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Novoroční projev starosty
Vážení a milí spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je čas se zeptat, jaký byl a co
můžeme očekávat v roce 2019.
Nejprve mi dovolte poděkovat Vám všem za osobní přínos a práci nejen pro Vaše rodiny, ale též pro
naše město. Rok 2018 můžeme považovat za velice
úspěšný, a to především zásluhou poctivé práce, která je hnacím motorem rozvoje Poličky. Vedle mnoha
úspěšných akcí pod hlavičkou města Poličky jsme
byli svědky i výsledků aktivity našich lidí. Velkým
příkladem je mimo jiné i rychlá a úspěšná výstavba
rodinných domků v oblasti lokality Bezručova.
Většina Evropy včetně naší země zažívá velký
hospodářský růst, který můžeme označit za dobré
časy. O to větší naší povinností je tuto dobu nepromarnit a využít ji k co největšímu rozvoji a obnově
města Poličky.
Za velmi důležité považuji, abychom v době rychlého růstu životní úrovně a našeho materiálního
bohatství nezapomínali na základní předpoklady
zdravého života, kterým vždy byly a stále jsou čistý vzduch, čistá voda a čisté přírodní potraviny ze
zdravé půdy.

Velký nýtovaný most, který je hlavní spojnicí
mezi centrem města a školami (gymnázium, Masarykova ZŠ), projde zásadní rekonstrukcí. Jedná
se o historickou technickou památku z roku 1901
a v současné době čeká město Polička na vyjádření žádosti o jeho zařazení mezi kulturní památky
ČR. Poté bude moci město žádat o dotaci na jeho
opravu v rámci Programu regenerace. Předpokládané náklady na celkovou rekonstrukci mostu
jsou ve výši 7 mil. Kč.
Druhá oprava se týká lávky u dětského hřiště
v parku. I zde je však oprava zásadní, protože po
dobu rekonstrukce hlavního velkého mostu budou moci chodci přecházet Synský rybník právě
díky této lávce. Lávka by měla být úplně nová
a předpokládané náklady jsou ve výši 2 mil. Kč.
Dle předběžných plánů by opravy mostů měly
začít výše zmíněnou lávkou.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Jaroslav Martinů, starosta

Programy podpory se vyhlašují v těchto oblastech: viz tabulka.
V 1. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 18. 1. do 18. 2. 2019. V 2. kole se žádost
o programovou dotaci předkládá od 15. 7. do
9. 8. 2019. Termín pro podávání žádostí na odměny sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů je
od 1. 11. do 15. 11. 2019.
Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostem, režimu projednávání
a schvalování, stejně jako k podmínkám 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

Program podpory

Návrh na přidělení dotace podává

Výchova a vzdělávání

Výbor pro výchovu a vzdělávání

Sport

Komise sportovní

Kultura

Komise kulturní

235 000

Oblast zdravotně sociální

Komise zdravotně sociální

308 000

-

308 000

159 000

-

159 000

80 000

-

Dítě a volný čas

Komise dítě a volný čas

Prevence kriminality

Komise pro prevenci kriminality

Ostatní veřejně prospěšné aktivity

Rada města Poličky

Celkem
Sport – odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů

Polička opraví
své mosty

Položme si otázku. Děláme dostatečná opatření
k zachování těchto nepostradatelných hodnot i pro
generace našich dětí a vnuků? Mám za to, že ne.
Naši krajinu po celá desetiletí ničíme neuváženou
činností a především úbytek vody začíná být velmi
znepokojující. K čemu nám bude veškerá moderní
technika dnešního vyspělého světa, pokud nám
dojde voda a půdu se vzduchem budeme mít zamořenou chemickými jedy a jedovatými zplodinami?
Věřme, že stále ještě není pozdě a včas dojdeme
k poznání a shodě, jak začít naše chyby napravovat.
Vážení a milí spoluobčané, přejme si, aby rok 2019
byl z pozice našeho města opět úspěšný. Přejme si,
ať naše společná vůle není oslabovaná zbytečným
politickým hašteřením a marněním sil. Přejme si,
aby naše vláda a zákonodárné sbory místo populistického a nezodpovědného jednání posílily státnické rozhodování, které zohledňuje nejen momentální
voličskou přízeň, ale vidí a řeší i věci budoucnosti.
Přeji Vám všem hodně životního štěstí, zdraví
a vzájemného porozumění.

Zásady poskytování dotací z rozpočtu
města Poličky v roce 2019
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na svém
zasedání dne 13. prosince 2018 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce 2019.
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2019 navržena částka 2 300 000 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 400 000 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.
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1. kolo
110 000
1 137 000

174 000
2 203 000

Komise sportovní

2. kolo
24 000
20 000

53 000

Celkem Kč
134 000
1 137 000
255 000

Rozloučení
šéfredaktora
Vážení čtenáři,
právě listujete posledním číslem Jitřenky, které vzniklo pod mým vedením. Život je nekonečná
změna, a tak jsem poslechl volání, které ve mně
zrálo již delší dobu.
Jitřenka byla součástí mého života takřka 15 let,
během kterých jsem pro vás připravil 175 čísel,
přečetl 27 000 e-mailů a uložil do počítače více
než 40 000 souborů, které zabírají takřka 30 GB
dat. Počet telefonátů už nezjistím.
Každým číslem jsem potěšil i naštval mnoho
lidí. Často jsem přemýšlel, jestli ta práce má smysl, a stále zjišťoval, že má. Jen mě to prostě táhne
jinam.
Každý projekt potřebuje občas nový impuls.
Jako člen výběrové komise jsem přesvědčen, že
nová šéfredaktorka Markéta Kutilová jím jistě
bude. Přeji jí, aby dokázala zachovat nestrannost,
přinesla nové impulsy, udržela pozornost při
nekončícím čtení během uzávěrky a klid během
emotivních telefonátů, pečlivost při zálohování
dat, pohodu v tiskárně při sazbě a bystré oko při
závěrečné korektuře.
E-mail pro zasílání příspěvků se nemění
– jitrenkapolicka@seznam.cz, telefon od ledna je
773 606 718.

80 000
227 000

97 000 2 300 000
400 000
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Závěrem chci poděkovat všem, které jsem na té
dlouhé cestě potkal, speciálně členům redakční
rady minulým i současným. Celou tu dobu tam
působili Adolf Klein a Ladislav Vrabec a za to jim
patří veliký dík. Speciální poděkování patří Jardovi Dvořákovi z Tiskárny Polička, který drtivou
většinu těch 175 Jitřenek vysázel.
Ivo Janeček,
bývalý šéfredaktor
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Rozsvícení
vánočního stromu

Empírové malby na hradě
budou jako nové

Předvánoční atmosféra se nesla v sobotu 1. prosince v Poličce celým Palackého náměstím. Atmosféru nejkrásnějších svátků v roce umocňoval také
lehký sněhový poprašek. Na náměstí u barokní
radnice bylo k dispozici několik stánků, ze kterých
například vonělo svařené víno nebo punč. Lidé si
také pochutnávali na dobrém jídle a ve stáncích
nechyběly ani vánoční dekorace. Na pódiu nejprve
vystoupila skupina Apetitt, která do svého repertoáru zařadila i několik koled. Příjemné bylo také
vystoupení dětí z mateřské školy Luční. Obyvatele
města přivítal i starosta Jaroslav Martinů, který
za pomoci Ježíška rozsvítil vánoční strom. Program pokračoval vystoupením pěveckému sboru
Juliettes ze zdejšího gymnázia. Několik desítek
lidí si sobotní odpoledne a podvečer ve městě
opravdu užívalo.
text a foto: Stanislav Sáňka

Svojanov – Dva stropy v hradním paláci jsou
zrenovované. Obnova empírových maleb bude pokračovat i v příštím roce.
V současné době byla dokončena první etapa
restaurování nástropních maleb v prvním patře
empírového paláce. V letošním roce nechal hrad
Svojanov zrestaurovat malby v dámském pokoji
a v dámské ložnici. „Empírové malby jsou jedním
z nejcennějších prvků umělecké výzdoby hradu,“
upozornil Miloš Dempír, kastelán hradu. V průběhu desetiletí došlo k jejich poškození různými
vlivy. Znečistil je nejen prach, ale také vlivem zatékání přes starou střešní krytinu v době, než byla
opravená střecha, popraskaly. Místy se omítka
olupuje, proto si malby vyžádaly komplexní restaurátorský zásah.
Vzhledem k výši investice a časové náročnosti
jsou restaurátorské práce rozdělené celkem do tří
etap. Podle kastelána restaurátorky plochy stropů nejprve očistily. Odchlíplou omítku zafixovaly.
Hluboké praskliny otevřely, vyčistily a zatmelily,
poté barevně doretušovaly.
Stropy nechal vymalovat poslední soukromý
majitel Svojanova František Antonín Haasche,
který působil v Badenu u Vídně. Jeho ženě Carolině se stýskalo po rodném Zámrsku, a tak Antonín
jako letní sídlo zakoupil v roce 1879 hrad Svojanov,

který od Zámrsku nebyl příliš vzdálený. Carolině
se ale v prostředí starého hradu nelíbilo. Antonín
proto nechal pokoje prvního patra vyzdobit empírovými malbami, podobným těm, jakými byl vyzdobený zámek v Zámrsku.
Restaurování unikátních stropních maleb zajistil majitel hradu – město Polička za finanční podpory Pardubického kraje. Zrestaurované malby si
budou moci návštěvníci hradu prohlédnout v jarních měsících roku 2019.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Z Pirátského deníku
Vánoční setkání
v dětském
domově
V pátek 14. prosince se starosta města Jaroslav
Martinů tradičně setkal s dětmi a pracovníky Dětského domova v Poličce. Podvečer patřil samozřejmě nadělování dárků, ale také povídání a soutěži
o nejlepší vánoční cukroví. Jaký tým ze tří vyhrál
soutěž a byl nejlepší? Pan starosta s pomocí „Ježíška“ rozhodl, vítězem se stala všechna tři družstva vánočních cukrářů.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

V polovině prosince se uskutečnilo první jednání poličského zastupitelstva, které bylo přenášeno online! Téměř dvě stovky lidí využilo
této příležitosti a zhlédlo alespoň část jednání,
které jsme bez jakýchkoliv nákladů pro město
přenášeli živě přes Facebook. Přenos měl sice
své technické nedostatky, ale pracujeme na tom,
abychom příští jednání, které proběhne na konci
února, zpřístupnili ve vyšší kvalitě.
Dokazujeme tak, že hned od začátku se snažíme plnit naše předvolební sliby. Práci pro rozvoj města myslíme vážně a opravdu chceme být
platní členové poličského zastupitelstva, kteří
mají názor. Snažíme se vznášet konstruktivní
připomínky a náměty, jsme slyšet a máme své
zástupce ve výborech a komisích města a městských částí.

Za úspěch považujeme také to, že jsme dokázali
přesvědčit koalici, aby podpořila architektu Jitku Bidlovou do funkce určeného zastupitele pro
územní plánování. Zastupitel zastávající tento
post má za úkol soustavně sledovat a aktivně se
zapojovat do plánování, projednávání a schvalování změn v územně plánovacích dokumentech.
Ty představují jeden ze strategických pilířů v rozvoji městského veřejného prostoru a my jsme
přesvědčeni, že Jitka využije svoji odbornost ve
prospěch našeho města.
Do nového roku vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a celoroční pocit spokojenosti. Doufáme,
že město Polička bude dobrým partnerem všem
svým občanům a že se nám zde bude společně dobře žít. Na setkávání a diskuzi s vámi se i v novém
roce těší
poličští Piráti.

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.

Uzávěrka

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.

www.policka.org/jitrenka

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.

příštího čísla Jitřenky
20. ledna
Nové tel. číslo do redakce:
773 606 718
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Vydařený adventní zájezd
Kuks, betlém Třebechovice,
kým betlémem. Na náměstí před muzeem probíhal
Hradec Králové
Kateřinský jarmark, který byl v porovnání s trhem
Na sobotu 24. listopadu 2018 jsme s Ing. Naďou
v Kuksu menší. Po prohlídce betlémů jsme přejeli
Šauerovou, zástupkyní města Poličky ve spolku
do Hradce Králové. Zde nás čekalo krátké přivítání
„Česká isnpirace“, připravili poslední zájezd seriálu
a hned následovala panoramatická okružní jízda po
jednodenních poznávacích zájezdů. Při nich jsme
tomto krajském městě. Při ní nás průvodkyně Aničpostupně navštívili členská města Třeboň, Jind- ka seznámila s hlavními památkami a zajímavostmi
řichův Hradec, Kutná Hora, Telč, Český Krumlov
tohoto téměř stotisícového města. Na pěší prohlídku
(není aktivní člen), Cheb, Hradec Králové. Zájezdy
nebylo vhodné počasí, a tak jsme se přesunuli do noto byly velice příjemné a zajímavé. Zástupci navští- vého informačního centra na Eliščině nábřeží. Zde
veného města nás vždy ve městě přivítali a poskyt- jsme si při promítání několika různých filmů všechli drobná, příjemná zvýhodnění většinou formou
ny atraktivity města v teplých prostorách zopakovali.
vstupného a průvodců zdarma a také různých pro- Čas nám zbyl i na předvánoční nákupy. K tomu jsme
pagačních materiálů.
na doporučení průvodkyně zvolili obchodní centStejně tomu bylo i při tomto zájezdu. Nejdříve
rum Futurum na Brněnské ulici. Cestou domů jsme
jsme zajeli do městečka Kuks nedaleko Jaroměře, se shodli, že i přes občasné výkyvy počasí byl zájezd
kde jsme si prohlédli perlu českého baroka „Hospital
zdařilý a programově bohatý.
Kuks“. Celý areál je po rozsáhlé rekonstrukci (2010–
I když seriál zájezdů po městech České inspirace
2015), realizované z dotací EU (cca 440 mil. Kč)
skončil, jsem si jistý, že vzhledem k atraktivitě a obv rámci projektu „Kuks – Granátové jablko“. Graná- líbenosti těchto měst se alespoň do některých brzy
tové jablko bylo ve znaku bývalých správců hospita- zase podíváme. V příštím roce zahájíme další kolo
lu. Po rekonstrukci je tato památka plně využívána
jednodenních zájezdů a při nich budeme postupně
a má jednu z největších návštěvností v ČR. Prostory, navštěvovat „Královská věnná města“. Do tohoto
mimo prohlídkové okruhy, jsou využívány jako vý- sdružení patří kromě Poličky také Mělník, Nový
uková centra zaměřená na zpracování bylin. V za- Bydžov, Jaroměř, Chrudim, Hradec Králové, Dvůr
hradě za hospitalem je 114 bylinkových záhonů. Po
Králové nad Labem, Trutnov, Vysoké Mýto. Takže
prohlídce jsme ještě zůstali v areálu, a protože chví- se jistě máme zase na co těšit. O příštím zájezdu vás
lemi mírně poprchalo, přišlo vhod občerstvení ve
budeme v Jitřence informovat. Ale sledujte také naformě teplého punče, vína či medoviny. Ten den se
bídky v informačním centru na náměstí a v CK KOtotiž v areálu konaly adventní trhy, kde se v cca 150 -TOUR na Riegrově ulici.
stáncích nabízelo vše, co k takovému trhu patří.
Dalším naším cílem bylo Třebechovické muzeum
Ladislav Cacek, IC Polička
betlémů s nejznámějším Proboštovým mechanicwww.ic.policka.org

