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Noviny občanů města Poličky a okolí

Živý betlém se vrátil do
Poličky. Po 18 letech
Tři koně a na nich cválají tři králové. Cestu jim
ukazuje anděl nesoucí velkou zlatou kometu. Koně
klušou kolem poličského kostela přímo k radnici.
Právě tam už na ně čeká Josef s plnovousem, Panna
Marie v blankytně modrých šatech a malý Ježíšek
položený v jesličkách. Kolem něj jsou živá telata
a ovce i se svými pastýři.

vají se koledy a nakonec i Narodil se Kristus Pán.
Koledníkům požehnal farář Tomáš Enderle.
Živý betlém má v Poličce dlouhou tradici, ale letos zlomil mnoho rekordů. Děti se totiž z náměstí
vydaly po celé Poličce a okolních vesnicích a koledovaly peníze pro tříkrálovou sbírku. Zatímco ulice
Poličky brázdilo 150 malých dětí, v celém regionu
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Veřejná sbírka na
pomoc rodině
Město Polička vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc rodině postižené požárem. Velký požár zničil
dům, ve kterém šestičlenná rodina bydlela. Událost, která se stala v ranních hodinách 28. prosince 2018, si naštěstí nevyžádala zranění, ale rodina
přišla o střechu nad hlavou. Rada města Poličky
přijala mimořádné usnesení o pomoci poškozené
rodině, a to ve formě finančního daru města ve
výši 100 tisíc korun. Zároveň město Polička zřídilo
speciální účet pro sbírku na pomoc rodině.
Finanční pomoc můžete zasílat na účet
č. 8522580379/0800.
Účet zřízený u České spořitelny je transparentní.
Veškeré platební transakce na účtu můžete sledovat zde: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-8522580379/Mesto-Policka.
Na transparentním účtu najdete jméno dárce
a výši darované částky.
Sbírka bude ukončena dne 27. 2. 2019.
Město Polička tímto děkuje za Vaši pomoc.
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Luňáčkovi:
Jsme dojati
Paní Luňáčková, jak a kde nyní vaše rodina žije?
Náš dům je po vyhoření neobyvatelný a jsme tak
u příbuzných v bytě 2+1. Je nás tam teď osm. My
máme čtyři malé děti ve věku 9, 7, 4 a 2 roky. Byly
zvyklé na svoje pokoje a teď se dost hádají. Ale musíme to nějak zvládnout, než dům opravíme.
Město vám náhradní bydlení nenabídlo?
Nabídli nám, že můžeme být na ubytovně, ale
tam nám to připadá pro děti úplně nevhodné. A nájem platit nemůžeme, protože na vyhořelý dům
máme hypotéku.
Hodně lidí vám chce pomoci. Nabízejí hlavně
hračky a oblečení. Co potřebujete?
Moc všem děkujeme. Jsme skutečně dojati záplavou pomoci. Už jsme toho dost dostali a víc nemáme kam dávat. Proto prosím věci ne. Pomohl by
nám stavební materiál, pokud někomu zbývá. Anebo poskytnutí dočasného bydlení.
Právě Ježíškovi se jedou králové poklonit. Je sobota 5. ledna a v Poličce začíná další živý Betlém.
Kdysi se tu konal pravidelně, ale pak byla pauza
18 let.
V těsném závěsu za koňmi se vine nekonečná
řada dětí v bílých pláštích a se žlutými korunami
na hlavách – malí králové, koledníci. I oni jdou
k radnici za Ježíškem. 150 malých králů vytvořilo
na poličském náměstí půlkruh žlutých korun. Takovou podívanou Polička dlouho nezažila. Jenže tu
nejsou sami. Ježíškovi se přišly poklonit i desítky
dalších lidí dobově oblečených.
Kojenec na trakaři, živý králík v košíku, muž
s flašinetem, pekaři, myslivci, selky i sedláci. Zpí-

jich bylo 457. Peníze, které do kasiček vybraly, překonaly loňský rekord.
„V Poličce, Bystrém a šestadvaceti obcích získali
koledníci 797 555 Kč, čímž překonali výtěžek z loňského roku o 11 035 Kč. V Poličce dokonce štědří
dárci vložili do kasiček 247 607 Kč, o 12 927 Kč více
než vloni. Velmi děkujeme,” řekla Štěpánka Dvořáková z Oblastní charity v Poličce. I když sbírku
i Betlém pořádají lidé z římskokatolické farnosti,
podle ní je většina dětí-koledníků mimo farnost.
„Děti z farnosti tvoří jen jednu třetinu,” uvedla.
Z výše uvedené částky připadne Oblastní charitě
Polička 65 %. Tyto prostředky použije na úhradu
nákladů spojených s rekonstruk- (pokr. na str. 3)
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A jak to vypadá s opravami?
Čekáme na pojistku. Pak hned začneme opravovat, abychom třeba do půl roku měli základ obyvatelný.
Markéta Kutilová

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
16. února
www.policka.org/jitrenka

1

Tylův dům hledá
nové vedení

Zemřel poličský rodák Jaroslav Petr,
účastník protifašistického odboje

Město Polička vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Tylova domu, Vrchlického
53, Polička. Podrobnosti najdete na úřední desce
města Poličky na webových stránkách www.policka.org. Termín podání přihlášek je do 25. března 2019.

Jaroslav Petr
Narozen v roce 1923 v Poličce. Za války se přes
Jaroslava Kopeckého zapojil do studentského odboje v Poličce. Pomáhal tisknout a rozmnožovat letáky
s protinacistickými texty. Dne 28. června 1942 byl
zatčen a převezen na gestapo v Pardubicích. Jeho

Stoleté jubilantky
Starosta města Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou poblahopřáli v prvních
týdnech měsíce ledna k významným stoletým jubi
leím dvěma oslavenkyním.
Marie Žertová
101 let oslavila v sobotu 12. ledna 2019 paní Marie
Žertová. Setkání s paní Žertovou je vždy krásným
a milým zážitkem, každoročně si vážíme být v přítomnosti této úžasné vitální dámy. Příležitost jsme
měli v pátek 11. ledna. Paní Žertová a její životní
příběh je dokonce součástí projektu „Narozeni 1918“
(web.narozeni1918. cz). Projekt vznikl ke 100. výročí založení samostatné Československé republiky
a představuje portréty 28 stoletých osobností. Dokumenty o osobnostech můžete vidět v České televizi,
současně proběhla i výstava velkoplošných fotografií
na náměstí Václava Havla před historickou budovou
Národního divadla v Praze.

Marie Křížová
100 let oslavila v úterý 15. ledna 2019 paní Marie
Křížová. Paní Křížová se vdala do Poličky v roce
1950 a s její rodinou je spojen dům v Riegrově ulici „U Křížů“. Tento dům v roce 1933 přestavěl její
manžel Josef Kříž a už tehdy tu vznikl obchod s tex-

kamarád Jaroslav Kopecký byl 8. října 1943 popraven. Jaroslav Petr byl až do konce války vězněn
v nacistických lágrech. Prošel věznicemi v Pardubicích, v terezínské Malé pevnosti, v Drážďanech, v Litoměřicích, v Griebu a Dessau. V Griebu
a Dessau pracoval pro továrnu Junkers-Werke. Při
spojeneckém bombardování na konci války několikrát málem přišel o život. Byl svědkem obrovského
bombardování Dessau 7. března 1945, kdy bylo
město prakticky srovnáno se zemí. Po propuštění
podnikl náročnou cestu domů, dlouhou několik
stovek kilometrů. Po válce se stal učitelem a po
doplnění potřebné kvalifikace ředitelem školy. Po
invazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 pronesl
na poradě ředitelů škol projev odsuzující tento vpád,
což ho nakonec stálo místo ve škole. Později pracoval jako klinický psycholog v protialkoholní léčebně
v Kroměříži.

Ze vpomínek pana Petra
Od září 1944 byl Jaroslav Petr vězněn v koncentračním táboře v Dessau. Vzpomíná, že v táboře panovaly otřesné podmínky a vězni do úmoru pracovali
v továrně Junkers-Werke, kde se vyráběla vojenská
letadla pro německou armádu. Blížil se konec války
a továrna Junkers a město Dessau se staly jedním
z hlavních cílů spojeneckého bombardování. Největší letecký útok nastal 7. března 1945. Celé město
i s koncentračním táborem bylo srovnáno se zemí.
Jaroslav Petr byl ten den v táboře, na který dopadaly desítky zápalných bomb. „Mně zrovna před
postelí vybuchl jeden zápalnej kus a začalo to hořet.
Chlapi šli vyrážet dveře. Jiná skupina hasila oheň
pískem. Židlí jsem vytloukl sklo v okně, abychom
měli vzduch a neudusili se, protože venku byly ještě
okenice. Spárami okenic jsme viděli, jak hoří město a náš tábor. Bachaři utekli a nechali nás v tom.
Řada z kamarádů uhořela. My jsme tenkrát ze země
vyrvali ukotvení drátěného pletiva a odstranili
jsme i druhý plot. Podlezli jsme a viděli jsme, že za
zoraným polem hoří vilová čtvrť Alten.“ Jaroslav
Petr slyšel volání o pomoc a i přes velké nebezpečí
zachránil z hořícího domu malé děti. „Na nic jiného
jsem nemyslel než jim pomoct. Šel jsem do baráku
a děti jsem vynesl z ložnice.“ Dne 12. dubna 1945 se
museli přeživší vězni vydat ze zničeného tábora na
pochod do dalšího koncentračního tábora v Griebu.
Markéta Kutilová a pametnaroda.cz

Soutěž pro čtenáře
Milí čtenáři Jitřenky,
počínaje tímto číslem vám budu každý měsíc
nabízet možnost vyhrát nějakou z cen darovaných
poličskými podnikateli, institucemi či jinými dárci. Tímto prosím všechny, kteří by rádi přispěli
cenou do soutěže, aby mě kontaktovali na e-mail
jitrenkapolicka@gmail.com.
Soutěžní otázka na únor:
Jakým způsobem se zapojil Jaroslav Petr do protifašistického odboje?
Pět z vás obdrží kalendáře a propagační předměty, které darovalo město Polička.
Odpovědi pište na tel 773 606 718 nebo na
e-mail jitrenkapolicka@gmail.com.

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.
tilem. V loňském roce to tedy bylo již 85 let, co obchod v tomto domě trvá. Paní Křížová se doposud
o provoz domu, který byl rodině vrácen v roce 1991
v restituci, stará, a to včetně náročné administrativy
a dalších organizačních záležitostí.
Přejeme oběma stoletým jubilantkám, které si
zaslouží náš velký obdiv, hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení
převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených
s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Úvodní slovo šéfredaktorky
Milí čtenáři poličské Jitřenky, v prosinci proběhlo výběrové řízení na nového šéfredaktora.
Komise vybírala ze čtyř kandidátů. Vybrána jsem
byla nakonec já, tedy Markéta Kutilová.
Dovolte mi, abych vám stručně představila sebe
i svoji vizi budoucí Jitřenky.
Vedení Jitřenky je pro mě velkou výzvou. Ujišťuji vás, že Jitřenka zůstane měsíčníkem občanů
města Poličky, ve kterém není prostor pro řešení
celospolečenských nebo politických témat. Budu
ráda za každou slušnou kritiku mé práce v Jitřence, která by pomohla tomu, že s podobou a obsahem bude spokojeno co nejvíce čtenářů.
Sdílím s vámi svou představu a budu moc ráda
za nápady, podněty a připomínky:
• Obsah zpravodaje by měl přinášet v první řadě
užitečné informace pro obyvatele města;
• nové, jasně oddělené rubriky pro snazší
orientaci – názvy rubrik psané nahoře na každé stránce. Zavedení nových rubrik – rozhovory s osobnostmi Poličky, tipy na výlety v okolí,
vzpomínky pamětníků, články z historie města,
soutěže, fórum čtenářů i zastupitelů atd.;
• nová grafická podoba Jitřenky – přidání barev,
větší fotografie, přehlednější texty. Na nové podobě Jitřenky intenzivně pracuji;
• více reportáží a autorských článků;
• jasné oddělení reklam a inzerce od ostatního
obsahu.

Chtěli byste do Jitřenky přispívat i vy? Nebo se
podílet na jejím obsahu a být v redakční radě? Napište mi na jitrenkapolicka@gmail.com.
Jitřenka je nově i na facebooku: www.facebook.
com/jitrenkapolicka
Markéta Kutilová (*1978)
Novinářka a publicistka. Pochází z Poličky, kde také žije. Začínala jako redaktorka v Lidových
novinách. Poté šest let pracovala
pro společnost Člověk v tísni jako
projektová manažerka. Následně
se vrátila k novinářské práci. Jejími tématy se staly války, lidská
práva, ekologie, ochrana zvířat a migrace. Jako
novinářka pracovala v DR Kongo, Íránu, v Kambodži, Ugandě, Rwandě, Tanzanii, Indonésii, Libérii, Jordánsku, Libanonu, Indii, Belgii, Švédsku,
Makedonii, v Německu atd. Je spoluautorkou dokumentárního filmu Nezlomené. Poslední roky jezdí do Sýrie a Iráku a spolu s Lenkou Klicperovou
dokumentuje válečné konflikty. Je spoluautorkou
knih Islámskému státu na dostřel I a II a Ve válce.
Spolupracuje s pořadem Reportéři ČT a dalšími
médii. S Lenkou Klicperovou založila sbírku na
pomoc lidem v syrském Kobaní (www.soskobani.cz). Je spoluautorkou reportáží oceněných na
Czech Press Photo. Věnuje se i přednáškové činnosti pro školy a veřejnost.

Polička si připomněla čin Palacha
Ve středu 16. ledna si občané Poličky připomněli 50 let od tragické smrti Jana Palacha. Ten
se snažil svým sebeupálením poukázat mimo
jiné na to, že nejhorší pro růst zla je lidská lhostejnost. Poličského večerního průvodu od Tylova domu na náměstí se zúčastnilo asi sto lidí.

Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova
Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš národ a stát,“ pokračovala Pražáková. Poté se slova ujali i další
řečníci.

Příprava změny
Územního plánu
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Polička byl vypuštěn bod týkající se pořízení
Změny č. 3 Územního plánu Polička (dále jen „ÚP
Polička”). Zahájení pořizování této změny se tímto
odsouvá. Proto je možné dále podávat návrhy na
změnu ÚP, a to v termínu do 31. 3. 2019.
Návrh může podat každý občan města nebo
vlastník pozemků či staveb na území města. Formulář je ke stažení na webových stránkách města
v sekci Městský úřad / Formuláře / Odbor ÚPRaŽP / Návrh na pořízení územního plánu/změny
územního plánu. Došlé návrhy budou posouzeny
pořizovatelem (MěÚ Polička, OÚPRaŽP) a předloženy k rozhodnutí Zastupitelstvu města Polička.
O výsledku jednání Zastupitelstva města Polička bude navrhovatel informován.

