ani vztahy k dětem, partnerům či
rodičům. Po čtyřiceti letech experimentu sociálního
inženýrství je Švédsko zemí zpřetrhaných rodinných vazeb. Lidé často žijí sami a sami umírají, aniž
někomu chybí. Přirozenou pospolitost nahrazují
uměle tvořené sociální skupiny. Šokující výpověď
vyprávěná formou filmové eseje.
English Club
každé úterý od 19 hodin, Centrum Pontopolis,
vstupné 30 Kč
Využijte jedinečné příležitosti procvičit si angličtinu pod vedením zkušené lektorky angličtiny Vlaďky Maškové a přijďte si popovídat s cizinci žijícími
v našem okolí.

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
sobota 6. 1. v 16.00 hod.
XIV. ročník Novoročního turnaje
v mariáši a III. ročník memoriálu
Jaroslava Sokola
Tradiční mariášový turnaj, na který registrace začíná v 15.00 a vlastní zápolení startuje v 16.00 hod.
Zápisné 250 Kč

nadvacátého století v půvabné knize plné
upřímných obav a nepodmíněných vyznání
lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to
dokonce i těch budoucích, potencionálních.
Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen
jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku
jako Fredrik Backman a má stejně starého
syna. Předprodej vstupenek v knihovně.
Vstupné 50 Kč/100 Kč

neděle 7. 1. v 18.00 hod.
Severská filmová zima
Povídky ze Stockholmu, Švédsko, 2013,
drama
Životní osudy pěti lidí se zkříží během několika deštivých dní ve stockholmské metropoli. Johan se ze všech sil snaží o vydání
svého rukopisu. Thomas dělá poskoka na
Ministerstvu financí. Asociální workoholička Jessica se vyrovnává se zamítnutím
adopce. Douglas je nadaný herní vývojář,
který se snaží zachránit zoufalou Annu,
v cestě mu ale stojí jeho despotický otec.
Jejich životy navždy změní náhlý výpadek
proudu.
Vstupné 50 Kč

neděle 21. 1. v 18.00 hod.
Severská filmová zima
Neplač pro mě, Švédsko, 2013, drama, hudební, romantický
Pål má velký sen: být muzikantem. Ví to
jeho přátelé z dětství, Lena a Johnny. Ví to
i jeho dědeček Rolle, který by byl ale radši,
kdyby si Pål našel pořádnou práci. Ukazuje
se, že hlavním problém pro splnění svého
snu je Pål sám, který zpanikaří pokaždé,
když je v sázce nejvíc.
Vstupné 50 Kč
sobota 27. 1. v 18.00 hod.
Skartovačka
Vernisáž výstavy Adama Smolka, Davida
Kozáka a hostů s komponovaným večerem.
Live malování, poezie, DJs, performance,
audiovizuální projekce a živá hudba. Vernisáž začíná v 18.00 hod.
Vstupné 60 Kč/80 KčS (od 20.00 hod.)

pondělí 15. 1. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Co by můj syn měl vědět
o světě
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem
Ove, švédský sloupkař a blogger) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jed-

Zájmové koužky v TD
Tylův dům v Poličce otevírá ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 tyto zájmové kroužky
Jógový klub – od 16 let
lektorka: Marie Hrstková
pondělí 17.30 – 19.30 h, začátek 12. února
cena 1.200 Kč/jarní kurz/15 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 h, začátek 30. ledna
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 h, začátek 30. ledna
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
her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem, které
již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví
zájemci.
Cvičení pro zdraví a krásu – pro
ženy a dívky od 16 let
lektorka: Dagmar Melšová
úterý 17.30 – 18.30 h, začátek 6. února
cena 480 Kč/jarní kurz/12 lekcí

středa 17.30 – 18.30 h, začátek 7. února
cena 480 Kč/jarní kurz/12 lekcí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou
využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
Zdravotní cvičení pro každého –
pro ženy a muže od 15 let
lektorka: Jana Suchá
středa 18.45 – 19.45 h, začátek 7. února
cena 640 Kč/jarní kurz/16 lekcí
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla, udržení tělesné kondice, protažení a posílení problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, stresu a únavy. Přináší celkové
zklidnění.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno
minimálním počtem účastníků.

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
20. ledna – XVIII. Královehradecký městský ples
Kongresové centrum ALDIS.
Po slavnostním zahájení připomínající 100. výročí
vzniku samostatného Československého státu otevře
plesové dění již tradičně Filharmonie Hradec Králové, dále vystoupí Big Band s Leonou Machálkovou,
Vašo Patejdl, The Beatles Revival, Mastix, Hradecká
Cimbálová Muzika, Art Jazz Band a další překvapení.
Cheb
1.–28. 1. – Výstava fotografií Sáry Saudkové
Galerie 4 – galerie fotografie zve na výstavu fotografií Sáry Saudkové k jejímu životnímu jubileu.
Jindřichův Hradec
6. 1. – Tříkrálová jízda
Jindřichův Hradec – Kunžak – pořádají Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
Kutná Hora
7. 1. – Benefiční koncert kutnohorských sborů Palášek, Kusch, Cantica
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana
Křtitele v Sedlci od 15.00 h.
V rámci výstavy Barevné Vánoce, vstupné na
koncert je dobrovolné, výtěžek půjde Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu
Sluníčko, Kutná Hora.
Litomyšl
20.–21. 1. – Svatební veletrh Litomyšl
Prostory zámeckého návrší se naplní romantickou svatební náladou. Snoubencům a jejich blízkým
můžeme slíbit nejen bohatý program, ale také širokou nabídku vystavovatelů, kteří poskytnou nejen
své služby, ale při výběru i rádi poradí.
Telč
1. 1. – Nový rok
Společný novoroční přípitek představitelů města
s občany, slavnostní novoroční ohňostroj, dechový
kvintet Jaroslava Čajky, v 16.30 h. na náměstí Zachariáše z Hradce
Třeboň
25. 1. – Dušan Vančura, PhDr. Ivo Šmoldas, Antikvartet
Divadlo J. K. Tyla, 19.00 h. – 4. koncert Zimních
abonentních koncertů – „Večer hudby a slova“ –
Dušan Vančura, Ivo Šmoldas a vokální soubor Antikvartet – moudrý humor střídaný hudbou napříč
žánry a staletími.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Podmínky pro přihlášení:
• zájemci se mohou přihlásit v Tylově domě od
15. do 25. ledna
• přihláška platbou v hotovosti nebo převodem
na účet.
• Účastníci z podzimního kurzu mají při přihlašování přednost.
• Další zájemci se budou moci přihlásit do naplnění kurzu.
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 až 17.00 h
úterý a čtvrtek
8.00 až 15.30 h
polední přestávka 11.30 až 12.00 h
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Program Centra Bohuslava Martinů

Dolní Újezd
1. 1. – Dolnoújezdské novoroční ubíhání
Trasa přibližně 5 km dlouhá je
vhodná pro všechny věkové kategorie i pro mírně hendikepované po silvestrovských oslavách. Vybíhá se ve 14.30 h od obecního
úřadu.
6. 1. – Tříkrálový farní ples
V sokolovně od 20 h hraje Combo 2, vstupné
80 Kč.
13. 1. 2018 – Sokolský ples
V sokolovně od 19.30 h hraje Vepřo-Knedlo-Zelo,
slosovatelné vstupné 100 Kč
Deskové hry
Každé liché pondělí se hrají od 16 do 18 h deskové hry v jídelně DPS.

Vernisáž:
Zbyšek Sion – obrazy ze
studentských let
3. 2.–15. 4.
Zbyšek Sion se narodil před
80 lety v Poličce. Již na studiích jeho tvorba vynikla nad
dobový průměr a dodnes je mimořádně ceněná. Studoval střední Školu uměleckých řemesel
v Brně. Následovala roční přípravka na Výtvarné škole v Praze. V letech 1958–1964 absolvoval
Akademii výtvarných umění v Praze. Zastoupen
je v prestižních galeriích a publikacích.

Litomyšl
5. 1. od 18.00 h, Husův sbor, Litomyšl – Tříkrálový koncert
účinkují: sopranistka K. Janů, hobojista J. Sejkora a varhanice J. Dvořáková
19. 1. od 16.00 h, hotel Zlatá hvězda, Litomyšl –
Stará garda aneb Hostinští sobě
20. 1. – Zvěřinové hody a country bál – hraje
kapela Modrý den
Restaurace a minipivovar Veselka, Litomyšl
27. 1. od 19.00 h, Music Club Kotelna, Litomyšl
– 3. ples Kotelny
hraje Pendl, vstupné 200 Kč
Sebranice
12. 1. – Farní ples – od 20.00 h v sále kulturního
domu, hudba: MIX mini. Čeká vás tradiční předtančení.
14. 1. – O nosaté čarodějnici – divadelní pohádka, v 16.00 h v sále kulturního domu, vstupné dobrovolné.
27. 1. – Dětský ples – začátek v 16.00 h, předpokládaný konec v 19.00 h. Těšit se můžete nejen
na soutěže, bohatou tombolu, taneční vystoupení,
občerstvení, ale i na mnoho dalšího. Těšíme se na
všechny děti a jejich doprovod.
28. 1. – Český děják – divadelní představení,
v 17.00 h v sále kulturního domu, vstupné dobrovolné.

Aktivní kardiaci
Kardiaci zvou
ZO Kardio Svitavy zve všechny své příznivce na
vycházku kolem Svitav, která se uskuteční v sobotu 13. 1. Odjezd vlakem z Poličky v 9.30 h. Sraz na
vlakovém nádraží ve Svitavách v 10.00 h.
Neseďte doma, pohyb ve zdravém prostředí je
vaše zdraví. Těšíme se na vás.
Poděkování
Dne 21. ledna 2018 pan Jan Pokorný, jeden ze
zakladatelů ZO Kardio Svitavy, oslaví krásné životní jubileum, 80 let.
V klubu Kardio pracoval 24 let a dosáhl několika úspěchů. Za jeho působení se podařilo rozšířit
členskou základnu a velký úspěch měly i jeho 3
Kardio olympiády. Patří mu zásluhy za obdivuhodné 7. místo v celostátní soutěži „Rozchodíme
civilky“ v roce 2016. Pan Pokorný vždy a věrně
usiloval o zviditelnění a prosazení zájmů klubu
Kardio.
Všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně
zdravíčka do dalších let přejí všichni kardiaci!
Za ZO Kardio Svitavy
Pavel Brokl
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Autoportrét, 1958
Vystavené obrazy představují poličská zákoutí
i portréty. S ohledem na tehdejší dobu bylo obtížně seznamovat se s obrazy moderních malířů,
nicméně mladá generace je dychtivě vyhledávala.
Na akademii udělal Zbyšek Sion krok mimo
tradiční proud a představil se již jako zralý malíř figurálními výjevy s vrstvenou – strukturální
malbou. Třetím okruhem je abstraktní tvorba –
tedy obrazy nepředstavující žádný konkrétní výjev či postavu. U diváka měla abstrakce vytvářet
asociace a silné odezvy. Na počátku 60. let šlo
o nejradikálnější malířský projev. Některé obrazy budou vystaveny poprvé.
Vernisáž výstavy se koná v sobotu 3. února ve 14.00 hodin ve výstavních sálech cen-

2018
pf
přeje čtenářům redakce Jitřenky

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

tra. Těšit se můžete na koncert litomyšlské
jazzové kapely Lucky Joke, která vyniká
osobitým projevem. Kromě chuti improvizovat a experimentovat jí vždy též jde
o hudební zážitek posluchačů – snaží se je
pobavit, roztancovat, zavést a strhnout do
světa své svérázné hudby. Kapela se stylově pohybuje na vlně jazzrocku, funkjazzu,
fusion, soul, rhythm & blues.
Výstavy:
Bílá jako sníh, černá jako káva
– výstava s nádechem nostalgie starých časů
a kouzelné atmosféry Vánoc
25. listopadu 2017–7. ledna 2018
Jako se střídá světlý den a temná noc, proměňuje se po staletí móda oblečení i výzdoba interiérů. A k Vánocům vždycky patří to nejlepší,
nejparádnější, nejozdobnější a nejčistší. Krajky
a výšivky bílé jako sníh, ale také důstojné a slavnostní jako černá káva.
Výstava prostřednictvím tří témat – narození, prostřený stůl, dárky – představuje bohaté muzejní sbírky textilu a porcelánu ze dvou
století. Připomeneme si zrození Ježíška, který
nemá „ani chatrné plínčičky“, i narození děťátka
a jeho křestní soupravičky. Nejlépe prostíráme
stůl o Vánocích; proto si prohlédneme krajkové
ubrusy i soupravy porcelánového nádobí.
Dárky jsou nejvzácnější ty vlastnoručně vyrobené, a tak výstava ukazuje, jak byly dívky
vedeny k dovednostem ve vyšívání, háčkování
i pletení.
O včelách a lidech
– hravá výstava o včelách a včelařství
7. 10. 2017–7. 1. 2018
Proč včely tančí? Proč se jim oznamovala
smrt hospodáře? A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To je pouze několik otázek, které
nejen dětským návštěvníkům zodpoví včelí průvodkyně Medulka na výstavě O včelách a lidech.
Návštěvníci se dozvědí, v čem jsou včely užitečné, jaký je život včely dělnice, včelího trubce
nebo včelí matky, kde včely bydlí a jak se spolu
dorozumívají.
Práci člověka ve včelíně představí sbírkové
předměty používané od dávné minulosti až dodnes. V interaktivní části si pak děti mohou vyzkoušet, jak včela sbírá pyl, jak krmí larvy, jak
staví své voskové obydlí nebo se prostřednictvím hry seznámí se stavbou těla včely. Součástí výstavy jsou makrofotografie Ze života včely
včelaře Josefa Permedly.
Výstava vznikla ve spolupráci Vlastivědného
muzea v Šumperku, Vlastivědného muzea v Olomouci a za pomoci členů Českého svazu včelařství základní organizace Polička a Ekocentra
Skřítek.
Akce:
Náš Martinů: houslové koncerty
Cyklus přednášek nazvaný
„Pojďme na Martinů“, během
nichž bylo zájemcům o hudbu
Bohuslava Martinů představeno již 165 jeho kompozic,
bude v návaznosti na předchozí třídílnou část věnovanou
skladbám pro housle a klavír
pokračovat dalšími dvěma hudebními pořady
na téma houslové koncerty. První z nich se bude
zabývat koncerty, jejichž původ spadá do pařížského předválečného období, byť v důsledku
pozdějšího přepracování nebo ztráty byly některé uvedeny teprve za pobytu autora ve Spojených
státech amerických či dokonce až řadu let po
jeho smrti.
Akce se koná v úterý 30. ledna od
19.00 h. v hudebním sále centra. Pořádá
Spolek Náš Martinů, vstupné 50 Kč.