Náš Martinů a 100 let republiky
Spolek Náš Martinů oslavil
100. výročí vzniku republiky hned
čtyřmi akcemi. Už 27. září, v předvečer svátku sv. Václava, jsme přivítali mužský pěvecký sbor Vocatus
Ecumenicus pod taktovkou sbormistra Oldřicha
Růžičky. Sbor byl založen v roce 2006 a navazuje na
tradici amatérských pěveckých sborů, které zde na
pomezí Čech a Moravy vždy působily. Věnuje se pěstování sborové činnosti v duchu vlasteneckých tradic
a tomu odpovídá i výběr repertoáru. Pro koncert si
sbor připravil skladby českých a slovenských autorů,
moravské i české lidové písně, nechyběla ani trocha
swingu. Koncert provázel slovem Tomáš Jirků. Večer
proběhl v opravdu příjemné vlastenecké atmosféře.
Dalším koncertem věnovaným 100. výročí byl
koncert pro housle a klavír Petra Macečka a Pavla
Voráčka. 8. listopadu se audiosál CBM rozezněl komorními skladbami Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Houslista Petr Maceček působil jako
koncertní mistr mnoha komorních těles, s nimiž
vystupoval ve významných koncertních sálech po
celé Evropě, Jižní Americe, Spojených státech a Asii.
V současnosti se věnuje pedagogické činnosti a zároveň se vrátil k sólové koncertní kariéře. Jedním
z jeho nejvýznamnějších komorních partnerů je klavírista Petr Voráček. Ten za své interpretační umění

získal mnohá mezinárodní ocenění a podobně jako
jeho kolega se představil posluchačům nejen v České
republice, ale také v řadě dalších zemí, kromě evropských např. i v Číně nebo v Sýrii. Je organizátorem
koncertů k výročí narození Bohuslava Martinů, během nichž provedl velkou část komorních děl tohoto
autora. Spolu s Petrem Macečkem nyní připravují
kompletní cyklus skladeb B. Martinů pro housle
a klavír. Poličští návštěvníci mohli při nádherném
koncertu slyšet Sonátu č. 2 a Sonatinu B. Martinů
a Romantické kusy a Sonatinu A. Dvořáka.
Ještě před koncem listopadu proběhlo třetí setkání k výročí republiky. Přivítali jsme uměleckou
skupinu Ostravská bandaska, která nás ve svém
originálním komentovaném pásmu „Z monarchie
do republiky na křídlech hudby a poezie“ provedla
obdobím vzniku prvního československého státu.
Viktor Velek, vedoucí katedry teorie a dějin umění
na Ostravské univerzitě, který pásmo provázel slovem, vyprávěl vážně i nevážně o velké válce, legionářích, T. G. Masarykovi, budování republiky a všem
možném kolem roku 1918. Nechyběly zajímavosti
o skladbách a písních, které tyto dějinné události
doprovázely, včetně různých verzí státní hymny
vzniklých z lidové tvořivosti. Pásmo provázely ukázky výtvarného zpracování notového materiálu a především živé provedení všech hudebních ukázek (zpěv
za doprovodu houslí a klavíru).
Poslední výroční akcí byla přednáška „Bohuslav
Martinů a rok 1918“, kterou již tradičně připravil
předseda našeho spolku Jaroslav Novotný. Jejím
ústředním tématem byla vlastenecká kantáta Česká
rapsodie, napsaná mladým Martinů v polovině roku
1918, jež mu v nelehkých kompozičních počátcích
umožnila nejen výrazným způsobem přispět k oslavám čerstvě nabyté národní svobody, ale také vstoupit do povědomí širší hudební veřejnosti.
Přejeme všem našim příznivcům šťastné vykročení do roku 2019, v němž se budeme i nadále těšit na
společná setkávání s hudbou a životními osudy slavného poličského rodáka, našeho Martinů.
S. Mohelníková
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Místní poplatky
v roce 2019
V našem městě jsou již dlouhodobě zavedeny
obecně závaznými vyhláškami tyto místní poplatky: poplatek ze psů, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek za komunální odpad“), poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
měst.
Poplatek ze psů je splatný 31. března 2019 a sazba zůstává stejná jako v minulých letech.
U poplatku za komunální odpad dochází ke
zvýšení sazby za osobu nebo objekt bez trvalého
pobytu na 600 Kč/rok. Splatnost je 30. června 2019. Poplatek je vybírán na základě obecně
závazné vyhlášky města Poličky č. 3/2018, kterou vydalo zastupitelstvo města dne 13. prosince 2018.
Složenky na úhradu obou poplatků budou rozesílány na přelomu měsíce února a března. Platby
lze provádět bezhotovostně převodem na účet
města, dále hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MěÚ Polička, na pobočkách České pošty, s. p. nebo na dalších místech určených
k přijímání plateb složenkou.
Poplatky můžete platit během ledna a února
i bez složenky, nejdříve však od 7. ledna 2019,
v příjmové pokladně městského úřadu. Pokladní
hodiny jsou PO a ST 8.00–11.30, 12.30–16.30; ÚT
a ČT 8.00–11.30, 12.30–14.00; PÁ 8.00–11. 00.
Sazby i splatnosti ostatních místních poplatků
jsou uvedeny v jednotlivých obecně závazných
vyhláškách, lze je vyhledat na internetových
stránkách www.policka.org. Upozorňujeme na
ohlašovací povinnost, která z jednotlivých obecně
závazných vyhlášek vyplývá.
odbor finanční a plánovací

Platby za nájem
pozemků
Nájemce městských pozemků (zahrádek) upozorňujeme, že v lednu 2019 je splatný nájem za
rok 2018. Úhradu lze provést hotově nebo platební kartou v příjmové pokladně MěÚ Polička,
případně bezhotovostně na účet města Poličky
č. 19-1283399369/0800 pod variabilním symbolem uvedeným v nájemní smlouvě.
odbor správy majetku

Rekonstrukce
budovy úřadu
Budova Městského úřadu v Poličce má nejen
novou fasádu, ale i nové sociální zázemí pro veřejnost, které je bezbariérové.
Celková rekonstrukce budovy úřadu na Palackého náměstí odstartovala v září 2017. Opravy
probíhaly za plného provozu úřadu po celý rok.
Nyní má budova i nové zateplení směrem do dvora, zároveň bylo upraveno celé prostranství dvora včetně nové kanalizace, došlo k výměně oken
a také ke kompletní rekonstrukci zastaralého
topného systému.
Celkové náklady jsou ve výši 10,5 mil. Kč, město Polička čerpalo na tuto rozsáhlou rekonstrukci
dotaci ve výši 2 mil. Kč.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Z Rady města Poličky
Usnesení přijatá na 21. schůzi Rady
města Poličky konané dne 19. 11. 2018
RM pověřuje starostu města pana Jaroslava
Martinů k zastupování města Poličky ve valné
hromadě svazku obcí Kraj Smetany a Martinů
a Česká inspirace dle důvodové zprávy.
RM pověřuje místostarostu města pana Pavla
Štefku k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku obcí Královská věnná města, Mikroregion Poličsko, Českomoravské pomezí, MAS
Poličsko z. s. a ve Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska dle důvodové zprávy.
RM pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou k zastupování města Poličky ve valné hromadě svazku
obcí Královská věnná města dle důvodové zprávy.
RM pověřuje členy zastupitelstva města
RNDr. Ladislava Scheiba a paní Marii Kučerovou přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství a prováděním sňatečných
obřadů s účinností od 20. 11. 2018 dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo se společností AGILE, spol. s r. o., se sídlem
Ústí nad Orlicí, na akci „I. etapa infrastruktury
lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM jmenuje další členy komise pro otvírání
obálek a hodnocení nabídek pro zajištění služby
„Šéfredaktor Novin občanů města Poličky a okolí – Jitřenky“ – člena ZM Mgr. Jana Matouše
a Ing. Štěpánku Dvořákovou, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje prodloužení termínu „Výzvy
k předložení nabídek na poskytování služeb –
šéfredaktor Novin občanů města Polička a okolí –
„Jitřenka“ do 10. 12. 2018.
RM bere na vědomí rezignaci Aleny Báčové na
funkci ředitelky Tylova domu k datu 31. 8. 2019
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr zpracování Ročenky města Poličky za rok 2018 a Kontaktníku. Zpracováním pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou dle důvodové zprávy.
RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu Ročenky 2018 a Kontaktníku u firmy Tiskárna Polička Brno, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle
§ 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník na „Zpevněné plochy a příjezd
ke garáži budovy odboru lesního hospodářství,
Pomezí 351, 569 71“ s firmou E-STAF, s. r. o., se
sídlem Praha 9 – Libeň, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí informace o zajištění náhradního prostoru městské knihovny.
RM ukládá řediteli městské knihovny, v souvislosti s předpokládaným navýšením ceny výtahu,
předložit návrh možných úspor při realizaci projektu „Centrum technického vzdělávání Polička“
(osazení kulatými okny apod.).
RM zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise
• stavební a životního prostředí
• zdravotně-sociální
• kulturní
• pro zahraničí a cestovní ruch
• sportovní
• pro prevenci kriminality
• bytovou
• dítě a volný čas
• dopravní a bezpečnostní
• pro občanské záležitosti.
RM vyzývá volební strany zastoupené v zastupitelstvu města k předložení návrhů na personální složení komisí v termínu do 10. 12. 2018 na
sekretariát starosty.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku „Realizace úspor energie – ZUŠ Bohuslava Martinů Polička“ (1. část veřejné zakázky) s dodavatelem ISOTEP, s. r. o., se
sídlem Ústí nad Orlicí, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje přidělení realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce koupelny č. 505 v DPS Polička“
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firmě Bohumír Bárta, se sídlem Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Ing. arch. Karlem Bidlem, se sídlem Zlín, na
výkon funkce autorského dozoru na akci „Stavba
bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lokality Bezručova
v Poličce“, dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 22. schůzi Rady
města Poličky konané dne 3. 12. 2018
RM pověřuje MUDr. Jiřího Tomana k zastupování města Poličky na jednáních členské schůze
SO AZASS s účinností od 3. 12. 2018
RM schvaluje přílohu č. 7 smlouvy o dílo s Tiskárnou Polička, s. r. o., Brno ze dne 25. 11. 2013,
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 2
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
města Poličky č. 001/2018 mezi městem Poličkou
a společností T. E. S., s. r. o., Polička, na provoz
zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště
a ubytovny, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit rozdělení finančních prostředků určených na odměňování sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů za rok
2018 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové smlouvy schválené ZM
dne 7. 12. 2017 usnesením č. 5, dle přiloženého
seznamu.
RM bere na vědomí záležitost o schvalování
určeného zastupitele podle ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), na
nejbližším zasedání ZM, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Stavební úpravy hlavního mostu
v parku v Poličce a Stavební úpravy lávky v parku
v Poličce“ dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM ke schválení realizaci a financování akce „Rekonstrukce ul. Pálená, Fortna
a Štěpničná v Poličce“ dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM ke schválení aktualizaci
investičního záměru a podání žádosti o dotaci na
realizaci akce „Stavební úpravy objektu č. p. 374,
ul. Hegerova v Poličce za vzniku bytových jednotek“ pro účely sociálního bydlení v rámci plánované výzvy č. 73 (sociální bydlení) Integrovaného
regionálního operačního programu, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
s Miroslavem Hledíkem, Radiměř, na dodávku
kuchyňských linek do nájemních bytů v bytovém
domě v lok. Bezručova v Poličce, dle důvodové
zprávy.
RM bere na vědomí informaci o schvalování
pořízení změny č. 3 územního plánu města Poličky z vlastního podnětu zastupitelstva v souladu
s ustanovením § 44 písm. a) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řád v platném znění (stavební zákon), na nejbližším zasedání ZM, dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou
vyhlášku města Poličky č. 4/2018, o odchylném
vymezení doby nočního klidu, dle důvodové
zprávy.
RM pověřuje Ing. Naděždu Šauerovou k zastupování města Poličky ve výkonném výboru dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok 2019
a cenu stočného na rok 2019 ve výši 42,61 Kč/m 3,
tj. 49 Kč/m 3 vč. DPH dle důvodové zprávy.
RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od
obce Pomezí na rok 2019 ve výši 22,50 Kč bez
DPH/m 3, tj. 25,87 Kč vč. DPH a kalkulaci této
ceny dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2019
ve výši 35 Kč /m 3 vč. DPH dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit aktualizaci financování akce „Intenzifikace ČOV Polička z rozpoč-

tu města Poličky v letech 2018–2019“ dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit „Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky
v roce 2019“ dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu
na rok 2019 takto:
a) Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok
2018 měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě
periodicky opakujících se smluvních plateb
a u mzdových výdajů v souladu s platnými platovými výměry a právními předpisy.
Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace
budou čerpány ve výši uvedené v důvodové
zprávě.
b) 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 2019 do
výše 500 tis. Kč u jednotlivé akce. Na výkup
pozemků do výše 200 tis. Kč měsíčně.
c) Čerpání běžných a kapitálových výdajů u akcí,
které jsou financovány z dotačních titulů
v souladu s harmonogramem programu, projektu, případně s finančním plánem.
d) Čerpání běžných a kapitálových výdajů v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.
e) Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Městská knihovna Polička do výše 4 000 tis. Kč.
f) Čerpání Kontokorentu k běžnému účtu při
nedostatku finančních prostředků do celkové
výše 10 000 tis. Kč.
RM schvaluje záměr prodeje pozemků pro výstavbu rodinného domu v k. ú. Polička v lokalitě
„Bezručova III“ kupujícím dle důvodové zprávy:
• pozemek p. č. 6643/1 o výměře 738 m2;
• pozemek p. č. 6643/2 o výměře 735 m2;
• pozemek p. č. 6643/3 o výměře 731 m2;
• pozemek p. č. 6643/4 o výměře 698 m2;
• pozemek p. č. 6643/5 o výměře 701 m2;
• pozemek p. č. 6643/6 o výměře 700 m2;
• pozemek p. č. 6643/7 o výměře 700 m2;
• pozemek p. č. 6643/8 o výměře 733 m2;
• pozemek p. č. 6643/11 o výměře 769 m2;
• pozemek p. č. 6643/12 o výměře 712 m2;
• pozemek p. č. 6643/13 o výměře 710 m2;
• pozemek p. č. 6643/14 o výměře 710 m2;
• pozemek p. č. 6643/15 o výměře 713 m2;
• pozemek p. č. 6643/16 o výměře 741 m2;
• pozemek p. č. 6643/17 o výměře 983 m2;
• pozemek p. č. 6643/18 o výměře 1515 m2.
Kupní cena činí 1370 Kč/m2 včetně DPH v zákonné výši. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovité věci.
RM schvaluje uzavření dohody o zápočtu pohledávek a závazků vyplývající ze smlouvy o dílo
č. S8301117 uzavřené mezi městem Poličkou
a společností VAE, a. s., Ostrava, dle důvodové
zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 9/2018 dle důvodové zprávy.
RM projednala a doporučuje ZM schválit přijetí Kontokorentu k běžnému účtu č. 1283399369
vedeného u České spořitelny, a. s., Praha do výše
10,0 mil. Kč, platného od podpisu smlouvy do
19. 12. 2019, dle důvodové zprávy.
RM bere na vědomí protokol z veřejnosprávní
kontroly Střediska volného času Mozaika Polička.
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Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarosty.

Kalendář akcí
leden 2019

Tylův dům v Poličce – pokračovací zájmové
kroužky 2. pololetí školního roku 2018/2019:

Kino v Tylově domě
středa 2. ledna v 18.00 h.
Mary Poppins se vrací
rodinný muzikál, USA, 130 minut, dabing,
přístupný, vstupné 130 Kč
Pohádkový muzikál Mary Poppins se vrací
natočil Rob Marshall, režisér oscarového
Chicaga nebo čtvrté části série Piráti z Karibiku.
pondělí 7. ledna v 19.00 h.
Znovu ve hře
komedie/romantický, USA, 98 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Nikdy není pozdě začít znovu. Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za štěstím.
středa 9. ledna v 19.00 h.
Beautiful Boy
drama/životopisný, USA, 112 minut, titulky, přístupný od 12 let
Osmnáctiletý Nic má na první pohled vše –
skvělou rodinu, krásu, talent a přijetí na
univerzitu v kapse. Přesto je v jeho životě
trhlina, kterou vyplňuje drogami.
neděle 13. ledna v 18.00 h.
Sněhová královna: V zemi zrcadel
animovaný/dobrodružný/rodinný, Rusko,
80 minut, dabing, přístupný, vstupné
130 Kč
Ve svém novém dobrodružství se Gerda
bude opět moci spolehnout na pomoc
trollích kamarádů a jejich krále Arroga
a také na doprovod statečného mladíka
Rollana.
pondělí 14. ledna v 19.00 h.
Robin Hood
akční/dobrodružný, USA, 117 minut, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací
z křižáckých výprav, aby společně se svým
maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě.
pondělí 21. ledna v 19.00 h.
Cena za štěstí
drama/komedie, ČR, 95 minut, přístupný
od 12 let, vstupné 120 Kč
Kdo platí za naše chyby? Obyčejné lidské
štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat
a co mu obětovat?

Zájmové
kroužky v TD

středa 23. ledna v 18.00 h.
Raubíř Ralf a internet
animovaný, USA, 113 minut, dabing, přístupný
Walt Disney Animation Studios uvádí akcí
nabité dobrodružství. Známý videoherní
záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové
síti.
pondělí 28. ledna v 8.15 a 10.00 h.
Čertí brko
Pohádka, ČR, 99 minut, přístupný, vstupné 50 Kč – školní představení
Láska prochází i peklem. Nová česká pohádka.
pondělí 28. ledna v 19.00 h.
Skleněný
drama/mysteriózní/sci-fi, USA, titulky,
přístupný od 12 let
Nový thriller inspirovaný komiksem, spojuje tak dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený a Rozpolcený.
Z obou filmů se vracejí herecké hvězdy
Bruce Willis, Samuel L. Jackson a James
McAvoy.
středa 30. ledna v 8.15 a 10.00 h.
Mary Poppins se vrací
rodinný muzikál, USA, 130 minut, dabing,
přístupný, školní představení
Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně (v období,
ve kterém se odehrávají i původní knihy)
a předlohou mu bylo dalších sedm knih od
P. L. Traversové.
středa 30. ledna v 18.00 h.
Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět
animovaná komedie, USA, 90 minut, dabing, přístupný
Lední medvěd Norm si na zimní spánek
vůbec nepotrpí. Právě naopak. Když se
venku ochladí, začíná pro něj a pro celou
partu kamarádů ze severu ta pravá sezóna
plná dobrodružství a zábavy.
Více informací o jednotlivých akcích na www.
tyluvdum.cz. Předprodej vstupenek v Informačním centru Polička (tel. 461 724 326) a hodinu
před začátkem akce v pokladně Tylova domu
(468 000 540).