Polička na
veletrzích
Se začátkem nového roku začínají i veletrhy cestovního ruchu v České republice a v Evropě. Město Polička se díky svému členství ve sdruženích
Česká inspirace, Královská věnná města a Českomoravské pomezí prezentuje hned na několika
veletrzích u nás i v zahraničí. Konkrétně jste mohli
a můžete najít naše propagační materiály a informace zde:
• 9.–13. 1: Vacantie Utrecht Holandsko (Česká
inspirace),
• 17.–20. 1: Go + Regiontour Brno (Česká inspirace, Českomoravské pomezí, CK Kotour),
• 24.–27. 1.: Slovakiatour Bratislava (Česká inspirace, Královská věnná města),
• 21.–24. 2: Holiday World Praha (Česká inspirace, Českomoravské pomezí),
• 8.–9. 3.: Infotour Hradec Králové (Česká inspirace, Královská věnná města, Českomoravské pomezí).
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Živý betlém
se vrátil

Lidé šli v tichu, se svíčkami a pochodní. Polička
se tak přidala k desítkám dalších měst v Česku,
kde se vzpomínkové akce konaly.
Před průvodem promluvila organiátorka poličské piety Hana Pražáková:
„Než se vydáme na tichý průvod s pochodní na
náměstí, kde vytvoříme pietní místo, ráda bych
citovala Jana Palacha, který dle mého názoru
významnou měrou přispěl k tomu, že jsme se tu
dnes mohli svobodně sejít.
‚Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které
právě stačí.‘
Vydejme se tedy s těmito slovy na tichý průchod.“
Poté se průvod můžů, žen i dětí vydal se zapálenými svíčkami a pochodní na poličské náměstí. Tam do bíleho sněhu pod Palachovu fotografii
položili rudou růži.
„Než položíme květinu, zapálíme svíčku, ráda
bych si vypůjčila pár slov Karla Čapka a kněze
Jakuba Trojana, který sloužil za Jana Palacha
zádušní mši.

„Jan Palach žil jako jeden z nás. A přece měl
něco navíc: velikou touhu po spravedlnosti
a pravdě. Byl svírán obavou a mučivým pocitem, aby se v naší zemi právě tyto statky nepotkávaly s lhostejností. Měl starost o důstojný
a svobodný život všech lidí.
Čin Jana Palacha nese v sobě i velké poselství
naděje. Jaké? Pro každého trochu jiné. Určitě
však do něj patří toto: Nebuďte lhostejní, buďte odvážní, važte si pravdy, bojujte za svobodu
a demokracii a buďte ochotni pro pravdu a svobodu přinášet oběti. To vše je dnes stále aktuální. Stále je nutné znovu odpovídat na jeho výzvu,
kterou nám svým činem adresoval. Má smysl
znovu naplňovat jeho poselství. Každý, jak to
dokáže. Každý podle toho, na co zrovna stačí,“
řekli na poličském náměstí pořadatelé akce.
Z poličského náměstí se poté lidé vydali do
parku k památníku obětí druhé světové války,
aby i zde zapálili svíčky.
kut
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(pokr. ze str. 1) cí domu č. IV, na částečné pokrytí
provozních nákladů Charitní ošetřovatelské služby
a Domácího hospice sv. Michaela, dále na poskytování přímé pomoci potřebným, sociálně slabým
lidem v místě působnosti místní Charity a na další
dva drobnější humanitární záměry. Zbytek sbírky
poputuje do diecézního a celorepublikového balíku
peněz, z něhož jsou hrazeny humanitární projekty
české Charity ve světě.
Do všech poličských domácností však koledníci
nedorazili. „Každoročně se nám ozývají lidé, že jejich návštěvu očekávali marně,“ přiznává koordinátorka tříkrálové sbírky Jitka Balášová. „Děláme
maximum, abychom vše co nejlépe organizačně vyladili. Když se nám jeden rok podaří odstranit chyby v jednom místě, za rok se objeví zase v jiné části
města,“ dodává s tím, že trasy procházejí pokaždé
jiní lidé. Ti lokalitu nemusí dobře znát. Letos se do
pečlivosti pochůzky určitě promítlo počasí. Koledníci se po třech hodinách vraceli na Charitu zmrzlí,
v úplně promočených botách i oblečení. „Vážíme si
jejich obětavosti a nezdolnosti, ceníme si péče jejich
průvodů i pomoci všech dalších lidí, kteří se na tříkrálové parádě podíleli. Kdo jste byli v sobotu 5. ledna ráno na náměstí, víte, o čem mluvím,“ zakončuje
ředitelka poličské Charity Markéta Šafářová.
Markéta Kutilová
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Novoroční setkání s podnikateli

Z 1. schůze Rady
města Poličky
Usnesení přijatá na 1. schůzi Rady
města Poličky konané dne 7. ledna 2019
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Modřecký rybník – rekonstrukce
objektů“ s dodavatelem Okrouhlický, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy k realizaci zakázky „Modřecký rybník – rekonstrukce objektů – TDI, AD, dotační management“
s Ing. Miroslavem Skryjou, Žďár nad Sázavou, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
městem Poličkou jako pronajímatelem a společností T.E.S., s. r. o., jejímž předmětem je pronájem
kotelny nacházející se v 1. PP domu č. p. 491 na ul.
9. května v Poličce. Nájemné činí 5 000 Kč/ročně +
DPH v zákonem stanovené výši.
RM ukládá, na základě výsledků mimořádné
veřejnosprávní kontroly, ředitelce příspěvkové organizace Středisko volného času Mozaika Polička
přijmout opatření k nápravě dle důvodové zprávy.

Devět z deseti
nenajde domov
Jaký je pravděpodobný osud devíti koťat? V lepším
případě naleznou azyl v útulcích, v horším – a nutno říci, že častějším – se toulají, rozšiřují parazity
a nemoci, umírají, nebo přivádějí na svět potomky.
Kočičí populace se tak „díky“ lidské nezodpovědnosti rozrůstá. Člověk do začarovaného kruhu občas
zasáhne způsobem, který je podle trestního zákoníku kvalifikován jako trestný čin, a dotyčný se svým
činem vystavuje trestnímu stíhání: to když kotě či
kočku usmrtí nebo je někde pohodí. Provozovatelka
poličského útulku nalezence už dávno přestala počítat. Aktuálně je útulek zcela zaplněný a nové kočky
nepřijímá. Katastrofální situaci se snaží pozitivně
ovlivnit město Polička. Chovatelům nabízí ve spolupráci s veterinárními lékaři bezplatnou kastraci nalezených koček i uhrazení pooperační péče. Potřebný
formulář je dostupný v kanceláři č. 41 MěÚ v Poličce
nebo na www.policka.org. Další informace a kontakty jsou uvedeny na letáku. Za projevenou zodpovědnost vám, i jménem koček, děkujeme.
Toto upozornění již vyšlo vloni v dubnové Jitřence.
A máme radost, že mnoho nálezců bezprizorních koček využilo nabídky ke kastraci. Proto tento program
stále pokračuje a my za to městu Polička děkujeme!
Petr Šimon

Čtvrtek 17. ledna 2019 patřil setkání vedení
města se zástupci poličských firem. Na tradiční
novoroční oběd za účasti starosty města Jaroslava Martinů a místostarosty Pavla Štefky přijalo
pozvání cca 25 místních podnikatelů. Hlavní té-

mata letošního roku? Firmy jsou zdravé, úspěšné
a řeší zásadní problém – nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. „Děkuji za obrovský přínos
místních podnikatelů pro celkovou prosperitu
a dlouhodobou stabilitu našeho města,“ pronesl
mimo jiné starosta města Jaroslav Martinů.
Účastníci setkání uvítali informace starosty
města o vyřešení přívodu elektrické energie do
Poličky, o další plánované výstavbě bytů a o nových pozemcích pro bydlení. Diskuze proběhla
na téma vodní zdroje a sucho, ale i na téma podmínky pro život mladých rodin v Poličce. Výměna vzájemných informací, ale i spolupráce mezi
vedením města Poličky a těmi, kteří dávají práci
většině obyvatel města, je zásadní. I nadále patří Polička mezi města s nejnižším počtem nezaměstnaných.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Hrad Svojanov zdolal šedesátitisícovku
Hrad Svojanov překročil rekord v návštěvnosti. V roce 2018 prošlo branami hradu 60 004 turistů, tedy o téměř tři tisíce víc než v roce předchozím.
Někdejší královské sídlo se těší velkému zájmu
návštěvníků z Česka i ze zahraničí, zejména pak
ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, ale

zajímají také televize a rozhlas. Veřejnost o událostech a zajímavostech na Svojanově informovala Česká televize, Prima, Nova a slovenská
Markíza. Toulavá kamera pořad o svojanovském
podzemí odvysílala v listopadu 2018.
Povídání o oblíbené památce přímo z hradu,
ale i ze studia mohli posluchači zaslechnout na

také Ruska, Chorvatska, Itálie, Francie, Belgie
a Holandska. Svojanov znají i ve vzdálených zemích a v zámoří, a to v Koreji, USA či na skoro
dvacet tisíc kilometrů vzdáleném Novém Zélandu. Turisté jezdí na Svojanov za poznáním historie, ale také odpočívat. Lákadlem pro veřejnost
jsou rovněž kulturní akce, kterých se v loňském
roce odehrálo čtrnáct. Není tajemstvím, že památka je tichým svědkem svatebních obřadů.
V minulém roce si na hradě řeklo „ano“ třicet
snoubeneckých párů.
Hrad Svojanov přitahuje rovněž pozornost
novinářů. Kromě regionálního tisku se o hrad

Českém rozhlasu Pardubice i na Dvojce. Na hrad
se často vrací také známý redaktor a badatel Jaroslav Mareš.
Hrad Svojanov prošel v posledních letech postupně velkou rekonstrukcí. Obnovy se dočkal
jak hradní palác, vstupní empírová budova, dům
zbrojnošů, tak i rozsáhlý hradní areál se zahradami, budovy v předhradí a gotické opevnění.
Památka dělá dobré jméno i svému majiteli. Od
roku 1910 je jím město Polička.
Květa Korbářová,
PR Hrad Svojanov

Z Pirátského deníku
Do nového roku lidé často vstupují s očekáváními, že nastávající rok bude lepší. Aby takový
opravdu byl, dávají si mnozí různá předsevzetí,
která se snaží v průběhu roku plnit.
I my jsme si jedno takové předsevzetí dali. A to
abychom jako zastupitelští nováčci věnovali dostatek času nejen přípravě na jednání, ale i studiu
pravidel fungování města a jeho strategických
dokumentů. Již v prvním povolebním roce plánujeme zastupitelstvu předložit konkrétní návrhy
z našeho programu. Proto se věnujeme shromažďování podkladů k jednotlivým oblastem našeho
zájmu. Mezi ty prioritní patří zejména zvýšení
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transparentnosti radnice, zlepšení stavu přírody
v blízkém okolí našeho města a rozvoj vzdělávání.
Začátek roku patří také sestavování rozpočtu na celý následující rok. Již koncem roku jsme
schválili dotační programy, ze kterých místní občané a spolky mají možnost čerpat prostředky na
svoji činnost. Připomínáme, že termín pro podání
žádosti v 1. kole je 18. února 2019.
I v novém roce platí, že jsme rádi za jakékoliv
podněty z Vaší strany. Kultivovaná a věcná diskuze s Vámi nás těší a budeme rádi za její pokračování.
Nezávislí Piráti Polička

Z Rady města Poličky
Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města
RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budoPoličky konané dne 21. ledna 2019
vě Městského úřadu Polička dne 10. března 2019 dle
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
důvodové zprávy.
zvláštního určení č. 112, o velikosti 1+kk s přísluRM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce pošenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se síd- zemku p. č. 1210/13 v k.ú. Polička uzavřené dne
lem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající
22. 1. 2018 mezi městem Poličkou jako vypůjčitelem
nájemkyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2019, a společností C4G, s. r. o., se sídlem Praha 9, jako
dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného
půjčitelem, dle důvodové zprávy.
činí 978 Kč.
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce poRM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zemku p. č. 1210/13 v k.ú. Polička mezi městem Pozvláštního určení č. 211, o velikosti 1+kk s příslušen- ličkou, jako vypůjčitelem a společností PAFA Infrastvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem
structure, s. r. o., se sídlem Praha 7, jako půjčitelem,
Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájem- dle důvodové zprávy.
kyní, a to na 2 roky, s účinností od 1. 2. 2019, dle
RM schvaluje Ing. Milana Beneše, se sídlem Podůvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí
lička, jako zpracovatele projektové dokumentace na
1.107 Kč.
akci „Úprava objektu pohřební služby č. p. 579, ul.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
Starohradská v Poličce“, dle důvodové zprávy.
zvláštního určení č. 308, o velikosti 1+kk s příslušenRM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
stvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem
č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícího se
Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávajícím nájem- ve 3. NP domu č. p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Pocem panem Zezulou Ladislavem, bytem Družstevní
lička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět
970, 572 01 Polička, a to na 3 měsíce, s účinností od
na dobu určitou, a to na tři měsíce - do 30. 4. 2019,
1. 2. 2019, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního ná- dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného
jemného činí 1.043 Kč.
činí 929 Kč.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdruRM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
žené pojištění vozidla č. 37117117-15, s Českou pojiš- zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstvím,
ťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne
nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 941, Sídliště He4. 2. 2019, dle důvodové zprávy.
gerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, byRM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdruže- tem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok
né pojištění vozidla č. 37117200-13, s Českou pojiš- - do 31. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního
ťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, s platností ode dne
nájemného činí 1.726 Kč.
4. 2. 2019, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
RM schvaluje užití loga města Poličky pro webové
zvláštního určení č. 1, velikosti 1+2 s příslušenstránky obce Pustá Kamenice dle důvodové zprávy.
stvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 1012, sekRM schvaluje dodatek č. 4 ke směrnici Rady města
ce C, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím
Poličky o poskytování paušálních náhrad cestov- nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to
ného zaměstnancům zařazeným na odboru lesního
na šest měsíců - do 31. 7. 2019, dle důvodové zprávy.
hospodářství dle důvodové zprávy.
Výše měsíčního nájemného činí 893 Kč.
RM schvaluje metodický pokyn pro přidělování
RM schvaluje nájemné za 1 m2 podlahové plochy
a užívání sociálních bytů na adrese Polička, 9. květ- bytů v bytovém v domě č. p. 491, ulice 9. května, 572
01 Polička, určeném pro sociální bydlení, ve výši
na 491 a vzor žádosti o přidělení sociálního bytu dle
57,50 Kč, dle důvodové zprávy.
důvodové zprávy.
RM schvaluje snížení věcně usměrňovaného náRM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení č. 218, o velikosti 1+kk s příslušen- jemného v bytech č. 1–8 v domě č. p., 1010, č. 1–9
v domě č. p. 1011, č. 2–9 v domě č. p. 1012 a v bytech
stvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem
č. 1–8 v domě č. pú. 1013, Sídliště Hegerova, 572 01
Družstevní 970, 572 01 Polička, na dobu určitou, a to
na 1 rok, s účinností od 1. 2. 2019, dle důvodové zprá- Polička, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje text k zveřejnění pro výběrové řívy. Výše měsíčního nájemného činí 1.229 Kč.
zení na pozici ředitel/ky Tylova domu dle důvodové
RM schvaluje sazebník za informace poskytované
městem Poličkou pro rok 2019 dle z. č. 106/1999 Sb., zprávy.
RM schvaluje výběrovou komisi ve složení dle důo svobodném přístupu k informacím, v platném zněvodové zprávy.
ní, dle důvodové zprávy.