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
Hormonální jóga
Potíže způsobené nízkou hladinou
hormonů, premenstruační syndrom,
symptomy přechodu, návaly, nespavost, emocionální nestabilitu…
Naučíte se celou sestavu 21 cviků =
vše, co potřebujete.
Termín: sobota 13. 1.
Čas:
9.00 – 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
S sebou: Podložku – karimatku, deku na přikrytí pro relaxaci a dobrou náladu.
Lektorka: PhDr. Jitka Bukáčková
Info:
mobil: 605 261 011, e-mail: bukackovaj@tiscali.cz
Neseď doma
Přijďte si zaskákat a zadovádět na
velké i menší nafukovací atrakce – bláznivé koule, jumping castle,
prolézačky, tsunami, koníci, banán,
trampolíny…
Termín: středa 17. 1.
Čas:
13.30 – 16.00 hod.
Místo:
Sportovní hala ZŠ Na Lukách
Cena:
v předprodeji 110 Kč/80 Kč (děti,
mládež/dospělí, doprovod) – na SVČ
Mozaika
Na místě 150 Kč/80 Kč (děti, mládež/dospělí, doprovod)
Cena je uvedena za 2,5 hod. Děti do
3 let mají na akci vstup zdarma.
Přihlášky: do 16. 1.
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Upozorňujeme návštěvníky na
omezenou kapacitu akce a zároveň
na nutnost vstupovat na plochu haly
pouze po přezutí do obuvi se světlou
podrážkou, nebo použití návleků.
K dispozici budou šatny na odložení
věcí. Akce ve spolupráci se ZŠ Na
Lukách
Domovní cedule – č. p.
Keramická dílna pro děti od 6 let
Výroba keramické cedulky se jménem rodiny a č. p.
Termín: čtvrtek 18. 1. , 1. 2. , 15. 2.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 15. 1.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Malovaná trička
Dílna pro dospělé a studenty
Malování, tisk na trička pomocí
šablon a razítek. Tričko nejlépe bílé
přinést vlastní.
Termín: čtvrtek 18. 1.
Čas:
18.00 – 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
170 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 15. 1.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Ošatka z pedigu
Dílna pro dospělé a studenty vhodná
pro začátečníky a mírně pokročilé
Pletení ošatek a košíčků dle vašeho
výběru

Termín: čtvrtek 25. 1.
Čas:
16.30 – 20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 15. 1.
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Květináč na sukulenty
Dílna pro dospělé a studenty
Termín: čtvrtek 1., 15., 22. 2.
Čas:
18.00 – 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
230 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 29. 1.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Hurá za kuželkami
Pro děti od 1. třídy
Jsou tu prázdniny a vy máte jedinečnou příležitost si je pořádně užít.
Kuželky v Oldříši, tvoření na Mozaice.
Termíny: pátek 2. 2.
Čas:
sraz na nádraží Polička v 8.15 hod.
Odjezd: 8.30 hod.
Místo:
Oldříš
Cena:
250 Kč – v ceně je jízdenka, pobyt na
„Kuželníku“
S sebou: vhodné oblečení a obuv do přírody,
malou svačinu a pití, drobné na útratu.
Přihlášky: 26. 1.
Lektorka: Alena Hejduková
Hejbni kostrou
Pro holky 1. st. ZŠ
Pololetní prázdniny s jumpingem
a bruslením na zimním stadionu.
Termín: pátek 2. 2.
Čas:
9.00 – 14.30 hod.
Místo:
sál gymnázia, zimní stadion (ráno sraz
v Mozaice)
S sebou: Kraťasy, tričko, botasky na trampolínu,
sportovní oblečení na led – rukavice,
helma, brusle (helmu a brusle lze půjčit
na stadionu). Láhev s pitím.
Cena:
190 Kč – v ceně je svačina, pitný režim
a oběd
Přihlášky: do 26. 1.
Lektorka: Blanka Faltýnková a Andrea Faltýnková
Valentýnské prostírání
Papírová dílna pro děti od 6 let
Termín: čtvrtek 8. 2.
Čas:
16.00 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 26. 1.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Ples
Termín:
Čas:
Místo:
Cena:
Hraje:

Pořadatelé ze Spolku přátel SVČ Mozaika se moc těší, že přijdete.
pátek 9. 2.
20.00 hod. – 3.00 hod.
Společenský dům Jordán
150 Kč
skupina MIX
Předprodej vstupenek od 8. ledna
v SVČ Mozaika.

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

Kurzy
Hravá škola bruslení
Pro děti od 4 do 10 let
Termín: začátek 10. 1.–10 lekcí SVČ
Čas:
středa 16.15 – 17.15 hod.
Cena:
450 Kč
Lektor:
M. Grubhoffer
Místo:
zimní stadion
Děti se hravou formou naučí
základním technikám bruslení na
ledě. Starší děti si budou upevňovat
a procvičovat správnou techniku
bruslení. Na ledě mohou být s dětmi
i rodiče – brusle s sebou. Možnost
půjčení bruslí a přileb.
Kurz černého drátování II.
Pro dospělé a studenty
Termín: začátek 8. 2. – 10 lekcí SVČ
Čas:
čtvrtek 17.00 – 19.00 hod.
Cena:
750 Kč
Lektor:
Ing. Ivan Šouta. Po absolvování kurzu si odnesete vlastní výrobky i hezké vzpomínky na pobyt ve skupině,
kde vládl duch radostné spolupráce.
Důležité je si věřit a vzpomenout si,
že žádný učený z nebe nespadl. O to
větší je radost z vykonané práce.
Tuto techniku zvládne každý. V ceně
kurzu je i základní materiál, drát.
Kurz jógy smíchu
Pro dospělé a studenty
Termín: začátek 5. 4. – 5 lekcí SVČ
Čas:
čtvrtek 18.00 – 19.30 hod.
Cena:
750 Kč
Lektor:
Mgr. J. Macenauerová. Jóga smíchu
je cvičení kombinující smích
s hlubokým jógovým dýcháním a se
strečinkem. Přináší tělu nejen radost
a nakažlivý smích, ale i uvolnění
od stresu, prokrvení mozku a třeba
i trochu potu. Odborné studie
ukazují pozitivní vlivy smíchu na
naše fyzické, mentální a hlavně emocionální zdraví. Začátek 5. dubna.
S Mozaikou v každém věku
Dne 11. prosince byl Mozaice, z rukou manažera obchodního řetězce Tesco, předán šek v hodnotě 30 000 Kč. Předání šeku se zúčastnil i starosta města Poličky Jaroslav Martinů.
Středisko volného času Mozaika Polička peníze
získalo v projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
Program společnosti Tesco „Vy rozhodujete,
my pomáháme“ je zaměřený na podporu lokálních neziskových a příspěvkových organizací.
Zákazníkům dává jedinečnou možnost zvolit si
jeden ze tří projektů, které podporují společenský
život ve svém okolí.
Pro Mozaiku mohli zákazníci hlasovat v Poličce, ale i v České Třebové. Soutěžily mezi sebou
tři projekty. Mozaika vyhrála s celkovým počtem
7535 hlasů.
Sledujte nabídku naší činnosti. Akce, na které
budou peníze z projektu použity, budou označeny
sloganem projektu.
Naši nabídku činností najdete v Jitřence, na našich webových stránkách www.mozaika-policka.
cz, nebo sledujte Facebook SVČ Mozaika Polička.
Irena Chroustovská, SVČ Mozaika Polička
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Program RC MaTami

Aby nebyl
nikdo sám
Vážení důchodci,
vstupujeme do nového roku, roku mnoha významných událostí. Začíná rok 100. výročí vzniku
samostatného státu Čechů a Slováků, vznik Československé republiky v roce 1918, buďme proto hrdi,
že jsme příslušníky našeho národa.
Městská organizace svazu důchodců si své úkoly
za rok 2017 beze zbytku splnila.
Poslední zájezd do pěkného zámku v Lysicích,
vánočně vyzdobeného, splnil naše očekávání.
A naposled jsme si zasportovali při turnaji ve stolním tenise.
Velmi podnětné a vzájemně pozitivní bylo jednání výboru naší organizace s vedením města.
Proběhlo zhodnocení spolupráce na významných
akcích v roce 2017, např. sportovní hry, některé
kulturní akce a jiné. Projednány byly otázky možností klubového zařízení, otázky městské dopravy atd. Chceme i nadále tuto spolupráci rozvíjet
a hledat společně dostupné možnosti pro zlepšování života důchodců v našem městě a nejbližším
okolí.
Nový rok zahájíme přípravou programu akcí
zaměřených na plnění závěrů X. sjezdu Svazu důchodců ČR. Chceme uplatňovat a prosazovat zájmy
a potřeby všech našich členů. Půjde především
o vzdělávací činnost, kulturní vyžití, zájezdovou
činnost, sportovní akce, turistiku a dále o podporu námětů zájmových skupin našich členů.
Výroční členská schůze, která se koná 30. ledna ve 14 hodin v sále Tylova domu, bude svým
obsahem a náplní informovat členskou základnu
o programu roku 2018. Dne 23. ledna se sejdeme ve 14 hodin na bowlingu Poličce, organizuje
p. J. Fajman.
Připravujeme týdenní zájezd do Chlumu u Třeboně, ve kterém zbývá ještě několik posledních
míst. Zájemci, hlaste se u paní Korábové.
Informace k ozdravnému pobytu Velký Meder
v termínu 21. – 25. 5. 2018: v pondělí 5. února od
10.00 do 11.30 hodin v restauraci U Mrštíků se budou přijímat závazné přihlášky, vybírá se částka
1 800 Kč, zájemci vezmou s sebou občanský průkaz a dostaví se osobně. Organizátoři žádají o dodržení podmínek. Vedoucími zájezdu jsou Marie
Pospíšilová a Jiří Krejsa.
Vstupme do nového roku s novým elánem, držme všichni pohromadě a táhněme za jeden provaz.
K tomu přeji všem důchodcům hodně zdraví a vzájemné pohody.
Jaroslav Koráb, předseda MOSD Polička

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

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1. 1.
6.-7. 1. 	
13.-14. 1. 	

MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501

Další data stomatologická komora nedodala.
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Vítáme vás v novém roce. Dovolte nám upozornit na změnu
v ceníku aktivit. Pravidelné dopolední aktivity a Hrátky s angličtinou budou za
50 Kč/vstup nebo 35 Kč/vstup s permanentkou.
Cena za kondiční cvičení je 50 Kč (pro členy s permanentkou 40 Kč), jóga 70 Kč (pro členy s permanentkou 60 Kč). Pravidelný program zůstává
stejný jako v roce 2017. Těšíme se na vaši návštěvu.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí
9.00–12.00 hod. Přijďte si se svými dětmi do
Klubíku něco malého vyrobit.
• Drobínci s Jitkou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou (0–6 roků): každé úterý
15.00–17.00 hod.
• Co-working: každou středu 12.30–15.30 hod.
• Drobečci s Lídou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00–12.00 hod.
• Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek
9.00–12.00 hod.
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power jóga – 19.00–20.00 hod.
v MaTami
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál
19.00–20.00 hod. Do zrcadlového sálu je
nutné si vzít cvičební podložku!
–– Pátek: Jemná jóga 18.00–19.00 hod. v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 hod. v MaTami
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00–12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě)
úterý 9.00–12.00 hod.
čtvrtek 9.00–12.00 hod.
pátek 9.00–12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena je 90 Kč/hod., 45 Kč/hod. za každého druhého sourozence.
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.
Odborné poradny:
Z našich poraden proběhnou v lednu pouze
poradna logopedická a psychomotorického vývoje. Ostatní poradny se budou opět konat od
února 2018.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 22. 1. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 27. 1. (sobota)
13.15–15.15 h
Muzikohrátky
17. 1. (středa) od 16.00 do 16.45 h
Do našeho centra zavítají Lucka Šternástková
a Verča Beranová z Lanškrouna se svými tibetskými miskami a představí vašim dětem Muzikohrátky tak trochu jinak. Budeme společně
něco hrát, zpívat a hlavně odpočívat, naučíte se
mnoho nového, poznáte nové hudební nástroje
a možná si i společně něco vyrobíme. My budeme hrát a vaše děti budou tvořit, můžeme bubnovat, relaxovat a hlavně poznáme něco nového.
Vhodné pro děti na prvním stupni. Už teď se

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

těšíme. Zájemci se musí přihlásit na prihlasse@
matami.cz nejdéle do 15. 1.
Cena: 125 Kč/dítě
Dílna pro dospělé – Keramické
koule, prořezávané svícny
24. 1. (středa) od 16.00 do 18.00 hod.
Přijďte si k nám do centra vyřezat svůj vlastní svícen ve tvaru koule. Koule pro vás budou
den předem vytočeny na kruhu a vy si je budete
zdobit vlastním motivem. Po zaschnutí budou
vypáleny, k vyzvednutí po domluvě v centru. Na
dílnu je potřeba si přinést vlastní nožík (nejlepší
je prý skalpel). Pokud nevíte, jak takový svícen
vypadá, navštivte naše www stránky. Zájemci se
musí přihlásit na prihlasse@matami.cz nejdéle
do 21. 1.
Povede: martina svíbová
Cena: 180 Kč
Kurz „Chystáme se na
přijímací pohovor“
kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené, ale i pro širokou veřejnost
Kdy: každou středu počínaje 31. 1. od 16.00 do
18.00 hod.
1. Verbální a neverbální komunikace – co nás
může v tomto směru potkat při přijímacím
pohovoru.
2. Jak a proč psát strukturovaný životopis –
cílené individuální konzultace, co uvést, co
neuvést; teoretická část: bianko životopis,
příklad životopisu; úprava dokumentů typu
životopis
3. Motivační dopis, průvodní dopis – proč oba,
cílené konzultace. Teoretická část: náležitosti, struktura, koncept obou
4. Modelové situace – telefonní kontakt s potencionálním zaměstnavatelem, přijímací
pohovor, silné a slabé stránky jednotlivých
účastníků, podělte se o vlastní zkušenosti.
Cena: 400 Kč. Během kurzu je možnost hlídání dětí zdarma.
Více informací a přihlášky na prihlasse@matami.cz. Zájemci se musí přihlásit nejdéle do
28. 1.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč
 (cena pro členy 35 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč
 (pro členy 40 Kč)
• Jóga
70 Kč

(pro členy s permanentkou 60 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. 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.cz, Facebook stránka: MaTami,
centrum pro rodinu z.s.