• Fit jóga – pro ženy i muže od 16 let, lektorka:
Jana Divoká. Pondělí 17.30–19.00 hod., začátek 11. února, cena 900 Kč, jarní kurz – 15 lekcí á 90 min. Cvičení Fit jógy je zaměřeno na
protažení a posílení svalů celého těla.
• Cvičení rodičů s dětmi – začátečníci – 1,5
až 2,5 let – dopolední cvičení, lektorka:
MgA. Hana Malíková
pondělí 9.00–10.00 hod., začátek 18. února,
cena 560 Kč, jarní kurz – 14 lekcí
úterý 9.00–10.00 hod., začátek 26. února, cena
520 Kč, jarní kurz – 13 lekcí
• Cvičení rodičů s dětmi – pokročilí – 2,5 až
3 roky – dopolední cvičení, lektorka: MgA. Hana
Malíková, úterý 10.00–11.00 hod., začátek
26. února, cena 520 Kč, jarní kurz – 13 lekcí
Kroužky cvičení rodičů s dětmi jsou zaměřeny
na pohybové hry na říkadla a písničky, obsahují
posilovací a relaxační část, která je vedena formou her. Kroužek pro pokročilé je určen dětem,
které již chodily, ale samozřejmě se mohou hlásit i noví zájemci.
• Cvičení pro zdraví a krásu – pro ženy a dívky od 16 let, lektorka: Dagmar Melšová,
úterý 17.30–18.30 hod., začátek 12. února,
cena 440 Kč, jarní kurz – 11 lekcí
středa 17.30–18.30 hod., začátek 13. února,
cena 400 Kč, jarní kurz – 10 lekcí
Kroužek je určen dívkám a ženám, které budou využíváním různých stylů posilovat celé tělo.
• Zdravotní cvičení pro každého – pro ženy
a muže od 15 let, lektorka: Jana Suchá, středa
18.45–19.45 hod., začátek 20. února,
cena 480 Kč, jarní kurz – 12 lekcí
Cvičení je zaměřeno na správné držení těla,
udržení tělesné kondice, protažení a posílení
problémových partií, zpevnění svalstva, odstranění svalových dysbalancí, stresu a únavy. Přináší celkové zklidnění.
Otevření jednotlivých kroužků je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Podmínky pro přihlášení:
• Noví zájemci se mohou přihlásit v Tylově
domě od 21. do 24. 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

Tylův dům
chlapi nebrečí“ pookřeje nejedno ženské srdce. Vstupné: 270, 300, 330 Kč

sobota 5. ledna v 19.00 h.
Spirituál kvintet & Dagmar Pecková
Ojedinělý projekt – světově známá mezzosopranistka a operní pěvkyně Dagmar Pecková
se představí jako host v netradičním postavení. Koncert je vyprodán.

pátek 18. ledna
Ples – Gymnázium Polička
pronájem

středa 16. ledna v 10.00 h.
Svět kolem nás
pronájem

úterý 22. ledna
Nejúspěšnější sportovec 2018 regionu
Svitavsko

středa 16. ledna v 19.00 h.
Jakub Smolík & kapela
Při poslechu hitů jako „Až se ti jednou bude
zdát“, „Ave Maria“, „Jen blázen žárlí“ či „Prý

pátek 25. ledna
Ples – SOŠ a SOU Polička
pronájem

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

Úřední hodiny:
pondělí a středa
8.00 až 17.00 hod.
úterý a čtvrtek
8.00 až 15.30 hod.
polední přestávka 11.30 až 12.00 hod.

5

Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

Program Centra Bohuslava Martinů

Bystré
25. 1. – Hasičský ples
od 20.00 hod. v Sokolovně.
K tanci a poslechu zahraje
skupina Prorock, zajištěno je
občerstvení a bohatá tombola.
Dolní Újezd
5. 1. – Tříkrálový farní ples, v sokolovně, hraje
Combo 2, vstupné 80 Kč.
12. 1. – Sokolský ples, v sokolovně od 19.30 h. hraje
VEPŘO – KNEDLO – ZELO, vstupné 100 Kč.
Litomyšl
17. 1. – Na stojáka live, od 20.00 h., hostinec
U Černého orla, Litomyšl. Jakub Žáček, Petr „Nasty“
Cerha, Dominik Heřman Lev. Vstupné 230 Kč (předprodej v IC Litomyšl)
18. 1. – Vojta Violinist – koncert, od 20.00 h.,
El lamíno café, Litomyšl, magická fúze hudebních
nástrojů ze tří kontinentů. Vstupné 180 Kč (předprodej v IC Litomyšl)
26. 1. – 5. Ples Akademie českého veteránismu,
od 19.00 h., Smetanův dům, Litomyšl. Hraje Lucky
Band z Hradce Králové, předtančení, módní přehlídky a půlnoční vystoupení, tombola. Vstupné 300 Kč
(předprodej na www.veteranklublitomysl.cz)
Lubná
19. 1. – Ples KDU-ČSL – hraje Combo 2, myslivecká kuchyně
26. 1. – Ples TJ Sebranice
Sebranice
11. 1. – Farní ples, od 20.00 hod. v kulturním domě,
hudba: MIX mini. Těšit se můžete na tradiční předtančení.
26. 1. – Dětský ples v cirkuse, od 16.00 do
19.00 hod. v kulturním domě, akce je pořádána SKM
Sebranice. Děti se mohou těšit na bohatou tombolu,
zábavné hry a soutěže v průběhu plesu, malování na
obličej, občerstvení, taneční vystoupeni a mnoho
dalšího.

Vernisáž:
rovník chodil, anděl létal, rybář se plavil na loďce?
Šárka Hrouzková – Výběr
Jestliže ano, pak budete mít možnost několik mez tvorby 2008–2018
chanismů sami vyzkoušet. Pan M. Sochor připravil
12. 1.–31. 3.
„stroječky“, které se uvádějí do pohybu kličkou a kteŠárka Hrouzková začala s vlast- ré slouží k tomu, aby návštěvník zkoumal tato jednoní tvorbou v 80. letech minulého
duchá technická řešení.
století. Je členkou Unie výtvarných umělců pardubického regionu a Klubu konPřipravujeme:
kretistů KK3. Vystudovala Filozofickou fakultu UniJeden den ve středověku
verzity Palackého v Olomouci, obor výtvarná teorie,
2. 2.–10. 4.
výchova a bohemistika.
Chtěli byste prožít jeden den ve středověku? Tak
Inspiraci k svým obrazům a materiálovým asam- se přijďte podívat na stejnojmennou výstavu. Čeká
blážím čerpá z okolní krajiny a neopomíná ani své
vás „den“ plný zajímavých aktivit od ranního oblékárodné Ostravsko. Dalším inspiračním zdrojem je ob- ní až po večerní modlitbu. Zjistíte mnohé zajímavosti
dobí baroka, především tvorba Santiniho, a poznat- z každodenního života a vyzkoušíte si své dovednosti
ky z cest do Číny, Tibetu a Latinské Ameriky. Mezi
v řemeslné a písařské dílně, při sestavování vitráže či
umělci ji inspirovali a inspirují Karel Malich, Václav
pečetění. Výstava bude přístupná od soboty 2. 2.
Boštík, Adriena Šimotová a Stanislav Kolíbal. V díZahájení výstavy proběhne ve středu
lech této autorky nalézáme hlubokou empatii k živé- 6. 2. ve 13.00 h v rámci programu Jarní
mu i neživému světu.
prázdniny v muzeu. Můžete se těšit na tvořiV současné době žije a tvoří v Dolním Újezdu u Po- vou dílnu a pohádku.
ličky, kde vede od roku 2000 úspěšné výtvarné studio pro žáky a studenty se zájmem o výtvarné umění.
Jarní prázdniny v muzeu
K výstavě je připraven speciální program, který
6. 2., 13.00–16.00 h
žáky zavede mezi obrazy a prostřednictvím tvořivé
Už máte plán na jarní prázdniny? Přijďte se poaktivity rozvine jejich témata.
dívat za námi! Pro děti bude připraven tvořivý proVernisáž výstavy se koná 12. ledna ve
gram spojený s výstavou Jeden den ve středověku.
14.00 h. ve výstavních sálech Centra.
Odpoledne zakončíme pohádkou.
Výstavy:
Dřevěné a mechanické betlémy
24. listopadu 2018 – 13. ledna 2019
Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové.
Vybrali jsme jen betlémy dřevěné. Uvidíte figurky jak pestře malované, tak v přírodních odstínech,
u nichž vynikne struktura dřevin. Betlémy budou
různého stáří a velikosti i z různých míst.
V rodině Sochorových jsou pokračovateli betlemářské tradice otec Martin a syn Jakub. Spolu opatrují a opravují starší jesličky rodinné i zakoupené
a vytvářejí betlémy nové, mnohé z nich jako mechanické. Některé exponáty tak před vámi doslova ožijí.
Zajímá vás, jak se uvádějí jednotlivé figurky do
pohybu? Kolik součástek je potřeba k tomu, aby da-

Poličský masopust
2. 3., 13.00–17.00 h
Srdečně zveme všechny na masopustní veselici
pod taktovkou poličských divadelníků a muzejníků.
Těšit se můžete na vše, co k masopustu patří včetně tradičního průvodu masek. V areálu muzea bude
připraveno plno masopustních pochoutek a zábavné
aktivity pro děti.

200 let ochotnického divadla v Poličce
Rok 2019 je pro poličské ochotníky rokem dvoustého výročí od
sehrání první divadelní hry. Jen
tak mimochodem – sedm let po
Praze a o dvacet let dříve než
v Litomyšli.
Toto velké výročí bychom rádi
oslavili každý měsíc akcí, ve které můžeme zhlédnout ty, kteří tvoří v Poličce, stejně jako ty, kteří
jsou roztroušeni ve světě a podílejí se na kulturním dění v Čechách.
Nabízíme předběžné divadelní menu pro rok
2019, na které jste srdečně zváni.
leden
• 17. 1. POPRASKD v Praze, divadlo Na Prádle,
Malá Strana
• 26. 1. Talentovaný pan Ridley, Michal Moravec a spolužáci z brněnské konzervatoře, Divadelní klub
únor
• 23. 2. Poličská dvoustovka – vystoupení poličských kapel ze zkušebny a nejen z ní
březen
• 2. 3. Masopust na náměstí (spolu s CBM)
• 26.–31. 3. Momentum festival mladého divadla
duben
• v jednání
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květen
• vystoupení poličské ochotnické Divadelní
školy
červen
• 22. 6. Divoháj, noční procházka Libohájem
zaplněným ochotníky
prázdniny
• kočování mladších a starších
• vystoupení na festivalu 555
září
• Věříme, že Radim Vizváry vystoupí v rámci
Mime Festu.
říjen
• ochotníci ve Velkém sále Tylova domu – Variace na Švandu dudáka
• vernisáž výstavy o poličských ochotnících
(spolu s CBM)
listopad
• pohádkové představení pro děti
• Starci na chmelu v režii Michala Moravce
prosinec
• vánoční divadla v klubu
Věříme, že v Poličce uvidíme také Šárku Opršálovou a představení Aničky Petržálkové a Lenky
Odvárkové.
P. Erbes st.

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Sobota 5. 1. v 15.00 hod.
XV. ročník novoročního turnaje
a V. ročník memoriálu Jaroslava Sokola
v křížovém Mariáši
Vstupné 250 Kč
Neděle 6. 1. v 18.00 hod.
Filmový klub – Muž jménem Ove
Drama, komedie Švédsko 2015
Devětapadesátiletý Ove je umíněný a svárlivý muž, který věčně terorizuje své okolí,
dokud mu do života nevstoupí rodina imigrantů. Dojemná tragikomedie o stárnutí nazvaná Muž jménem Ove je filmovou
adaptací stejnojmenného knižního bestselleru švédského spisovatele Fredrika
Backmana.
Vstupné 50 Kč
Středa 16. 1. v 18.00 hod.
Za hipíky a budhisty do Himaláje
Cestovatelská přednáška Sebastiana Praxe
Vstupné dobrovolné
Pátek 18. 1. ve 21.00 hod.
Not So Free Jam
Ka_myl’s electronic trip / Saitan @ Ajdam
electro_soul project / Wild Music Walkers
live band: blues – rock – jazz & funk., bicí
= Jiří Weinhold, klávesy Jan Petrnoušek,
basa Dan Fojtík, kytara Erik Witz / MC
Gold turntable session + Patrik Chawo
beatbox lesson / Dj Mescaline goa progressive psytrance set. / + open mic for living
dead
Vstupné 70 Kč
Sobota 19. 1. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání
Martin Brunner (flétny) a Jaroslav Šindler
(kytara)
Vstupné 130 Kč/80 KčS
Neděle 20. 1. v 18.00 hod.
Filmový klub – Viva
Drama, Kuba/Irsko 2015
Mladý Jesus pracuje jako kadeřník v nočním travesty klubu v Havaně a sní o tom, že
se jednou stane hvězdou. Díky svému učiteli se mu podaří udělat konkurz a dostane
první šanci na pódiu, pak se ale zjeví jeho
léta nepřítomný otec – bývalý boxer, dnes
agresivní alkoholik – a všechny Jesusovy
naděje zmaří. Jejich vzájemné představy
o životě nemůžou být rozdílnější a tvrdě se
střetnou. Jen pozvolna nacházejí otec a syn
vhled do světa toho druhého. Citlivý příběh
o hledání vlastní identity a touze po rodině
vyniká zejména výkonem Héctora Mediny
v hlavní roli.
Vstupné 50 Kč
Pátek 25. 1. ve 20.00 hod.
Setkání s kapelou Markant
Legendární pardubická formace po čase
v Poličce.
Vstupné 90 Kč
Sobota 26. 1. v 19.00 hod
Talentovaný pan Ripley
První divadelní představení v rámci oslav
200 let divadelnictví v poličce. Strhující
příběh talentovaného Toma Ripleyho, který touží po bohatství a především uznání
a pro dosažení svého cíle je schopen hrát tu
nejriskantnější hru. Kam až může tato hra
po jiném životě vést? Existují pak nějaké

hranice? Psychologické drama americké
spisovatelky Patricie Highsmithové, které
se stalo bestsellerem a bylo s velkým ohlasem dvakrát zfilmováno, zahrají studenti
Konzervatoře Brno – v hlavní roli Michal
Moravec, člen Divadelního spolku TYL Polička, režisér a autor her se skupinou „Mladí
ochotníci“.
Vstupné 100 Kč/50 KčS
Neděle 27. 1. v 15.00 hod.
Rodinné představení
Divadlo Buřt uvádí pohádku o Rybáři a jeho
ženě. Pohádka, která přetrvá časy. Když se
rybář jednoho dne vydal k moři lovit ryby,
netušil, co se ten den všechno stane a co
všechno jeho žena ještě bude chtít. Ale pozor! Kdo chce víc, nemá pak nic.
Pohádka o velké chamtivosti a ještě větší
nadutosti.
Hraje Radek D. Pokorný (Jelen).
Vstupné 50 Kč
Neděle 27. 1. v 18.00 hod.
Filmový klub – Pěkně blbě
Drama, komedie USA 2017
Kumail je stand-up komik, příležitostný řidič Uberu a největší fanoušek Akt X. Emily
studuje psychologii, má skvělý smysl pro
humor a rozhodně se teď nechce vázat.
Alespoň do chvíle, než vyrazí na večer
stand-up komiků. Duchapřítomný Kumail
Emily okamžitě padne do oka, a i když oba
tvrdí opak, brzy je jasné, že nepůjde jen
o záležitost na jednu noc.
Nadějně se rozvíjející vztah ale naruší záhadná nemoc, která Emily uvrhne do umělého spánku. Teprve v nemocnici se potkává Kumail s jejími svéráznými rodiči, kteří
se přes počáteční nedůvěru s Kumailem
postupně sbližují, což generuje řadu zábavných situací.
Chytrá romantická komedie z produkce
Judda Apatowa (40 let panic, Zbouchnutá) vypráví skutečný příběh populárního
amerického komika, který ve filmu hraje
sám sebe, a stala se na festivalu Sundance
diváckým hitem.
Vstupné 50 Kč

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
19. 1. – XIX. Královehradecký
městský ples
Kongresové centrum ALDIS
Slavnostní zahájení – Filharmonie Hradec Králové, dále vystoupí Big Band
Aldis s Tomášem Savkou, Petr Kolář, Olga Lounová, ABBA Stars Revival, Hradecká Cimbálová
Muzika, Art Jazz Band a další překvapení.
Cheb
1. 1. – Novoroční výstup na Zelenou horu
Přijďte si popřát do nového roku k Bismarckově rozhledně, od 10 do 12 hod. horká polévka
a svařák.
Jindřichův Hradec
26. 1. – 27. reprezentační ples města Jindřichův Hradec, 20.00 hod., místo konání kulturní
dům Střelnice
Kutná Hora
6. 1. – Tříkrálový koncert
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana
Křtitele v Sedlci od 15.00 hod. Vystoupí schola
mládeže KUSCH a žáci Základní umělecké školy
v Kutné Hoře.
Litomyšl
do 10. 2. – Já jsem… Zdeněk Nejedlý – výstava
Dům U Rytířů
Rozporuplná postava litomyšlského rodáka,
českého historika, muzikologa a ministra komunistické vlády, Zdeňka Nejedlého (1878–1962)
budí i dnes vášnivé diskuze o jeho názorech, činech i vlivu na českou kulturu.
Telč
25. 1. – Ples města Telče a Mikroregionu Telčsko
Na Panském dvoře v Telči od 20 hod. s hudbou
Marathon live band a předtančením Rock and
Roll club Elvis Jihlava.
Třeboň
1. 1. – Novoroční ohňostroj na Masarykově náměstí od 18.00 hod.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na našich webových stránkách
www.ceskainspirace.cz.