Nové komise
Rady města
Poličky
a/ Stavební a životního prostředí
Ing. Martin Kozáček, Oldřich Báča, Radim
Totušek, Ing. Cobe Ivanovski, Jiří Hejtmánek, Mgr. Jan Matouš, Bc. Andrea Chmelová,
Jakub Kastner, Pavel Pražan, Ing. Jozef Opina, Mgr. Anna Hebronová, Ing. Petr Šafář ml.,
Ing. Milan Beneš, Ing. Karel Bidlo, Mgr. Jiří Hladík, Mgr. Jan Jukl, Vlastimil Kýna
b/ Zdravotně- sociální
MUDr. Martin Plšek, Mgr. Markéta Šafářová,
Zlatuše Kašparová, Marie Pospíšilová, Mgr. Pavel Brandejs, Irena Smolková, Danuše Hanusová,
Petr Šimon, Mgr. Anita Stanislavová, Josef Cabrnoch, Ing. Anna Navrátilová, Erika Šimková,
Mgr. Jan Jukl, Ing. Libor Stráník
c/ Kulturní
Lukáš Zrůst, Ing. Jan Matouš, Petra Jílková,
Alena Zavoralová, MVDr. Pavel Kysilka, Bedřich
Gloser, Tereza Marešová, PhDr. David Junek
d/ Pro zahraničí a cestovní ruch
Eliška Hrubá, Mgr. Jan Matouš, Mgr. Petra Hořínková Dvorská, Markéta Tauerová, Ing. Naděžda Šauerová, Ondřej Král, Miloš Dempír, DiS.,
Radek Zeman, PhDr. David Junek, Jakub Klimeš, DiS.
e/ Sportovní
Mgr. Vítězslav Fila, Miloš Grubhoffer, Leoš
Bulva, Jiří Ehrenberger, RNDr. Ladislav Scheib,
Ing. Roman Kysilko, RNDr. Ivo Vacek, Petr
Zbytovský, Mgr. Andrea Zachová, Mgr. Milan
Matouš, Ing. Michal Chmel, Jaroslav Roušar,
Bc. Antonín Kadlec, Ing. Jozef Opina, Mgr. Ludmila Haraštová, Ing. Pavel Navrátil, Ing. Štěpán
Vlček, Alena Pazlarová, Jan Smejkal
f/ Pro prevenci kriminality
Petr Zbytovský, Mgr. David Šafář, Eva Witzová,
Bc. Martina Černíková, Ing. Petr Dvořák, Miroslav Halamka, DiS., Mgr. Ludmila Haraštová,
Bc. Antonín Kadlec, Mgr. Gabriela Chalupníková, RNDr. Marta Najbertová, Mgr. Bc. Pavel Šimon, Aleš Horníček
g/ Bytová
Radim Totušek, Jiří Hejtmánek, Marie Faltová, Jitka Uhlířová, DiS., Mgr. Anita Stanislavová, Bc. Milan Zavoral, Marie Pospíšilová,
Mgr. Bc. Pavel Šimon, Ing. Petr Klusoň
h/ Dítě a volný čas
Petr Erbes, Pavel Pražan, Kristýna Nožková,
Ing. Filip Červený, Václav Lichtág, Mgr. Alena
Dvořáková, Markéta Tauerová, František Zbořil ml.
ch/ Dopravní a bezpečnostní
Mgr. Vítězslav Fila, Jarmil Andrle, Jaroslav Roušar, Ing. Petr Dvořák, prap. Miroslav Halamka,
Mgr. Ludmila Haraštová, Mgr. Vít Kastner,
Ing. Petr Vlček, Mgr. Jan Kovář, Bc. Miroslav
Kubík, Ing. Jozef Opina, Jindřich Červený, Aleš
Horníček
i/ Pro občanské záležitosti
Jiřina Cupalová, Vilemína Červená, Marta Dvořáková, Eva Hejtmánková, Danuška Chválová,
Květuše Jílková, Jana Krištofová, Jiřina Krůlová, Blanka Machová, Božena Štefková, Jaroslava
Štolová, Edita Švecová, Naděžda Trnková, Helena Vondrová, Ludmila Wolfová
RM jmenuje členy komisí Rady města Poličky na
volební období 2018 – 2022:
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Pomoc lidem
bez domova

Reakce na přednášku o migraci

Služba pro bezdomovce, poskytovaná Oblastní charitou Polička,
v polovině ledna 2018 přesídlila
do nových prostor na ulici Střítežská 399, Polička.
Co zde lidem bez střechy nad
hlavou nabízíme? Jídlo, možnost
spočinout, vypovídat se, konzultovat sociálně-právní otázky. Dále možnost se osprchovat,
oholit, vyměnit si prádlo, obuv – tak říkajíc „po-

13. 12. jsem navštívil přednášku na téma migrace vedenou doc. Tomášem Petráčkem na poličském gymnáziu. Přednáška proběhla pod záštitou
spolku Pontopolis, Gymnázia Polička a za finanční
podpory města.
Celou dobu jsem poslouchal, v určitých věcech
má pravdu. Je dobře, že člověk pohybující se v akademických strukturách na toto upozorňuje. Po
přednášce jsem s panem Petráčkem hovořil, své
odpovědi jsem dostal. Nesouhlasil jsem se vším,
co zaznělo, nejsem však odborník, hodnotit mohu
pouze jako laik.
Vadila mi však politická stránka události konané na půdě školy. Zarazilo mne, jak opakovaně
přednášející narážel na politické špičky, na Zemana či Babiše. Prohlašoval například: „nechápu, jak
můžou lidi volit to, co tu volí“ (směrem k Zemanovi), „pod takovým vrchním velitelem bych v životě
do boje nešel“ a další osobní názory na tyto politiky. Zde pan Petráček překročil hranici odborné
přednášky a sdělování osobních politických postojů. Nejsem členem žádné politické organizace ani
strany a nechci se žádné strany ani směru zastávat

či naopak. Toto podle mě do školy prostě nepatří.
Ať je politik jaký je. Škola má studenty vzdělávat,
učit kritickému myšlení. Sami si mají vybrat, která
strana se jim líbí či nelíbí. Není možné jim explicitně tvrdit, který politik je špatný či dobrý, a učit
je ve veřejných školách odporu k byť svérázné, ale
zvolené hlavě státu. K takovému poznání mají dojít na základě vlastních zkušeností. Gymnázium
navštěvují děti od šesté třídy. Opravdu povedeme
politické boje na takto citlivém místě? Často slýchám kritiku minulých režimů a diktatur, jako nacistické Německo nebo východní blok, kde k politické indoktrinaci dětí docházelo právě na školách.
V čem je toto jiné?
Přednášce byl přítomen nový ředitel školy. Ač
ho neznám, působí na mne jako sympatický člověk. Nevím však, zda pozvaný host pouze nereflektoval jeho politický názor. V budoucnu bychom
mohli třídit děti dle toho, jestli školu vedl komunista, fašista, „aňák“, „česan“, „topík“…pak je i označit jako malé komunisty, demagogy, sluníčka. Jak
říkám, s tímto do škol prosím ne.
Josef Gajdoš, občan Poličky

Druhý pohled na přednášku
Tomáše Petráčka

Místo k odpočinku pro poličské bezdomovce
stavit se na nohy a nadechnout“. Službu jsme
rozšířili i o vyprání prádla. Vše toto poskytujeme zdarma – s ohledem na krizový stav lidí na
ulici. Provozní doba je v pracovní dny od 8.00
do 13.00 hodin. Středisko jsme oficiálně otevřeli
14. ledna 2019. Přijďte se podívat! Prostory jsou
čisté a důstojné. Potřebným se věnuje vyškolený
personál.
Jana Flídrová,
Charita Polička

Zaváté silnice
a holá pole
V úterý 15. 1. 2019 jedeme večer ze Svitav, už
nesněží, ale vítr žene sníh z polí. Silničáři pluhují,
ale nestíhají. Na posledním kopci už auta uvíznou
a před námi bliká dlouhá kolona.
Vidíme, že zkratkou na Pomezí právě projíždí
pluh a my hurá za ním. Ostatní řidiči nás následují. Jenže se dlouho neradujeme. V závěji uvízne
i pluh a pro úzký profil se nelze otočit. Nezbývá
než čekat.
Situace na Poličsku je to poměrně častá. Mnozí
si vzpomenou, že silnice na Svitavy byla uzavřena i celé dva dny, než byla pomocí těžké techniky
uvolněna. Takováto údržba nás daňové poplatníky
stojí statisíce. Víme, jak je naše ekonomika závislá
na rychlé dopravě. K tomu si můžeme představit,
že někdo z našich blízkých potřebuje převézt do
nemocnice a je ve stavu, kdy jde o minuty.
Větru poručit nelze, ale krajinu změnit můžeme.
Příčina zavátých silnic a s tím souvisejícího
kolapsu dopravy je nejen v počasí, ale především
v kilometry dlouhých polích bez sebemenších větrných zábran. Pole navíc zůstanou téměř holá bez
sněhu.
Toho sněhu by nám mělo být vlastně líto.
Místo aby se rozpustil na polích a posílil naše
tenčící se zásoby spodních vod, nasycen zplodinami z motorů a obohacen o tuny posypových chemikálií odteče příkopy do vodních toků, rybníků
a přehrad. Přitom by pro začátek stačilo obnovit
v polích alespoň některé meze a ty osázet vhodnými keři a stromy.

Dovolte krátký komentář k článku pana Gajdoše reagujícímu na přednášku doc. PhDr. Tomáše
Petráčka, Ph.D., Th.D, která proběhla v polovině
prosince minulého roku na gymnáziu.
Pan Gajdoš ve svém příspěvku poukazuje na to,
že docent Petráček v průběhu přednášky týkající
se rozličnosti dějinných příčin migrace „opakovaně narážel na politické špičky“, prezentoval „další
osobní názory na tyto politiky“ a tím údajně narušil apolitickou zásadu školy. Pominu-li fakt, že se
tak během podvečerní přednášky, tedy přednášky
pro veřejnost, stalo v naprosto zanedbatelné míře,
a připustím-li, že taková sdělení skutečně nebyla vzhledem k diskutovanému tématu relevantní (byla řečena v určitém kontextu), nemohu se
ubránit pocitu, že pan Gajdoš volá po tom, aby byl
přednášející zbaven jakéhokoliv projevu osobních

Petr Jílek, ČSOP
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postojů či názorů, a to i tehdy, je-li na ně tázán.
K tomu snad jen následující. Sám autor článku vybízí k tomu, abychom se věnovali výuce kritického
myšlení. Dodávám tedy, abychom toto kritické
myšlení zároveň i aplikovali a v rámci stanovených
mezí dopřáli svobodu slova všem, kteří mají co říci.
Mou prosbou do budoucna je, aby přednášky, koncerty a další aktivity, které gymnázium
poličské veřejnosti otvírá, nebyly prostorem pro
vzájemné obviňování z příslušnosti k té či oné názorové skupině. Naopak, mají být příležitostí pro
slušnou, korektní a akademickou diskuzi. Budu
rád, pokud právě v tomto duchu budeme v budoucnu přemýšlet i nad takovými tématy, jako jsou ekologie, architektura či další.
Josef Dvořák,
ředitel gymnázia

Kalendář akcí
únor 2019

Pátek 1. února
Ples / SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička
Pronájem

Kino v Tylově domě
Pondělí 4. února v 10.00 h
Pat a Mat: Zimní radovánky
Animovaný, ČR, 60 minut, přístupný,
vstupné 50 Kč (určeno pro MŠ i pro děti,
které mají prázdniny)
Pat a Mat, jak jsme již zvyklí, přinášejí zábavu na ostří šroubováku a legraci, až se
hřebíky budou prohýbat. Doma to raději
nezkoušejte!
Pondělí 4. února v 19.00 h
Kursk
Drama, Belgie/Lucembursko, 117 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč
Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě
jaderné ponorky K-141 Kursk.
Úterý 5. února v 10.00 h
Grinch
Animovaný, USA, 86 min, dabing, přístupný, vstupné 50 Kč (určeno pro MŠ i pro děti,
které mají prázdniny)
Grinch je nenapravitelný bručoun, který
nesnáší všechno a všechny a ze všeho nejvíc
Vánoce…
Středa 6. února v 19.00 h
Ženy v běhu
Komedie, ČR, 93 minut, přístupný, vstupné
130 Kč
Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá –
zaběhnout maraton!
Neděle 10. února ve 14.00 a 16.30 h
Malá čarodějnice
Pohádka, Německo, 103 minut, přístupný /
pronájem Charita Polička
Pondělí 11. února v 18.00 h
Husí kůže 2: Ukradený Halloween
Dobrodružný/komedie, USA, 90 minut, dabing, přístupný, vstupné 100 Kč

Tylův dům

V pokračování úspěšné strašidelné komedie oživí parta teenagerů příšery uvězněné
v knihách.
Středa 13. února v 19.00 h
Na střeše
Drama/komedie, ČR, 97 min, přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne
dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé
vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa?
Pondělí 18. února v 19.00 h
Narušitel
Drama, ČR, 90 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Silný a napínavý příběh českého leteckého
esa a jeho kamarádů o síle přátelství, životě
v socialismu i bezbřehé lásce k létání.
Pondělí 25. února v 19.00 h
Léto s gentlemanem
Komedie, ČR, 98 min, přístupný,
vstupné 130 Kč
Úsměvná letní romantická komedie je scenáristickou prvotinou Jaromíra Hanzlíka,
který si ve filmu zároveň zahrál jednu z hlavních rolí. Režie se ujal zkušený Jiří Adamec.
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).

popraskd
Na Prádle
17. ledna se uskutečnil kočovný zájezd nás starších kočovníků
do Prahy, kde jsme v divadle Na
Prádle sehráli naši aktuální letní kočovnou hru s názvem Teorie
nebe.
Tento výlet se neuskutečnil jen tak. Jednalo
se o první akci konanou u příležitosti dvoustého
výročí poličského ochotničení.
Divadlo Na Prádle najdete na Malé Straně
hned vedle Kampy a jeho největší zajímavostí
je to, že zde Werich s Voskovcem premiérovali
svoje vůbec první představení Vest pocket revue.
Tehdy se divadlo jmenovalo Umělecká beseda.
Jak nebývá zvykem, všichni herci dorazili včas
a vše se zdálo býti O.K. K naší nemalé radosti
bylo divadlo zaplněno diváky, semotamo poličskými Pražáky, semotamo pražskými Poličáky.
Většinu však tvořili lidé nám neznámí, s tvářemi cizími.
O to větší byla naše zvědavost, jak přijmou
naše občas zmatečné představení, kdy málokdo
přesně ví, co se má v další chvíli stát.
Dlouhý potlesk, pochvalné ohlasy, slušný výdělek a vydařený podivadelní večírek – co víc si
člověk může přát. Děkujeme všem přišedším, že
tak učinili, a Prádlu za bezvadné přijetí a prostředí.
Za POPRASKD sepsal
P. Erbes st.