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

3. 1.
6. 1.

7. 1.
8. 1.
10. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.

17. 1.

18. 1.

21. 1.
19. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.

25. 1.

27. 1.
29. 1.

#

30. 1.
31. 1.

Čas
14.00
9.00
16.00
19.00
18.00
18.00
19.00

Název akce – popis
Místo konání
Co nás čeká v roce 2018 – kavárnička
DPS Polička
Tříkrálová sbírka 2018 – Tradice z minulosti pomáhá Charitě současnosti.
Město Polička
XIV. ročník Novoročního turnaje v mariáši a III. ročník memoriálu Jaroslava Sokola
Divadelní Klub
Eva Urbanová & Moravské klavírní trio – novoroční koncert
Tylův dům
Čertoviny – po čertech hezká pohádka od Zdeňka Trošky
Kino Tylův dům
Severská filmová zima, Povídky ze Stockholmu, Švédsko
Divadelní klub
Jumanji: Vítejte v džungli / 3D – Děti objeví starou videoherní konzoli se hrou,
o které nikdy neslyšely.
Kino Tylův dům
14.00 Trénování paměti
DPS Polička
19.00 Špindl – horská zimní komedie v titulní roli s Annou Polívkovou
Kino Tylův dům
9.00 Hormonální jóga – naučíte se celou sestavu 21 cviků = vše, co potřebujete
SVČ Mozaika
19.00 Manželské vraždění – Jaroslav Dušek a Nataša Burger v komorní tragikomedii
Tylův dům
19.00 Kolo zázraků – I tentokrát získal Allen pro svůj film ty nejlepší herecké
hvězdy současnosti.
Kino Tylův dům
20.00 LiStOVáNí – Co by můj syn měl vědět o světě – Vrávoravý pokus otce vysvětlit
synovi, jak funguje svět.
Divadelní Klub
13.30 Šikovné ručičky
DPS Polička
13.30 Neseď doma – Přijďte si zaskákat a zadovádět na velké i menší nafukovací atrakce.
ZŠ Na Lukách
16.00 Muzikohrátky – muzikohrátky s tibetskými miskami pro děti na prvním stupni
MaTami (CBM)
17.30 Příchod Slovanů aneb Holubičí povahy přicházejí – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové Městská knihovna
19.00 Borg / McEnroe – Jen málokdo zná drama v zákulisí Wimbledonu roku 1980…
Kino Tylův dům
16.00 Domovní cedule – keramická dílna pro děti od 6 let, výroba keramické cedulky
se jménem rodiny a č. p.
SVČ Mozaika
18.00 Malovaná trička – dílna pro dospělé a studenty, malování, tisk na trička
pomocí šablon a razítek
SVČ Mozaika
18.00 Severská filmová zima, Neplač pro mě, Švédsko, 2013
Divadelní Klub
19.30 Studentský ples Gymnázia Polička
Tylův dům
19.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci – nová česká komedie v režii Filipa Renče
Kino Tylův dům
16.30 Kurz tvůrčího psaní – příležitost začít se dívat na svět jinýma očima,
začít s tvůrčím psaním, začít psát povídky či básně…
Městská knihovna
16.00 Keramické koule, dílna pro dospělé – Přijďte si vyrobit prořezávené svícny
ve tvaru koule s vlastním motivem.
MaTami (CBM)
18.00 Slavnostní představení tanečního oboru ZUŠ B. Martinů Polička
- 20. výročí založení oboru na ZUŠ
Velký sál Tylova domu
14.00 Narozeninové zpívání
DPS Polička
16.30 Ošatka z pedigu – dílna pro dospělé a studenty vhodná pro začátečníky
a mírně pokročilé
SVČ Mozaika
18.00 Skartovačka, vernisáž výstavy Adama Smolka, Davida Kozáka a hostů
s komponovaným večerem
Divadelní Klub
19.00 Všechny prachy světa – příběh o únosu 16tiletého chlapce a o zoufalé snaze
jeho milující matky
Kino Tylův dům
19.00 Houslové koncerty B. Martinů I
Městské muzeum a galerie (CBM)
16.00 Chystáme se na přjímací pohovor – kurz nejen pro maminky vracející
se z rodičovské dovolené
MaTami (CBM)
17.30 Velká Morava – na okraji říše Franků – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Městská knihovna
18.00 Coco – Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží
stát uznávaným muzikantem.
Kino Tylův dům

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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Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Oblastní charita Polička
zastupce@pol.hk.caritas.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička
MaTami
Městská knihovna Polička
Tylův dům

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.knihovna.policka.org
www.dpspolicka.cz
www.mozaika-policka.cz
matami@matami.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Gymnázium Polička
Tylův dům

www.mozaika-policka.cz
www.divadelniklub.cz
www.gympolicka.cz
www.tyluvdum.cz

Městská knihovna Polička
MaTami
ZUŠ Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička

www.knihovna.policka.org
matami@email.cz
www.zusbmpolicka.cz
www.dpspolicka.cz

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz

Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
MaTami
Městská knihovna Polička
Tylův dům

matami@email.cz
www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
1. 2.
2. 2.

3. 2.

Čas
18.00
8.15
9.00

Název akce – popis
Květináč na sukulenty – dílna pro dospělé a studenty
Hurá za kuželkami – pro děti od 1. třídy
Hejbni kostrou – pro holky 1. stupeň ZŠ, pololetní prázdniny s jumpingem
a bruslením na zimním stadionu
14.00 Vernisáž: Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let

Název akce – popis
7. 10.–7. 1. O včelách a lidech – hravá výstava o včelách a včelařství
25. 11.–7. 1. Bílá jako sníh, černá jako káva – výstava s nádechem nostalgie starých časů
a kouzelné atmosféry Vánoc
3. 2.–15. 4. Výstava: Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let

leden 2018

Místo konání
SVČ Mozaika
Oldříš

Pořadatel akce
SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

Kontakt, informace, rezervace
www.mozaika-policka.cz
www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika
Městské muzeum a galerie (CBM)

SVČ Mozaika Polička
CBM (Muzeum)

www.mozaika-policka.cz
muzeum@muzeum.policka.org

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

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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v poličce...

Martinoviny
Divadelní opojení Bohuslava Martinů
Dětské vzpomínky a vjemy mohou člověka ovlivnit na celý život. Bylo tomu tak i u malého Bohuslava Martinů. Už jako chlapec často navštěvoval
představení poličského amatérského divadla, které právě v době jeho dětských let zažívalo výrazný
vzestup. Byť byla první ochotnická představení
v Poličce zdokumentována již v roce 1819, k silnému rozvoji amatérského divadla zde došlo zejména
ve druhé polovině 19. století. Dopomohl k tomu
jistě zejména fakt, že se od roku 1841 představení
odehrávala ve velkém divadelním sále nově postavené chlapecké školy (dnes výstavní sál poličského
muzea). Sál byl k těmto účelům i upraven: jeviště
zdobila malovaná opona zachycující město Poličku (opona dnes zdobí vestibul městského úřadu),
hlediště mělo pět lóží a celkem 72 sedadel. Takto
divadlo poznal i malý Bohuslav Martinů, který sem
často chodíval se svým tatínkem. Tatínek byl členem poličského ochotnického divadelního spolku
J. K. Tyl od 70. let 19. století a působil v něm více
než 30 let. Byl aktivní nejprve jako nápověda,
v době Bohoušova dětství pak jako „scénářník“
(dnes bychom řekli inspicient) a také spoludekoratér. Divadelní spolek byl velmi aktivní – v roce
1898 (to bylo Bohouškovi 8 let) bylo provedeno celkem 12 představení, což byl jejich historicky nejvyšší počet. „Naše staré divadlo!“, napsal o něm ve
vzpomínce v roce 1948 Martinů z New Yorku, „Jak
často jsem se k němu vracel ve vzpomínkách, když
jsem chodíval s tatínkem za zimních večerů na
zkoušky z věže dolů za kruté zimy.“ Tatínek patřil
ke stálicím ochotníků, zapojoval se i do nedivadelních zábav a veselic. Vystupoval na nich ve velmi
různorodých rolích – např. jako opilec, černoch
nebo provazochodec. Tyto lidové zábavy se konaly
nejčastěji u příležitosti různých poutí a jarmarků
a zanechaly hluboký vjem ve vzpomínkách malého
chlapce. Vede k nim celá řada odkazů z budoucích
jevištních děl Bohuslava Martinů, když děj kupř.
zasazuje do prostředí českého jarmarku (Divadlo
za bránou) nebo předepisuje lidové hry, které pamatoval z dob svého dětství (Špalíček, Koleda).
Divadlo ve skladatelově mysli zanechalo výraznou stopu na celý život. I v době odchodu z Poličky
mu zůstal věrný – při studiích v Praze byl jedním
z nejpilnějších návštěvníků divadel, zejména opery.
„Často se mi stane,“ napsal později, „že potkám někoho, jejž neznám, ale jehož tvář je mi povědoma.
Ve většině případů je to návštěvník druhé galerie
Národního divadla. Tvořili jsme jakousi rodinu,
aniž bychom se navzájem znali. Všichni tito známí

Řidičský průkaz
na počítač...?!

neznámí navštěvovali pravidelně divadlo a přišli
si poslechnout tutéž operu několikráte, bez únavy“.
Spousta z nás má řidičský průkaz na řízení
Desítky, možná stovky zhlédnutých oper a baletů
osobního automobilu, příp. motocyklu a jeho
jednoznačně zformovaly jeho osobitý kompoziční
názor na jevištní tvorbu. Skladatel nikdy nevychá- získání bere jako součást vstupu člověka do dozel z tradičního romantického chápání opery a ba- spělého věku. A co takhle řidičský průkaz na počítač? To mnohé z nás asi ani nenapadne. Přitom,
letu, naopak. Sám se k tomu v časopise Přítomnost
ruku na srdce, co používáte častěji? Auto, nebo
vyjádřil takto: „Současná opera se stala mnohým
počítač? Troufám si říci, že s největší pravděpovelmi podezřelou a hrozí skončit svoji kariéru ve
slepé uličce. Její forma ocitá se na mrtvém bodě. dobností to druhé. A nebylo by tedy dobré mít na
používání počítače nějaký „papír“?
Ostatně to ani není jinak možné, protože principy
Teď si ale mnozí z vás ťuknou na čelo s otázromantické opery přestávají nám být evangeliem.“
kou: „K čemu by mi to bylo?“ Odpovím otázkou:
Díky jeho slovům snáze pochopíme fakt, že téměř
každé jeho jevištní dílo (od raných baletů až po vr- „K čemu je vám řidičák na auto?“ Pominu-li
to, že ho musíte mít, abyste vůbec mohli vyjet
cholné opery) přináší něco nového. Někdy i hodně
šokantního: toto se týká zejména jeho děl vznik- na veřejnou komunikaci, může to být i jedna
z položek dovedností ve vašem životopisu, polých ve spolupráci s francouzským dramatikem
kud se hlásíte do zaměstnání. Je to vlastně jakéG. Ribemont-Dessaignesem. Vycházely z opojení
uměleckého směru dadaismu, který v reakci na vá- si potvrzení toho, že umíte na nějaké úrovni řídit
lečné hrůzy akcentuje „princip nesmyslu“. Asi nej- a používat osobní automobil. A nebylo by dobré
sdělit případnému zaměstnavateli i to, že umíte
výmluvnější je zápletka Martinů opery Slzy nože
na nějaké úrovni používat výpočetní techniku?
(1928), v níž se mladá dívka zamiluje do oběšence.
Že víte, jak bezpečně „brouzdat“ po internetu,
Martinů stále sledoval společenský vývoj ve
všech jeho směrech. Byl znám svou zálibou ve čte- kde získat důvěryhodné informace, jak rychle
a stylisticky správně napsat dopis obchodnímu
ní, zajímal se ale také o vývoj technický: jako jeden
partnerovi či zabránit napadení počítače (většiz prvních skladatelů vůbec např. reagoval na vznik
nových médií. V polovině 30. let složil dvě rozhla- nou však i celé firemní sítě) virem, případně vir
odstranit?
sové opery Hlas lesa a Veselohra na mostě, které
Nechtěli byste se pochlubit osvědčením, že
poprvé vůbec zazněly v přímém vysílání tehdejšího
Československého rozhlasu a jeho stanice Praha – toto vše umíte a znáte? Tak právě toto osvědčení
studia Radiojournal. Skladatele k těmto kompozi- vám od 24. listopadu 2017 můžeme pomoci získat na Gymnáziu Polička. Stačí složit patřičnou
cím přiměl zájem vyzkoušet si prostorové možnosti
akustiky ve vztahu s technikou nahrávání (šlo ze- zkoušku ve formě testu.
Výše zmiňované osvědčení vydává společnost
jména o zvukové varianty „blízko“ a „daleko“ od miECDL. Kořeny této společnosti sahají do Irska
krofonu, neboť princip stereofonního vysílání tehdy
do roku 1997 k nadaci ECDL Foundation. V roce
ještě znám nebyl). Nebyl to však jen rozhlas, který
2001 byl experty a zástupci Evropské unie pro
jej zaujal, ještě výrazněji zakomponoval do svého
otázky zaměstnanosti přijat právě tento koncept
divadla nově se prosazující médium filmu, když ve
jako schéma certifikace IT dovedností. Tyto dosvé opeře Tři přání z roku 1929 (opera přímo nese
podtitul opera – film) předepisuje filmové projekce. vednosti jsou rozděleny do několika kategorií
A do třetice v době pobytu v USA složil na objednáv- (říká se jim moduly) a do dvou úrovní – základní a rozšířené. Naším cílem je nabídnout získání
ku newyorské televizní stanice opery Ženitba a Čím
základních certifikátů studentům naší školy, ale
lidé žijí (obě 1952).
i široké veřejnosti. Případné dotazy rádi zodpoO jevištních dílech Martinů by se mohla popsat
víme.
ještě spousta listů. Cílem dnešního zamyšlení bylo
Na závěr bych rád uvedl několik institucí a fiuvědomit si, jak intenzivně se zapsaly vjemy z dětských a mladických návštěv divadelních představe- rem, které se do projektu ECDL zapojily:
Jihočeská hospodářská komora, POLLMAN
ní do vědomí skladatele a napomohly formovat jeho
CZ, Fakulta informatiky a managementu Unijevištní názory. Celkem 7 baletů a 14 dokončených
verzity Hradec Králové, Policie ČR, Česká teoperních děl jsou výmluvným svědectvím skladatelevize…
lova vztahu k divadlu.
Za Gymnázium Polička
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
Miroslav Bartoš