Čtvrtek 31. 1. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí – Hry bez hranic (Michal
Kašpárek)
Mladý programátor Filip si užívá všeho, co
dnešní svět nabízí dobře placeným profesionálům: cestování, drogy, sex bez závazků.
Vydělávat na pohodlný život vývojem návykových her a těžbou osobních dat možná
není dvakrát morální, ale když to nebude
dělat on, bude to přeci dělat někdo jiný,
ne? Jakmile se vynalézavému pragmatikovi naskytne během vrcholící uprchlické
krize historická příležitost vytřískat na
lidském neštěstí tolik, že už nikdy nebude
muset vstávat do práce, neváhá propůjčit
svůj cynismus dobré věci. Před čtenáři se
otevře nepříjemná otázka: sledují nechutné vykořisťování, anebo efektivní záchrannou misi?
Publicista a komentátor Michal Kašpárek se
ve své ajťácké grotesce strefuje do současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný
pohled na generaci Y.
Účinkují naši oblíbení herci Věra Hollá
a Jiří Ressler (alt. Pavel Oubram).
Vstupné 50 Kč/100 Kč
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Móda a umění

Program RC MaTami

V obchodním domě Ponas, mohly zejména ženy
a dívky ve dnech 28. listopadu – 5. prosince navštívit „Vánoční výstavu oděvů“ Jany Štursové.
Tentokrát byla výstava obohacena obrazy Jana
Čiháka.

Vítáme vás v novém roce a přejeme, ať je plný radostných okamžiků.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí
9.00–12.00 h. Přijďte si s vašimi dětmi do
Klubíku něco malého vyrobit.
• Drobínci s Lídou (0–1 rok): každé úterý
9.00–12.00 h
• Co‑working: každou středu 12.30-15.30 h
• Drobečci s Jitkou (1–2 roky): každý čtvrtek
9.00–12.00 h
• Drobci s Lídou (2–3 roky): každý pátek
9.00–12.00 h
Hlídáček
• Samostatný (kapacita max. 6 dětí) každou středu
8.00–12.00 h., cena: 45 Kč/dítě/h
• Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě); úterý 9.00–12.00 h.; čtvrtek 9.00–12.00 h.; pátek 9.00–12.00 h.; cena
45 Kč/dítě/h
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku:
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený čas
a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti
a dle vaší potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/dítě/h, 45 Kč/h 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.

Beseda
v Korouhvi
Srdečně vás zveme na sousedské posezení a besedu do místní hospody Pod Kostelem v Korouhvi
v sobotu 19. 1. v 15 hodin a v sobotu 26. 1. v 15 hodin, kam přijal pozvání pan profesor PhDr. Zdeněk
Trnka. Budeme besedovat a poslouchat zajímavé
vyprávění o manželkách našich bývalých prezidentů a o historii města Poličky a okolí. Přijďte si
poslechnout příběhy těchto žen a poutavé vyprávění o zdejší historii. Něco dobrého ke kávě nebo
vínečku bude zajištěno.
Na shledání se těší
Magda Cermanová a Naďa Novotná

Odborné poradny:
Z našich poraden proběhne v lednu pouze poradna logopedická a psychomotorického vývoje.
Ostatní poradny se budou opět konat od února.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková):
14. 1. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 19. 1. (sobota)
12.30–14.30 h
• Porucha autistického spektra – svépomocná skupina: 17. 1. 2019 (čtvrtek) od 16.00 do
18.00 h. Zveme rodiče dětí s PAS k nám do
centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato tzv. svépomocná skupina se
schází jednou měsíčně. Přijďte se podělit o své
zkušenosti i Vy.
Seminář Znakování Baby
Signs – pro rodiče
19. 1. 2019 (sobota) od 15.00 h
Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám chce vaše
nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková řeč pro
slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak
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se dorozumět s vaším dítětem ještě před tím, než je
schopné mluvit. Rozvíjí zvídavost, intelekt i emoce.
Přijďte se dozvědět, jak podpořit přirozený rozvoj
řeči vašeho miminka. V semináři se dozvíte vše potřebné a získáte výukové materiály na doma pro vás
i vaše dítě. Zájemci se musí přihlásit na prihlasse@
matami.cz nejdéle do 17. 1.
Povede: Mgr. Bc. Iva Sedláčková
Cena: 499 Kč se základními materiály (pracovní
sešit a seznam znaků) nebo 879 Kč s kompletní sadou materiálů (kniha, videoslovník znaků, DVD pro
děti, seznam znaků, plyšový batůžek). Za cenu jednoho vstupného se mohou účastnit oba rodiče. Nechodící miminka jsou vítána.
Dílna pro děti – Krmítko pro ptáčky
21. 1. (pondělí) od 15.00 do 17.00 h
Dílna pro děti neomezeného věku, děti mladší 5 let
prosíme s doprovodem. Zájemci se musí přihlásit na
prihlasse@matami.cz nejdéle do 18. 1.
Povede: Martina Mihulková
Cena: 40 Kč
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
23. 1. (středa) od 15.30 do 17.00 hod
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás,
že jsme se rozhodli vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad. Hlavní téma tohoto
setkání je ochutnávka vánočních dobrot.
Prázdninová dílna pro děti –
Karnevalová maska
4. 2. (pondělí) od 9.00 do 12.00 hod
Dílna pro děti neomezeného věku, děti mladší 6 let
prosíme s doprovodem.
Povede: Lída Macků a Martina Mihulková
Cena: 40 Kč
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
50 Kč

(cena pro členy s permanentkou 35 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy s permanentkou 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
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

2. 1.
|
5. 1.
|
|
|
6. 1.
7. 1.
9. 1.
|
12. 1.
13. 1.
14. 1.
|
15. 1.
16. 1.
|
|
|
|
17. 1.
|
|
18. 1.
19. 1.
|
|
20. 1.
21. 1.
|

#

23. 1.
|
|

Čas Název akce – popis
13.30 Šikovné ručičky
18.00 Mary Poppins se vrací – Pohádkový muzikál natočil Rob Marshall, režisér oscarového
Chicaga nebo čtvrté části série Piráti z Karibiku.
9.00 Tříkrálová sbírka 2019 – Po roce opět vyjde do ulic tříkrálový průvod koledníků.
Poputují Poličkou za dobročinností ve prospěch potřebných.
9.00 Živý betlém – poetické ztvárnění starobylého vánočního příběhu o narození Ježíše
15.00 XV. ročník novoročního turnaje a V. ročník memoriálu Jaroslava Sokola
v křížovém Mariáši – prezentace 15.00 h., start 16.00 h.
19.00 Spirituál kvintet & Dagmar Pecková – ojedinělý projekt – Operní pěvkyně
Dagmar Pecková se představí jako host v netradičním postavení.
18.00 Filmový klub – Muž jménem Ove, drama, komedie Švédsko 2015
19.00 Znovu ve hře – Jennifer Lopez v nové romantické komedii.
13.30 Šikovné ručičky
19.00 Beautiful Boy – Snímek o síle závislosti a ještě větší síle lásky,
natočeno podle skutečného příběhu.
14.00 Vernisáž: Šárka Hrouzková – Výběr z tvorby 2008–2018
18.00 Sněhová královna: V zemi zrcadel – animovaná pohádka pro děti
16.00 Logopedická poradna s Mgr. Hanou Dalíkovou
19.00 Robin Hood – akční dobrodružně historický film
15.00 Kožená peněženka – tvořivá dílna pro děti od 4.–9. třídy – Ruční výroba pod vedením
zkušeného brašnáře. Vyrobíte si stylovou peněženku z pravé kůže.
14.00 Trénování paměti
15.00 Spona do vlasů – tvořivá dílna pro děti od 4.–9. třídy – Ruční výroba pod vedením
zkušeného brašnáře. Vyrobíte si svoji originální sponu do vlasů z pravé kůže.
17.30 Ženy z počátků českého státu – přednáška Dr. Ivany Fridrichové – Sýkorové
– přednáškový cyklus „Sňatky z rozumu aneb Rodina je základ státu“
18.00 Za hipíky a budhisty do Himaláje, cestovatelská přednáška Sebastiana Praxe
19.00 Jakub Smolík & kapela – Při poslechu hitů jako „Až se ti jednou bude zdát“,
„Jen blázen žárlí“ či „Prý chlapi nebrečí“ pookřeje nejedno ženské srdce.
15.00 Pouzdro na telefon z pravé kůže – tvořivá dílna pro děti od 4.–9. třídy
16.00 Valentýnská keramika – keramická dílna pro děti od 1.–6. třídy,
výroba dárečku pro naše milované z keramiky
16.00 Svépomocná skupina rodičů dětí s PAS – setkání rodičů dětí
s poruchou autistického spektra
21.00 Not So Free Jam – hudební mozaika netradičních žánrů
= elektronická + živá hudba + djs
12.30 Poradna psychomotorického vývoje dítěte
15.00 Znakování BabySings – seminář znakové řečI pro slyšící batolata
s Mgr. Ivou Sedláčkovou
20.00 Jazzové setkání Martin Brunner (flétny) a Jaroslav Šindler (kytara)
18.00 Filmový klub – Viva, drama, Kuba/Irsko 2015
15.00 Dílna pro děti – Krmítko pro ptáčky – Dílna pro děti neomezeného věku,
děti mladší 5 let prosíme s doprovodem.
19.00 Cena za štěstí – Příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili
a pokoušejí se jí najít.
14.00 Kavárnička
15.30 Svépomocná skupina rodičů dětí s potravinovými alergiemi
18.00 Raubíř Ralf a internet – animovaná komedie pro děti

leden 2019

Místo konání
DPS Polička

Pořadatel akce
DPS Penzion Polička

Kino Tylův dům

Tylův dům

Palackého náměstí
Palackého náměstí

Oblastní charita Polička
Oblastní charita Polička

Divadelní klub

Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz

Tylův dům
Divadelní klub
Kino Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
DPS Penzion Polička

www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz

Kino Tylův dům
Městské muzeum a galerie (CBM)
Kino Tylův dům
MaTami (CBM)
Kino Tylův dům

Tylův dům
CBM (Muzeum)
Tylův dům
MaTami
Tylův dům

soukromá dílna, Riegrova 25
DPS Polička

SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička

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

soukromá dílna, Riegrova 25

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

Městská knihovna
Divadelní klub

Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl

Tylův dům
soukromá dílna, Riegrova 25

Tylův dům
SVČ Mozaika Polička

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

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

MaTami (CBM)

MaTami

Divadelní klub
MaTami (CBM)

Divadelní spolek Tyl
MaTami

www.divadelniklub.cz
matami@matami.cz

MaTami (CBM)
Divadelní klub
Divadelní klub

MaTami
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl

matami@matami.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz

MaTami (CBM)

MaTami

matami@matami.cz

Kino Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)
Kino Tylův dům

Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům

www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
www.tyluvdum.cz

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

Kontakt, informace, rezervace
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
zastupce@pol.hk.caritas.cz
zastupce@pol.hk.caritas.cz

www.tyluvdum.cz
muzeum@muzeum.policka.org
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
www.tyluvdum.cz

www.knihovna.policka.org
www.divadelniklub.cz

matami@matami.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
leden 2019

Čas Název akce – popis
25. 1. 20.00 Setkání s kapelou Markant – legendární pardubická formace po čase v Poličce
26. 1. 19.00 Talentovaný pan Ripley – Psychologické drama americké spisovatelky
Patricie Highsmithové zahrají studenti Konzervatoře Brno
– v hlavní roli Michal Moravec, člen Divadelního spolku TYL Polička,
režisér a autor her se skupinou „Mladí ochotníci“.
27. 1. 15.00 Rodinné představení – divadlo Buřt uvádí pohádku O rybáři a jeho ženě
|
18.00 Filmový klub – Pěkně blbě, drama, komedie USA 2017
28. 1. 8.15 Čertí brko – Láska prochází i peklem! Nová česká pohádka.
|
10.00 Čertí brko – Pohádka chce navázat na nejlepší tradice české filmové pohádky
a přitom vyprávět originálním způsobem.
|
19.00 Skleněný – Těšme se na herecké hvězdy Bruce Willis, Samuel L. Jackson
a James McAvoy…
30. 1. 8.15 Mary Poppins se vrací – Pohádkový muzikál natočil Rob Marshall,
režisér oscarového Chicaga nebo čtvrté části série Piráti z Karibiku.
|
10.00 Mary Poppins se vrací – Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické
krize v Londýně…
|
17.30 Horkokrevná přemyslovská knížata – přednáška Dr. Ivany Fridrichové – Sýkorové
Přednáškový cyklus „Sňatky z rozumu aneb Rodina je základ státu“
|
18.00 Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět – animovaná komedie plná
dobrodružství a zábavy
31. 1. 14.00 Narozeninové zpívání
|
20.00 LiStOVáNí – Hry bez hranic (Michal Kašpárek) – Temnou groteskou brněnského
publicisty Michala Kašpárka prolistují Věra Hollá a Jiří Ressler.
1. 2. 20.00 Karel Plíhal – recitál
4. 2.
8.30 Hejbni kostrou II. – Den plný pohybu, her a cvičení pro holky od 1. třídy, jumping,
tančení, bruslení na zimním stadionu
|
9.00 Prázdninová dílna pro děti – Karnevalová maska – Dílna pro děti neomezeného věku,
děti mladší 6 let prosíme s doprovodem.
|
10.00 Pat a Mat: Zimní radovánky – Nabídka je určena pro děti z mateřských škol,
přijít mohou i děti základních škol, které mají prázdniny.
|
19.00 Kursk – Skutečná katastrofa, ke které došlo v roce 2000 na palubě
jaderné ponorky K-141 Kursk.

Místo konání
Divadelní klub

Pořadatel akce
Divadelní spolek Tyl

Kontakt, informace, rezervace
www.divadelniklub.cz

Divadelní klub
Divadelní klub
Divadelní klub
Tylův dům

Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Kino Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
DPS Penzion Polička

Divadelní klub
Divadelní klub

Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl

Hala gymnázia

SVČ Mozaika Polička

MaTami (CBM)

MaTami

Kino Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Kino Tylův dům

Tylův dům

www.tyluvdum.cz

Název akce – popis
24. 11.–13. 1. Dřevěné a mechanické betlémy – Na letošní vánoční výstavu jsme zapůjčili exponáty
z Třebechovického muzea betlémů a z rodiny Sochorovy z Hradce Králové.
12. 1.–31. 3. Šárka Hrouzková – Výběr z tvorby 2008–2018
2. 2.–10. 4. Jeden den ve středověku – Chtěli byste prožít jeden den ve středověku?

Místo konání

Pořadatel akce

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

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

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

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.

#

v poličce...

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
Dílny s vůní kůže a poctivého
řemesla pro děti
Kožená peněženka. Tvořivá dílna
pro děti 4.–9. třídy. Ruční výroba
pod vedením zkušeného brašnáře.
Vyrobíte si stylovou peněženku
z pravé kůže.
Termín: úterý 15. 1., 22. 1.
Čas:
15.00–17.00 hod.
Místo:
Riegrova 25, Polička
Cena:
250 Kč
Lektoři: Jan Frkáň, Alena Hejduková
Přihlášky: do 14. 1.
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Spona do vlasů
Tvořivá dílna pro děti 4.–9. třídy.
Ruční výroba pod vedením zkušeného brašnáře. Vyrobíte si svoji originální sponu do vlasů z pravé kůže.
Termín: středy 16. 1., 23. 1.
Čas:
15.00–17.00 hod.
Místo:
Riegrova 25, Polička
Cena:
250 Kč
Lektoři: Jan Frkáň, Alena Hejduková
Přihlášky: do 14. 1.
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Pouzdro na telefon z pravé kůže
Tvořivá dílna pro děti 4.–9. třídy. Ruční výroba pod vedením
zkušeného brašnáře. Vyrobíte si své
originální pouzdro z pravé kůže na
svůj dotykový mobilní telefon.
Termín: čtvrtky 17. 1., 24. 1.
Čas:
15.00–17.00 hod.
Místo:
Riegrova 25, Polička
Cena:
250 Kč
Lektoři: Jan Frkáň, Alena Hejduková
Přihlášky: do 14. 1.
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Valentýnská keramika
Keramická dílna pro děti 1.–6. třídy.
Výroba dárečku pro naše milované
z keramiky
Termín: čtvrtek 17., 24., 31. 1.
Čas:
16.00–17.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
130 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 14. 1.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Kachel
Termín:

Keramická dílna pro dospělé
středa 13., 20., 27. 2.