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

Úterý 12. února v 19.00 h
Kalabis Quintet
Dechové kvinteto ve složení: Zuzana Ban
dúrová, Jarmila Vávrová, Anna Sysová, Denisa Beňovská, Adéla Triebeneklová.
Koncert v rámci sezóny KPH 2018/2019.
Vstupné 110 Kč / 20 Kč student, žák
Sobota 16. února od 15.00 do 17.00 h
stolová úprava
Dětský karneval s klauny
Zábavným pořadem pro děti MŠ a 1. stupně
ZŠ vás bude provázet agentura Bianca Agency z Brna.
Vstupné masky 20 Kč / ostatní 50 Kč
Čtvrtek 21. února v 19.00 h
Nepál / Jiří Kolbaba
Přijměte pozvání na náročný vysokohorský
trek přes Horní Dolpo k pohádkovému jezeru Poksundo v doprovodu známého českého
cestovatele Jiřího Kolbaby.
Vstupné 150 Kč
Sobota 23. února od 14.00 do 18.00 h
stolová úprava
Odpoledne s dechovkou
V únoru přijede k tanci i poslechu zahrát Veselá muzika Zdeňka France.
Vstupné 70 Kč
Středa 27. února v 19.00 h
Humor & Jazz / Ivo Šmoldas & Libor
Šmoldas
Nový pořad s Ivo Šmoldasem a jeho synem
Liborem, výborným jazzovým kytaristou.
Vstupné 150 Kč

Tylův dům v Poličce
zve děti a jejich rodiče na

Dětský karneval
s klauny
Zábavným pořadem pro děti MŠ a 1. stupně ZŠ
vás bude provázet agentura
Bianca-Agency z Brna.
Klauni pro děti připravili veselý program,
který pobaví určitě nejenom děti, ale i jejich
dospělý doprovod.
Můžete se těšit na průvod masek, společné tanečky, soutěže, diskotéku a modelování zvířátek
z balonků.
DĚTI V MASKÁCH KLAUNŮ JSOU VÍTÁNY
sobota 16. února 2019
začátek v 15.00 hodin
program karnevalu 15.00–17.00 hodin
velký sál Tylova domu
stolová úprava
Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru ve
vestibulu Tylova domu.
vstupné: masky 20 Kč
ostatní 50 Kč
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MartiNoviny

Program Centra Bohuslava Martinů

Skladatelův vztah k domovu
Jaký vlastně byl vztah skladatele k domovu?
A jaký byl v průběhu mnoha desetiletí vztah rodného města ke skladateli?
Od počátku století Polička vkládala do mladého hudebníka velké naděje. Byl to právě časopis
Jitřenka, v němž se objevovaly první pochvalné
reference na jeho veřejná vystoupení. Jitřenka
jej sledovala od úplně prvního koncertu v Borové
v červenci 1906, a zejména v době jeho trvalého
pobytu v Poličce v období první světové války zveřejňovala podrobné zprávy o veškerých jeho interpretačních, skladatelských, ale i umělecko-organizačních aktivitách. Martinů tato pozornost těšila
a i v době, kdy trvale přesídlil do zahraničí, se živě
zajímal o to, jak je v Poličce vnímáno jeho dílo.
Kvitoval to v korespondenci rodině – na příklad
v jednom dopise zaslaném z Ameriky píše: „Mám
opravdu radost, že se v Poličce tak o mne zajímají,
jestli bychom si to kdy byli představili?“
Rodina byla pro Bohuslava Martinů nesmírně
důležitá a po celý život, přes všechny politické
a společenské události, s ní zůstával v úzkém kontaktu. Po odstěhování do Paříže dlouhá léta své
příbuzné navštěvoval, trávíval v Poličce většinou
několik týdnů v době letních prázdnin. Samozřejmě také sledoval veškeré městské dění, a tak
když byl po dlouhých stavebních pracích konečně
v roce 1929 slavnostně otevřen nový kulturní stánek, Tylův dům, Martinů se oslav osobně zúčastnil
nejen jako návštěvník: v upomínku na tuto událost
zkomponoval klavírní Preludium, které poprvé
také sám interpretoval. Od roku 1939 se vzhledem
k politickým událostem již do vlasti osobně nikdy
nepodíval, přesto ale zůstal s rodinou v častém
písemném kontaktu. Dopisy adresoval většinou
všem dohromady, tedy mamince, sestře i bratrovi;
po matčině smrti v korespondenci neochabl a stejně horlivě komunikoval již jen s oběma sourozenci.
Oslovoval je hromadně „drazí“ a v dopisech popisoval veškeré své každodenní aktivity: jak skladatelské, tak osobní. Často zmiňoval, jak doufá, že
by se do vlasti přeci jen ještě někdy mohl podívat…
Intenzívní vztah s rodinou se určitě kladně projevil i v celkovém vztahu s městem a jeho politickými a kulturními představiteli. Poličští si skladatele
opravdu vážili, což v průběhu let dokázali řadou
skutků: v roce 1945 mu byla věnována první samostatná muzejní expozice, ve stejném roce mu bylo
uděleno čestné občanství města a náměstí okolo
kostela sv. Jakuba, kde se Martinů narodil, bylo po
skladateli pojmenováno. Představitelé obce a dalších institucí mu nejednou zaslali písemná slova
uznání, např. k udělení Státní ceny za vynikající
výkony v oboru hudby (1935), po provedení opery
Hry o Marii (1936), v roce 1955 mu zástupci poličského Národního výboru blahopřáli k 65. narozeninám a o rok později nadšeně referovali o úspěchu světové premiéry kantáty Otvírání studánek
v Tylově domě a děkovali za věnování díla právě
Poličce. A sledovali i jeho osobní život, jak dosvědčuje pozdravný dopis představitelů Pěveckého sboru měšťanské školy dívčí, kteří v roce 1947
projevili radost ze skladatelova uzdravení po těžkém úraze (Martinů v USA v noci nešťastně spadl
z nezabezpečené terasy, následky nesl dlouhá léta).
V roce 1949 dal Martinů svolení, aby o rok dříve založená hudební škola nesla jeho jméno. Její
činnost pak na dálku se zájmem pečlivě sledoval
a vysvětloval: „Protože je škola vedena pod mým
jménem, přejímám částečně odpovědnost.“ A je
příznačné, že právě hudební škole v Poličce skladatel věnoval své úplně poslední kompoziční myšlenky: šest týdnů před svým skonem zkomponoval
kratinkou Zdravici, dedikovanou „Žákům hudební školy Bohuslava Martinů v Poličce“.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
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Výstavy:
Jeden den ve středověku
2. 2. – 10. 4. 2019
Chcete prožít jeden den ve
středověku? Tak se přijďte
podívat na stejnojmennou
interaktivní výstavu, kde si
můžete vše sami vyzkoušet, osahat a očichat. Čeká vás „den“ plný zajímavých aktivit od
ranního oblékání až po večerní modlitbu. Obléknete si gotický oděv nebo kroužkovou košili, ozdobíte
se čelenkou se závojem nebo nasadíte rytířskou
přilbu, potěžkáte meče a bijáky, přičichnete si
k dobové voňavce a zjistíte, jak „voněla“ středověká ulička. A to není zdaleka vše! Můžete si zahrát
na zakladatele měst, stát se písařem ve scriptoriu,
vyzkoušet si pečetění a práci iluminátora, vytvořit
vlastní mozaiku ve vitrážovém okně, nasednout
na koně nebo si zazpívat chvalozpěv s ponocným.
A samozřejmě se dozvíte mnoho zajímavostí ze života ve středověkém městě.
Zahájení výstavy proběhne ve středu
6. 2. 2019 ve 13.00 h v rámci programu Jarní prázdniny v muzeu. Můžete se těšit na
tvořivou dílnu a pohádku.

vyrobí dekoraci v podobě pestrého koníka nebo
kytičky.
Doprovodnou zahajovací akcí k tématu výstavy bude POLIČSKÝ MASOPUST
2. března 2019.
Šárka Hrouzková – výběr z tvorby
2008–2018
12. 1. – 31. 3. 2019
Šárka Hrouzková začala s vlastní tvorbou
v 80. letech minulého století. Je členkou Unie výtvarných umělců pardubického regionu a Klubu
konkretistů KK3. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Výtvarná teorie a výchova a bohemistika.
Inspiraci k tvorbě čerpá z okolní krajiny a neopomíná ani své rodné Ostravsko. V dílech této autorky nalézáme hlubokou empatii k živému i neživému světu. V současné době žije a tvoří v Dolním
Újezdu u Poličky, kde vede od roku 2000 úspěšné
výtvarné studio pro žáky a studenty se zájmem
o výtvarné umění.
Akce:
Prázdninové odpoledne v muzeu
středa 6. 2. 2019, 13.00–16.00 h
Už máte plán na jarní prázdniny? Co
takhle popustit uzdu své kreativitě a fantazii a pak se pobavit u pohádky? Tak přijďte za
námi do muzea! Vyrobíme si gotický pohár moderní výtvarnou technikou pet-art, kterou zvládnou
i ti nejmenší. Dílna bude přímo v prostoru hravé
výstavy Jeden den ve středověku, takže o inspiraci
nebudete mít nouzi. Odpoledne si zpestříme pohádkou O nezbedných kůzlátkách v podání divadla
Jójo. A o čem naše pohádka bude? O kůzlátkách?
O vlkovi? O řemeslech, kdo, kde a s čím pracuje? Že
ji znáte? Inu, kdo ví… Kdo by se bál vlka Plka? Tam,
kam nemá, čenich strká! Pět kůzlátek kozy Józy že
jsou hodné dětičky? Neposluchy a rošťáci – věřte
tomu, lidičky.

Od rozpustilých maškar
po veselé Velikonoce
– jarní výstava o zvycích veselých i vážných z minula i dneška
26. 2. – 28. 4. 2019
V koloběhu života je člověk stále na cestě. Střídá dny sváteční a všední, zábavu s přemýšlením,
výjimečné okamžiky s těmi běžnými. Ani naši
předkové ve vzácném volném čase v období zimy
a chladného začátku jara neseděli za pecí. Provozovali lidové zábavy a zvyky, pomocí nichž chtěli
různými formami zajistit dobrou úrodu a zdar nového roku.
Jarní výstava ve třídě Bohuslava Martinů ukáže,
že vznešeně se lidé oblékali na krásné bály a do rozpustilých maškar se zase strojili při karnevalech
Dílna bude otevřená od 13.00 do 14.15 h,
a do masopustního průvodu. Seznámí vás s prapředstavení divadélka začíná ve 14.30 h. Těstarými obchůzkami vynášení smrti, s honěním
šíme se na Vás! Cena: 50 Kč. Součástí ceny
Jidáše i s velikonočním koledováním, zmíněno
bude pálení čarodějnic. Připomene vážný a nábo- je divadélko, materiál na výtvarnou dílnu
ženský charakter postu a Velikonoc, kdy lidé pro- a prohlídka výstavy Jeden den ve středověku.
cházeli křížové cesty v kostele nebo v přírodě a kdy
Náš Martinů:
rozjímali nad utrpením Ježíše Krista při sledování
Koncert: Pavel Bořkovec
pašijových her.
Quartet
V posledních letech v našich obcích tyto zvyky
Beethovenův smyčcový kvartet,
nevážné i vážné ožívají a přinášejí společný prožievokující Mozartův či Haydnův
tek všem obyvatelům. Na výstavě proto například
klasicistní rukopis, který vystříuvidíte: masopustní masky zapůjčené z Kamendá 12minutový gejzír harmonicce, fotografie venkovní křížové cesty „na Jelínku“
kých a rytmických nápadů Bohuslava Martinů
u Poličky nebo záběry z pašijové hry ze Žďáru nad
v jeho nejkratším kvartetu č. 3 (1929) a na závěr
Sázavou.
Pro obveselení návštěvníků bude připraveno „čuvašský“ smyčcový kvartet Anisima Aslamase
(1924–2000), který na koncertu zazní v evropské
mnoho karnevalových masek a kostýmů, které si
premiéře (!), to je exkluzivní nabídka pro slavnostbudou moci vyzkoušet. Ve výtvarné dílničce si děti
ní chvíli strávenou s fanoušky té nejlepší klasické
hudby v podání uznávaného komorního souboru
Pavel Bořkovec Quartet.
Koncert se koná ve čtvrtek 28. února 2019
od 18.00 h v hudebním sále centra. Pořádá
Spolek Náš Martinů. Vstupné: 90 Kč.

Poličský masopust

sobota 2. 3. 2019, 13.00–17.00 h
Srdečně zveme všechny na masopustní veselici
pod taktovkou Divadelního spolku Tyl a muzejníků. Těšit se můžete na vše, co k masopustu patří, včetně tradičního průvodu masek po náměstí.
Přijďte v masce a zapojte se také!
V areálu muzea bude plno masopustních pochoutek s ukázkou jejich výroby. Děti si mohou vyrobit papírové škrabošky, hodit jelitem a vyzkoušet další zábavné aktivity. Vstup do muzea volný.
Výroba masky 10 Kč/ks. Akce se koná v sobotu
2. března 2019 od 13.00 do 17.00 h v centru.

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

Dětský domov děkuje
Dětský domov Polička moc děkuje Centru Pontopolis za organizaci akce Pomozte nám nakrmit
Lichožrouty v Dětském domově Polička. Velký dík
patří všem lidem, kteří ponožky zakoupili či dokonce sami upletli a přinesli do Pontopolisu. Vážíme si Vaší podpory!
Za DD Polička Bc. Miroslava Přiklopilová

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
2. 2. 2019 od 20.00 h –
Tradiční hasičský ples
K poslechu a tanci hraje
QUATRO.
16. 2. 2019 – Dětský karneval

Míša Růžičková se svou písničkovou šou přináší zábavu pro nejmenší diváky. Vstupné: 150 Kč,
děti do 2 let zdarma (IC Litomyšl).

Bystré
15. 2. 2019 – Společenský ples
Od 20.00 h v Sokolovně Bystré. Hraje skupina NONUS. Těšit se můžete na předtančení žáků
9. tříd a ZUŠ Bystré.
16. 2. 2019 – Dětský maškarní karneval
Od 13.30 v Sokolovně Bystré.
23. 2. 2019 – Do hrobky tanečním krokem
Detektivní komedie, kterou Vám představí
divadelní spolek Hýbl Česká Třebová. Od 19.00
h v divadelním sále Sokolovny.
Vstupné v předprodeji v IC 60 Kč, na místě
70 Kč.

Oldřiš
9. 2. 2019 – Hasičský ples v Orlovně Oldřiš
Začátek ve 20.00 h. K tanci a poslechu hraje
Rytmik. Doprava Borová–Oldřiš zajištěna na tel.
728 749 593.
10. 2. 2019 – Dětský maškarní karneval
Orlovna Oldřiš
Začátek ve 14.00 h. Těšíme se na všechny krásné masky.