Krabice od bot
Nejoblíbenějším obdobím v roce jsou pro mnohé z nás Vánoce. Pomáhám doma rodičům péct
cukroví, zdobím stromeček, ve sněhu se kouluji
s kamarády… Ale to nejlepší je, že dostanu spoustu
dárků! Bohužel je mezi námi spousta dětí, které na
splnění svých přání čekají marně.
Naše škola se proto zúčastnila projektu „Krabice
od bot“. Děti i dospělí společně naplnili neuvěřitelných 36 krabic od bot dárky pro děti každého
věku a krásně je zabalili. Balíčky potom putovaly
na sběrné místo, kde už se dobrovolníci postarají
o jejich přerozdělení mezi děti z rodin, které nemají moc peněz.
Tato akce pomáhá každoročně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, pomáhá všem bez
rozdílu. Provozuje ji více než 130 zařízení po celé
České republice a zaštiťuje ji Českobratrská církev
evangelická.
Velice děkujeme všem dětem i učitelům, kteří se
do naší akce zapojili.
Ondra Jílek, 6. A
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zástupci svazu
důchodců se
setkali s vedením
města

Novoroční dárek všem – volba
prezidenta České republiky

Místostarosta města Poličky Bc. Antonín Kadlec
se ve středu 29. listopadu setkal se zástupci poličské městské organizace Svazu důchodců ČR. Hosté
informovali o bohatém programu roku 2017, který výbor pro své členy připravil, diskuse se týkala
i možných zdrojů financování pro rok 2018.

Organizace pro své členy již několikátý rok pořádá nejrůznější společenské, vzdělávací, kulturní
a sportovní akce. Mezi nejúspěšnější patří zájezdy
do lázní, turistika, sportovní hry a besedy s významnými osobnostmi a představiteli města. V současné době má poličský svaz důchodců již 250 členů.
„Velmi si vážím práce, kterou vedení svazu pro
svoji členskou základnu vykonává, je důkazem
toho, že v praxi uplatňují své heslo Aby nikdo nebyl
sám,“ hodností práci poličského svazu místostarosta města.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

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.
•
Sháním chalupu nebo starší domek,
příp. zemědělskou usedlost, se zahradou nebo pozemky, v okolí Poličky, do 30 km. Může být i horší
stav. Tel: 773 463 891.
•
HLEDÁM BYT V  POLIČCE, 2+1 nebo větší.
Cena dle stavu, může být i k rekonstrukci. Děkuji.
Bližší info na tel: 774 765 437.
•
Půjčím osobní auto Škoda Felicia pro občasné cesty. Cena 250 Kč/den. Tel. 704 432 860.
•
Odvezu, co uvezu. Polička a okolí. Autodoprava
+420 702 006 838.
•
Doučování češtiny a angličtiny pro ZŠ a SŠ
od středoškolského učitele. Všední dny i víkendy,
časová flexibilita. Tel. 777 112 174.
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Volba prezidenta je za dveřmi a na její význam
nejspíše bude vícero náhledů. Jedněm lidem bude
na výsledku velmi záležet a budou nadšeni, když
vyhraje ten, kterého volili. Přitom současně neponesou snadno, pokud nebude zvolen prezident
podle jejich představ. Jiné výsledek volby obdaří
úsměvem či povzdechem, další budou jen zvědaví,
kdo bude naši zemi budoucích 5 let reprezentovat
a svým chováním ukazovat, jací u nás žijí lidé. Některým bude nejspíše jedno, jak volba dopadne.
Pro mě bude volba prezidenta hodně o budoucí
kultuře vztahů a hodnotách, které chceme sdílet
s těmi, kteří budou jednou dospělí. Při volbě prezidenta bychom měli dobře zvážit, v jaké části Evropy
chceme být ukotveni, jestli chceme mít prezidenta,
který bude vzorem pro ostatní, zejména pro naše
děti, jestli toužíme po prezidentovi, který přispěje
k vyšší kultuře vyjadřování a zlepšování vztahů
mezi lidmi, nebo spíše po člověku, který oponentům neodpouští a pro laciné pobavení „lidu“ nejde
daleko pro vulgarismy. Až budeme hlasovat, měli
bychom vědět, jestli chceme zvolit prezidentem
toho, kdo posílí to dobré, hodnotné a cenné v nás,
nebo naopak tu a tam zabrnká na strunu pochlebování a falše a jindy použije líbivých státnických
slov. Povzbudí příštích 5 let prezident v nás to slušné, pracovité a pestré, nebo spíše to lenivé, hrubší a zjednodušující? Vybereme prezidenta, který
bude chtít vůbec cokoliv posilovat? To všechno

musíme pořádně zvážit. Ani ne tak kvůli nám, ale
zejména kvůli našim dětem, vnoučatům, či budoucí drobotině, která se teprve narodí. My dospělí
leccos vydržíme. Když se nám volba nevyvede, budeme i nadále aktivní, nebo naopak snížíme zájem
o politiku, vypneme, vytěsníme? Však za pět let
máme volby znovu, něco jsme už přeci zažili… Ale
mládeži a dětem bychom špatnou volbu provést
neměli, protože to budou právě oni, kteří jednou
po nás převezmou tento svět a budou si mezi sebou
vybírat, kdo je ten nejlepší. My jim dáváme příklad
jak vybírat. My jim svou volbou ukazujeme, který
z kandidátů je ten nejlepší. Soucit i zde má svoje
místo, nesmí mu ale chybět rozum. Staří nemocní lidé si více než funkci zaslouží odpočinek. A já
nechci další oficiální ubezpečování nového velkého bratra, že budeme dbát na jeho zájmy, ani další
ukazování hůlkou vrcholnému představiteli země,
kde je jeho místo. Mně velmi záleží na tom, abych
mohl svým dětem konečně říci: Podívej, tenhle
muž, kterého jsme si vybrali, je ten správný chlap,
ten správný prezident.
Věřím, že se nám to povede a budeme mít za
prezidenta člověka, který mimo jiné bude dbát
známého úsloví: „Před nikým se neponižuj a nad
nikoho se nepovyšuj“. Začněme prosím tím, že nás
k volbám v obou kolech půjde více než jindy.
Mgr. Jan Matouš, radní města

SŠ obchodní a služeb SČMSD soutěžila
Ve středu 8. 11. 2017 se uskutečnila v Tylově
domě tradiční soutěž naší školy v odborných
dovednostech. Téma v letošním roce bylo velice
zajímavé a to „Nevěsta v punkovém stylu“. Kromě studentů naší školy se zúčastnily již tradičně
také žákyně SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, se kterými se vždy utkáme o první místa. Jako hosté nás navštívili pan starosta města J. Martinů,

program zpestřili maséři ukázkou hawajské masáže Lomi Lomi, se kterou se účastnili mezinárodní soutěže Zlatý masér 2017 v Klimkovicích.
Workshopy zaměřené na přiblížení ostatních
oborů (veřejnosprávní činnost, ekonomika obchodu a služeb, operátor skladování) zároveň
probíhaly i ve školní budově, otevřené celodenně
všem zájemcům.

zástupce Hospodářské komory pan O. Klepárník
a radní Pardubického kraje za odvětví školství
pan B. Bernášek, který má k podobně tematicky
zaměřeným soutěžím blízko. Soutěž byla přístupná i poličské veřejnosti.
A opravdu se bylo na co dívat. Pod rukama
kadeřníků a kosmetiček vznikaly extravagantní
účesy a líčení. Účesy zářily výraznými barvami
a zajímavými rockerskými doplňky. Konečný
výsledek byl úchvatný. Mohli jsme zhlédnout 18
punkových nevěst (více obrázků na www.souobchpolicka.cz). Za vší konečnou krásou stojí
ale velké úsilí, a to nejen žáků, ale také učitelek
odborného výcviku, které s žáky pravidelně konzultovaly záměry, trénovaly a pomáhaly s přípravou tvorby účesů a technikou líčení.
Součástí soutěže byly také workshopy oborů kadeřník, kosmetické služby a rekondiční
a sportovní masér. V nich mohli návštěvníci
soutěže využít služeb našich žáků. Doprovodný

A jak to všechno dopadlo? Porota složená z nezávislých odborníků měla těžký úkol vybrat ze
všech nevěst tu nejlepší. V účesové tvorbě zvítězila I. Laštůvková, kategorii líčení vyhrála
N. Pavlíková, obě z naší školy. Všem žákům, kteří se účastnili soutěže, děkujeme za velmi dobré
výkony a blahopřejeme k odvaze vystoupit se
svou prací na veřejnosti. Jak na začátku soutěže řekl pan Klepárník, vychováváme „lidi práce“
a jsme velmi rádi, když svoji profesi neberou jen
jako nějakou práci, ale mají o ni zájem a jsou v ní
opravdu dobří. Poděkování patří všem, kteří se
na přípravě a organizaci podíleli, sponzorům
soutěže: městu Poličce, Tylovu domu a firmám
Goldwell, Subrina professional, Sapo, MJC Zlín,
Ryor, Primavera Andorrana.
A co na závěr? Těšíme se na další ročník a již
nyní promýšlíme nová vylepšení.

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

Bc. M. Jurášová

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Plavecké závody
Naše škola se může jako jediná v oblasti pochlubit každoroční reprezentací v okresních plaveckých závodech. I letos tomu
nebylo jinak a naši plavci z řad
žáků druhého stupně vybojovali pódiová umístění napříč všemi kategoriemi.
Žáci tak zúročili své plavecké dovednosti, které
každoročně pilují při školním plaveckém výcviku.
Skřítci podzimníčci
V pátek 1. 12. třída 1. C ukončila měsíční podzimní projekt naučnou stezkou Po stopách lesních skřítků. Děti cestou do Liboháje plnily úkoly
s přírodní a ekologickou tématikou. Ve škole nás
skřítkové provázeli ve všech vyučovacích předmětech. Podzimníčci byli také navštívit žáky
1. a 2. tříd na pavilonu. Přednesli básničku, popovídali si o krásách přírody a věnovali dětem
dárek. Cílem projektu byl rozvoj přírodovědných
znalostí, uvědomování si a respektování pravidel práce v týmu, rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé
a jemné motoriky, rozvoj představivosti a fantazie v tvořivých činnostech, rozvoj prosociálního
chování ve vztahu k druhému a úcty k životu ve
všech jeho formách. Během projektu děti pozorovaly, zkoumaly, objevovaly, všímaly si souvislostí,
pracovaly s přírodninami, některé si vytvořily se-

šit – Skřítkovníček, četly, počítaly, zpívaly a dokonce v lese viděly skutečné skřítky. Paní učitelka
Vaňáková by chtěla poděkovat Mozaice a všem
rodičům, kteří v projektu pomáhali. Především
paní Procházkové a rodičům Doležalovým, bez
kterých by naučnou stezku nemohli absolvovat.
Odborná setkávání s rodiči
V rámci projektu proběhlo na naší škole sedm
akcí pro rodiče žáků 1., 6. a 9. tříd. V odpoledních
blocích se rodiče měli možnost setkat se třemi
lektory a třemi tématy. První besedou byla Psychohygiena prvňáčka, kde velmi poutavě o této
problematice vyprávěla MUDr. Jana Šíchová. Rodiče měli i zvídavé dotazy a jedna skupinka dokonce přetahovala stanovený čas. Druhá beseda
navazovala na adaptační kurz šestých ročníků,
kde žáci probírali téma šikany a kyberšikany. Zde
lektor Mgr. František Krampota seznámil rodiče
s těmito pojmy, ukázal jim názorná videa a pohovořil i o sociálních sítích. O tom, že je toto téma
v současné době hodně diskutované, svědčil i velký zájem rodičů.
Třetí beseda navazovala na Burzu škol ve Svitavách. Mgr. Tomáš Lorenc pohovořil o trhu práce
na Svitavsku a předal informace i o přijímacím
řízení na střední školy a učební obory. Rozhodně
budeme v této spolupráci s rodiči pokračovat.
-har-