Čas:
9.00–11.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
230 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 4. 2.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Jarní prázdniny
Hejbni kostrou II.
Den plný pohybu, her a cvičení pro
holky od 1. třídy. Jumping, tančení,
bruslení na zimním stadionu.
Termín: pondělí 4. 2.
Čas:
8.30–15.00 hod.
Místo:
hala gymnázia
S sebou: láhev na pití, sportovní oblečení – tílko, legíny, čistá sportovní obuv do haly,
brusle + helma, rukavice, vhodné oblečení na bruslení. Kdo bude mít zájem,
může si na zimním stadionu půjčit
brusle za 20 Kč a helmu za 20 Kč.
Cena:
250 Kč (v ceně je i strava a pitný režim)
Lektorka: Blanka Faltýnková
Přihlášky: do 28. 1.
Info:
Blanka Faltýnková tel.: 461 725 352
Malované hodiny
Tvořivá dílna pro děti od 1. třídy.
Budeme malovat na dřevěnou desku
a výsledný obraz bude sloužit jako
hodiny.
Termín: úterý 5. 2.
Čas:
9.00–16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
300 Kč (v ceně je materiál, oběd)
Lektorka: Alena Hejduková, Žaneta Knotková
Přihlášky: do 21. 1.
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Nové kurzy 2019
Dílna s vůní kůže a poctivého řemesla
Individuální kurz pro dospělé a studenty – 5 lekcí. Zkušený brašnář vás
zasvětí do tajů práce se surovou hovězí
kůží, kterou si ozdobíte pomocí raznic.
Ukáže vám další možnosti zpracování
kůže a nabídku dalších výrobků.
Termín: středa 23. 1. (první společná informativní schůzka)
Čas:
17.00 hod.
Místo:
Riegrova 25, Polička
Cena:
3200 Kč
Lektor:
J. Frkáň
Přihlášky: do 16. 1.
Info:
SVČ Mozaika Polička, tel.: 461 725 352

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

Řezbářský kurz
Vyrobíme misku na ořechy a jiné
dobroty z lipového dřeva. Mísy, misky, lžíce, vařečky, cedníky vyrobené
ze dřeva mají své kouzlo a přitažlivost, která je vyvolaná i jinými
věcmi, než je vizuální dojem a pocit
z dotyku. Nabízejí nekonečnou škálu
možností provedení, jež sahají od
nejjednoduššího tvaru až k těm
nejpropracovanějším.
Termín: pondělí 11. 2., 18. 2.
Čas:
17.00–20.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
Lektor:
Vojta Hurych
Přihlášky: do 31. 1.
Info:
SVČ Mozaika Polička,
tel.: 461 725 352
Hravá školička bruslení
pro mateřské školy III.
Děti se hravou formou naučí základním technikám bruslení na ledě.
Kurz pěti lekcí pro děti z mateřských
škol.
Termín: leden
Místo:
zimní stadion
Cena:
45 Kč
Lektorka: Blanka Faltýnková, Miloš Grubhoffer trenér hokeje
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 736 761 281
Náchodsko – Broumovsko
Zájezd pro dospělé. Na letošní rok
jsme pro vás připravili letní pětidenní turistický zájezd, během něhož
poznáte krásná a zajímavá zákoutí
východních Čech.
Termín: 30. 7.–3. 8.
Cena:
3700 Kč
Přihlášky: do 15. 2. s platbou (přihlašování je
možné od 1. 2.)
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
matousmilan@seznam.cz
Od 1. 2. 2019 bude možnost přihlašování na
letní prázdninové tábory SVČ Mozaika Polička.
Vzhledem k tomu, že jsou v tomto termínu
prázdniny a provoz na Mozaice bude omezený,
je lepší provést přihlášky online na www.mozaika-policka.cz.
Kdo nemá registraci nebo zapomněl heslo,
klidně se na nás v lednu obraťte, se vším vám
rádi pomůžeme.
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Městská knihovna

ZUŠ novoroční

středa
16.
ledna
od
17.30 h. – pobočka knihovny
Ženy z počátků českého
státu (Ludmila a Drahomíra)
– přednáška Dr. Ivany Fridrichové – Sýkorové. Nový cyklus přednášek o ži
votě našich předků zahájíme přednáškou o ženách z počátků českého státu. Rodinné trampoty
prvních Přemyslovců představují kulisu počátků
českého státu. Nejvíce vražd mají na svědomí lidé
v příbuzenském poměru, ani v tom se doba zase
tolik nemění.

Milí čtenáři a příznivci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,
dovolte, abych vám jménem
všech zaměstnanců, ale i žáků
naší školy poděkovala za vaši
stálou přízeň a v roce 2019 vám
popřála jen to nejlepší.
Naše škola slaví v právě probíhajícím školním
roce 70. výročí svého založení a v nadcházejícím
čase pro vás připravujeme slavnostní představení
u příležitosti oslavy tohoto jubilea. Sledujte tedy

i v novém roce dění v naší ZUŠ a užívejte s námi
chvíle naplněné uměním.
Na závěr připojuji informaci pro zájemce o projekt Hrátky s uměním: setkání zájemců proběhne
v pondělí 21. ledna v 16 hod. v sálku ZUŠ, Čsl. armády 347 a pokud bude definitivně dokončena rekonstrukce sálku, výuka započne 11. 2. 2019. Pro
bližší informace sledujte, prosím, naše webové
stránky: www.zusbmpolicka.cz.
Za kolektiv ZUŠ Bohuslava Martinů Polička,
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy

středa 30. ledna od 17.30 h. – pobočka knihovny
Horkokrevná přemyslovská knížata (Oldřich
a Božena; Břetislav a Jitka)
– přednáška Dr. Ivany Fridrichové – Sýkorové.
Nedílnou součástí moci ve středověku byla i dynastická politika. Ne vždy však byly po ruce urozené nevěsty. O urozených ženiších nemluvě.
čtvrtek 31. ledna od 20.00 h. – Divadelní klub
LiStOVáNí – Hry bez hranic (Michal Kašpárek)
Ve čtvrtek 31. ledna nás čeká další LiStOVáNí.
Tentokrát zalistujeme knihou českého spisovatele Michala Kašpárka Hry bez hranic, příběhem,
který se odvíjí od zdánlivě bezvýznamné události – pádu z kola. Publicista a komentátor Michal
Kašpárek se ve své temné grotesce strefuje do
současných kultů efektivity, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný pohled
na generaci Y. Novelu prolistují oblíbení herci
Věra Hollá a Jiří Ressler. Vstupenky si můžete zakoupit v dočasné pobočce poličské knihovny nebo
v IC Bystré. Vstupné 50 Kč/100 Kč.

Nikdo nesype
Polička 2. 12.
• 18 hod.: Chodníky jsou samý led. Nikdo je nesype.
• 21 hod.: Nedá se jít ven. Nikdo nesype.
Polička 3. 12.
• 4 hod.: Chodníky jsou jako sklo. Nikdo nesype.
• 6 hod.: Nikdo nesype.
• 8 hod.: Vysvobození pro poličské občany. Led
sám roztává.
-mh-
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Poličská univerzita třetího věku
– 15. ročník, letní semestr
Žijeme v době rozumu, nebo si to alespoň mysProto i letní semestr je určen co nejširšímu okrulíme a jsme na to patřičně pyšní. Ovšem otázkou
hu zájemců, a to bez omezení věku, o vzdělání nezůstává, zda také i naši předkové nežili v dobách
mluvě, to si stejně všichni musíme doplňovat jaksi
rozumu. Určitě ano, protože jinak by naše současná
průběžně.
pýcha byla jenom velmi planým pocitem.
Takže neseďte doma, stačí, když v lednu 2019
Ačkoliv se zdá, že svět se kolem nás mění téměř
dojdete do recepce Domu s pečovatelskou službou
rychlostí světla, přesto by bylo asi lepší zůstat noha- „Penzionu“, prohlédnete si nabízený seznam přednáma pěkně na zemi a vnímat každodenní současnost
šek, a pokud vás nějaké téma zaujme, vyzvednete si
a skutečný život.
a vyplníte přihlášku. A pak už jenom stačí nezapoSvět trvá nepředstavitelně dlouho a lidský život je
menout, že úterky odpoledne na vás čekáme v naší
oproti tomu více než krátký, proto je třeba si jej užít, improvizované posluchárně v poličském „Penzionu“.
a pokud možno i naplnit smyslem. Pro organizátory
Už nyní se na vás moc těšíme. A co vy?
Poličské univerzity třetího věku je velkou radostí, že
I. Fridrichová-Sýkorová, I. Smolková
zájem veřejnosti dosud neztratily naše přednášky,
které formou mírného vzdělávání umožňují obohatit život posluchačů nejenom novými informacemi,
ale (snad) vnést do jejich života i kousíček onoho již
vzpomínaného smyslu. Proto doufáme, že i následující semestr se bude těšit laskavému zájmu.
Protože se všechno kolem nás neustále mění, vězte, že v našem případě tomu tak není. Pro letní semestr (únor – červen 2019) jsme si opět připravili
dva přednáškové cykly.
Téma „Velké zámořské objevy“ je dílem PaedDr.
Zdeňka Trnky, který si pro své posluchače připravil velmi zevrubné představení objevování „nového
světa“. Pokud vás lákají dálky a dobrodružství, jistě
neuděláte chybu, když si společně s přednášejícím
připomenete ty, kterým svět vděčí za své „znovuobjevení“.
Ani druhý přednáškový cyklus nebude skoupý na
dobrodružné příběhy lidí minulosti. Dr. Ivana Fridrichová-Sýkorová v něm bude líčit osudy Angličanů
v době, kdy jim vládla dynastie Tudorů („tudorovská
Anglie“) a kdy se tato ostrovní země chystala opustit své středověké kořeny a nastoupit cestu moderní
světové velmoci.
V minulém oznámení o obsahu zimního semestru 15. ročníku Poličské univerzity třetího věku jsme
zmínili, jaký význam měl původně pojem univerzita.
Asi nikoho nepřekvapí, že ani po půl roce se význam
tohoto slova nezměnil.

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

Pinckaři Vysočina z. s. opět pomáhají
Dne 9. 12. 2018 nastal den „D“ pro rodinu Proseckých z Věcova na Vysočině, kdy dostali dar od Pinckařů Vysočina ve výši 57 tis. Kč.
Rodina Proseckých se nijak zvlášť neliší od ostatních rodin. Tedy nelišila, až do chvíle, než se jim
v červnu roku 1998 narodil toužebně očekávaný
syn. Zatímco by mohl celý příběh končit, tento začíná… Jejich život se během jediného dne změnil od
základů, všechny plány plné radosti a štěstí se rozsypaly v momentě, kdy si museli připustit, že dítě
zdravé není a nikdy nebude. Pepíček se narodil s těžkým zdravotním postižením DMO, o jehož rozsahu
neměla rodina ani tušení. Od té chvíle už uplynulo
20 let, nezbývalo jim než přehodnotit své priority
a přijmout skutečnost, že pokud to bude v jejich silách, tou největší prioritou zůstane vždy boj o štěstí,
zdraví a pohodlí syna. Museli zapomenout na všechny koníčky a zájmy. A jak syn rostl, tak se postupně
vytráceli i kamarádi.
Pepík je věkem dospělý, ale duší stále miminko,
o které je nutno pečovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Život se změnil v boj. Bylo nutné

přestat se trápit otázkami, kde se stala chyba, a vyrovnat se s realitou a později s náročnou rehabilitací,
s úředními formuláři, lékařskými termíny a prognózami, které kolikrát zněly tak děsivě.
Pepíno je usměvavé sluníčko, které září od úsvitu
do soumraku, naprosto pohodové dítě (no vlastně
i zlobit umí), šťastné i s tím minimem možností, které má. Miluje vodu, koupání, teplo, společnost, děti
a hlavně výlety.
Rodina potřebuje pro Pepíčka polohovatelný vozík
se zvláštní sedačkou, aby se v něm udržel. Takových
je na trhu minimální výběr. Nyní se k nim dostal vozíček, který splňuje jejich požadavky a jako bonus je
na baterii, což je pro rodinu naprosté „Wau“. Jedná
se vozík eThrone 12. Cena vozíku je 71 tis Kč bez trupové ortézy, kterou hradí pojišťovna, ale vozík jako
takový zdravotní pojišťovna nehradí. Bohužel rodina si ho nemohla z jednoho platu dovolit, nezbývalo
jim nic jiného než oslovit sponzory a shánět si peněžní prostředky sami.
Když mi paní Iva volala, byla nešťastná a prosila
mě o pomoc, zda nevím o někom, kdo by jim alespoň
nějakou částkou na tento vozík přispěl. Napadli mě
Pinckaři Vysočina z. s. Oslovila jsem je a požádala
o pomoc a měli jsme štěstí. Pinckaři jsou parta nejen
mužů, ale i žen, všichni mají zálibu v motorkách. Pořádají motosrazy a výdělek a dary od sponzorů, které
je rok od roku těžší získat, věnují s otevřeným srdcem tam, kde jsou potřeba.
Nejsou to obyčejní lidé, jsou výjimeční a patří jim
velký dík.
Pinckařům přeji mnoho šťastných kilometrů na
motorkách, spoustu přátel na dalších motosrazech,
které pořádají, a hlavně pevné zdraví všem a zůstaňte takoví, jací jste – pohodoví lidi se srdcem na pravém místě. A vám všem ostatním chci předat jednu
myšlenku – když potkáte motorkáře, neházejte je
všechny do jednoho pytle – není motorkář/ka jako
motorkář/ka od Pinckařů.
Ještě jednou díky za vstřícnost a poskytnutí peněžního daru ve výši 57 tis. Kč Pinckařům Vysočina z. s. a také sponzorům, díky kterým se rodině
Proseckých zase vrátil smysl života.
Velké poděkování vyjadřuje i rodina Proseckých.
Díky.
kamarádka rodiny Proseckých,
kamarádka Pinckařů

Živý betlém se vrací
V sobotu 5. ledna v 9 hodin ráno se můžete na
náměstí Palackého v Poličce opět po letech podívat
na živý betlém.
Připravují ho pro vás farníci místní Římskokatolické církve a přizvali k tomu i pěknou řádku

dobrovolníků, včetně celého zástupu koledníků
charitní Tříkrálové sbírky. V jednom okamžiku
tak na place před radnicí zobrazí vánoční příběh
přes 200 účinkujících osob a s nimi i několik živých zvířat.
Trouby a trubky Small Bandu rozezní centrum
Poličky koledami, což bude jedna z posledních
příležitostí si je se zvučným doprovodem zazpívat.
Proto vám doporučujeme, abyste si s sebou vzali
zpěvníčky, máte-li nějaké. I když je to k nevíře,
zpěv vánočních písní bude stále na místě. Doba
vánoční totiž oficiálně trvá až do neděle po Zjevení Páně, svátku, který známe právě jako Svátek tří
králů. (Připadá vždy na 6. ledna.)
Živý betlém se u nás ve městě dříve již několikrát konal. V minulosti ho uspořádali poličtí farníci v polistopadové euforii, a to už „na Štěpána“
26. prosince 1989, a úspěšně ho opakovali až do
roku 1995. Pak se odmlčeli. Letos se opět odhodlali k akci. Prostřednictvím místního pana faráře
je vyburcoval papež František svým důrazem na
misijní poslání církve. Tušíme, že církev a praktikovaná víra nemusejí být pro řadu lidí srozumitelné. Čemu však asi rozumíme všichni, je poezie
Vánoc. A tuto křesťanskou „báseň“ bychom s vámi
chtěli první sobotu nového roku 2019 zažít. Proto
budeme moc rádi, když přijdete.
Štěpánka Dvořáková

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

Pozvánka DPS
Penzion
2. 1. Šikovné ručičky
od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
9. 1. Šikovné ručičky od
13.30 hod. v pracovní místnosti
16. 1. Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti
23. 1. Kavárnička od 14.00 hod. ve společenské
místnosti
31. 1. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně

Z činnosti
DPS Penzion
Když se senioři setkali na tradičním společném
malování s žáky ze Speciální školy, venku ještě
nebyl sníh. A tak jsme malovali vločky, abychom
sníh přivolali. Víte, že s největší pravděpodobností nenajdete dvě naprosto stejné? A tak tomu
bylo i v DPS „Penzion“. Každá namalovaná vločka
byla jiná. Senioři také zdobili v jídelně stromeček.
U nazdobeného a rozsvíceného stromečku si potom všichni společně s Poupaty zazpívali koledy.