Dolní Újezd
16. 2. 2019 – Hasičský ples, od 20.00 h
Hudba – Kdo má čas a Junior II. Vstupné
60 Kč, bohatá tombola, občerstvení zajištěno
Litomyšl
8. 2. 2019, 20.00 – Krausberry – koncert
Music Club Kotelna
Vstupné: 220 Kč v předprodeji (IC Litomyšl) /
280 Kč na místě
23. 2. 2019, 17.00 – Nathaniel Filip a Zuzana
Bubílková: Šansony, slavné melodie a BUBU fóry
Husův sbor, Litomyšl
Hudebně-zábavné představení. Nathaniel Filip jako zpěvák šansonů a tradičních vokálních
písní, při kterých jej doprovází vynikající klavírista Dr. Alexander Döme, propojil svou hudbu
s mluveným slovem v podání první dámy české
satiry Zuzany Bubílkové.
Vstupné: 160 Kč v předprodeji (IC Litomyšl) /
200 Kč na místě
24. 2. 2019 od 15.00 – Zpíváme a tančíme s Míšou: Lesní království
Smetanův dům

Lubná
1. 2.–Hasičský ples, začátek 20.00, Skalka

Polička
1. 2. 2019 – Karel Plíhal – recitál
Od 20.00 hod. ve společenském domě Jordán.
Do 10. 4. 2019 – Jeden den ve středověku
Chtěli byste prožít jeden den ve středověku?
Tak se přijďte podívat na stejnojmennou výstavu. Vyzkoušíte si své dovednosti v řemeslné a písařské dílně, při sestavování vitráže či pečetění
a mnoho dalšího. Centrum Bohuslava Martinů
21. 2. 2019 – Nepál – Himálajské dobrodružství Jiřího Kolbaby
Od 19.00 v Tylově domě
Přijměte pozvání na náročný vysokohorský
trek přes Horní Dolpo k pohádkovému jezeru
Poksundo. Poznáme mnoho přírodních skvostů,
úžasně pohostinné a inspirativní lidi i dechberoucí tradice.
Sebranice
17. 2. 2019 – Karneval mateřské školy Sebranice – na téma Lidová písnička
Od 15.00 v sále kulturního domu, vstupné
30 Kč, host – živá kapela, dětská tombola, občerstvení zajištěno.
22. 2. 2019 – Hasičský ples – od 20.00 v sále
kulturního domu
Ve 21.00 h vystoupení mladých hasičů. Bohatá
tombola, občerstvení zajištěno.

Mapy a plány z muzejních sbírek
na veřejném portálu eSbírky
V loňském roce se podařilo z prostředků dotace Ministerstva kultury ČR v programu na
Podporu projektů zaměřených na poskytování
standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií zrealizovat digitalizaci map a plánů ze sbírek Městského muzea a galerie Polička a jejich
následné zpřístupnění na internetovém portálu
eSbírky.
Naše muzeum vlastní poměrně rozsáhlou sbírku map a plánů dokumentujících urbanistický
a kulturní vývoj města Poličky a přilehlého regionu.
Mapy a plány z muzejních sbírek jsou velmi
atraktivním pramenným materiálem, který s oblibou využívají nejen odborní pracovníci, ale
i širší laická veřejnost.
Muzeum se proto rozhodlo využít prostředků
Ministerstva kultury na digitalizaci podstatné
části své mapové sbírky a zpřístupnit ji na volně
dostupném internetovém portálu eSbírky. K digitalizaci byly vybrány historicky nejzajímavější
mapy a plány.
V rámci projektu bylo zdigitalizováno a následně zveřejněno celkem 211 inventárních čísel
(cca 500 map a plánů). V naprosté většině jde
o mapy a plány regionálního charakteru.
Jsou zde obsaženy plány katastrální povahy
(jak úředně vydávané, tak ručně kreslené, jež

mají pro zkoumání historického a urbanistického vývoje města naprosto jedinečný význam). Ve
sbírce se nacházejí jak mapy starší (vůbec nejstarší je mapa beneficií poličského děkanátu od
Karla Hrona z 2. poloviny 18. století), tak i novější. Z nich mají důležitou vypovídající hodnotu
zejména mapy a plány pomnichovského záboru
Poličky (Poličska) z roku 1938.
Architekturu města přibližují plány z výstavby
a rekonstrukce význačných poličských staveb –
např. novostavby kostela sv. Jakuba z poloviny
19. století, z výstavby učitelského ústavu (dnešního gymnázia) z let 1899–1900.
Četně je zastoupena take moderní architektura – plány na výstavbu Masarykových škol, Tylova domu, Šmídovy vily či architektonicky významného souboru rondokubistických domů na
nábřeží z 20. let 20. století.
Mapy a plány jsou veřejnosti přístupné na portálu eSbírky pod následujícím odkazem: http://
www.esbirky.cz/hledat/instituce/20244351
Městské muzeum a galerie Polička oceňuje,
že Ministerstvo kultury ČR finančně podpořilo
tento projekt, který naplňuje záměr péče o naše
kulturní dědictví.
Za MMG Polička

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
9.–10. 2. 2019 – Festival cyklocestování
Tradiční specializovaná přehlídka cestopisných besed a promítání o „cyklocestování“ a cykloturistice.
Cheb
Do 3. 2. 2019 – Tono Stano – Go West
Art Centrum Galerie 4
Tono Stano se proslavil zejména svými portréty
a akty. Na výstavě představí své aktuální práce nejen z oblasti fotografie.
Jindřichův Hradec
9. 2. 2019 – Charleston – taneční večer ve stylu
20. a 30. let
Od 20.00 hodin, Kulturní dům Střelnice
Kutná Hora
23. 2. 2019 – Kaňkovský masopust
Kutná Hora – Kaňk – tradiční masopustní průvod s doprovodným programem.
Litomyšl
24.–26. 2. 2019 – Nakopněte svoji školu!
Zámecké návrší. Festival vzdělávání, prostor
pro inspiraci a sdílení zkušeností
Polička
Do 31. 3. 2019 – Šárka Hrouzková – Výběr
z tvorby 2008–2018
Výstava obrazů výtvarnice, pedagožky, členky
Unie výtvarných umělců pardubického regionu
a Klubu konkretistů KK3 Šárky Hrouzkové.
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Telč
4.–28. 2. 2019 – Zimní pohádka
Výstava fotografií květin Adriany May ve
vstupní síni radnice. Vernisáž výstavy v pondělí
4. 2. v 16.00 h s hudebním vystoupením žáků ZUŠ.
Třeboň
23. 2. 2019 – Třeboňský masopust
Od 10 hodin na Masarykově náměstí.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

Radka Vostřelová

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

Program RC MaTami

Jako nepražák jsem prožil v Praze třetinu života,
kdy už jako student jsem věděl, že zde nechci bydlet,
ač nakonec z toho bylo tučných dvanáct let. Tučných
na kulturu, bádání, vědění s nevěděním, že doposud
mi život unikal…
Až do chvíle, kdy spatřil jsem divadelní kus od
POPRASKu s principale Pietro Erbes-em, vzýti se
podle poslední štace „Nebe“.
Je v životě dobré mýti své jistoty, Boha, domov, rodinu, krajinu a Nebe. Po zhlédnutí večerního obrazu
v sále Na Prádle, v památný ochotnický den 17tého
ledna 2019, mi principale zahrkal kaleidoskopem
a z mých střípků krás Vysočiny mi vytvořil jiný, zrcadlící obraz hladiny – pestrobarevný maďarský obrázek o jistotách nejvyšších. Od této chvíle se bojím,
až nadejde můj čas, potkat zbloudilého Mirka Dušína v pekle (?), abych nevyprskl smíchy, nebo se nerozplakal nad jeho posmrtným osudem s americkou
kamarádkou, či samotného Tyla, zdali je pravdou,
že podle odpovědi Pietra (na jeho otázku do publika:
Co se stalo, když Tylovi bylo jedenáct?) diváku, že
asi ještě nebyl v jedenácti tak šikovný v lekci zakázané literatury…, či opravdu jako jedenáctiletý nevěděl,
jak mohutný základní kámen byl v Poličce oťukán
před těmi dvěma staletími první ochotnickou hrou.
Ještě teď mne bolí smějací svaly na tváři, a jelikož
jsem kulturně zhýralý, musím uznat, že to mělo švih
biče, který byl aktuálně přerušován milými výpady
doslova „osvětlovače“ děje do hlediště v nás platících. Musím přiznat, že jsem měl v průběhu výtečně
rozjeté hry malou obavu o její zdárné vyústění ve
finále. Obava byla zbytečná, Maestro vyzrál a montrealovsky nám svobodně nabídl STOPKU – kinoautomatické hlasování o dvou variantách budoucnosti,
kdy „můžeme“ ovlivnit děj, co se stane. „…, že se
z toho Havlovci…“ za Á „posadí na zadek“, za Bé „pose-ou“. Diváci si až na výjimky přáli to pocitově lepší, leč soubor autokrativně nerespektoval vůli lidu,
varianty prohodil a nabídl obé, kdy nemohl nikdo
tušiti finálový výsledek. Vznikl tak nový světový divadelní terminus technicus: MontrenPol (Mont-realnařezaný Poličkou).
Varianty zásahu Všemohoucího pomocí klávesnice a přeprogramování To-a po jednotlivých létech až
do opětovného klidu roku 2027 s vymetením Nebe
od největších krys do podpalubí pekla bych se chtěl
upřímně jako Havlovec dožít, než aby muselo dojít
k úplnému Restartu, nastanuvší Tmy, kdy není vidět
na papír návodu nového vzniku a musíme jen doufat
v dobrou paměť a nezměrný optimismus Pánaboha,
neboť my lidé jsme troufale neponaučitelní. Zásadní
otázka: Vznikl by vůbec znovu modrý svět jménem
Země?
Děkuji ochotníkům za skvělý zážitek, za jejich
opravdovost a uvěřitelnost, kdy tréma velké Prahy
spadla někde již na cestě s oponou. Děkuji principálu Petru Erbesovi a přeji mu, aby svou laťku neustále
posouval do výšin k nebesům, nejen jako divadelně
„čtyřprocentní“. Přeji všem nezasvěceným Poličákům, kteří se dočetli až sem a přec ještě nechápou?
a doporučuji jim vyhledat a zhlédnout tento výtečný kus při letním kočovném putování souboru…
a možná si někdo na má troufalá slova ochotnické
Ódy na radost vzpomene a řekne si: „Mámo, nekecal,
stálo to za to!“
Tak třeba zas někdy příště, v Národním?
Václav Frömmel, Pražák z Vysočiny
P. S.: „Největší myšlenka je ta, která nechává skulinu, že všechno je jinak.“ (Václav Havel)

Vážení příznivci RC MaTami,
startujeme přihlašování na Bazárek jaro/léto 2019. Více informací naleznete v textu níže.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí
9.00–12.00 h. Přijďte si se svými 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

né, bavilo je to a hlavně aby to bavilo vás společně.
Jak s dětmi prohlížet knížky anglicky, jaké hrát
hry, tipy na říkanky, maňásek jako pomocník…
Součástí bude i půlhodinka zpívání, her a tancování v angličtině přímo s dětmi.
Přihlášení na prihlasse@matami.cz.
Vstupné 75 Kč

Hlídáček
• Samostatný (kapacita max. 6 dětí) každou
středu 8.00–12.00 h. Cena: 45 Kč/dítě/hodina.
• Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě) úterý 9.00–12.00 h, čtvrtek 9.00–12.00 h, pátek 9.00–12.00 h. Cena
45 Kč/dítě/hodina.
• Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku. Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený čas a prostor RC MaTami, např. ve
Vaší domácnosti a dle Vaší potřeby (večer,
ráno, kterýkoliv den). Cena: 90 Kč/dítě/hod,
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 – Pěstounská péče
19. 2. 2019 (úterý) od 15.00 do 16.30 h
Zveme všechny, kteří se chtějí dozvědět více
o pěstounské péči na besedu s Mgr. Bc. Pavlem
Šimonem, kterého se můžete zeptat na vše, co
Vás zajímá.
Přihlásit se můžete na: prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Bc. Pavel Šimon, vedoucí Šance
pro rodinu a Centra náhradní rodinné péče Oblastní charity Polička.

Odborné poradny:
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 16. 2. (sobota)
13.00–15.00 h
• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková): 25. 2. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 14. 2. (čtvrtek) 10.30–11.30 h
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová): 22. 2. (pátek) 10.30–11.30 h
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 21. 2. (čtvrtek) 15.00–16.00 h
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 11. 2. (pondělí) 16.00–18.00 h
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 14. 2. (čtvrtek) 13.30–14.30 h
Prázdninová dílna pro děti –
KARNEVALOVÁ MASKA
4. 2. 2019 (pondělí) od 9.00 do 12.00 h
Dílna pro děti neomezeného věku, děti mladší
6 let prosíme s doprovodem.
Povede: Lída Macků a Martina Mihulková
Cena: 40 Kč
Billy’s English World
12. 2. 2019 (úterý) od 15.00 do 16.30 h
Jak na cizí jazyky doma s batolátky a školkovými dětmi? Povídání o tom, jak malé děti seznamovat s cizím jazykem doma tak, aby nebyly zmate-

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com
tel. 773 606 718
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Potravinové alergie –
svépomocná skupina
13. 2. 2019 (středa) od 15.30 do 17.00 h
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem
nás, že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor
pro sdílení zkušeností, receptů a rad.

Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
21. 2. 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.
Tvořivý večer pro ženy –
arteterapeutický večer
22. 2. 2019 (pátek) od 18.00 do 20.00 h
Přijďte si odpočinout od každodenních povinností a starostí. Pomocí různých výtvarných
technik zažijete zajímavý večer a možná se
o sobě dozvíte i něco nového.
Přihlašujte se na prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka
a studentka arteterapie
Cena: 140 Kč
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu. Tam také proběhne příjem i výdej věcí.
• Prodej: 20. 3. 2019 (středa 9.00–17.00 h)
a 21. 3. 2019 (čtvrtek 8.00–12.00 h).
• Příjem věcí: 18. 3. (pondělí) 9.00–17.00 h (Jordán).
• Výdej věcí: 22. 3. (pátek) 9.00–16.00 h (Jordán).
Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého oblečení, dětského oblečení a obuvi na
období jaro/léto, oblečení pro těhotné, hračky aj.
Přihlašovat se můžete až do odvolání na emailové adrese: bazarek.matami@email.cz
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity
50 Kč

(cena pro členy s permanentkou 35 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...

4. 2.
|
5. 2.
|
6. 2.
|
11. 2.
12. 2.
|
13. 2.
|
|
14. 2.
|
|
15. 2.
16. 2.
18. 2.
19. 2.
|
20. 2.
|
21. 2.
|
|
|
22. 2.
|
|
27. 2.
|
28. 2.
|
2. 3.