Vánoce v sociálních službách
Již na počátku roku 2015 se z Domova na zámku Bystré do Poličky přestěhovali první uživatelé
terénní služby „Podpora samostatného bydlení“.
Další je následovali o rok později. Možná jsou vašimi sousedy, možná spolupracovníky a třeba se
s nimi potkáváte při nákupu v samoobsluze. Žijí
běžným způsobem života, mají pronajaté byty,
chodí do zaměstnání a mnozí se se svou šikovností
uplatnili na otevřeném trhu práce.
Jejich každodenní kroky míří do zaměstnání, na
nákup a domů, kde na ně čekají běžné domácí práce. Některé zvládají sami, jiné s podporou sociální
služby. Na kroky vedoucí k samostatnému životu
nejsou sami, denně za nimi dojíždějí pracovníci,
kteří je podporují při samostatném vedení svých
domácností. V adventním čase byly užitečné také
rady týkající se výběru dárků pro rodinu a blízké.
Někteří uživatelé naší sociální služby na svátky
odjíždějí za rodinou, jiní zůstávají ve svých domovech.
Sociální integrace lidí s mentálním postižením
do běžné společnosti spočívá v dlouhodobém
upevňování, rozvíjení osobních a společenských

návyků i pracovních dovedností. To má za cíl také
celoroční pobytová služba chráněné bydlení. Domov na zámku Bystré ji na jaře příštího roku bude
provozovat také v Poličce. Po dokončení rekonstrukce rodinného domu nabídne pětici mladých
lidí možnost žít ve své vlastní domácnosti. Mladí
lidé, kteří se již na jaře stěhují do Poličky, město
dobře znají, navštěvují je, snaží se využívat jeho
služeb.
Do Poličky jezdí nakupovat, posedět do cukrárny či kavárny a rádi navštěvují kulturní či společenské akce.
V předvánočním čase navštívili někteří z nich
své přátele v AC dílnách Oblastní charity Polička
a také své budoucí sousedy ze Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Polička a Policie ČR. Přišli popřát hezké adventní oslavy a nepřišli s prázdnou. Do cukrárny školy i „strážcům
pořádku“ přinesli drobnosti v podobě adventních
svícnů, které sami vyrobili. Všichni se radují, že
příští vánoční stromeček budou zdobit v novém
rodinném domě.
Domov na zámku Bystré

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

Není všechno
zlato, co se
třpytí…
Na internetových stránkách, e-mailovou korespondencí a sociálními sítěmi se v posledních letech šíří nevídané množství hloupostí, polopravd či
umně smíchaných kaší pochybných tvrzení, kombinovaných se známými skutečnostmi a završenými
vylhanou rádoby skutečností. Jev je to poměrně
dost nebezpečný, protože neukazuje skutečnost,
podporuje závist a zlobu, vytváří nesmyslné spory
mezi lidmi blízkými a podporuje celkovou nesnášenlivost. Tuto situaci můžeme značně zmírnit,
pokud zapojíme rozum, nebudeme všemu bezmezně věřit, opřeme se o vlastní zkušenost a znalosti
a hlavně: budeme podivné zprávy ověřovat. Šíření
hloupých a nepravdivých zpráv zastavíme tím, že
zprávu nepředáme, aniž bychom ji ověřili.
Bez ohledu na to, kdo takové zprávy připravuje
a co jimi sleduje, je poznáme podle několika znaků:
jsou vždy emotivně podbarvené a většinou by nás
mělo naštvat to, co se tam píše. Hrají si na neoficiální pravdu (co vám v televizi neřekli, o čem se nemluví…), citují se v nich známé i neznámé osobnosti
(bez ohledu na to, že každá známá osoba nemusí být
zaručeně moudrá, a bez ohledu na to, jestli je citace
smyšlená nebo mimo realitu). Odkazují se na svědectví lidí, které však zaručeně neznáme takovým
způsobem, abychom jim věřili více než lidem, které dobře známe. Triků šálení je mnoho a jsou stále
sofistikovanější. Pokud zprávy mají odkaz na zdroj,
vypadá zpráva důvěryhodněji a většinou se na odkaz již nedíváme. Pokud nezvyklou zprávu zkusíme
ověřit, zjistíme často, že je na podivné webové stránce zpravodajství, které se tváří naoko seriózně nebo
na propagandistické či ideologické stránce kohosi.
Cíl byl však naplněn, neb na příslušných webech
nalezneme řadu dalších zpráv v kombinaci zpráv
vylhaných se zprávami relativně věrohodnými (to
abychom se už tak snadno nezorientovali). Jestli začneme používat jako zdroj dalších informací takový
web, nejsme již sví, dostali nás, jsme „jejich“.
Co s tím? Ověřovat a zase ověřovat (např. přes
Google.cz a použít slova z ověřovaného textu). Je
třeba jít ke kořenu zprávy. Pokud není manipulativní a vychází ze skutečné reportáže, dat či údajů,
bývá zpravodajským zdrojem informací ČTK, Český
statistický ústav (ČSÚ), příslušné ministerstvo, renomované veřejnoprávní zpravodajství (BBC, CNN,
u nás Česká televize, Český rozhlas) apod.
Mgr. Jan Matouš, člen rady města
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Vzpomínáme
Dne 28. 11. 2017. nás navždy opustila paní Růžena
Sokolová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí,
prosím, tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
Dne 27. 12. 2017 uplynulo
pět smutných let, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef Jílek
ze Stříteže.
Stále vzpomínají
manželka a děti
s rodinami.
Měla jsem vás ráda, chtělo
se mi žít,
přišla však krutá nemoc
a já musela od vás odejít.
Dne 10. 1. 2018 uplyne 5 let,
co nás navždy opustila naše
milovaná manželka, maminka a babička, paní Anna Kovářová.
S úctou a láskou vzpomínají
manžel a děti s rodinami.

Tři králové na Tři krále
Vážení přátelé z Poličky a okolí,
srdečně vás zveme v sobotu 6. ledna 2018 v 9 hodin na poličské
náměstí Palackého. Přijďte vyprovodit zástup cca 150 koledníků
vedený družinou králů na koních
a zaposlouchejte se do vánočních
koled v provedení Small Bandu. Vyslechněte slůvko nového poličského pana faráře a buďte účastni
požehnání koledníkům. V sobotu je totiž mimořádné datum.
Termín poličského koledování Tříkrálové sbírky připadne přesně na svátek Tří králů, což se
v její sedmnáctileté historii stalo pouze dvakrát,
v letech 2007 a 2001.
Trojlístky koledníků se po společném slavnostním zahájení vypraví do ulic města, aby jako
správní poslové dobra, znamením K+M+B+2018
posvěcenou křídou na veřeje domů, rozšířili vánoční požehnání do domácností k lidem v celé
Poličce.

Dne 27. 1. si připomeneme
první smutné výročí úmrtí naší milované maminky,
paní Marty Chmelové. Děkujeme všem, kdo si na ni společně s námi vzpomenete.
Manžel Miroslav,
syn Miroslav s rodinou
a syn Milan
Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali.
Dne 27. 1. si připomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana
Zdeňka Poula.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Mária a rodina.

Blahopřejeme
Dne 17. 1. 2017 oslaví naše
maminka, paní Marie Mullerová, životní jubileum. Touto
cestou bychom jí chtěly popřát hodně zdraví, spokojenosti, štěstí a radosti do dalších let a také poděkovat za
její lásku.
Dcery Ivana, Martina
a Renata s rodinami.
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Zároveň budou do zapečetěné pokladničky přijímat příspěvky, které pořádající Oblastní charita Polička v převážné míře použije ve prospěch
místní komunity, a to na pořízení vybavení do
nových prostor Nízkoprahového denního centra
pro bezdomovce, na koupi dvou aut, jedno pro
terénní práci Otevřených dveří, druhé výměnou
za vyřazený nejstarší vůz v Charitní pečovatelské
službě. Dále z prostředků tříkrálové sbírky bude
hradit provoz domácí hospicové péče, poskytovat
přímou pomoc sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička a podpoří diecézní projekt v Indii.
Ne všechny výše zmíněné záměry sbírka zcela
pokryje, ale určitě k uskutečnění každého z nich
výrazně pomůže. Proto vám velmi děkujeme za
vaše pochopení a štědrost i za vlídné a laskavé
přijetí koledníků, za váš skutek milosrdenství,
kterým můžete začít psát na čistý list roku 2018.
Výsledky tříkrálové sbírky sledujte na: www.policka.charita.cz.
Štěpánka Dvořáková

Listopad ve Speciální
základní škole v Poličce
15. listopadu vyrazili žáci 1. – 9. ročníku na
svoji druhou lesní výpravu. Od tohoto dne má
každá třída svůj kousek lesa, který bude pozorovat během všech čtyř ročních období. Žáci se
učili určovat světové strany, zahráli si několik
her, zjišťovali, čím se živí zvěř a ptáci žijící v našich lesích. Vše bylo zpracováno a zdokumentováno do lesních deníků.
Třídy paní učitelek Hamed a Filipové v polovině listopadu navštívily poutavou interaktivní
výstavu O včelách a lidech – v Centru Bohuslava
Martinů. Milá a vstřícná paní průvodkyně zaujala svým vyprávěním o včelách.
Žáci se dozvěděli mnohé o jejich životě, prohlédli si zblízka nejen stavbu těla včely. Mohli
si vyzkoušet, jak včely sbírají pyl, jak krmí larvy, jak si staví své obydlí. Součástí výstavy byly
nádherné makrofotografie Ze života včely včelaře Josefa Permedly. Na závěr si žáci mohli vyrobit a odnést domů svíčku.
Ve středu 29. 11. nás ve škole navštívily dvě
odbornice na f loristiku ze Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli. Přivezly nám na
ukázku i ke koupi výrobky studentů školy vztahující se k adventu, k vánočním svátkům. Žáci se
dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací o výrobě adventních věnců, o tom, jak se dají
naaranžovat nádoby různých tvarů i materiálů.
Povídání a ukázky vystřídaly dílničky. Všichni
žáci měli možnost vytvořit si pomocí přírodnin,
barevných těstovin, korálků a různých ozdob
svůj dáreček pro někoho blízkého. Bylo to velmi
příjemné dopoledne.
Ač se to nezdá, listopad skončil a prosinec je
předzvěstí blížících se svátků, blížícího se konce

Aréna Vysočina
má mistra Evropy

roku. V úterý 5. 12. se žáci speciálních tříd sešli
v tělocvičně školy. Čekala zde na ně čertovská
babička.
Nejdříve si všichni zkusili udržovat pekelný
oheň přikládáním polínek do ohně. Ověřili si
šikovnost při namotávání čertovského provazu
na kuželku, procvičili si hod pekelným uhlíkem
do koše, zametání, hledání kouzelného měšce při prolézání tunelem, zachraňovali čertíky
vylovením z vody, čarovali žehličkou a voskem.
Mikuláš společně s čertovskou babičkou každému přečetl z knihy hříchů jeho prohřešky za celý
rok. Všichni slíbili, že se určitě polepší.
Na závěr obdrželi pochvalný list a čertovskou
směs v podobě sladkostí a zatancovali si pravý
čertovský taneček.
Pojďme si také něco slíbit.
Třeba to, že konec roku strávíme v příjemné
atmosféře, bez velkých shonů a obav. Že naplníme očekávání a sejdeme se u rozsvícených
stromečků a budeme se dívat do rozzářených
očí, spokojeni s tím, co máme. Že pootevřeme
svá srdce a pošleme úsměv každému kolem nás.
Že necháme alespoň na chvíli starosti za dveřmi
a dovnitř pustíme klid a pohodu v přítomnosti
nejbližších. Že se zastavíme u šálků dobrého
pití, necháme se obejmout vůněmi cukroví a odpočineme si. Že nový rok vezmeme jako výzvu
k novým věcem, jako možnost udělat něco jinak
a lépe. Nebo alespoň stejně dobře jako loni, jen
ne hůře.
Přejeme vám všem kouzelné vánoční svátky
a úspěšný, zdravý, láskyplný nový rok 2018!

Klub zdraví zve na lednové setkání
Z letošního roku uplynulo sotva pár hodin
a nové pozvání v lednovém vydání Jitřenky se
dostává do vašich rukou. Opět a zas si jako v předešlých letech dáváme svá novoroční předsevzetí, která mívají tak jepičí život… Nikoli proto, že
by byla špatně zvolená, ale protože není příliš
snadné překonat své návyky, které jsme si předtím tak dlouho hýčkali a pěstovali. A přitom by
možná stačilo jen vědět, jak na to. Neboť nové
začátky bývají většinou těžké.
Klub zdraví vás zve na první letošní setkání
v horní místnosti SVČ Mozaika hned 10. ledna,
kdy budete mít od 18.00 hodin skvělou příležitost se od Mgr. Gražyny Krucinové, lektorky
Epicentra zdraví EDEN, dozvědět více v přednášce „Jak posílit vůli“. Určitě to nebude jen suchá teorie, ale i spousta praktických rad, které
si můžete z tohoto večera odnést. Jistě oceníte
i vynalézavost ochutnávky s recepty a také šálek
horkého čaje, který navodí příjemnou a přátelskou atmosféru.
A jak to viděl třeba známý Honoré De Balzac,
francouzský spisovatel (1799 – 1850)? „Pokaždé,
když si myslím, že nemůžu, můžu ještě mnohokrát víc. Pokaždé, když myslím, že něco nejde,
někdo mi ukáže, že to jde snadno. Bez vůle ani
sebevětší talent není nic. Zato vůlí zmůžete
všechno.“ Věřím, že jeho postřeh je pro vás stejně povzbudivý jako pro mě.
Přeji vám v tomto čase, abyste byli vy i vaši
milí zdrávi a měli jste sílu dělat dobrá rozhodnutí nejen ve svůj vlastní prospěch, ale
abyste je dokázali s odvahou a vytrvalostí i naplňovat, den za dnem v průběhu právě se otevírajícího roku 2018. A nedělejte si zbytečné
starosti, neboť „starosti z vlastní vůle nejvíc
bolí,“ jak zjistil Sofoklés, starověký řecký tragéd
(497–406 př. n. l.).