Poslední měsíc v roce se vždy koná Mikulášská zábava. S kulturním vystoupením přijely tentokrát
za seniory ženy ze Svazu postižených civilizačními
chorobami ze Svitav. Měly připravené pásmo písní
a taneční vystoupení čertů a anděla. Představení
bylo nádherné. Rozdávaly se také balíčky a potom
si všichni společně zatančili při muzice pana Hegra. S pohádkou – O čertovi, který chtěl poznat
Vánoce – přišli mezi seniory studenti z Gymnázia
Polička. Zpívalo se také s Poupaty při narozeninovém zpívání. V DPS „Penzion“ se pořád něco děje.
Senioři se během roku vzdělávají, cvičí, tančí, zpívají, besedují, cestují, malují, tvoří z hlíny, trénují
si paměť… je toho mnoho, každý si může dle svých
zájmů vybrat. Jsme rádi, že o činnosti v DPS „Penzion“ je zájem, a věříme, že i rok následující bude
pro vás Dům s pečovatelskou službou „Penzion“
příjemným místem pro společně strávené chvíle.
Těšíme se na vás. V roce 2019 vám všem přejeme
hodně štěstí, dobré zdraví a pohodu.
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Gymnázium –
přípravné kurzy
k příjímačkám

S Erasmem+ do Slovinska

Gymnázium Polička připravuje pro zájemce
o studium přípravné kurzy z matematiky a z českého jazyka a literatury k přijímacím zkouškám na
střední školy pro školní rok 2019/2020. Přípravné
kurzy pro čtyřletý i osmiletý obor studia se uskuteční ve středu v následujících termínech: 9. 1.,
16. 1., 13. 2. a 20. 2. V rámci každého setkání proběhne 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka
a literatury vždy se začátkem ve 14.00 hod. Bližší
informace o kurzech, včetně způsobu přihlášení,
naleznou zájemci na stránkách gymnázia www.
gympolicka.cz.
Josef Dvořák, Gymnázium Polička

Aby nebyl
nikdo sám
Vstupujeme do dalšího roku
společné práce členů našeho
spolku.
Můžeme se se ctí podívat na
uplynulé období, kdy se nám podařilo naplnit naše plány a poskytnout našim členům možnost využít svůj volný
čas k aktivnímu odpočinku při různých činnostech, ať již sportovních nebo kulturních i poznávacích. Patří poděkování členům výboru spolku,
komisím i dalším jednotlivcům, kteří se podíleli
na naplňování hesla „aby nebyl nikdo sám“.
Se stále se rozšiřující členskou základnou, hledáme i další možnosti různých forem práce a vznik
nových možností využití širší nabídky zájmových
činností pro naše členy.
Chceme i tímto poděkovat všem našim příznivcům za dobrou spolupráci v roce 2018 i poskytnutou pomoc při našich akcích, ale i možností
poskytnutých prostor pro naše setkávání. Věříme,
že i nadále budeme pokračovat v těchto dobrých
vztazích se všemi k uspokojování potřeb a prožívání klidného stáří všech starších občanů.
Výbor společně s komisemi připravil aktivní program činnosti naší organizace pro rok 2019. V průběhu tohoto roku uskutečníme na 60 akcí, různorodých činností se zaměřením na celou členskou
základnu. Věnujeme pozornost spolupracujícím
organizacím, institucím, produktivním firmám
a dalším. Budeme se na ně obracet o případnou
pomoc při zajišťování některých našich akcí.
V lednu proběhne hodnotící členská schůze,
která se bude konat 23. ledna v sále Tylova domu
ve 14.00 hodin. Počítáme s maximální účastí našich členů, kde budeme seznámeni s kompletním
programem na rok 2019. Na bowlingu se sejdeme
17. ledna ve 14.00 hodin ke sportovnímu klání
smíšených družstev.
Žádám členy výboru spolku o příchod půl hodiny předem k projednání některých organizačních
otázek.
30. ledna ve 14.00 hodin se uskuteční naučná
přednáška z historie města. Přednášet bude zkušený lektor, který zahájí náš další rok vzdělávacích
cyklů s různou tématikou.
Všichni si přejeme, abychom vykročili správnou
nohou do nového roku 2019. Aby nás neopouštěl
optimismus, dobrá nálada a potřebný elán do naší
další společné práce v tomto roce.
Výbor našeho spolku přeje všem členům i starším občanům mnoho zdraví, radostné pohody, ať
se nám vyhýbají dny nemocnosti a prožijeme další
rok ke své spokojenosti.
Za výbor Seniorů ČR Městské organizace Polička
předseda Jaroslav Koráb
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Erasmus+ je program Evropské unie na podporu vzdělávání. Naše škola, Gymnázium
Polička, je dlouhodobě úspěšná
v získávání prostředků z tohoto programu. V rámci našeho
současného projektu DVÚ (Dalším vzděláváním
k úspěchu) jsem se ve dnech 26.–30. 11. 2018 zúčastnila kurzu Peer Coaching ve Slovinsku.
Slovinsko je krásná země, kde žije jen 2,3 milionu obyvatel. Hlavní město, Lublaň, mě okouzlilo přátelskou atmosférou a jednoduchostí – hned
po prvním dni v Lublani jsem měla pocit, že už
toto město dobře znám, bylo jednoduché se tam
orientovat. Během pobytu pro nás byl uspořádán
půldenní výlet k jezeru Bled. Určitě bych všem
toto místo doporučila nejen kvůli jezeru s ostrůvkem, na kterém je kostel a příjemná kavárna,
ale ohromí vás i slovinské hory, jejichž zasněžené
vrcholky se zrcadlí v čisté vodě jezera.

Hlavní důvod mé návštěvy Slovinska byl kurz
zaměřený na rozvoj měkkých dovedností (soft
skills). Peer coaching (koučování kolegy/klienta)
je proces řešení problému, jenž klient má. Během
koučování ale nedáváme žádné rady, co by klient
měl či neměl dělat. Kouč „pouze“ klade otázky
s cílem, aby si klient sám objevil cestu k vyřešení
vlastního problému. Jaké otázky klást, jaké naopak ne, to bylo předmětem našeho týdenního
kurzu. Součástí byla také zajímavá teoretická
část.
Výuka probíhala v Lublani od pondělí do pátku,
vždy od 9 do 14 hodin, s jednou odpolední výukou do 20 hodin. Ve třídě jsme byli jen 4 studenti (já a další ze Španělska, Finska a Malty) a naše
lektorka ze Slovinska. Výuka proto byla velice
intenzivní a hned od druhého dne jsme sami na
sobě procvičovali metodu koučování. Tato metoda je velice zajímavá a doporučila bych ji i ve
vztahu rodič – teenager.
Vážím si toho, že jsem měla možnost blíže poznat zemi, kterou jsem znala jen jako spojku na
cestě do Chorvatska, a že jsem se mohla zúčastnit přínosného kurzu. Doufám, že díky jeho absolvování budu oporou nejen pro své kolegy.
Erika Jiroušová
školní metodik prevence
Gymnázium Polička

Klub zdraví zve na lednové setkání
Co bylo, pominulo, stalo se to minulostí bez
možnosti změnit cokoli v příběhu, který se udál
někdy tak, jak jsme si přáli, někdy tak, jak si přáli
jiní, a někdy tak, jak si nepřál nikdo.
V lednu, jako každý rok, začínáme psát nové
příběhy svého života a zasahujeme tím i do životů druhých lidí a oni zase ovlivňují ty naše. Je to
takové společné tvoření, kterým přetváříme svět,
v němž žijeme.
Bible říká, že nejen chlebem živ jest člověk, což je
nepochybně pravda. Ale podle toho, jak se všechno v provázanosti existence navzájem ovlivňuje,
je ovlivněn i ten chléb vezdejší zásahy lidského
konání tu ve prospěch, ale poslední dobou častěji
v neprospěch celé přírody. Proto se stále více hovoří o kvalitě toho, co dáváme denně na svůj stůl.
I proto vás zveme 9. ledna na přednášku „Kvalita
potravin“ v podání Romana Uhrina, zakladatele
Klubů zdraví v ČR. Jste srdečně zváni od 18.00 hodin do horní místnosti SVČ Mozaika. Jako obvykle
nabídneme příležitost ochutnat zdravé pokrmy
a odnést si domů recepty, pro příjemnou pohodu
vám uvaříme voňavý čaj a po přednášce se bude
Roman snažit zodpovědět vaše dotazy (nejen) k tomuto tématu.
Každý den je nová příležitost psát svůj příběh
tak, abychom z něj měli radost my i naši bližní.
Buďme vnímaví a ochotní udělat změny, dokud je
ještě čas. „Až bude pokácený poslední strom, až
bude poslední řeka otrávená, až bude chycena
poslední ryba, tehdy poznáme, že peníze se nedají
jíst.“ — indiáni kmene Cree
Za celý tým Klubu zdraví Polička, který pro vás
připravuje přednášky i na rok 2019, vám přeji,
abyste s láskou a laskavostí pečovali o své zdraví
a pomáhali pečovat o zdraví svých nejbližších, naučte se postupně měnit zažité návyky, které vám
neprospívají, z výsledků budete mít opravdovou
radost a skutečný užitek pro zdravý život.
Hanka Ščigelová

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

Témata přednášek Klubu zdraví Polička
v roce 2019
• 9. ledna: Kvalita potravin – Roman Uhrin, zakladatel klubů zdraví
• 13. února: Emoční inteligence x inteligenční
kvocient (EQ vs IQ) – co z nich a jak má větší
vliv na úspěch a radost v životě – Mgr. Gražyna Kelemenová, lektorka Epicentrum zdraví
Eden
• 13. března: Autoimunitní nemoci – artritida,
záněty, alergie… lze je řešit? – Jana Konečná,
lektorka KZ
• 10. dubna: Pět jazyků lásky – Jan Libotovský,
lektor KZ
• 15. května: Zelené potraviny – Čestmír Šťovíček, B. Th., DiS.
• 12. června: společná procházka okolo Poličky – při zastaveních MUDr. Miroslava Sílová –
Jak pečovat o páteř
• 15. září (neděle): společný výlet – Ivančice,
Kralice a Náměšť n. O.
• 9. října: Uzdravující moc pozitivních emocí –
MUDr. Milan Moskala
• 13. listopadu: Posílení imunity – Gabriela Slezáková, zdravotní sestra
• 11. prosince: vánoční posezení s písněmi
a zdrav ými dobrotami
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.

Den stromů
Ekocentrum Skřítek Polička
připravilo ve čtvrtek a pátek
18. a 19. října v dopoledních
hodinách v prostorách Divadelního klubu v Poličce zábavně
vzdělávací program k oslavě
Dne stromů.
Pro děti a žáky mateřských a základních škol
byly nachystány čtyři stanoviště, na kterých se
účastníci dozvídali nové poznatky o stromech,
lese i souvisejících skutečnostech:
Strom života – mayský šaman Arturo Morales Cervantes povídal o legendě stvoření světa
a dávných propojeních mezi stromem a člověkem,
s ukázkou tradičních hudebních nástrojů Mayů,
které si účastníci sami vyzkoušeli na oslavu Dne
stromů.
Mrtvý strom plný života – Ing. Ivo Janeček vyprávěl, co se stane, když stromy umřou, že dávají
další život rostlinám, mechům, houbám zvířatům…, jaký je koloběh života. V doprovodu živých
přírodnin i malého mini zoo.

Co do lesa patří a nepatří – studenti gymnázia
ukazovali, co můžeme v lese najít a jejich vliv na
něj. Jak je to s odpadky v lese a co s nimi. Co do
lesa patří, druhy zvěře.
Krátký film o životě v lese doplňoval čtveřici
stanovišť.
Celkem na Den stromů přišlo 339 žáků z Poličky
i okolí v doprovodu 36 pedagogů.
Letos poprvé se na poslední chvíli z důvodu nemoci měnili lektoři i dobrovolníci, ale i tak vše dopadlo ke spokojenosti všech. Děkujeme výše uvedeným lektorům a dobrovolníkům z řad studentů
gymnázia – Šárce Kučerové, Renatě Krištofové,
Janě Pruškové, Elišce Benešové, Janu Cihlářovi, Kátě Světlákové, Josefu Homolkovi a Radimu
Hnátovi. Poděkování patří i vedení Gymnázia Polička za uvolnění studentů, Divadelnímu klubu za
poskytnutí prostor, městu Poličce a Pardubickému
kraji za finanční podporu.
Všem přejeme v celém novém roce hodně zdraví
a klidu. Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1. 1.
5.–6. 1.

12.–13. 1.

19.–20. 1.

26.–27. 1.

2.–3. 2.

MUDr. Ševčík Stanislav, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
MDDr. Vlčková Barbora,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MDDr. Bidmonová Ivana, Dolní
Újezd 383, 461 631 126

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

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 773 606 718

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Co je SPMP ČR?

Zprávy z charity

Zkratka je název Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým v České republice. Je to celostátní organizace lidí s mentálním postižením, jejich rodičů,
odborníků a přátel. V letošním roce slaví 50 let činnosti a s roční přestávkou již 15 let úzce spolupracuje
její pobočný spolek se Speciální MŠ a ZŠ Polička.
Společně se snažíme hájit práva a prosazovat zájmy lidí s mentálním postižením. Nabízíme svým
členům poradenské, vzdělávací i volnočasové aktivity v jejich prospěch a k celkovému zkvalitnění
života nejen jejich, ale i rodinných příslušníků a lidí
o ně pečujících.
Náš pobočný spolek v Poličce se věnuje hlavně
mentálně postiženým lidem ve věku 3–26 let. Snažíme se pro děti pořádat výlety, zájezdy, návštěvy
divadel, výstav i různých vzdělávacích programů,
které jim nejen rozšiřují obzory, ale i zpestřují jinak
jednotvárný život. V současné době je aktuální projekt ve spolupráci s EU a jejím sociálním fondem,
kde je možné podporovat ve všech fragmentech
života nejen mentálně postižené, ale i jejich rodiny
i ostatní pečovatele. Máme také možnost využívat
právní poradenské centrum v případě různých problémů s úřady, zaměstnavateli rodičů apod. Pokud
by měl někdo zájem o bližší informace, popřípadě
kdyby někdo chtěl našemu pobočnému spolku v Poličce věnovat finanční prostředky, zde jsou kontakty.
SPMP ČR pobočný spolek Polička, Jiráskova 825,
572 01 Polička, IČO 06027989, tel. 776 605 568,
e-mail: zrumirunka@centrum.cz, bank. spojení
115-5183190267/0100
předsedkyně pobočného spolku
Mgr. Mirka Zrůstová

Hudba pomáhá
Benefiční festival Hudba pomáhá se 8. prosince
poprvé představil také v Tylově domě. Polička se
tímto zařadila mezi Litomyšl, Vysoké Mýto a Morašice, kde se adventní koncerty již řadu let pravidelně pořádají. Od 19 hodin se návštěvníci mohli
seznámit s kapelou Parkoviště pro velbloudy, která
je již několik let hlavní hvězdou adventních koncertů,
a Litomyšlským symfonickým orchestrem vystupujícím jako překvapení letošního ročníku. Dále měli
možnost poznat pětiletého Davídka Hermana, který
trpí dětskou mozkovou obrnou a kterému pomůže
výtěžek letošního ročníku.
Cíl organizátorů je jednoznačný, co nejvíce Davídkovi pomoci formou terapií, jak na jevišti zmínil
Karel Telecký: „Výtěžek bude věnován na speciální
terapie v ostravském centru Arkáda a v lázních
Klimkovice. Obě terapie mohou pomoci Davídkovi
chodit.“ Těsně před koncem koncertu byl rodině předán šek v hodnotě 140 570 korun. Tolik je aktuálně
na festivalovém kontě pro Davídka. Celková částka
vybraná v Poličce činila 25 500 korun.
Na závěr návštěvníci poděkovali za krásný kulturní zážitek potleskem ve stoje. „Pokud se vše podaří
a budete s námi spokojeni, tak bychom tady v Poličce rádi zahnízdili. Doufáme, že se tady u vás dobře
hnízdí,“ uvedl za tým organizátorů Karel Telecký.
-iho-
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Tři králové trochu jinak
Trochu jinak, snad ještě atraktivněji, chce Oblastní charita Polička zahájit letošní Tříkrálovou
sbírku. Po průvodu, jehož trasa
povede namísto Šaffovy a Václavské ulice nově ulicí Vrchlického, se
připojí k závěrečnému dění živého betlému, který
na náměstí Palackého v sobotu 5. ledna v 9 hodin
ztvární poličtí farníci.
Další fáze tříkrálové sbírky proběhnou v již
obecně známém režimu. Po požehnání koledníků
panem farářem se skupinky rozejdou po městě,
aby u jednotlivých dveří koledovaly o příspěvek
na dobročinný účel a přinášely do domů požehnání.
Pozorný čtenář jistě zaznamená posun v aktuálním deklarovaném záměru. Po dlouhém období, kdy se na horní příčce potřebnosti objevovalo
pořízení automobilu pro výkon sociálních a zdravotních služeb, tam letos vozidlo chybí. Pokud budete laskaví a koledníkům přispějete do pokladničky, pomůžete Oblastní charitě Polička třeba
s vytvořením nezbytného finančního polštáře pro
případ, že získá dotaci z fondů EU na kompletní
rekonstrukci Charitního domu IV., o niž požádala. Vzhledem k rozsahu potřebných oprav bude
i nezbytná spoluúčast pro charitní rozpočet velmi
citelná. Přitom pomoci si z významnějších zdrojů
se zdá zatím jako jediná schůdná cesta, jak starý
dům dostat do kondice, aby mohl bez problémů
a havárií dál sloužit svému účelu.
Podpoříte také fungování již známých služeb:
sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitaci
i činnost Charitní ošetřovatelské služby a Domácího hospice sv. Michaela. Z balíku získaných peněz se dostane také na přímou pomoc potřebným
sociálně slabým lidem, na humanitární pomoc
i částečné krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků mimořádných událostí v regionu.
Nezapomeneme ani na humanitární projekty v indických oblastech Bangalore a Belgaum, s nimiž již
řadu let souzníme.