Čas Název akce – popis
| 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.
9.00 Malované hodiny – Tvořivá dílna pro děti od 1. třídy. Budeme malovat na dřevěnou
desku a výsledný obraz bude sloužit jako hodiny.
13.30 Šikovné ručičky
13.00 Jarní prázdniny v muzeu
14.00 Maškarní bál
14.00 Společenské hry
13.30 Šikovné ručičky
15.00 Billy’s English World – Jak na cizí jazyky s batolátky a školkovými dětmi
9.00 Kachel – Keramická dílna pro dospělé.
15.30 Potravinové alergie – svépomocná skupina
17.30 Královský vrtoch – první rozvod v Čechách – přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
– Přednáška o životě našich předků.
10.30 Zdravotní poradna – Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová)
13.30 Ekonomická poradna – Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.)
16.00 Moje mísa – Tvořivá dílna pro děti od 1. třídy. Výroba keramické misky
opletené pedigem.
14.00 Šperkování – Tvořivá dílna pro děti od 3. třídy. Ketlovaný set (náramek + náušnice).
13.00 Poradna psychomotorického vývoje – Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková)
14.00 Společenské hry
14.00 Společné muzicírování
15.00 Pěstounská péče
8.00 Planeta Česko
18.00 Slavnostní představení k 70. výročí založení ZUŠ – Vystoupí současní i bývalí žáci
a pedagogové ZUŠ.
8.00 Planeta Česko
15.00 Homeopatická poradna – Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová)
16.00 Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
18.00 Malování na textil I. – Tvořivá dílna pro dospělé.
10.30 Právní poradna – Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
18.00 Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer – Přijďte si odpočinout
od každodenních povinností a starostí.
20.00 Ples SVČ Mozaika Polička – Pořádá Spolek přátel SVČ Mozaika Polička
14.00 Kavárnička – Polička v čase
17.30 Zapuzená nevěsta (Anežka Přemyslovna) – přednáška Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
– Přednáška o životě našich předků.
14.00 Narozeninové zpívání
18.00 Koncert Pavel Bořkovec Quartet
13.00 Poličský masopust

#

Název akce – popis
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?
26. 2. – 28. 4. Výstava: Od rozpustilých maškar po veselé Velikonoce – jarní výstava
o zvycích veselých i vážných z minula i dneška

únor 2019

Místo konání

Pořadatel akce

Hala gymnázia

SVČ Mozaika Polička

MaTami (CBM)

MaTami

SVČ Mozaika
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
DPS Polička
DPS Polička
DPS Polička
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)

SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
CBM (Muzeum)
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika Polička
MaTami

Městská knihovna
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)

Městská knihovna Polička
MaTami
MaTami

SVČ Mozaika
SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička
SVČ Mozaika Polička

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

MaTami (CBM)
DPS Polička
DPS Polička
MaTami (CBM)
Divadelní Klub

MaTami
DPS Penzion Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
Ekocentrum Skřítek

matami@matami.cz
www.dpspolicka.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
www.ekocentrumskritek.cz

Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
MaTami (CBM)
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)

ZUŠ Bohuslava Martinů
Ekocentrum Skřítek
MaTami
MaTami
SVČ Mozaika Polička
MaTami

www.zusbmpolicka.cz
www.ekocentrumskritek.cz
matami@matami.cz
matami@matami.cz
www.mozaika-policka.cz
matami@matami.cz

MaTami (CBM)
Dům Jordán
DPS Polička

MaTami
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička

Městská knihovna
DPS Polička
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Spolek NÁŠ MARTINŮ www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

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

matami@matami.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz

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

Městská knihovna

Českomoravské pomezí

Středa 13. února – dočasná
pobočka knihovny v ulici Tyršova od 17.30 h
Královský vrtoch – první
rozvod v Čechách (Přemysl
Otakar I., Adléta Míšeňská a Konstancie Uherská) – přednáška Dr. Ivany Fridrichové-Sýkorové
Svátost manželství je před Bohem nedotknutelná. V případě potřeby, nebo když vás životní
partner omrzí, lze přikročit k „civilizovanému“
rozvodu. O životě našich předků se více dozvíte v přednášce Dr. Ivany Fridrichové-Sýkorové.
Vstup zdarma.
Středa 27. února – dočasná pobočka knihovny
v ulici Tyršova od 17.30 h
Zapuzená nevěsta (Anežka Přemyslovna) –
přednáška Dr. Ivany Fridrichové-Sýkorové
Měla se stát nevěstou římského krále, potom
nevěstou římského císaře. Poprvé byla odmítnuta,
podruhé odmítla sama. Nakonec se stala jeptiškou
a po staletích světicí. Vstup zdarma.

Polička
Do 10. 4. 2019 / Centrum Bohuslava Martinů
Jeden den ve středověku
Chtěli byste prožít jeden den ve středověku?
Tak se přijďte podívat na stejnojmennou výstavu. Vyzkoušíte si své dovednosti v řemeslné a písařské dílně, při sestavování vitráže či pečetění
a mnoho dalšího.
21. 2. 2019 / 19.00 / Tylův dům
Nepál – Himálajské dobrodružství
Jiřího Kolbaby
Přijměte pozvání na náročný vysokohorský
trek přes Horní Dolpo k pohádkovému jezeru
Poksundo. Poznáte mnoho přírodních skvostů,
úžasně pohostinné a inspirativní lidi i dechberoucí tradice.
Litomyšl
13. 2. 2019 / 18.00 / Piaristický chrám Nalezení
sv. Kříže
Schola Gregoriana Pragensis
Sbor založil v roce 1987 David Eben. Věnuje se
středověké hudbě se zaměřením na interpretaci
gregoriánského chorálu.
24. 2. 2019 / 15.00 / Smetanův dům
Zpíváme a tančíme s Míšou: Lesní království
Míša Růžičková se svou písničkovou šou přináší zábavu pro nejmenší diváky.
Představení je vhodné pro děti od 2 let.
24.–26. 2. / Zámecké návrší
Nakopněte svoji školu!
Festival vzdělávání, prostor pro inspiraci a sdílení zkušeností.
Vysoké Mýto
16. 2. / 20.00 / M-klub
Zrní
Charakteristický sound a k dokonalosti dovedená kombinace elektroniky a písničkářské poetiky.
22. 2. / 20.00 / M-klub
Gaia Mesiah – Excellent Mistake Tour 2019

Gaia Mesiah po roce opět v M-klubu. Tentokrát
s novým albem a novými písněmi!
Moravská Třebová
14. 2. / 19.00 / dvorana muzea
Zdeněk Troška a Marek Kališ
Zábavný pořad.
15. 2. / 17.00 / muzeum
Vernisáž výstavy děl českého výtvarníka
Oty Janečka k 100. výročí jeho narození.
Výstava potrvá do 15. 3. 2019.
24. 2. / 19.00 / kinosál muzea
Zelňačka
Divadelní představení s Oldřichem Víznerem a Otakarem Brouskem.
Svitavy
2. 2. / 15.00 / městské muzeum a galerie
Přehlídka 2019
Vernisáž tradiční výstavy výtvarníků svitavského okresu. Zazpívá Pěvecký sbor ZUŠ pod vedením Dany Pražákové.
10. 2. / 15.00 / Fabrika
Na muzice ve Fabrice
aneb Tančíme s dechovkou
K poslechu, tanci a dobré náladě zahraje dechový orchestr Astra.
Vstupné: 80 Kč, senioři 60 Kč
23. 2. / 8.00–12.00 / muzejní dílny
Vyrobte si skleněnou mísu
Se sklářem Vladimírem Graciasem si vytvoříte
technikou fusingu neboli spékáním barevných
skel svoji vlastní skleněnou mísu.
První den si připravíte tvar a barevnost mísy,
po jejím vypálení ve sklářské peci si 9. března
svou mísu dotvoříte originální malbou na sklo
a teprve po konečném vypálení si odnesete hotový výrobek domů.
Kontakt Jitka Olšánová, tel.: 461 532 704 nebo
e-mail: lektor@muzeum.svitavy.cz.
Cena dvoudenního workshopu:
800 Kč/osobu

Divočina v hledáčku
Na čtvrtek 7. 3. v 19 hodin
v Divadelním klubu připravujeme přednášku s promítáním
nazvanou Divočina v hledáčku. Promítat a vyprávět bude
Mgr. Lukáš Pich, kameraman
přírody, který se ve své práci
zaměřuje především na faunu České republiky.
Natáčení zvířat ho pohltilo již v mládí a prostřednictvím svých záběrů se snaží široké veřejnosti připomínat, že v naší divočině ještě stále
máme co chránit.
V rámci přednášky promítne několik svých
sestřihů, seznámí diváky s tím, co všechno fil-
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mování přírody obnáší a jak se k němu dostal,
ukáže snímky ze zákulisí a přidá samozřejmě
i několik historek z natáčení. Filmování divoké
přírody není zrovna jednoduché, je dobrodružné a skrývá v sobě mnohá tajemství. Každý živočich vyžaduje specifický přístup a množství vynaloženého úsilí, takže se o filmování jen těžko
vypráví v obecné rovině. Daleko lepší je vychutnávat si konkrétní příběhy.
Vstupné 80 Kč.
Srdečně zveme všechny, kteří mají rádi přírodu.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
Pátek 1. 2. ve 20.00
Karel Plíhal – recitál – POZOR ZMĚNA!
V JORDÁNU
Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po
koncertní pauze způsobené zdravotními
potížemi s rukou vrací na koncertní pódia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby
vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil
emotivním textem písně. Jednočlennou
kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala. Posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra a to vše ve
formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých
veršovánek. A zároveň famózní kytarové
umění. Nevhodné pro děti do 12 let! Délka
pořadu: 120 min (včetně pauzy 20 min).
Předprodej v Divadelním klubu a trafice
U Kubátů na Palackého náměstí v Poličce.
Vstupenky je možné rezervovat na lzrust@
seznam.cz.
Vstupné 350 Kč, 290 Kč předprodej
Sobota 9. 2. v 19.00
William
Premiéra divadelního představení inspirovaného dílem Williama Shakespeara a nastudovaného staršími studenty Divadelní
školy při Divadelním spolku TYL Polička
vedené MgA. a Mgr. Veronikou Jílkovou-Hrčkovou. Akce se koná v rámci dvoustého výročí poličského ochotničení.
Vstupné 20 KčS / 50 Kč
Úterý 12. 2. v 19.00
Kouzelná planeta:
Velmi úspěšný, cestovatelsko-geografický
projekt autorů Kateřiny & Miloše Motani
Účastníci pásma podniknou jedinečné výpravy na lodi, plachetnici, na kajaku i vodním skútru. Na Floridě spatří vodní ptáky, aligátory a kapustňáky. Budou hledat
zkamenělé žraločí zuby. Navštíví slavné
zábavné parky, dům Hemingwaye, Edisona a Forda. Strhne je pravý indiánský tanec. Zavítají i na havajské ostrovy, kde je
uchvátí mořský svět – zaplavou si mezi
žraloky v kleci i bez klece, mezi divokými delfíny, mantami, mořskými želvami,
barevnými rybičkami a murénami. Uvidí
velryby, mangusty, veselého pavouka, barevné pláže, vodopády, tropickou vegetaci,
surfery, krásné havajské tanečnice, aktivní
sopky a žhavou tekoucí lávu.
Pátek 15. 2. ve 21.00
BASSONIC Vol.2
Vstupné 100 Kč
Neděle 17. 2. v 18.00
Severská filmová zima – Going West

Milý a dojemný snímek o životě, ztrátě
a lásce vypráví o učiteli hudby Kasperovi
a jeho rodině. Kasper přijde o svou práci ve
stejný den, kdy se jeho otec Georg nervově
zhroutí kvůli úmrtí své manželky. Aby překonali smutek, vydají se na západní pobřeží Norska s cílem zastoupit právě zesnulou
Kasperovu matku na mistrovství Norska
v patchworku.
Drama/komedie, Norsko, 2017
Vstupné 50 Kč
Úterý 19. 2. v 19.00
Co vlastně jsou ty křesťanské hodnoty?
Tyto křesťanské hodnoty budou demonstrovány výkladem několika výjimečných děl
výtvarného umění. Tomáš Enderle vysloví
celkem tři přednášky, první z nich se zaměří
na Michelangelovo Stvoření Adama. Pořádá
Římskokatolická farnost Polička ve spolupráci s Divadelním spolkem TYL.
Vstupné dobrovolné
Pátek 22. 2. ve 20.00
Jazzové setkání – J. J. Jazzmen a Barbora
Vágnerová (CZ)
Ostřílení muzikanti se zkušenostmi z New
Orleansu s talentovanou a šarmantní zpěvačkou!
Vstupné 130 Kč / 80 KčS
Sobota 23. 2. v 18.00
Poličská dvoustovka
200 končetin z Poličky a okolí, které si zamuzicírují. Příkladem nahlášených budiž Dirty
Way, DOTT, REVOLUCE, Prinzesschen, Screaming, NOTOREST, Happeace, Plody (bývalí Boötes), Apetitt, Libra Dusíku, Rybana,
Bohdana s kámošem a další… Blázinec v klubu. Akce se koná v rámci dvoustého výročí
poličského ochotničení.
Vstupné 50 Kč

Nedělní divadla
pro děti
Nedělní divadla pro děti konečně v Poličce! Také
vám to tu tolik chybělo? Divadla pro děti budou každý měsíc v Divadelním klubu. „Lednové představení
o rybáři a jeho ženě v podání Radka Pokorného odstartovalo nedělní odpoledne pro děti. Budu se snažit vám přivézt téměř každý měsíc alespoň jedno
divadlo. V březnu jsem pozvala Radima Vizváryho
s Pejprbójem, protože vím, že se na MIME FESTu
nedostalo na všechny školky a školy. Pokud byste
měli nějaké tipy, nápady, šikovné kamarády, určitě
je přivítám,” říká iniciátorka Petra Jílková.
Radim Vizváry: Pejprbój
Pantomima pro nejmenší
3. a 4. března, Divadelní klub, Polička
Vstupné 60 Kč
V dětské představivosti ožívá i tak obyčejný kaž
dodenní předmět, jakým je kus papíru. V našem
představení fantazii rozjitří malý vypravěč s velkou
papírovou rolí. Zatímco zkoumá tento čistý, tvarovatelný materiál, objevuje příběhy, které papír vypráví. Vstoupí do jeho světa a tam se potká s maličkým
chlapcem, který se stane jeho průvodcem v papírovém světě. Společně se pustí do jeho objevování, aby
brzy zjistili, že může skrývat i napětí a nebezpečí.
Nonverbální pohádka s minimalistickou scénou
pracuje s diváckou představivostí. V představení
Pejprbój se pod rukama zkušeného loutkáře a mima
Radima Vizváryho papír mění na fantastické výjevy
z pohádkového světa a svou otevřenou hereckou expresí do děje zve i dětské obecenstvo.
• Představení pro veřejnost, neděle 3. března od
15.00 hod.
• Představení pro školky a školy, pondělí
4. března od 9.30 hod.
Vhodné pro MŠ a 1.–2. třídu ZŠ
Nahlásit svou třídu můžete na e-mailu pontopolis@gmail.cz nebo tel. čísle 731 462 824 (Petra
Jílková).