Témata přednášek v roce 2018
• 10. ledna: „Jak posílit vůli“ – Mgr. Gražyna
Krucinová, lektorka Epicentrum zdraví EDEN
• 14. února: „Alzheimerova choroba“ – Bc. Ivana Tesařová, sociální pracovnice z Alzheimer
centra Ústí n. Orlicí
• 21. března: „Detoxikace aneb Přírodní očista“ – Jana Konečná, lektorka KZ
• 11. dubna: „Narušená páteř – bolavá záda“ –
Roman Uhrin, zakladatel klubů zdraví
• 9. května: „Civilizační nemoci (mrtvice, cholesterol, cukrovka atd.)“ – Jiřina Lehocká,
zdravotní sestra a lektorka KZ
• 13. června: společná procházka okolo Poličky – při zastaveních MUDr. M. Sílová o cukru
• 12. září: „Brokolice – zelené nic?“ – Čestmír
Šťovíček, B.Th., DiS.
• říjen (některá neděle): Exkurze do Epicentra
zdraví EDEN, Lipník u Mladé Boleslavi, termín bude upřesněn
• 14. listopadu: „Léčivé plané rostliny v ČR“ –
Gabriela Slezáková, zdravotní sestra
• 12. prosince: vánoční posezení s písněmi
a zdravými dobrotami

Dne 3. 12. se konalo Mistrovství Evropy
v grapplingu. Pořadatelem tohoto svátku sportu byla
tentokráte Ostrava. Náš klub reprezentoval sedmnáctiletý Martin Coufal v kategorii do 77 kilogramů.
Dvojnásobní vicemistři České republiky z letošního
roku, Vladimír Ocásek a Milan Hermon, nestartovali z důvodu nemoci.
Zápasy byly vypsány na jedno kolo po 10 minutách.
Martin svého prvního soupeře snadno přemohl za
tři minuty a mohl se připravovat na finále, ve kterém
nastoupil proti reprezentantovi Polska. Boj byl dlouhou dobu vyrovnaný. Nikdo nechtěl udělat chybu,
ovšem Martin si našel skulinu v soupeřově obraně
a v sedmé minutě již mohl slavit titul evropského
šampiona. Náš zápasník předvedl bezchybný výkon
a právem si zasloužil svůj vítězný vavřín.
Další úspěšnou výpravu uskutečnil náš klub
18. 11. do Kladna, kde se konalo Mistrovství České
republiky v kickboxu. Arénu Vysočina zde reprezentoval František Šutera, který zápasil v kategorii
muži do 94 kilogramů v disciplíně lowkick. František předvedl velmi kvalitní výkon a umístil se na
druhém místě.
Závěrem bych rád pogratuloval všem našim
úspěšným zápasníkům, kteří za tento rok posbírali
krásnou sadu medailí a podávali statečné výkony.
Rád bych poděkoval trenéru Petru Gregorovi za svědomitou a bezchybnou přípravu svých svěřenců. Nakonec nesmíme zapomenout poděkovat sponzorům.
Jmenovitě tedy děkuji hlavnímu sponzorovi, panu
Františku Šuterovi, který nás dlouhodobě podporuje. Naše díky patří městům Poličce a Olešnici na Moravě, obcím Nyklovice a Sulkovec. Dále děkujeme za
podporu skupině Walda Gang, panu Pavlu Páskovi,
firmě Nyfa, s. r. o., Strefa Polička a dalším.
DK

Turnaj fotbalových
přípravek
Opět po roce jsme pořádali 25. – 26. listopadu tradiční turnaj přípravek. Kvalitně obsazený turnaj měl
opět velmi vysokou sportovní úroveň. A naše týmy
se v takové konkurenci neztratily. V každé kategorii
nás reprezentovaly dva. Mladší obsadili 2. a 7. místo,
starší 1. a 3. místo. V takové konkurenci je to velký
úspěch. Turnaj, který proběhl bez komplikací a ve
skvělé atmosféře, navštívilo mnoho fanoušků, kteří
skvěle podpořili fotbalové naděje. Ovšem ani tato
akce by se neobešla bez podpory sponzorů. Za to
jim patří velký dík. Turnaj podpořili finančně nebo
věcnými dary tito sponzoři: město Polička, trafika
U Kubátů, SK Polička, Ravensburger, Tomáš Karlík –
Geodézie, Gymnázium Polička, pekárna Borová,
řeznictví Šutera, Apolo CZ, p. Bohumír Bárta, Strefa
Polička. Děkujeme.
Nemohu také zapomenout na všechny nejmenované pomocníky, kteří se od pátku do neděle podíleli
na skvělém a hladkém průběhu tohoto turnaje. Moc
všem děkujeme. Poděkování patří také rozhodčímu
tohoto turnaje A. Machovi.

Místo a čas konání: Středisko volného času
Mozaika, nám. B. Martinů 85, Polička, začátek
v 18.00 hod.
Aktuální program Klubu zdraví můžete vyhledat rovněž na internetových stránkách http://
policka.casd.cz/co-nas-ceka nebo na telefonním
čísle: 737 820 318.
Upozornění: Témata i přednášející se vlivem
možných budoucích a dnes zatím neznámých
okolností mohou změnit.
Za tým Klubu zdraví Polička

Hanka Ščigelová

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

17

Pozvánka DPS
Penzion

Poličská univerzita třetího věku

3. 1. Co nás čeká v roce
2018 – kavárnička od
14.00 h. ve společenské
místnosti
10. 1. Trénování paměti
od 14.00 h. ve společenské místnosti
17. 1. Šikovné ručičky od 13. 30 h. v pracovní
místnosti
25. 1. Narozeninové zpívání od 14.00 h. v jídelně

Z činnosti
DPS Penzion
Doba adventu v DPS „Penzion“ je spojená se
zdobením a setkáváním. Prostory „Penzionu“ byly
vyzdobeny papírovými stromečky, které vyrobily
šikovné ručičky našich seniorů. V jídelně „vyrostla“ krásná borovice, kterou senioři ozdobili
ozdobami, které také vyrobili. Při této příležitosti
si spolu s pěveckým souborem Poupata při svařeném vínečku zazpívali koledy. Začátek Mikulášské zábavy patřil dětem z MŠ Pomezí. Básničky,
písničky a tanečky všechny přítomné potěšily

Máme za sebou oslavu asi nejradostnějších svát- Albionu“, který si pro posluchače připravila Ivana
ků v roce. Stojíme na prahu roku nového, ještě
Fridrichová-Sýkorová, bude věnován osudům něneokoukaného, plného nových výzev a překvape- kolika anglických králů, kteří stáli v čele ostrovní. Ovšem s drobnou výjimkou. Tou je další po- ního království v neklidných letech stoleté války
kračování Poličské univerzity třetího věku, která
a v době bratrovražedných válek růží. V tomto
v nadcházejícím letním semestru pokračuje ve
cyklu však nebude řeč pouze o králích. Vyprávění
svém 14. ročníku. Všichni ti, kteří mají s jejím
o dějích dávno minulých má kouzlo pouze potud,
chodem co do činění, tedy organizátoři, lektoři
když se zdaří alespoň nahlédnout do života i nás
i posluchači jsou jistě spokojeni s ohlasem, který „obyčejných“ lidí, pochopit, kdo jsme byli a proč
si za léta fungování tato naše setkávání se zajíma- jsme dnes tady. Možná že výlet do minulosti může
vými lidmi a informacemi získala. Kromě spokoje- být užitečný i v dnešní hektické době.
nosti posluchačů se však v letošním roce můžeme
Poličská univerzita třetího věku vstupuje do nopochlubit i finanční podporou našeho projektu ze
vého roku v tradičním duchu. Doufáme, že i letos
strany Městského úřadu v Poličce, za kterou velmi
nám naši posluchači zachovají věrnost. Moc byděkujeme.
chom si přáli, aby k nám našli cestu i noví zájemci,
V letním semestru 14. ročníku Poličské univer- kteří by ocenili možnost setkávání se se zajímavýzity třetího věku opět poběží dvě přednášková té- mi informacemi a překonali nechuť k cestě za nomata. První, které si pro posluchače připravil Ivan
vými zážitky. Kromě toho je dobré občas vyrazit
Sládek, nás zavede do Francie. Cizí země se dá „mezi lidi“ a užít si společenského života. Proto je
poznávat mnoha způsoby, lektor cyklu „Jak chut- tu tato nabídka přednášek pro každého, bez omená Čechům Francie – přišel jsem, viděl jsem, ne
zení věku a vzdělání. Stačí jen v lednu r. 2018 dojít
vždy jsem zvítězil“ však zvolil cestu neobvyklých
do recepce Domu s pečovatelskou službou „Penzážitků, mezi něž se řadí i poznávání místních ku- zion“, prohlédnout si seznam přednášek, vyzvedlinářských dovedností. Kromě chuťových pohárků
nout a vyplnit přihlášku a zapsat si do kalendáře,
si však na své během těchto přednášek přijdou
že úterky odpoledne budete trávit posloucháním
i ostatní smysly, hlavně pak sluch a zrak. Ale ruku
a možná i debatami s lektory Poličské univerzity
na srdce, ochutnávání francouzských specialit je
třetího věku, kteří se na vás mimochodem už teď
samo o sobě dostatečným lákadlem.
velmi těší.
Druhé téma nás zavede také do zahraničí, navíc
do Anglie vrcholného středověku. Cyklus „Králové
I. Fridrichová-Sýkorová, I. Smolková

Počítačový kurz pro seniory
v DPS „Penzion“

a přišel také Mikuláš s andělem a čerty a předal
dětem i seniorům balíčky. K poslechu a tanci hrál
pan Hladík a zpívala paní Andrlíková. Poslední
letošní literární kavárnička byla věnovaná době
adventu a bylinkám. Přiblížil se konec roku 2017,
roku, ve kterém DPS „Penzion“ slavil 20 let od
svého založení. Dvacetiletá budova plná nových
přátelství, příběhů a zážitků. I tak bychom mohli
hodnotit uplynulý čas. Jsme rádi, že je Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ pro seniory příjemným místem pro společně strávené chvíle. Budeme velmi rádi a bude nám ctí, zanecháte-li nám
i nadále svou přízeň. A přání do nového roku?
Hodně štěstí, zdraví a dobrou náladu. Těšíme se
na vás i v roce 2018.
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Máte chuť do práce s počítačem a internetem,
ale po ruce není nikdo, kdo by vás to naučil a sami
se na to necítíte?
Máme řešení – navštivte kurz pro seniory, který je zaměřen na ovládání počítačů v každodenní
praxi. Jde o to, aby se senioři nebáli pracovat na
počítači a naučili se zvládnout jejich základní obsluhu i pokročilejší úpravy.
Například práce s obrázky, jak si založit a ovládat svou e-mailovou adresu, napsat dopis a spoustu dalších užitečných rad, které se hodí pro současný praktický běžný život. Rozhodně není důvod
mít strach, mohou přijít i ti, co ještě na počítači
nic nedělali a mají zájem se s ním naučit pracovat.

Zájemci o výuku na počítačích se mohou přihlásit ihned po vyjití „Jitřenky“. Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 15. 2. do 19. 4. , vždy po 1
hodině v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce
jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující. Učebna je vybavena 2 počítači, ale zájemce si
může vzít případně i svůj notebook. Kurz obsahuje
10 výukových hodin a stojí celkem 600 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se bude brát zřetel
na pořadí přihlášek. Rovněž je nutný určitý počet
uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.
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Běh 17. listopadu
2017
Třetí ročník běžeckého závodu pořádaný F – BIKE
KLUBEM Sádek se konal v poličském lesoparku Liboháj 17. 11. Tato akce je stejně jako jarní Běh kolem
hradeb zařazena do Iscarex poháru. Tento významný den se rozhodlo oslavit pohybem 57 startujících,
z toho 13 žen. Počasí bylo k závodníkům docela vlídné – prostě listopadové. Teplota 3 °C, téměř bezvětří,
trať lehce blátivá, 7,2 km dlouhá s převýšením 190
metrů.

Konkurence mezi muži byla velká – zejména v kategorii mužů B (40 – 49 let). Na startu byli první tři
v dosavadním hodnocení Iscarex poháru Hejl, Kincl
a domácí Tomáš Fliedr (FBKS). A všichni byli opět na
bedně. To, že má Marek Kincl (Maratonstav Úpice)
formu, dokázal i v Poličce. Zvítězil před Tomášem
Fliedrem (FBKS) a Radkem Hejlem (Vencl Team Ústí
n. O.). V kategorii Muži A (do 39 let) zvítězil Patrik
Vebr (Vencl Team Ústí n. O.), který se stal celkovým
vítězem závodu. Druhé místo mezi mladšími muži
obsadil Jaromír Hradecký ze Skutče, třetí skončil
Karel Radiměřský (Iscarex Česká Třebová). Mezi
muži v kategorii C (50 – 59 let) nenašel přemožitele Roman Buriánek (Iscarex Česká Třebová), druhé
místo obsadil Jirka Bureš (FBKS), třetí doběhl Ivan
Belobrad (PASIVITY Žamberk). Z nejzkušenějších
mužů v kategorii D (nad 60 let) běžel nejrychleji Miroslav Štyndl (Atletika Polička), druhé místo obsadil
Oto Kubišta (Iscarex Česká Třebová) a na bronzový
stupínek dosáhl Miloslav Červ (Atletika Polička).
Mezi ženami A (do 34 let) byla nejrychlejší Tereza Šedová (Cyklo Bendl Vysoké Mýto), druhé místo
obsadila Vendula Stránská (Jiskra Ústí n. O.) a třetí
doběhla Barbora Turbaková (Atletika Polička). Nejméně obsazenou kategorii žen B (35 – 44 let) vyhrála
Romana Benková (Litomyšl) před Janou Šedovou
(Sruby). Mezi ženami C (nad 45 let) zvítězila Jana
Matyášová (SILIBA, s. r. o. Ústí nad Orlicí), která se
stala celkovou vítězkou mezi ženami. Stříbrná byla
Romana Pavelcová (Atletika Žamberk), bronzový
stupínek obsadila Ester Jetmarová (Sokol Hylváty).
Zklamáním byla neúčast mnoha poličských běžců.
Je to škoda, když se pořádá závod na domácí půdě…
Pokud vše půjde tak, jak bychom si přáli,
17. 11. 2018 se poběží 4. ročník tohoto závodu, který bude opět zařazen do Poháru Iscarex. Stejně tak
v dubnu 2018 odstartuje již tradiční seriál běžeckých
úterků – Úterní běhání v Liboháji.
Podrobnější informace budou uveřejněny na
stránkách klubu www.f-bikeklub.cz.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem členům
F – BIKE KLUBU Sádek, kteří se aktivně zapojili při
pořádání této běžecké akce a externím spolupořadatelům. Poděkování rovněž patří městu Poličce, obci
Sádek a sponzorům.
Tomáš Fliedr