Vážení přátelé, ať se rozhodnete do Tříkrálové
sbírky přispět či nikoliv, rozhodně vám budeme
vděčni za laskavé přijetí koledníků. Jsou to děti,
koledují rády a poznají, když někomu udělají radost. Hřejivá lidská setkání, třeba u dveří nadepsaných K+M+B+2019, se mohou zařadit k těm, na
něž se i po letech vzpomíná.
Štěpánka Dvořáková
Chystá se otevření nových
prostor pro lidi bez domova
Nízkoprahové denní centrum Charity je určeno
lidem bez přístřeší nebo žijícím ve velmi špatných
bytových podmínkách. Na zvyšující se poptávku
po tomto druhu ambulantní služby jsme nebyli
již schopni reagovat. V budově Vrchlického 185
nás roky limitují nedostatečně velké a typu služby
neodpovídající prostory. Veřejnost jsme o tom již
mnohokrát informovali.
Od pondělí 14. ledna budeme poskytovat službu
v nových, vhodnějších prostorách na adrese Střítežská 399. Přístavbou kontejnerové soustavy ke
stávající ubytovně Faulhammer vzniklo zázemí
pro poskytování služby lidem bez domova. Současně můžeme pro klienty využít i prostory sociálního zařízení ubytovny. Tu využívá město Polička
pro sociálně znevýhodněné spoluobčany.
Po přestěhování se služby zkvalitní. Provoz centra bude zajištěn v pracovních dnech od 8.00 do
13.00 hod. Personál tvoří dva pracovníci v sociálních službách. Lidem bez domova budeme moci
poskytnout jídlo, možnost osprchovat se, oholit,
vyměnit prádlo, obuv, konzultovat problémy. Nově
přibude i možnost vyprání prádla. Je to nová nabídka Charity pro klienty denního centra.
Přístavba k budově ubytovny byla financována
městem Polička a město je jejím vlastníkem. Oblastní charita Polička zajistí ambulantní službu
personálně, protože k tomu má schválenou registraci na krajském úřadě v Pardubicích. S městem
Polička budeme tak moci úžeji spolupracovat při
řešení problémů lidí v krizové situaci.
Jana Flídrová

Listopad ve Speciální mateřské
škole a Základní škole v Poličce
Ráno 14. listopadu se opět žáci ze speciálních tříd
sešli v tělocvičně ke společným hrám. Tentokrát poznávali barvy a vůně skřítka Podzimníčka, který si
pro ně připravil řadu úkolů. Žáci shazovali bramborou kuželky, pomáhali ježkovi navozit na zádech
jablíčka, dělili potravu pro zvířátka a pavoučkovi
pomohli opravit pavučinku. Pomáhali také babičce Čmelákové uklidit nepořádek v tělocvičně, zvířecím maminkám najít jejich děti, slepovali velký
hrnec na med pro včelí medvídky a nakonec postavili krásné domečky pro mravence. Všichni žáci byli
moc šikovní a zasloužili si sladkou odměnu.
Ve středu 28. 11. žáci I. třídy speciální navštívili Domov pro seniory Polička, kde na ně čekala
menší skupinka seniorů. A protože nám sv. Martin
žádný sníh nenadělil, snažili se všichni společně
sněhové vločky v mrazivém dopoledni přivolat.
Využili techniku voskových a vodových barev.
Celé dopoledne v pohodové a klidné náladě rychle
uteklo. Naše třída by tímto chtěla moc poděkovat
p. Pevné z DPS Polička, která měla připravený
nejenom program, ale také nápadité odměny pro
žáky. Nesmíme také zapomenout na vlídné přijetí
seniorů. A už se všichni těšíme na další setkání.
Spoustu legrace zažívali žáci v další třídě speciální při dlabání obrovité dýně. Dali jí jméno Justýna a společně se o dýni naučili novou písničku.
Žáci plnili hravé úkoly na téma dopravní výchova,
roční období a povolání. Při vycházkách pozorovali nejen dopravní situace, značky, přechody, ale
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také působivou podzimní přírodu. S pohádkou
O třech medvědech procvičovali prostorovou orientaci a matematickou představivost, ale také pozornost a dovednost k naslouchání.
V pátek 30. 11. k nám do školy přišly floristky ze
Střední školy zahradnické a technické v Litomyšli.
S sebou přivezly ukázky vánoční tvorby a každý
žák si mohl vyrobit svůj vánoční svícen. Výrobky
se moc povedly a žáci byli spokojení. Děkujeme
paní učitelce a žákyním ze zahradnické školy za
spolupráci a těšíme se na příští rok.
5. prosince přišel do školy Mikuláš. Navštívil
všechny třídy školy i školky. Promluvil si s žáky
o tom, co má o nich zapsané ve své velké knize.
Žáci mu přednesli básničky nebo písničky a samozřejmě slíbili, že se příští rok polepší. Nakonec
dostali od Mikuláše i sladké odměny. Čertovský
týden nebyl ve znamení zlobení, ale tvoření. Adventní čas provonělo pečení vanilkových rohlíčků
a kokosových kuliček, některé třídy ozdobil vánoční stromeček a adventní kalendář s úkoly. A již vrcholí přípravy na vánoční besídku, která se chystá
v tělocvičně školy.
Letošní rok se rychle blíží ke svému konci, a tak
je nejvyšší čas popřát, ať se při poslechu vánočních koled a pečení voňavého cukroví nezapomenete zastavit a vychutnat si kouzlo Vánoc v klidu
a pohodě, abychom se ve zdraví a plné síle vrhli
s úsměvem do roku nového.
Monika Burešová

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Školní parlament
Žáci 3.–9. ročníků mají za
sebou dvě zasedání Školního
parlamentu. Přivítali jsme nové
členy a předsedou byl zvolen
Štěpán Krejčí z 9. C.
Na prvním zasedání byla
přítomna paní ředitelka, která žáky seznámila
s tím, co se o prázdninách podařilo vylepšit na
hlavní budově, pohovořila o pracích, které čekají budovu pavilonu. Popřála parlamentu hodně
zdaru a slíbila, že jeho návrhům bude naslouchat.
Parlament opět připravil pro II. stupeň soutěž
čistoty, na konec prosince filmové představení,
třídní besídky a sportovní akci Vánoční sportovní třída. Letos se hrála vybíjená, fotbal, ale
i florbal.
Parlament ČR
Také parlament, ale tentokráte ten nejvyšší.
Party deváťáků se vydaly do Prahy právě proto,
aby si prohlédly jeho zákoutí, dozvěděly se něco
o jeho historii a potkaly třebas nějakého známého poslance.
V odpoledním programu navštívili deváťáci
Pražský hrad a procházkou přes Karlův most,
Staroměstské a Václavské náměstí mohli spočinout v oblíbených fast foodech.
Znalostní olympiády
Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo 34
žáků 8.–9. ročníků. Vítězkou se stala Anežka
Vargová z 9. A a společně s Jáchymem Tenglerem
(9. A) nás budou reprezentovat v okresním kole.
Školní kolo dějepisné olympiády pod názvem
Za poznáním, za obchodem i za prací… aneb Cesty jako tepny civilizace statečně plnilo 18 žáků
nejvyšších ročníků.
V lednu v okresním kole chtějí zabodovat Tomáš Kocanda a Daniel Prchal, oba z 9. A.
KET for Schools
15. prosince skládalo v Brně 9 žáků z 9. A naší
školy mezinárodní jazykové zkoušky. Na tyto

Vzpomínáme

zkoušky se připravovali v průběhu druhého stupně pod vedením paní učitelky Evy Kohutové.

Dne 7. 1. uplyne 5 let, co
zemřel pan Jan Švejda. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomíná
celá jeho rodina.

Bobřík informatiky
Naši žáci se zúčastnili již 11. ročníku soutěže
Bobřík informatiky.
V nejmladší kategorii 4.–5. ročník si s úlohami
nejlépe poradili a maximálního počtu získali:
Kristýna Blandová (5. A), Tereza Kopecká (5. C)
a čtvrťáci, kteří mohli soutěžit ve dvojicích: Tereza Šolcová s Danielou Klímovou (4. B), Filip Mlynář s Markem Klouzalem (4. B). V této kategorii
bylo dalších 43 úspěšných řešitelů.
V kategorii 6.–7. ročníku si nejlépe vedli: Adam
Havlík (7. A), Karolína Jašková (6. A), Klára Soukalová (7. A) a další 4 úspěšní řešitelé.
Kategorii 8.–9. ročníku vyhrál Michal Jílek
(9. A) a na 2.–3. místě se umístili Nikol Hlušičková (8. A) a Tomáš Mlynář (9. A). Tato kategorie
měla celkem 16 úspěšných řešitelů.

Dne 5. 1. 2019 by oslavili
90. narozeniny bratři Robert
a Zdeněk Homoláčovi.
S láskou vzpomínají
Lenka a Dáška s rodinami
a Zdena s Lubošem
s rodinami.

Šachy
O titul šachového krále a královnu věnného
města Poličky bojovalo 7 chlapců z I. stupně a jeden z II. stupně naší školy. Nejlépe se umístil Václav Šafář (2. místo) a Pavel Bouška (5. místo).
V úterý 4. prosince 2018 se konalo okresní kolo
v šachovém turnaji družstev ve Svitavách. Naši
školu reprezentovali: Petr a Pavel Bouškovi, Michal Kössler a Lukáš Feltl. Naše družstvo vybojovalo 1. místo, zajistilo si tak postup do krajského
kola.

Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali.
Dne 27. 1. si připomeneme
6. smutné výročí úmrtí pana
Zdeňka Poula.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Mária a celá
rodina.

Odborná setkávání s rodiči
Dalším blokem setkání chce naše škola nabídnout rodičům zajímavá témata. Ve výběru jsou
například: Pohybové aktivity a zdravý životní
styl, Jak komunikovat s puberťákem, Agrese, agresivita a delikty mládeže, Volba další vzdělávací
dráhy, Využití talentu a silných stránek, Vzdělávací zdroje dostupné mimo školu, Motivace k učení. Rodiče našich žáků vyplňují anketu a mohou
do nabídky zahrnout i své náměty.

Blahopřejeme
Dne 4. 1. 2019 oslaví životní jubileum 70 let paní Ludmila Musilová. Do dalších let
přejeme především zdraví,
spokojenost, štěstí a pohodu
a děkujeme také za lásku.
Syn Libor a Láďa
s rodinou

-har-

Proměna zahrady v MŠ Lubná
Zahrady pořizujeme hlavně proto, abychom se
radovali z jejich krásy a aby si děti měly kde hrát.
Zahrady jsme zvyklí vnímat především očima.
A protože zahrada v okolí mateřské školy Lubná
je stará téměř čtyřicet let, obnovu a zkrášlení si
zasloužila.
S touto myšlenkou jsme koketovali už dříve, ale
S. Bartošová a B. Vrabcová tuto myšlenku urychlily a hlavně zrealizovaly. Zahrada se pod jejich
rukama proměnila na inspirativní prostředí, kde
děti mají kontakt s přírodou, kde mohou rozšiřovat své znalosti o světě, rozvíjet svou představivost
a kde mohou trénovat své přirozené schopnosti
a dovednosti.
Zahrada se začala proměňovat na jaře, kdy
byly vybudovány záhony, děti se rády podílely
na péči o záhonky, sely, sázely, okopávaly, zalévaly… Děti uspokojovaly svoji potřebu půdy se
dotýkat a cítit ji.
Hlavní proměnou však zahrada prošla v době
letních prázdnin, kdy se na ní podíleli rodiče, děti
a přátelé školy. Velké poděkování patří všem, kteří
přišli pomoci, věnovali svůj volný čas, šikovnost,
ochotu a dobrou náladu pro dobrou věc. Vznikla
oblázková plocha a bosochodník, z oblázků mohou
děti stavět, také velmi rády využívají různá zákoutí, kde si mohou hrát, ale také se učí sociálním dovednostem a k tomu slouží nově vzniklý amfiteátr.
Nejlepší ale bude ponechat na dětech, jak každý
kousek zahrady využijí.

Dovolte mi touto cestou velmi poděkovat p. Bartošové a Vrabcové za realizaci obnovy školní zahrady, dále všem, kteří přišli a pomohli (rodiče,
babičky, přátelé školky), starostovi za vstřícnost
a nesmím zapomenout na sponzory: Dřevozávod
Pražan, Polička – dřevní štěpka, Ho-Ši Vr-Ba,
Lubná – projektová dokumentace, rostlinný materiál, textilní doplňky, mulčovací textilie a realizační práce, dále VM zemní práce Lubná – terénní
úpravy, doprava materiálu a realizační práce, Pila
Oldříš – dřevěné prvky, Cobra transport Litomyšl – laminace projektu, Obec Lubná – technický
materiál.
Mgr. Irena Rensová,
vedoucí učitelka MŠ

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.
•
PEDIKÚRA S PODOLOGICKOU PRAXÍ,
prodej dárkových poukazů, přípravků pro nohy.
Wondráková Stanislava, Tyršova 166, Polička,
tel. 724 715 800, www.swpedikura.cz.
•
Hledám 5 žen do svého týmu, práce s novými produkty pro krásu a zdraví, min. 1 hodinu denně, výdělek 10 tis a více, práce on-line nebo v živém světě. Žádné běhání s balíčky ani objednávání
z katalogů. Vše vás ráda naučím. Tel: 774 765 437.
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Volejbalové zprávy

Tenis

Přehazovaná dívky
Dvěma koly začala soutěž nejmladších volejbalistek. Kvalifikační kolo pořádal Dolní Újezd a naše
družstva obsadila 7. a 9. místo, což jim stačilo pouze
na skupinu B a skupinu C. Následně se udržela obě
družstva své skupiny na čtvrtém místě. Celkově
je A tým těsně nad první polovinou a B tým je na
26. místě. Hrají se tři skupiny po 11 účastnících.
Přípravka chlapci
Chlapcům z A týmu se podařilo udržet nejvyšší
skupinu, celkově jsou na 6. místě. Béčko opět spadlo
do skupiny C a jsou 8.
Mladší žáci
Mladší žáci odjížděli po delší pauze na šestkový
volejbal do Letohradu. Zde sice šlapali svým soupeřům na paty, ale závěry setů nedotáhli do vítězného
konce. S šesti body jsou zatím šestí.
Mladší žákyně
Do dalšího kola nastoupila dvě naše družstva
s rozdílným výsledkem. Zatímco Áčko své zápasy
vyhrálo a postoupilo tak mezi nejlepší čtyřku, kde by
se chtělo udržet, Béčko své zápasy prohrálo. Celkově
5. a 11. místo.
Starší žákyně
Na děvčata této věkové skupiny čekala dvě kola
Českého poháru. Nejprve odehrála svých šest zápasů
ve Šternberku a poté na domácí palubovce v Poličce.
Pomalý start ve Šternberku a 2 x prohra 0:2 s Prostějovem a Břeclaví. Změna taktiky znamenala vyrovnaný další zápas proti domácím děvčatům. Ale
bohužel opět prohra 0:2. Ve večerních hodinách
konečně první vítězství 2:0 nad Havlíčkovým Brodem. Druhý den velmi důležitý zápas se Zlínem,
který vyhráváme v tiebreaku 2:1. Náchod nás sice
v posledním zápase také v tiebreaku porazil, ale my
skončily páté a udržely druhou výkonnostní skupinu
pro příští turnaj. Pěkný výkon i proto, že jsme nehrály v plné sestavě.
Zápasy v Poličce byly o mnoho lepší. Zuby si na nás
postupně vylámaly: Kolín, Bílovec, Břeclav, Frýdek –
Místek a Náchod. Až v posledním zápase jsme se
sklonily výkonu vítěze naší skupiny Znojmu. Celkové třetí místo a posun v tabulkách znamenal obrovský úspěch. Postup mezi Elitu 24 družstev v České
republice. Čekají nás tři turnaje s velice kvalitními
soupeřkami. Po dvou letech skupin Útěchy hrajeme
letos Finále. V prvním finálovém kole zavítáme do
Prahy. A zase budeme bojovat, a to s těmito družstvy:
Karlovy Vary, Klatovy, Příbram, Olymp Praha, Orion Praha, Náchodem a Frýdkem – Místkem.

Tenisová sezona 2018 je minulostí. V listopadu
vydal ČTS žebříčky všech kategorií.
Mladších žáků bylo klasifikováno 1972 hráčů.
Umístění našich:
Zahradníček Dušan 404., Šafář Samuel 862.,
Sedlatý Jan a Slezák Patrik 1566., Štěpánek Patrik
1744., Adamec Jáchym a Mořkovský Ivan 1846.
Mladší žákyně – celkový počet 1220
Uhlířová Veronika 230., Navrátilová Žaneta 645., Kotvová Lucie 753., Petrásová Nikola
789. a Benčíková Kristýna 1107.
Starší žáci – 1082
Jelínek Jan a Zahradníček Dušan 1047.
Starší žákyně – 844.
Válková Simona 70., Kotvová Kateřina a Uhlířová Šárka 241., Uhlířová Veronika 434. a Vendolská
Karolína 740.
Dorostenci – 1127
Jelínek Adam 572., Fučík Daniel 881.
Dorostenky – 804
Válková Simona 391., Kotvová Kateřina
595. a Uhlířová Šárka 623.
Ženy – 1029
Kotvová Kateřina 715.
24. 11. oblíbený turnaj pro pozvané hráče YA
Cup pořádaly Yvona s Alenou. Tohoto turnaje se
zúčastnilo třináct dvojic. Pořadí na stupních vítězů:
1. Geryšer Petr – Weber Roman, 2. Roch Petr –
Andrle Jiří, 3. Pazlarová Alena – Švejda Filip a Jelínkovi Lenka a Adam
1. 12. minitenisový turnaj v Poličce. Úvodního
turnaje se zúčastnilo 11 nejmenších tenistů.
Umístění našich budoucích hvězdiček. Dorotka
Chalupníková 5. místo, Máťa Kossler 6., Julinka
Vodehnalová 7., Nelinka Adámková 10. a Máťa
Trnka 11. místo.