Neděle 24. 2. v 18.00
Severská filmová zima – Dokud jsme
naživu
Drama, Dánsko, 2017
Snímek sleduje příběhy čtyř lidí v severním
Dánsku a proměny jejich životů po tragické
nehodě, která navždy spojí jejich osudy. Inspirováno skutečnou událostí.
Vstupné 50 Kč
Úterý 26. 2. v 19.00
Co vlastně jsou ty křesťanské hodnoty?
Druhá přednáška interpretující výtvarné
dílo se zaměřením na křesťanské hodnoty,
tentokrát na téma Rembrandt: Návrat marnotratného syna. Pořádá Římskokatolická
farnost Polička ve spolupráci s Divadelním
spolkem TYL. Přednášející: Tomáš Enderle.
Vstupné dobrovolné

Poděkování
Děkujeme MUDr. Jaroslavu Hamanovi a zdravotní sestře Pavlíně Telecké za obětavou péči v domácím prostředí o paní Julii Kostíkovou v posledním období jejího života.
Stejně tak děkujeme pracovnicím Charity Polička, které nám svojí pomocí, laskavým a milým
přístupem usnadnily péči o naši maminku.
Rodina Bártova, Navrátilova
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Letní prázdninové tábory SVČ Mozaika
Příměstský tábor
Hry na prázdninové téma pro děti od
1. třídy
Věk:
1.–5. třída
Termín: 1. 7.–5. 7. 2019
Čas:
každý den od 8.00 do 16.15 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 600 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Příměstský tábor s Dášou
Tvoření a hry na prázdninové téma pro
děti od 1. třídy
Věk:
1.–5. třída
Termín: 8.–12. 7. 2019
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 600 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Příměstský tábor – mrňouskové
Týden plný tvoření a her pro PŘEDŠKOLNÍ děti
Věk:
předškoláci
Termín: 15.–19. 7. 2019
Čas:
každý den od 8.00 do 14.30 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 600 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Příměstský tábor gymnastika
Soustředění pro účastnice ZK sportovní
gymnastika
Věk:
1.–9. třída
Termín: 15.–19. 7. 2019
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 h
Místo:
Sportovní hala gymnázia
Cena:
1 700 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Příměstský tábor kopaná
Soustředění pro účastníky ZK kopaná
Věk:
ročník 2008–2011
Termín: 15.–19. 7. 2019
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 h
Místo:
Fotbalový stadion SK Polička
Cena:
1 700 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Roman Lajžner, tel.: 733 187 189
Info:
Roman Lajžner
Sportovní příměstský tábor
Míčové hry, turistika, atletika, koloběžky, bojová umění, tenis, kopaná, florbal,
hokejbal, in-line, lanové aktivity…
Věk:
4.–8. třída
Termín: 29. 7. – 2. 8. 2019
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 h
Místo:
Sportoviště města Poličky
Cena:
1 700 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Ludmila Haraštová
Info:
Ludmila Haraštová, tel.: 731 180 433,
l.harastova@seznam.cz
Letní tábor Maděra 2019
Samurajové
Věk:
1.–9. třída
Termín: 13.–21. 7. 2019
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Vodácký tábor – Slovensko, řeka Hron
Tradiční letní pobyt na vodě, tentokrát
se vracíme na Slovensko na krásnou
řeku Hron.
Jedná se o putovní pobyt ve stanech
se zajištěnou stravou pro ty, kteří se
nebojí trochy dobrodružství a chtějí
poznat něco nového. Mohou i začátečníci.
Věk:
11–99 let
Termín: 20.–29. 7. 2019
Cena:
6 800 Kč, členové VS Neptun 6 500 Kč
Cena zahrnuje: kempovné, stravu 4x
denně, dopravu, zákl. úrazové pojištění, půjčovné za lodě, pádla, barely,
vesty, tričko nebo něco podobného.
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Vítězslav Fila
Info:
Vítězslav Fila, mob.: 731508282,
vita.fila@seznam.cz

Místo:

Maděra (doprava z Poličky společným
autobusem)
Cena:
2 900 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
matousmilan@seznam.cz
Náchodsko–Broumovsko 2019
Zájezd pro dospělé.
Věk:
18–99 let
Termín: 30. 7. – 3. 8. 2019
Místo:
Východočeský kraj
Cena:
3 700 Kč
Přihlášky: do 15. 2. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
matousmilan@seznam.cz
Dámy v sedle
pobyt u koní v js J itřenka Stašov
Věk:
1.–9. třída
Termíny: 30. 6. – 5. 7. , 14.–19. 7. ,
4.–9. 8. , 18.–23. 8. 2019
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
3 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí: Irena Chroustovská
Info:
Irena Chroustovská, tel: 605 431 034,
chroustovska@mozaika-policka.cz

Jesle na vodě – Poprad a Dunajec
Vodácký tábor pro rodiče s dětmi
Termíny: 4.–10. 8. , 11.–17. 8. 2019
Cena:
3 600 Kč/dítě, 4 300 Kč/dospělý
Přihlášky: do 30. 4. 2019 s platbou
Vedoucí tábora: Zdeňka Kadlecová
Info:
Zdeňka Kadlecová, tel: 739 667 760,
zdenka.vosmekova@seznam.cz

Speciální MŠ nabízí volná místa pro děti
Proč se dětem líbí ve Speciální mateřské škole
v Poličce?
„To jsem já. Každý jsme jiný. Všichni jsme lidé.“
Neptám se, čím jsou naše děti jiné, čím jsou rozdílné… Ptám se, co potřebují pro svůj všestranný
rozvoj. Co jim prospívá? Jak je můžeme podpořit?
Jak se mohou učit? Jak s nimi můžeme pracovat?

Co dokáží? Jak navazují kontakt, jak komunikují?
Jak a s čím si rády hrají?
„Kde je radost, tam je smích.“ A s radostí se žije
i v naší speciální mateřské škole, která je nově otevřena od září 2018. SMŠ je školou v klidné lokalitě
města Poličky, kde je vstřícné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí.
Prostorové vybavení:
• kmenová třída a relaxační místnost zajišťující prostor pro individuální vzdělávání (přímá
práce s dítětem v oblastech, které jsou potřebné k jeho dalšímu rozvoji);
• bezbariérový přístup do všech prostor, vlastní sociální zařízení včetně sprchového koutu,
tělocvična, kuchyňka, rozlehlá školní zahrada
nabízející relaxaci a pohybové vyžití.
• Snahou naší SMŠ je:
• maximální rozšíření a zkvalitnění péče o děti
se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytnutí pomoci jejich rodinám;
• vzdělávání pro děti od 2 do 8 let věku s více
vadami, mentálním postižením, tělesným po-

stižením, vadami řeči a autismem, kterým se
věnuje tým 2 speciálních pedagogů a 1 asistentky pedagoga;
• přístup k dítěti vycházející z pedagogické diagnostiky, na jejímž základě a ve spolupráci
s rodiči, školským poradenským zařízením –
speciálněpedagogickým centrem a dalšími
odborníky má každé dítě vypracovaný individuální výchovně-vzdělávací plán;
• rozvoj řeči a komunikačních dovedností, psychomotorického vývoje dětí, jemné a hrubé
motoriky, sebeobsluhy a dalších kognitivních
funkcí;
• vytvoření prostředí, kde děti mají šanci cítit
se úspěšné, uznávané a bezpodmínečně přijímané.
Předností je:
• individuální a citlivý přístup, dle potřeby dítěte zajištění asistenta pedagoga;
• malý, přátelský kolektiv v estetickém a bezpečném prostředí;
• pestrost didaktických her a didaktických pomůcek, včetně Montessori pomůcek;
• možnost přestupu do běžně MŠ nebo ZŠ je
samozřejmostí, děti přijímáme během celého
školního roku.
SMŠ poskytuje kvalitní vzdělávání dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se
výchovou a vzděláváním dětí s více vadami, mentálním postižením, tělesným postižením, autismem, vadami řeči a poruchami chování.
Chcete svému dítěti zajistit harmonický rozvoj
s respektem k jeho individualitě a věříte stejně
jako my, že každé dítě má postupovat svým tempem? Pokud ano, kontaktujte naši SMŠ prostřednictvím e-mailu: szspolicka@szspolicka.cz nebo
na tel. čísle: 461 725 707, 602 191 229. Po předchozí
domluvě je možná návštěva školy.
Více na www.szspolicka.cz/ nebo na Facebooku
„Fandíme dětem ze speciální mateřské školy a základní školy v Poličce”.
Mgr. Dita Bomberová,
ředitelka školy

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

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
Moje mísa
Tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Výroba keramické misky opletené
pedigem.
Termín: čtvrtek 14., 21., 28. 2. 2019
Čas:
16.00–17.30 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
140 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 12. 2. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352

Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 4. 3. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Ples SVČ Mozaika
Pořádá Spolek přátel SVČ Mozaika
Polička
Termín: pátek 22. 2. 2019
Čas:
20.00–3.00 h
Místo:
Společenský dům Jordán
Cena:
170 Kč, předprodej lístků v SVČ
Mozaika
Hraje:
skupina MIX

Šperkování
Tvořivá dílna pro děti od 3. třídy
Ketlovaný set (náramek + náušnice)
Termín: pátek 15. 2. 2019
Čas:
14.00–16.00 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
95 Kč
Lektorka: Žaneta Knotková
Přihlášky: do 11. 2. 2019
Info:
SVČ Mozaika, tel.: 461 725 352

Kurz černého drátování
Kurz pro dospělé a studenty, 10 lekcí
Po absolvování kurzu si odnesete
vlastní výrobky. Tuto techniku zvládne každý. V ceně kurzu je i základní
materiál – drát.
Termín: čtvrtky od 7. 3. 2019
Čas:
17.00–19.00 h
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
1 050 Kč
Lektor:
Ing. Ivan Šouta
Přihlášky: do 25. 2. 2019 s platbou
Info:
SVČ Mozaika Polička,
tel.: 461 725 352

Malování na textil
Tvořivá dílna pro dospělé
Termín: čtvrtek 21. 2. 2019
Čas:
18.00–20.30 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč, 75 Kč za každé další (bílé
tričko vlastní)
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 19. 2. 2019
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352

Kurz jógy smíchu
Kurz pro dospělé a studenty, 5 lekcí
Termín: čtvrtky od 7. 3. 2019
Čas:
18.00–19.30 h
Místo:
SVČ Mozaika Polička
Cena:
750 Kč
Lektor:
Mgr. J. Macenauerová
Přihlášky: do 25. 2. 2019 s platbou
Info:
SVČ Mozaika Polička,
tel.: 461 725 352

Malování na textil
Tvořivá dílna pro dospělé
Termín: středa 6. 3. 2019
Čas:
9.00–11.30 h
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč (bílé tričko vlastní)

Začínají dva roky oslav k výročím
Bohuslava Martinů
2019 a 2020 jsou roky, kdy si připomínáme
dvě významná výročí poličského rodáka Bohuslava Martinů – 60 let od jeho úmrtí v tomto
roce a 130 let od narození v roce příštím. Aby
byla obě výročí připomenuta se ctí, scházejí
se zástupci poličských kulturních organizací
s vedením města. Společným cílem je propojit
vzájemně aktivity a vytvořit reprezentativní
defilé akcí, které osobnost skladatele připomenou. „Jde nám o důstojné připomenutí osobnosti Bohuslava Martinů v co nejširším spektru
produkcí,“ říká starosta města Jaroslav Martinů. „Výročí je dvouleté, ale my, obyvatelé Poličky, souzníme zejména s výročím jeho narození.
Proto bude výraznější část aktivit soustředěna
na rok 2020. To ale neznamená, že by rok 2019
byl opomíjen – i pro tento rok je připravena
celá řada zajímavých akcí,“ uzavírá.
Pro přehlednou orientaci ve všech aktivitách
nadcházejícího dvouletého martinůovského výročí budou vytvořeny zvláštní webové stránky.
Navíc bylo navrženo i speciální logo, které odkazuje na spojitost skladatele s jeho rodným městem. „Logo vychází ze základního myšlenkového propojení dvou až tří slov, která lze různě
obměňovat. Symbolizují vztah skladatele k jeho
rodnému městu a též zpětně – rodného města ke

Nový rok v Galerii
Kabinet Chaos
V minulém roce se uskutečnilo 12 výstav, symposium, několik akcí, workshopů a řada přednášek během letního setkání, velmi úspěšná
byla krativní dílna pro děti od 3-15let, které se
zúčastnilo šestnáct dětí, z nichž více než třetina
byla ze Stříteže, děti vytvářely z místního jílu
a přírodnín sochu Golemátka v nadživotní velikosti. Tématem symposia Chaos start 2018 bylo
Tělo.
Od 15. 12. 2018 zůstává v alternativním prostoru Chaosbox skupinová výstava Sousedé sobě
2018, jejímž tématem byly Volby, rozhodnutí,
nejen politická, ale i osobní. Zúčastnilo se pat-

Golem z Chaosu
náct umělců a tvůrců z našeho mikroregionu.
Např.: Jiří Štourač z Bystrého, Šárka Hrouzková z Horního Újezda, Tomáš Ruller z Křižánek,
Jakub Tomáš Orel z Jimramova, Marek Rejent
z Proseče, Štěpán Jílek a Veronika Hrčková-Jílková z Babky, Martin Jelínek a Hana Jelínková
z Krásného, Mikuláš Medlík z Lubné, Asol z Jedlové a Anna Víšková a její nedávno zesnulý přítel
konceptuální sochař Jiří Čujan, s kterým žili na
nedalekých Františkách.
Výstava zůstane ve zkrácené verzi do konce
února. Od konce března a začátku dubna se rozjíždí sezona 2019, v které uvidíte řadu zajímavých výstav, které budou rezonovat s přírodními
tématy, na které je naše galerie orientovaná. Uvídíte například tvorbu těchto umělců a umělkyň:
Marie Hladíková – instalace, projekce, březen–duben, Ludmila Smejkalová, malby, kresby, duben–květen, Radka Müllerová a Stanislav
Müller/JAPONCI, kresby, video, skleněné objekty, květen–červen, Štěpánka Šimlová, prostorová instalace, červen–červenec, Chaos start
2019, skupinová víceoborová dětská kreativní
dílna, srpen, Jakub Nepraš, videobjekt, červenec–srpen, Petr Nikl, akce, objekty, srpen–září,
Martin Janíček, zvukové objekty, instalace, říjen–listopad, Sequens/Stanko, instalace-objekty,
listopad–prosinec, Sousedé sobě 2019, skupinová víceoborová výstava, prosinec, / rezervní
program: Jana Babincová a Martin Braun, obrazy, objekty, kresby, krajina. V programu mohou
z různých důvodů nastat změny či přesuny.
Těšíme se na setkávání s Vámi u nás v našem
alternativním, ale krásném přírodním prostoru
usedlosti Chaos ve Stříteži u Poličky a doufáme,
že Vám náš celoroční výstavní program přinese
nové podněty, krásu a inspiraci pro váš život.

skladateli: Martinů – Polička – domov,“ osvětluje ideový význam autor loga Jakub Klimeš.
„Graficky vychází z loga města, vhodně se tak
doplňují a podporují v komunikaci,“ dodává.
A jaký bude program prvního ze dvou let, kdy
si bude kulturní veřejnost připomínat skladatelova výročí? „Martinů zemřel v srpnu, tudíž
hlavní pietní akce upomínající na výročí jeho
skonu proběhne v tomto měsíci,“ vysvětluje muzikoložka Centra Bohuslava Martinů doc. Monika Holá. „Nicméně v Poličce hodláme na kulaté
výročí odkazovat v rámci celého roku. Aktivity
budou různorodé, zájemci se mohou těšit vedle koncertů, výstav a přednášek také např. na
možnost po rovné stovce let společně uskutečnit po stopách B. Martinů legendární cestu do
městyse Kácova. A pro zahraniční návštěvníky
Kontakt: verbrom@gmail.com. Aktuální proměsta chystáme dvě cizojazyčná vydání textu
gram najdete na: FB Galerie Kabinet Chaos,
jeho proslulé kantáty Otvírání studánek,“ dává
Artmap: Galerie Kabinet Chaos, www.planetanahlédnout do letošního martinůovského kalen- -chaos.cz. Adresa: Střítež 68, Polička, 57201.
dáře. Dodejme, že nejbližší akcí, která de facto
odstartuje celé dvouleté výročí, bude provedení
Za podporu v minulých letech děkujeme dobkantáty Otvírání studánek ZUŠ Bohuslava Mar- rovolníkům, městu Polička, Agosto Foundation,
tinů v Poličce 20. února. O dalších aktivitách
sponzorům a MKČR.
budeme čtenáře Jitřenky pravidelně informovat.
Za Spolek Planeta Chaos z.s, M.A.
Ing. Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
Veronika Šrek Bromová