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243
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Prosincová štika
málem zamrzla
V sobotu 2. prosince se na přehradě Pod Kopcem konal 9. ročník poháru Prosincová štika.
Byl to poslední závod sportovního kalendáře
Rybářského sdružení Vysočina Polička pro rok
2017, který (spolu s několika dalšími) patří mezi
nejvýznamnější.
Od začátku byl provázen velkou nervozitou,
protože se radikálně změnilo počasí – začalo
mrznout. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů
k tomu řekl:

Vítězové jedné z kategorií
„Letošní náhlou změnu počasí z pátku na sobotu, kdy teplota klesla až na – 12 °C, jsme si
„vychutnali“ jak se patří – v historii poličského
rybářství tohle nemá pamětníka. Aby toho nebylo málo, bylo úplné bezvětří, takže hladina
rychle zamrzala. Okamžitě jsme proto nasadili
tři rozmrazovače a s vypětím všech sil se nám
nakonec podařilo rozpustit kolem břehů větší
pás ledu, než jsme původně doufali. Byli jsme
si vědomi, že nesmíme zklamat rybáře ze všech
koutů republiky, dokonce ze Slovenska, kteří se
už přihlásili, ujedou stovky kilometrů a riskují
na silnicích (sníh, mlhy, námrazy). To se nám
podařilo a jsme tomu nesmírně rádi. Osobně to
považuji za malý zázrak.
Na start se postavilo 165 závodníků, což je
v historii tohoto závodu rekord. To nás postavilo před další problém – umístit všechny kolem
přehrady, přestože jsme další přihlášky už byli
nuceni odmítnout, což nás velice mrzí. Museli
jsme to vyřešit zkrácením rozestupů mezi závodníky. Pro nejúspěšnější závodníky máme
připraveny poháry v kategoriích štika, pstruh,
okoun, celkově, děti, ženy, nejdelší úlovek.
Ani tentokrát jsme neponechali nic náhodě
a revír opět kvalitně zarybnili – vysadili jsme
krásné velké štiky, trofejní pstruhy a velké
množství okounů, dohromady kolem 4 000 ryb.
Opět se chytilo velké množství štik, největší kolem 90 cm, hodně okounů a pár velkých pstruhů
kolem 5 kg. Jsme přesvědčeni, že všichni závodníci budou spokojeni a tudíž sem zase rádi přijedou. To je cílem našeho snažení.
Poslední akcí, která nás letos čeká, je Zlatá
silvestrovská šupina 31. prosince, což považujeme spíše za společenskou událost. Ale také nám
dělá starosti, protože v posledních letech nevíme, jestli bude vůbec led, bude-li dost silný a tudíž bezpečný, aby unesl rybáře, ale i veřejnost.“
Konečné výsledky: Štika: 1. Milan Vymazal,
2. Jan Němec, 3. Petr Bém. Pstruh: 1. Jan Škraňka, 2. David Audrlický, 3. Stano Kasti. Okoun:
1. Vašek Malát, 2. Jarek Dokulil, 3. Jiří Kelner.
Celkově: 1. Vašek Malát, 2. Jark Dokulil, 3. Jiří
Kelner. Ženy: 1. Štěpánka Pospíšilová, 2. Mirka
Strejčková, 3. Jana Šárková. Děti: 1. Petr Dvořáček, 2. Jakub Klapal, 3. Jaroslav Kumpan. Největší ryba: 1. Pavel Fulík (štika 92 cm), 2. Radim
Jelínek (80 cm), 3. Jan Zajíc (80 cm).
text a foto: L. Vrabec
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Vedoucí bazénu se loučí
Milí spoluobčané,
nastal čas předat vedení poličského bazénu
a koupaliště, a proto bych se s vámi ráda podělila
o některé události z mého působení na plaveckém
bazénu v Poličce.
Nastoupila jsem na bazén v lednu 1991 jako instruktorka plavání. Působila jsem zde i na jiných
pracovních pozicích. V červenci 2002 jsem se stala vedoucí bazénu a plavecké školy, což byl pro mě

bazén a plavecká škola nemohly fungovat. S kolegy
jsme se proto snažili udělat plaveckou výuku hravější. Osvěžili jsme veřejné plavání o kurzy pro děti
a dospělé, například rehabilitační plavání a cvičení ve vodě. Od roku 2000 do roku 2010 jsem měla
možnost stát se „plavací tetou“ pro desítky kojenců
a batolat, od té doby to je má srdeční záležitost. Nejdříve jsem batolata zvykala na vodu doma a „plavali“ jsme ve vaně, později navštěvovali rodiče s dětmi

Na závěr děkuji všem kolegyním a kolegům za
dlouholetou spolupráci a přeji jim mnoho pracovních úspěchů, radost z vykonávané práce a spolehlivé vedení. Andree přeji mnoho nových plaváčků
i plavců. A v neposlední řadě vám, milí spoluobčané, děkuji za vaši přízeň poličskému bazénu a přeji
vám mnoho dalších uplavaných kilometrů, hodně
slunných dní na koupališti a dětem spoustu diplomů s delfínem (ačkoliv kapřík a želvička jsou také
borci).
Šťastný nový rok 2018 přeje
Jitka Kmošková

Volejbalové zprávy
Přehazovaná dívky
První dvě kola má za sebou nejmladší krajská
kategorie. V prvním kole jsme nedali soupeřkám
šanci a zkušeně si pohlídali postup do první finálové skupiny. Bohužel druhé kolo nám herně
nevyšlo, a tak jsme přenechali medailová místa
soupeřkám. Ale neházíme flintu do žita, soutěž má
ještě řadu kol.
Přípravka dívky, chlapci
Děvčata A družstvo v této soutěži plní roli favorita, opět nabrala na své soupeřky náskok v podobě několika bodů, zbývající tři týmy bojují, postupují nebo setrvávají ve svých skupinách. Chlapci
se pomalu prokousávají pořadím, A tým střídá
A i B finále. Béčku se zatím nepodařilo postoupit
z C skupiny.
plavecký bazén a plavali jsme společně v malém bazénku. Jak děti rostly, navštěvovaly další plavecké
kurzy mých kolegyň a kolegů, seznamovaly se s plaveckými dovednostmi a já měla radost z každého
zlepšení a každého vyloveného puku.
Za posledních patnáct let proběhlo na plaveckém
bazénu šest rekonstrukcí – modernizace plynové
kotelny, výměna podhledů, nová vzduchotechnika,
rozšíření parkoviště a bezbariérový přístup a zateplení a výměna oken. Na koupališti ke zvýšení
návštěvnosti pomohla modernizace a rekonstrukce hlavní budovy, vylepšení brouzdaliště a hlavní
bazénové vany, nákup čističe dna, zatraktivnění
dvěma skluzavkami a nakonec i aquapadllery (nevíte-li, co to je, přijďte se v létě podívat a vyzkoušet).
velký závazek. Za 27 let strávených „na“ poličském
Ani ubytovací zařízení nebylo „ušetřeno“ změn, a to
bazénu a koupališti jsem se nikdy nenudila. Čas
např. výměny oken, kuchyňské linky, dlažby, socikvapí, a proto v únoru 2018 předám štafetu nové
álního zařízení a šatních prostor.
vedoucí plaveckého bazénu, své kolegyni Andree
Pro další období se předpokládá celková rekonZachové.
strukce bazénu, sauny a šaten, při které vznikne
Děkuji za dosavadní spolupráci všem základním
i dětský bazének, brouzdaliště pro rodiny s dětmi,
a mateřským školám, dalším sportovním organi- parní sauna a v neposlední řadě také zázemí pro
zacím a veřejnosti. Ani bez jedné této skupiny by „fitko“ a zaměstnance. Máte se tedy na co těšit.

Mladší žákyně
Na poslední kolo se spodním podáním odjížděla
děvčata, vlivem nemocí, značně oslabená. Cílem
bylo udržet finálovou skupinu, a to se nakonec
podařilo. Stačila k tomu výhra nad Č. Třebovou
3:0. Bodově se na nás dotáhl Dolní Újezd, a tak to
bude stejně jako vloni bitva o zlato.
Mladší žáci
Chlapci bojují již několik kol o postup do finálové skupiny, zatím hrají B skupinu a družstva Svitav
a Litomyšle postupují na náš úkor.
Starší žákyně
V Českém poháru prostě válíme. Svědčí o tom
další kolo, které se hrálo v Novém Jičíně. První
den velmi hezký a bojovný výkon. Po dlouhé cestě
sice prohráváme první utkání v tiebreaku s Frýdkem Místkem 1:2, ale poté obrovská radost, skalp
Pardubic, Prostějova a Nového Jičína. 8 bodů nám
stačilo ve 2. osmičce na 4. místo.
Teď se soutěž půlí, nepodařilo se nám postoupit
mezi TOP 24, skončili jsme na 25. místě. I tak je
to opět velký úspěch našich děvčat. Budeme hrát
4. skupinu Českého poháru, v lednu začínáme v Bílovci.
V poháru se nám neskonale daří, v krajském
přeboru takové výkony a nasazení nepředvádíme.
Po polovině soutěže jsme čtvrté. Povinná vítězství
máme za sebou, musíme se ale zaměřit na soupeřky před námi Lanškroun, Pardubice a Českou Třebovou. Všechny chceme medaile.
BMV
Mega akce barevného minivolejbalu opět zavítala do Poličky. Během dvou dnů se v hale Masarykovy základní školy vystřídalo bezmála 400
účastníků žlutého, oranžového, červeného a modrého minivolejbalu. Největší úspěch poličského volejbalu zaznamenal Filip Mlynář a Jakub Findejs,
kteří brali zlato. Dále nám cinklo pět druhých
míst. Tradiční perníky a puzzlata z Ravensburgeru dětem udělala radost. Tímto děkujeme našim
sponzorům.
-har-
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Fotbal

18. 11. babytenisový turnaj v Poličce. Mezi 22 dětmi statečně bojovalo 10 domácích.
Mezi chlapci získal 1. místo Matěj Chadima, 7. místo Filda Švejda, 10. místo Fanda Mach a 11. místo
Míša Kössler.
Mezi děvčaty získala Baruška Slavíková 3. místo,
Štěpánka Vodehnalová 5. místo, Šárinka Dostálová
6. místo, Anežka Zahradníčková 7. místo, Petrásová
Nikča 10. místo a Andrejka Pěnčíková 11. místo.
2. 12. meziokresní přebor mladších žákyň ve Svitavách. Na přeboru úspěšně startovala Verča Uhlířová.
Ve dvouhře vyhrála jeden zápas a ve čtyřhře získala
1. místo.
2. 12. babytenisový turnaj v Poličce. Mezi chlapci
obsadil Filda Švejda 5. místo, Fanda Mach 7. místo,
Míša Kössler 8. místo a Páťa Štěpánek 9. místo.
Mezi děvčaty se nejlépe vedlo Anežce Zahradníčkové, která získala v této kategorii první pohár
za 3. místo, Baruška Slavíková obsadila 5. místo,
Šárinka Dostálová vyhrála útěchu a celkově jí patří
9. místo, Štěpánka Vodehnalová 10. místo a Nikolka
Petrásová 11. místo.
9. 12. meziokresní přebor starších žákyň v Poličce.
Našim hráčkám Šárce Uhlířové a Káje Vendolské se
přes velkou snahu vyhrát nepodařilo.
9. 12. turnaj mladších žákyň v Pardubicích. Verča
Uhlířová získala 3. místo ve čtyřhře.
9. 12. turnaj starších žákyň vyšší kategorie B v Praze Vysočanech. Simča Válková vyhrála jeden zápas
ve čtyřhře.
16. 12. minitenisový turnaj v Hlinsku. Šárinka Dostálová obsadila 11. místo.
16. 12. turnaj dorostenců a mladších žáků v Poličce. Mezi dorostenci bojovali Adam Jelínek, Zdenda
Jílek a Dan Fučík. Ani jeden bohužel na výhru nedosáhnul.
Mezi mladšími žáky se zadařilo Dušovi Zahradníčkovi, který vybojoval 3. místo ve dvouhře.Zúčastnil se také zkušenosti sbírající Ivánek Mořkovský.

MUŽI „A“ – TLAPNET Krajský přebor Pardubicka:
1. Česká Třebová

15

9

4

2

28:18

33

2

2. Slatiňany

15

9

3

3

30:16

31

1

2

3. Holice

15

7

4

4

35:23

29

4

0

4. Moravská Třebová

15

6

6

3

18:11

29

5

1

5. Lanškroun

15

8

3

4

33:23

27

0

3

6. Heřmanův Městec

15

8

2

5

27:24

27

1

1

7.

2

Chrudim B

2

15

5

5

5

28:31

23

3

8. SK POLIČKA „A“

15

5

4

6

20:26

21

2

2

9. Hlinsko

15

6

1

8

26:26

20

1

0

10. Litomyšl

15

4

5

6

31:28

19

2

3

11. Třemošnice

15

4

5

6

23:24

19

2

3

12. Choceň

15

4

5

6

20:25

19

2

3

13. Žamberk

15

4

5

6

19:28

19

2

3

14. Dobříkov

15

4

2

9

26:38

15

1

1

15. Moravany

15

3

5

7

14:31

15

1

4

16. Svitavy

15

2

5

8

18:32

14

3

2

MUŽI „B“ – OMNIASPORT Okresní přebor Svitavska:
1. Janov

13

11

1

1

50:13

34

0

0

2. Cerekvice n. L.

13

8

2

3

34:18

26

0

0

3. Jaroměřice

13

7

3

3

38:26

24

0

0

4. Morašice

13

6

6

1

26:16

24

0

0

5. Bystré

13

6

3

4

34:23

21

0

0

6. Jevíčko

13

5

4

4

22:19

19

0

0

7.

13

5

4

4

17:20

19

0

0

8. Linhartice

13

5

4

4

19:27

19

0

0

Radiměř

9. Opatov

13

6

0

7

24:24

18

0

0

10. Dlouhá Loučka

13

3

4

6

29:34

13

0

0

11. SK POLIČKA „B“

13

3

3

7

22:32

12

0

0

12. M. Trnávka

13

3

2

8

17:34

11

0

0

13. Hradec n. Sv.

13

2

3

8

13:31

9

0

0

13

1

1

11

8:36

4

0

0

88:26

36

0

0

14. Křenov

MLADŠÍ ŽÁCI – LIONSPORT Krajský přebor Pardubicka:
1.