Kadetky
Další zápas odehrála děvčata v Dolním Újezdu
proti místním juniorkám. Byla z toho sice prohra 0:3,
0:3, ale především druhý zápas ukázal, že dokážeme
držet krok se staršími děvčaty. Celkové 3. místo.
Barevný minivolejbal
Megalomanský turnaj v barevném volejbale začal
15. prosince kategorií nejmladších, kategorií žlutých
a oranžových. Do Poličky se sjelo 120 volejbalových
nadějí, které si to mezi sebou rozdaly. Turnaj pro
nás to byl úspěšný, stáli jsme hned 2 x na stupních
vítězů. Oba úspěchy jsou v oranžovém minivolejbale. 2. místo Anežka Dvořáková a Aneta Prokopová
a 3. místo Eliška Machová a Barča Pešavová.
-har-
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1. 12. turnaj mladších žákyň ve Svitavách. Verča Uhlířová získala první body do nové sezony za
1. místo ve čtyřhře. Na zkušenou vyrazila Šárinka
Dostálová, která si první výhru v této kategorii
připíše snad příště.
8. 12. minitenisový turnaj v Ústí nad Orlicí.
Oba naši zástupci sahali po pohárovém umístění.
Anežka Zahradníčková a Marťa Chalupník po výborných výkonech nakonec obsadili 5. místa.
8. 12. meziokresní přebor starších žákyň ve Svitavách. Verča Uhlířová opět bodovala, tentokrát
2. místem ve čtyřhře.
Tenisový oddíl nabízí k volnému odběru ohrané
tenisové míče v libovolném množství. Míče lze použít na cokoliv. Stačí se stavit v budově tenisového
oddílu v provozních hodinách.
Tenisový oddíl přeje všem aktivním i pasivním
sportovcům příjemné prožití vánočních svátků,
úspěšný a pohybem nabitý nový rok 2019.
-zj-

Krok do světa
volejbalu
Svůj první volejbalový turnaj si zahráli naši nejmladší kluci (r. 2008/9–2011) v sobotu 15. prosince 2018 v hale ZŠ Masarykova. Na turnaji barevného minivolejbalu si napoprvé vyzkoušeli oranžový,
kde se už míč odehrává prsty přes síť.
Přeji jim hodně herního štěstí, aby je volejbal
stále bavil a v budoucnu zažili mnoho volejbalových úspěchů.
Jan Matouš

Zprávy oddílu ledního hokeje
Ne 18. 11. Polička – Žamberk 14:1
(6:0, 5:0, 3:1)
Branky: Martinů 4, Kyncl 2, Hnát, Augustin,
Boštík, Vostřel, Lidmila, Štola, Skřipský, Holec
Spartak od úvodní minuty svého soupeře přehrával a po první třetině bylo prakticky rozhodnuto. Dále se již jen čekalo, jaký bude konečný výsledek. Soupeř ale přece jen zaznamenal na začátku
třetí třetiny čestný úspěch.
Pá 23. 11. M. Třebová „B“ – Polička 6:4
(3:0, 0:3, 3:1)
Branky: Kyncl 2, Martinů, Poul O.
Špatné bránění, špatné bruslení byl důsledek
nelichotivého skóre pro Spartak 3:0. Do druhé
třetiny nastoupila Polička stažená na dvě pětky
a výsledek se dostavil. Skóre bylo vyrovnáno. Zřejmě zlomový moment přišel v poslední části hry při
vyloučení Hejtmánka na 10 minut. Za stavu 5:3
Spartak snížil na rozdíl jediné branky, ale v závěru inkasoval při hře bez brankáře. Po roční odmlce
se do sestavy vrátil starší bratr Ondry Poula, Martin. Dle slov trenéra si v obnovené premiéře vůbec
nevedl špatně.
Pá 30. 11. Polička – Voděrady 10:3
(1:1, 7:1, 2:1)
Branky: Poul O. 3, Kyncl 2, Martinů 2, Šerejch 2,
Skřipský
Spartak se sice ujal vedení, ale soupeř brzy vyrovnal. Tímto skóre skončila nepříliš pohledná
první třetina. Asi větší domluva o přestávce pomohla, protože na začátku 5. minuty druhé dvacetiminutovky to bylo již 4:1 a na jejím konci byl

Turisté zvou
sobota 12. ledna – výroční
členská schůze
Sejdeme se ke zhodnocení naší
činnosti za uplynulý rok 2018, ve
kterém jsme oslavili 130. výročí
založení KČT a 100 let Československé republiky. Začátek
v 15.00 hod v restauraci „U Mrštíků“. Program
schůze bude na pozvánce.
Na tuto schůzi zveme i další zájemce o členství
v našem odboru.

stav 8:2. Poslední část zápasu opět nepřinesla velkou podívanou. Ačkoli na obou stranách padlo po
dvou brankách, tak se utkání už jen z povinnosti
dohrálo.
Ne 2. 12. Čestice – Polička 5:14
(2:5, 3:5, 0:4)
Branky: Kyncl 5, Martinů 2, Šerejch 2, Čapek 2,
Lidmila, Hnát D., Cihlář J.
Na domácím ledě Čestic v Rychnově nad Kněžnou šel Spartak ve 40. vteřině Kynclem do vedení.
Posledně jmenovaný přidal další branku při druhém střídání a čistý hattrick završil v 11. minutě.
Celé mužstvo předvádělo hezký hokej a zaslouženě
zvítězilo. Pro některé juniory to bylo od pátku třetí
utkání v řadě.
Junioři:
Polička – Nový Bydžov
Třebechovice – Polička
Polička – M. Třebová 
Polička – Náchod 

6:5
3:10
7:3
16:3

Dorost:
Choceň – Polička 
Opočno – Polička 
Polička – Litomyšl 
Polička – Nový Bydžov 

4:2
7:2
0:2
1:4

Ml. žáci:
Žďár n. Sáz. – Polička 
Skuteč – Polička 

10:2
1:3

19.–20. ledna – Přejezd Žďárských vrchů.
42. ročník dvoudenní lyžařské akce s ubytováním
v Kuklíku. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší. Trasy od 15 do 40 km, vedoucí akce: Miloslav Štefka a Jiří Coufal.
2. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar.
Hamerníka, 48. ročník tradiční zimní akce v Borové.
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.

výbor oddílu LH

Prosincová štika měla 85 cm
V sobotu 1. prosince se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Pod Kopcem konal závod, který už dlouho patří mezi širokou rybářskou veřejností mezi nejoblíbenější – letos už 10. ročník poháru Prosincová štika. Odpovídala tomu i účast,
jelikož lov dravců se v posledních letech stává
nejžádanější disciplínou. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k závodu řekl:
„Nejprve oceňuji všechny přátele, kamarády,
nezdolné rybáře a milovníky zimní rybařiny
za účast. Mám-li se se ohlédnout za letošním

10. ročníkem Prosincové štiky, musím konstatovat, že jsme s přípravou měli hodně starostí. Po
několika dnech celodenních mrazů nám poslední
noc před závodem zamrzla celá přehrada, a to už
jsme věděli, že se přihlásilo 124 skvělých a odolných rybářů z Česka a Slovenska. Nakonec se
nám, díky obrovskému úsilí, podařilo okraje Pk1
zbavit ledu, což považuji za velký zázrak. Je přirozené, že vládlo napětí, budou-li ryby brát. Ale
již po několika minutách se ukázalo, že se nějaké
i za těchto podmínek uloví. Za tři hodinová kola,
tj. pouhých 180 minut čistého času, se jich ulovilo
150, z toho 130 štik ze 440 vysazených. Uvážíme-li, že celá přehrada byla pod ledem, kde se přirozeně část ryb nacházela, je to solidní výsledek.
Největší byly štiky 85 cm, mnoho dalších bylo
jen o pár cm menších. Zklamali pstruzi a okouni, kteří ale s velkou pravděpodobností byli pod
ledem.
Je mi ctí poděkovat všem za účast a osobní přínos k všeobecné spokojenosti. Děkuji rozhodčím
za obětavou práci, počítačovým operátorům za
skvělé počítání výsledků. Dále za práci v zázemí
a za úsilí, které bylo nezbytné ve dne i v noci pro
udržení hladiny bez ledu. Byli jsme svědky lidské vytrvalosti, nadšení a lásky nejen k rybařině,
ale obecně k přírodě. Jsem rád, že jsem mohl být
účastníkem těchto krásných a tak trochu i dramatických událostí.“
Konečné výsledky: Soutěžilo se ve třech kategoriích. Štika: 1. David Audrlický, 2. Pavel Sýs,
3. Luděk Zukal. Okoun: 1. Petr Dvořáček, 2. Jaruška Frašová, 3. Pavel Strmiska junior. Pstruh:
1. Vladimír Hájek 2. Vít Bardon, 3. Jarek Dokulil. Ženy: 1. Dana Stašáková, 2. Jaruška Fryšová,
3. Štěpánka Pospíšilová. Děti: 1. Petr Dvořáček,
2. Martin Vymazal, 3. Jaroslav Horáček. Celkově: 1. David Audrlický, 2. Pavel Sýs, Luděk Zukal.
Nejdelší ryby: štika 85 cm – Pavel Sýs a Josef
Souček.
L. Vrabec

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Plavecký bazén
Veřejnost
1. úterý
2. středa
3. čtvrtek
4. pátek
5. sobota
6. neděle
7. pondělí
8. úterý
9. středa
10. čtvrtek
11. pátek
12. sobota
13. neděle
14. pondělí
15. úterý
16. středa
17. čtvrtek
18. pátek
19. sobota
20. neděle
21. pondělí
22. úterý
23. středa
24. čtvrtek
25. pátek
26. sobota
27. neděle
28. pondělí
29. úterý
30. středa
31. čtvrtek

s dětmi, 16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 19.00-20.00
aquafitness

státní svátek - zavřeno
sanitární den
6.00-7.30, 10.00-12.00, 14.30-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-13.00,14.00-16.00,
18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 16.00-17.15
kondiční plavání (2 dráhy), 17.15-18.30
kondiční plavání
6.00-7.30, 10.00-11.00, 14.30-20.00
12.00-19.00
14.00-20.00
13.00-19.00
13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00
6.00-7.30, 15.00-16.00, 16.00-17.15
kondiční plavání (2 dráhy), 17.15-18.30
kondiční plavání
6.00-7.30, 10.00-11.00, 14.30-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
12.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-13.00, 14.00-16.00,
18.00-20.00
6.00-7.30, 15.00-16.00, 16.00-17.15
kondiční plavání (2 dráhy), 17.15-18.30
kondiční plavání
6.00-7.30, 10.00-11.00, 14.30-20.00
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
13.00-19.00
13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 15.00-16.00, 16.00-17.15
kondiční plavání (2 dráhy), 17.15-18.30
kondiční plavání
6.00-7.30, 10.00-11.00, 14.30-20.00

Novinka: od 6. února 2019 pořádáme kurz Relaxačního plavání pro ženy. Informace na tel.:
461 725 631, 731 020 030 nebo plaveckaskola@tespolicka.cz.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny v informační vitríně před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org.
Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt: Mgr. Andrea Zachová 737 867 342 bazen@tespolicka.cz, Zdena Mihulková 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz, Jolana Kozlová
731 020 030, plaveckaskola@tespolicka.cz.
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny,
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování, a to nejdéle do 20. 00. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby
návštěvníci svoji činnost naplánovali a ukončili
tak, že odevzdají klíče od šatních skříněk nejdéle
ve 20.00 h. Po zavírací době není možné, aby se
návštěvníci nadále zdržovali v prostorách bazénu,
fitcentra a sauny. Teplota vody v poličském bazénu
je každý provozní den 28 °C a vířivky 35 °C. Vstup
na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Zájemci o kurzy pro děti, volejte na tel.
č. 731 020 030, 461 725 631.
Provoz sauny:
muži – středa a pátek: 16.00–20.00 h.
ženy – čtvrtek:
16.00–20.00 h.
ženy – sobota:
14.30–16.55 h.
společná – sobota:
17.00–20.00 h.
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je také
možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo (poplatek dle platného ceníku).

Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.
org. Tučně vyznačené časy jsou změny ve stávající
provozní době.
Tobogán a vířivku zavíráme 10 min před koncem provozní doby. V době kondičního plavání
bude tobogán uzavřen. Děkujeme návštěvníkům
za přízeň.
Rozpis kurzů
• 7. pondělí, 16.00-18.00 kurzy
• 8. úterý, 16.00-18.00 kurzy
• 9. středa, 16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 19.0020.00 aquafitness
• 14. pondělí, 16.00-18.00 kurzy
• 15. úterý, 16.00-18.00 kurzy
• 16. středa, 12.45-14.15 plavání kojenců a batolat
– vířivka, 14.30-15.00 veřejné plavání pro rodiče
s dětmi, 16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 19.00-20.00
aquafitness
• 21. pondělí, 16.00-18.00 kurzy
• 22. úterý, 16.00-18.00 kurzy
• 23. středa, 12.45-14.15 plavání kojenců a batolat
– vířivka, 14.30-15.00 veřejné plavání pro rodiče
s dětmi, 16.00-17.15 Orka (2 dráhy), 19.00-20.00
aquafitness
• 28. pondělí, 16.00-18.00 kurzy
• 29. úterý, 16.00-18.00 kurzy
• 30. středa, 12.45-14.15 plavání kojenců a batolat
– vířivka, 14.30-15.00 veřejné plavání pro rodiče

Provozní doba fitcentra:
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h.
út, čt
14.00–20.00 h.
so
14.00–19.00 h.
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.
Dále žádáme návštěvníky fitcentra, aby dodržovali
konec otevírací doby bazénu a opustili šatnu bazénu nejpozději ve 20.00 h. Děkujeme.
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
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.
V době od 1. 1. do 3. 3. 2019 je ubytování Balaton
mimo provoz.
Kontakt na ubytování:
Martina Navrátilová, tel. 604 342 208.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
čt
17.30–19.00 h.
so, ne
14.00–15.30 h.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny na
vývěsce ZS a na stránkách www.tespolicka.cz.
Možnost zapůjčení bruslí. Sledujte rozpis ledové plochy na stránkách www.tespolicka.cz

a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu Pronájem ledové plochy je možno rezervovat
u správce ZS.
Kontakt:
Miloš
Grubhoffer
461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.
Nový ceník – plavecký bazén
– platný od 1. 1. 2019
Bazén plavání
děti do 3 let
děti od 3 let do 15 let
ostatní
Sauna
děti do 3 let 
děti od 3 let do 15let
ostatní

zdarma
30 Kč/h.
55 Kč/h.
zdarma
50 Kč/h.
90 Kč/h.

Permanentky (5 vstupů, 10 vstupů, 15 vstupů)
plavání
děti od 3 let do 15 let
140 Kč/h.
270 Kč/h.
380 Kč/h.
ostatní
260 Kč/h.
495 Kč/h.
700 Kč/h.
sauna
děti od 3 let do 15 let
240 Kč/h.
450 Kč/h.
640 Kč/h.
ostatní
430 Kč/h.
810 Kč/h.
1.150 Kč/h.
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
Upozornění: Využijte nabídky vaší pojišťovny
na proplacení zakoupené permanentky na bazén
nebo kurzy pro děti. Potvrzení pro zaměstnavatele a pojišťovny za permanentky hlaste v pokladně
před zaplacením.
Vstup na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku od kabinky.
Návštěvník za překročení zaplacené doby uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu, který jde po cvičení plavat, uhradí 10 Kč za každou
započatou ¼ hodinu.
Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 10 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
Držiteli ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci se
poskytne sleva poloviny vstupného (děti 13 Kč/h.,
ostatní 25 Kč/h.).
Přijímáme poukázky Sodexo (nedočerpané částky nevracíme).
Uvedené kurzy jsou pro širokou veřejnost na základě přihlášek
Kurzy
Aquafitness
Relaxační plavání
Batolata – malý bazének
(vířivka)
Delfínek
Kosatka

80 Kč/60 min.
80 Kč/60 min.
110 Kč/30 min.
60 Kč/60 min.
60 Kč/60 min.

Přednášky:
Úvodní přednáška pro těhotné, kurzy

20 Kč za osobu
Veřejné plavání rodičů s dětmi 2-3 roky
velký bazén s vířivkou	
80 Kč/45 min.
Veřejné plavání rodičů s dětmi 1-2 roky
velký bazén s vířivkou
60 Kč/30 min.
Půjčovné:
ručník
osuška
prostěradlo

10 Kč/h.
15 Kč/h.
20 Kč/h.

Ceny jsou včetně 15% DPH a půjčovné je včetně
21% DPH.

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