Ústí nad Orlicí

14

12

0

2

2. Lanškroun

14

11

0

3

59:23

33

0

0

3. Česká Třebová

14

9

1

4

66:29

28

0

0

4. Hlinsko

14

8

1

5

63:40

25

0

0

5. Pardubičky

14

8

0

6

71:37

24

0

0

6. Svitavy

14

8

0

6

51:45

24

0

0

7.

14

6

0

8

52:50

18

0

0

SK POLIČKA

8. Choceň

14

5

0

9

38:79

15

0

0

9. Moravská Třebová

14

2

0

12

31:77

6

0

0

14

0

0

14

17:130

0

0

0

65:15

36

2

2

10. Holice

STARŠÍ ŽÁCI – LIONSPORT Krajský přebor Pardubicka:
1.
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Moravská Třebová

14

12

0

2

2. Ústí nad Orlicí

14

10

0

4

47:19

30

2

2

3. Svitavy

14

9

0

5

36:23

28

2

3

4. Česká Třebová

14

8

0

6

46:18

25

1

2

5. SK POLIČKA

14

7

0

7

31:28

23

0

2

6. Hlinsko

14

7

0

7

24:30

17

4

0

7.

Holice

14

5

0

9

28:39

14

1

0

8. Lanškroun

14

4

0

10

21:48

13

1

2

9. Pardubičky

14

4

0

10

18:42

12

1

1

10. Choceň

14

4

0

10

28:82

12

1

1

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

Zprávy oddílu ledního hokeje
St 15. 11. Polička – Chrudim
0:11 (0:4, 0:6, 0:1)
Favorit soutěže nedal domácímu Spartaku sebemenší šanci. Utkání bylo prakticky rozhodnuto už
v první třetině.
Ne 19. 11. Polička – Hlinsko
1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
branky: Krajíček
Vyjma brankáře Zeleného nastoupil Spartak
pouze s domácími odchovanci a nevedl si vůbec
špatně. Po bezbrankové první třetině pak Krajíček
ve 35. minutě poslal Poličku do vedení, ale soupeř
během chvilky vyrovnal. Už už se zdálo, že utkání
dojde do prodloužení. V závěru však rozhodčí přísně
vyloučil Nunváře a soupeř v přesilovce strhl druhým
gólem vítězství na svoji stranu.
St 22. 11. Chotěboř – Polička
5:0 (1:0, 1:0, 3:0)
Momentálně vedoucí tým tabulky nastoupil
v plné sestavě na kompletní čtyři pětky. Poličský
Spartak dorazil s dvanácti hráči. Byl však rovnocenným soupeřem až skoro do závěru utkání. Jenže stálá bolest neproměňování vyložených šancí pokračovala. Jindra za stavu 0:0 neproměnil trestné střílení
a i další vyloženě brankové akce zůstaly nevyužity.
V závěru pak docházely Spartaku i fyzické síly.
Ne 26. 11. Polička – Choceň
3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
branky: Krajíček, Hejtmánek J., Boháček L.
Díky velkému nasazení a výborně chytajícímu
Zelenému to bylo po první třetině 0:0. Až ve druhé části soupeř při dvojnásobné přesilovce otevřel
skóre, ale Spartak zareagoval zvýšenou aktivitou.
Ta přinesla nejdříve trestné střílení, které sice Krajíček neproměnil, ale o chvilku později se již nemýlil
a bylo vyrovnáno. Obrat byl dokonán o něco málo
později, když lehké nahození puku J. Hejtmánka
skončilo za zády choceňského gólmana. Poslední
třetina se změnila v neúprosnou řežbu s řadou šarvátek. Zelený však za pomoci obětavých parťáků
odolal náporu i v přesilovce pět na tři. Třešnička na
dortu přišla v 59. minutě, kdy ujel L. Boháček a puk
z jeho hole si hosté sami srazili do branky. Díky velké bojovnosti a obětavosti se konečně ke Spartaku
přiklonilo i hokejové štěstí.
St 29. 11. Polička – Litomyšl
3:4 (0:1, 3:0, 0:3)
branky: Augustin, D. Hejtmánek, L. Boháček
Úvodní část přinesla nezajímavý hokej, ale soupeř
se ujal vedení. Ve druhé části však Litomyšl vyklidila led a došlo k obratu. Nejdříve Augustin vyrovnal,
následně D. Hejtmánek poslal Spartak do vedení
a třetí trefu do černého obstaral L. Boháček. Jenže v závěrečné části hned v úvodu Litomyšl snížila.
Šest minut před koncem vyrovnala a po velké hrubce v rozehrávce ještě v téže minutě dokonala definitivní obrat. V tomto utkání naposledy nastoupil za
Spartak Lukáš Krajíček (odchází do České Třebové)
a hostující brankář Zelený ze Žďáru n. Sáz. (odchází
do Chocně).

Ne 3. 12. Havl. Brod „B“ –
Polička 9:0 (2:0, 3:0, 4:0)
Úvodní část nevypadala ještě tak katastrofálně.
Postupně však začal Spartak chybovat čím dál víc
a soupeř neomylně trestal.
Ne 10. 12. Polička – Ledeč n. Sáz.,
nehráno
Soupeř již týden před utkáním informoval všechny zúčastněné, že po základní části ze soutěže odstoupí. Do Poličky už nedorazil. Dva dny před utkáním zápas zrušil údajně pro velkou marodku.
St 13. 12. Světlá n. Sáz. 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)
branky: Jindra 2, J. Hejtmánek
K poslednímu utkání základní části odjížděl
Spartak pouze s deseti hráči. Soupeř byl po celé
utkání lepší a zaslouženě zvítězil.
V další části soutěže se utkají mužstva na 1. –
6. místě dvoukolově a mužstva na 7. – 10. místě
též dvoukolově o dvě postupová místa do play-off.
Mužstvo z Ledče ze soutěže definitivně odstoupilo.
Muži „B“:
Polička – Litomyšl 
Polička – M. Třebová 
Polička – Čestice 
Polička – Choceň 
St. dorost:
Chotěboř – Polička 
Polička – Lanškroun 
Č. Třebová – Polička 
Ml. žáci:
Lanškroun – Polička 
Polička – Č. Třebová 
Polička – Litomyšl 
M. Třebová – Polička/Skuteč 
Ml. dorost:
Chotěboř – Polička 
Polička – Č. Třebová 
Polička – Nový Bydžov 
Přípravka 2009:
Polička – Litomyšl 
Polička – M. Třebová 
Polička – M. Třebová „A“ 
Polička – Litomyšl 
Přípravka 2010:
Polička – Litomyšl 
Polička – M. Třebová 
Polička – M. Třebová „A“ 
Polička – Litomyšl 

5:7
4:3
5:4 SN
1:7

Vyhlášení ankety
o nejlepšího
sportovce
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 9. 2.
Návrhy musí obsahovat: uvedení jména, rok
narození, místo trvalého pobytu, příslušnost k TJ,
SK či občanskému sdružení, výčet sportovních výsledků a umístění v roce 2017, zhodnocení činnosti, kontakt na dotyčného.
Návrh posílejte e-mailovou adresou panu Antonínu Kadlecovi, rss.sy@seznam.cz s heslem Sportovec Poličky nebo písemně na adresu Regionální
sdružení sportů, pan Antonín Kadlec, Svitavy,
568 02, s heslem „Sportovec města Poličky“.
Termín: do 10. 1.
Sportovní komise města Poličky

6:2
5:3
2:5
11:0
0:13
3:4
8:3
7:1
1:9
5:6 SN
9:8
14:7
15:14
14:9
8:8
3:16
4:2
11:4

Pojď hrát hokej
Tak jako na začátku této sezony i teď pokračuje
Svaz ledního hokeje v celorepublikovém projektu,
který proběhne v sobotu 27. 1. od 10.00 hodin na
zimním stadionu v Poličce. Záměrem celého programu je přiblížit těm nejmenším (děti 4 – 8 let), ale
i jejich rodičům, během dvou hodin, co hokej pro
tuto věkovou kategorii přináší a jakým způsobem
se hraje.
Akce začne prezentací a promítáním videa. Dále
pak ukázkou tréninku. V další části se všichni zúčastnění přesunou na ledovou plochu, kde svoje
malé ratolesti mohou přímo při prvním bruslení
doprovázet i rodiče. Pro malé hokejisty je pak připraveno několik dárků.
Důležité upozornění pro rodiče
Pokud vaše dítě ještě nemá brusle, nevadí. Na
zimním stadionu vám zapůjčíme brusle (od vel. 25)
i přilbu, jinak může být třeba i cyklistická. Vám pak
stačí vzít jen rukavice a dobrou náladu.
Na akci „Pojď hrát hokej“ vás srdečně zve výbor
oddílu LH HC Spartak Polička.

Turisté zvou
Sobota – neděle, 13. – 14. ledna – Přejezd Žďárských vrchů.
41. ročník dvoudenní lyžařské
akce s ubytováním v Kuklíku.
V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší.
Ubytování obsazeno. Trasy od 15 do 40 km. Vedoucí
akce: Miloslav Štefka.
Sobota 20. ledna – Výroční členská schůze. V roce
130. výročí založení KČT se sejdeme ke zhodnocení
naší činnosti za uplynulý rok 2017. Začátek v 15.00
h v restauraci „U Mrštíků“. Na tuto schůzi zveme
i další zájemce o členství v našem odboru.
Sobota 3. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka. 47. ročník lyžařského přejezdu
přes evropské rozvodí. Trasy 10 – 25 km. Sraz na nádraží ČD v Poličce v 8.40 h, odjezd vlakem do Borové
v 8.51 h. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Vedoucí akce: Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Na závěr malé upozornění:
S největší pravděpodobností v pátek 12. 1. proběhne na zimním stadionu v Poličce mistrovské
extraligové utkání juniorů mezi HC Dynamo Pardubice a HC Kometa Brno. V klubu HC Pardubice
hraje náš odchovanec Matěj Štefka.
výbor oddílu LH
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
1. pondělí
2. úterý
3. středa
4. čtvrtek
5. pátek
6. sobota
7. neděle
8. pondělí
9. úterý
10. středa

11. čtvrtek
12. pátek
13. sobota
14. neděle
15. pondělí
16. úterý
17. středa

18. čtvrtek
19. pátek
20. sobota
21. neděle
22. pondělí
23. úterý
24. středa

25. čtvrtek
26. pátek
27. sobota
28. neděle 	
29. pondělí
30. úterý
31. středa

svátek, zavřeno
sanitárka, 14.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 18.00-19.00 3 dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 18.00-19.00 3 dráhy
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,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 11.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
18.00-19.00 3 dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
zavřeno, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.00-20.00,
z toho 18.00-19.00 3 dráhy
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,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness

Ubytování „Balaton“
V době od 1. 1. do 28. 2. 2018 je mimo provoz. Ubytování bude zprovozněno po tomto datu.
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace
nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem osm
lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště je
vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení. Ceník
a foto najdete na webových stránkách www.tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel: 737 867 342, 461 725631.

Zatraktivnění a provoz
plaveckého bazénu vrcholí
Bazén se v roce 2017 dočkal vánočního dárku
v podobě vířivky.

Zájemci o kurzy pro děti, dospělé neplavce a zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel. č. 731
020 030, 461 725 631.
Aktuální změny provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org.
Kontakt:
• Jitka Kmošková 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny
muži – středa a pátek 16.00–20.00 hod.
ženy – čtvrtek
16.00–20.00 hod.
ženy – sobota
14.30–16.55 hod.
společná – sobota
17.00–20.00 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní
doby. Děkujeme.

Zahájení provozu plaveckého bazénu od ledna
2018. V lednu bude provoz bazénu beze změn. Rozpis plaveckého bazénu je vyvěšen na stránkách
města Poličky, na stránkách firmy TES s.r.o. Polička a na vývěsní desce plaveckého bazénu.
V lednu je v provozu vířivka se slanou vodou o jedenácti tryskách cca pro 11 osob. Upozorňujeme návštěvníky, že provoz tobogánu bude pravděpodobně
zahájen v měsíci únoru nebo březnu 2018.
Z tohoto důvodu bude od 1. března zvýšeno hodinové vstupné na plavecký bazén. Zvýšení se též
od tohoto data týká permanentek. Permanentky
zakoupené v roce 2017 si zachovávají svoji platnost
až do vypršení termínu na jeden rok.
Vstupné v roce 2017 dospělí 45 Kč, děti od tří
do patnácti let 20 Kč. V roce 2018 vstupné dospělí
50 Kč, děti 25 Kč. Děti od jednoho roku do tří let
zdarma. Ostatní zůstává beze změn. Ostatních provozů, např. sauna, výuka plaveckých škol a kurzy, se
zvýšení cen v roce 2018 netýká.
Zrušeno bude ranní plavání v úterý a ve čtvrtek. Ranní provoz pondělí, středa a pátek zůstane
zachován od 6.00 do 7.30 hod. v pracovních dnech.
Otevřeno bude v neděli v odpoledních hodinách.
O svátcích bude provoz upraven na odpolední (individuální) provoz. Doporučujeme návštěvníkům
plaveckého bazénu, aby pečlivě sledovali informace
na www stránkách města Poličky a na www stránkách firmy TES s.r.o. Polička a na vývěsní desce plaveckého bazénu a měsíční rozpisy.

Provozní doba fitcentra na plaveckém bazénu:
1. 1. 2018 	
zavřeno
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.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího
Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel. Děkujeme.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
každý čtvrtek 17.30–19.00 hod.
sobota, neděle a svátky 14.00–15.30 hod.
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.
Objednávky na pronájem ledové plochy – kontakt:
Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427, zimnistadion@tespolicka.cz.

Daňové doklady pro pojišťovny nebo zaměstnavatele za permanentky pro dospělé nebo děti hlaste
v pokladně před zaplacením. Děkujeme.
Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva 5 %).
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny,
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování, a to nejdéle
do 20.00 h. Z tohoto důvodu žádáme, abyste svoji
činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 h. Po zavírací
době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny. Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C. Vstup
na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku
od kabinky.
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