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Aby nebyl
nikdo sám

ZUŠ slaví 70 let a zve
na Otvírání studánek

Vážení senioři,
měsíc leden byl ve znamení příprav všech aktivit
našeho spolku pro rok 2019. Začali jsme sportem.
Více než 50 členů si zahrálo bowling a stolní hry.
Výroční členská schůze zhodnotila činnost spolku
za rok 2018. Poděkování patří všem, kteří se na
našich akcích podíleli. Zahájili jsme i vzdělávací
činnost, a to odbornou přednáškou PaedDr. Trnky.
Co nás čeká v únoru, kdy ještě naplno vládne
zimní období a je lépe pobývat někde v teplém prostředí?
13. února se sejdeme ve 14.00 hodin v domě s pečovatelskou službou. Budeme si připomínat poznatky důležité při záchraně života. Odbornice ze
zdravotnictví ověří naše znalosti a poučí nás, jak
se zachovat v různých situacích ohrožení zdraví.
20. února budeme pokračovat v tematice první
pomoci, opět na DPS ve 14.00 hodin.
28. února se sejdeme v restauraci Střelnice. Po
delší době je tato restaurace opět přístupna veřejnosti. Při společné besedě si zahrajeme různé
stolní hry.
Upozornění pro členy, kteří se zúčastní vícedenního pobytu ve Velkém Mederu: Dne 19. února v 9.30 hodin v restauraci U Mrštíků provedou
organizátoři zájezdu soupis účastníků. Je nutné
si s sebou přinést občanský průkaz, potřebnou finanční hotovost a dostavit se včas.
Nadále hledáme ochotné členy spolku pro rozšiřování zájmových aktivit našich členů.
Stálé zdraví a dobrou pohodu přeje výbor
a předseda Seniorů ČR MO Polička
J. Koráb

Ve školním roce 1948/1949
byla zahájena činnost Hudebního ústavu města Poličky. Ten se
změnil v Základní uměleckou
školu nesoucí jméno Bohuslava
Martinů. Letos oslavíme 70. výročí založení. Při této příležitosti
si vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat na Slavnostní představení, které se uskuteční 20. února 2019
v 18 hodin ve velkém sále Tylova domu.
V první polovině večera se představí bývalí
žáci školy a druhá část bude patřit dílu Bohuslava
Martinů. Žáci a pedagogové pro tento výjimečný
večer připravují nastudování kantáty Otvírání

Tábor s Američany
Evangelický sbor v Poličce pořádá ve dnech 15.–
19. července 14. příměstský „Tábor s Američany“.
Ze spřátelené církve v USA přicestuje tým dobrovolníků, kteří denně od 9 do 14 hodin povedou
v angličtině program pro děti. Pomáhat jim budou
spolupracovníci z Poličky a okolí. Kapacita tábora
je 100 dětí ve věku 7 až 16 let. Přihlášky je možno
vyzvednout a odevzdat v informačním centru na
náměstí.
Vedle tábora mají hosté z USA také příležitost
poznávat naši zemi během výletů, které pro ně
organizujeme. Velice vděčni jsou též za různá set

Hledáme
dobrovolníky
na doučování
Dětský domov Polička hledá dobrovolníky, nejlépe z řad starších studentů či vystudovaných pedagogů, k pravidelné přípravě na vyučování tří dětí
navštěvujících třetí, čtvrtý a sedmý ročník základní
školy. Jedná se o doučování 2× až 3× týdně odpoledne v délce jedné hodiny. Konkrétní forma je otázkou dohody. V případě zájmu nás kontaktujte na
e-mailové adrese dd.policka@seznam.cz.

Co vlastně jsou
ty křesťanské
hodnoty?

Blahopřejeme
Dne 10. 2. oslaví životní
jubileum 90 let pan Miloslav
Sion. Do dalších let přejeme
zdraví a spokojenost.
Manželka Marie a děti
Marie, Miloslav, Ota a Iva
s rodinami.
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studánek. V roli vypravěče se představí Jan Jukl
a jako sólisté vystoupí Daniela Švábová (soprán),
Ester Plecháčková (alt) – obě žákyně ZUŠ B. Martinů Polička, hostem bude Pavel Borský (baryton,
JAMU Brno). Samozřejmě se můžeme těšit na
pěvecký sbor naší školy pod vedením Petry Boštíkové a hudební nastudování díla je v rukou Aleny
Kincové. To vše spolu s působivou a tvůrčí účastí žáků tanečního oboru, který připravují a o celou
choreografii se starají vyučující Vendula Pelzová
a Petr Cuper. Scénografie je pak dílem výtvarnice
naší školy, Magdaleny Jílkové.
Za kolektiv ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka školy

Jste zváni na cyklus tří přednášek s následnou
diskuzí o tom, co křesťanství přineslo naší civilizaci a proč by nás to mělo zajímat. Tyto křesťanské
hodnoty budou demonstrovány výkladem několika výjimečných děl výtvarného umění. Setkání je
tedy vhodné nejen pro křesťany, ale i pro ty, kdo
v dnešní turbulentní době přemýšlejí, na čem
vlastně naše civilizace stojí. Snad by si ve výkladu
mohli najít zvláštní zalíbení ti, které zajímá výtvarné umění a jeho interpretace.
Scházet se budeme v úterky od 19.00 v Divadelním klubu, kterému náleží velké díky za poskytnutí prostor.
• 19. 2. 2019: Michelangelo: Stvoření Adama
• 26. 2. 2019: Rembrandt: Návrat marnotratného syna
• 5. 3. 2019: Leonardo da Vinci: Poslední večeře
Za římskokatolickou farnost Polička, farář
a přednášející
Tomáš Enderle
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

kání s místními lidmi, která jim umožňují poznat
život u nás jinak než turisticky. Tomu napomáhají
i večeře v domácnostech, k nimž se Američané ve
dvojicích či trojicích rozcházejí do českých rodin.
Pokud byste se chtěli stát hostiteli a strávit jeden
večer s americkými dobrovolníky, kontaktujte nás
prosím na policka@evangnet.cz nebo na telefonu 776 897 889. Perfektní znalost angličtiny není
nutná. Kromě tábora bude také možné se se všemi
Američany setkat v kostele při a po bohoslužbách
v neděli 14. a 21. července. Všechny srdečně zveme.
Jiří Tengler, farář

Poděkování
Velmi tímto děkuji kolektivu pracovníků Léčebny dlouhodobě nemocných v Poličce. Dva měsíce
jsem zde doléčovala zlomeninu s následnou rehabilitací a každý den jsem obdivovala obětavou péči
a lidský přístup sester a sanitářů u lůžek ležících
pacientů a profesionální přístup a vstřícnost lékařů v čele s primářem MUDr. Milanem Provazníkem. Jen díky nim jsem ve svém věku všechno
zvládla a už zase chodím. Ještě jednou všem velké
díky.
J. Čižinská

Vzdělávací semináře pro učitele
i rodiče - zdarma
Vrámci projektu MAP II (Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS POLIČSKO II) vás
zveme do pracovních skupin a na semináře. Pracovní skupiny a semináře jsou otevřené veřejnosti
(pedagogům, rodičům…). Účast je zdarma. V případě zájmu Vás prosíme o potvrzení účasti. Kontaktní osoba: Jiřina Marečková, e-mail: info@maspolicsko.cz, tel. 468 000 487, 774 277 279
Téma: Předškolní a školní
čtenářská gramotnost
Lektorka: Mgr. Alena Vorlíčková, čtvrtek
21. 2. 2019, 13.30–15.30, Centrum Pontopolis (Riegrova 52, Polička), skupina je primárně určena učitelům MŠ a 1.stupně ZŠ. Opěrné sloupy rozvinutého
čtenářství, rozvíjení čtenářských dovedností v MŠ,
postupy vedoucí k rozvoji (před)čtenářských schopností a dovedností, jak pracovat s příběhem a jeho
pochopením, kampaně na podporu čtenářství, pohádky pro společné čtení, čtení s dětmi, které čtení
bolí.
Téma: Hejného metoda
z praktického hlediska
Lektorka: Mgr. Stanislava Freundová, učitelka
1.stupeň ZŠ Na Lukách. 7. 3. 2019, ZŠ Na Lukách
(třída 3.B.), Polička, 13.30–16.30, primárně určeno učitelům 1.stupně. Možnosti zařazení do výuky,
praktické ukázky, pomůcky, předání zkušeností
s výukou. Nejedná se o školení Hejné ho metody!
Téma: Školní připravenost
Lektorka: Mgr. Kateřina Štefková, úterý
26. 3. 2019, 15.00–16.30, Centrum Pontopolis, sdílení zkušeností

DPS Penzion zve
5. 2. Šikovné ručičky
od 13.30 hod. v pracovní
místnosti. Budeme vyrábět sovičky ze šišek a z papíru.
6. 2. Maškarní bál od 14.00 hod. v jídelně. Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion a vybíráme 50 Kč na občerstvení. Vstupenky budou slosovatelné, to znamená, že po zaplacení vstupného,
jste automaticky zařazeni do losování o ceny, které
proběhne během bálu. S maskou i bez masky neváhejte a přijďte mezi nás.
11. 2. Společenské hry ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
12. 2. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti.
18. 2. Společenské hry ve 14.00 hod. ve společenské místnosti.
19. 2. Společné muzicírování od 14.00 hod.
v pracovní místnosti. Přijďte si společně zazpívat
lidové písničky a přitom si zahrát třeba na bubínek.
27. 2. Kavárnička – Polička v čase. Budeme
porovnávat staré fotografie s novými, nafocenými na podzim při Seniorské stopě. Začínáme ve
14.00 hod. v jídelně.
28. 2. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Téma: Tvořivé psaní a storytelling
Lektorka: Mgr. Alena Vorlíčková, čtvrtek
25. 4. 2019, 13.30–15.30, Centrum Pontopolis (Riegrova 52, Polička), primárně je určena učitelům
2.stupně.
Storytelling je vyprávění příběhů. Aktivně pracuje s literaturou a podněcuje zájem o ni. Obohacuje
a rozšiřuje slovní zásobu.
Napomáhá chápat souvislosti, uceluje kontext.
Podporuje kritické myšlení, klade před posluchače
názory a hodnoty, které rozebírá z různých úhlů.
Téma: LAPBOOK
Lektorka: Mgr. Pavlína Loňková – pátek
17. 5. 2019 (8.00–16.00), 8hodinový seminář, praktické ukázky a sdílení zkušeností s výrobou, využití
ve výuce.
Lapbook je „kniha“, složená z mnoha interaktivních prvků (skládaček), které spojuje společné téma.
Jednotlivé části této „knihy“ obsahují důležité a zajímavé informace k tématu, které se děti učí.
Název je odvozen od slov LAP = klín a BOOK =
kniha, tedy „kniha do klína“.
Téma: Diferencovaná výuka
Lektorka Mgr. L. Ondráčková – pátek
11. 10. 2019 (8.00–16.00) 8hodinový seminář, práce s diferencovanou třídou aneb jak učit ve třídách,
kde je široké spektrum žáků – zaměřený na 1. stupeň.

Z činnosti
DPS Penzion

Srdečně vás zve
Petra Jílková (manažerka projektu)
a Jiřina Marečková (manažerka
implementační části projektu).

Po veselém a tanečním zakončení roku 2018 se
senioři v novém roce opět začali scházet při pravidelných činnostech. Dopoledne se například věnují cvičení na židlích, během kterého posilují svaly a také
rozhýbou paměť. Šikovné ručičky začaly vyrábět
sovy z papíru a ze šišek. Některým poslouží sova jako
dárek pro vnoučata, jiní si vyzdobí byt. Při odpoledním trénování paměti si účastníci vyzkoušeli slepou
mapu České republiky a oblíbené skládání slov.

Divadelní škola zve na Williama
9. 2. od 19 hodin v Divadelním klubu v Poličce
Wiliam Shakespeare. Snad žádné jiné jméno není
v souvislosti s divadlem spojováno tolik. Přestože
jeho hry vyšly před více než čtyřmi sty lety, učí se
o nich žáci po celém světě ještě dodnes a sám Shakespeare je považován za nejvýznamnějšího dramatika historie. Má ale jeho dílo co říci i k dnešní době?
Právě na tuto otázku se pokusí odpovědět žáci Divadelní školy při Divadelním spolku Tyl.
Děj je posazen do fiktivní firmy Globe Industries,
kde mladý IT technik William, který má slabost pro

literaturu, proplouvá životními příběhy, odehrávajícími se napříč celou firmou. V těchto příbězích pak
přiřazuje svým kolegům charaktery z her výše zmíněného velikána. Může však únik do světa literatury
člověka ochránit navždy?
Hrají: Aleš Urbánek, Julie Hloušová, Jiří
Hrubý, Jiří Patočka, Václav Větrovský, Ester
Plecháčková, Karolína Myšková, Johana Větrovská, Kateřina Světláková, Štěpán Jelínek, Lenka
Plchoutová, Veronika Hrčková, Jaromír Buben,
Alois Koláček

Počítačový kurz
pro seniory
Pro seniory pořádáme výukový kurz se zaměřením na ovládání počítačů v každodenní praxi.
Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší uživatele.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od
14. 2. 2019 do 18. 4. 2019, vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce jsou vždy dva
zájemci, které vede jeden vyučující. Učebna je vybavena 2 počítači, ale zájemce si může vzít případně i svůj notebook. Kurz obsahuje 10 výukových
hodin a stojí celkem 600 Kč/os. Počet uchazečů je
omezený, proto se bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Rovněž je nutný určitý počet uchazečů pro
zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Stovky lidí,
stovky příběhů,
STO let

Díky Erasmu do Anglie – moje
zkušenost s CLIL

Vážení absolventi poličského gymnázia,
sešel se rok s rokem a my se zase o něco přiblížili oslavám založení naší školy, které se uskuteční na počátku září 2019.
V průběhu prosince a ledna jsme se postupně
obrátili na zástupce jednotlivých ročníků (tříd),
které ukončily studium na gymnáziu přibližně
od roku 1940 do současnosti, a požádali je, aby
rozšířili povědomí o oslavách mezi Vás, své spolužáky. Pokud se stalo, že Vás zatím nikdo nekontaktoval, obraťte se prosím na člověka, který ve
Vaší třídě pořádá třídní srazy, popřípadě přímo
na zástupce naší školy (tel. kancelář 461 722 102,
e-mail romana.jelinkova@gympolicka.cz), abychom nastalou situaci vyřešili.
Těšíme se na shledání.
Za učitelský sbor gymnázia
Mgr. Romana Jelínková

Pokud Vám zkratka v názvu
nic neříká, jste na tom obdobně
jako já asi před dvěma roky. Do
té doby jsem o CLIL (Content
and Language Integrated Learning) slyšel pouze něco málo od
svých kolegů učitelů na gymnáziu v Poličce, a jelikož se mělo jednat o výukovou metodu využívající
cizího jazyka, domníval jsem se, že jako fyzikář
a matikář ji těžko dokážu nějak smysluplně využít.
Ve stejné době se díky úspěšnému zapojení naší
školy do programu Erasmus+ podařilo sehnat

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

2.–3. 2.
9.–10. 2.
16.–17. 2.
23.–24. 2.
2.–3. 3.

prostředky na další vzdělávání pedagogických
pracovníků formou zahraničních metodických
kurzů se zaměřením na integraci cizího jazyka
do výuky. Nechal jsem se proto přesvědčit, že
nabízené kurzy mohou být přínosné i pro učitele
přírodovědných předmětů, a 21. října loňského
roku jsem se vydal na dvoutýdenní studijní dobrodružství do anglického Cheltenhamu.
V krásném lázeňském městě ležícím jižně od
Birminghamu jsme se spolu s dvaceti dalšími učiteli z celé Evropy účastnili skvěle připravených
seminářů, během kterých jsme se pod vedením
zkušených školitelů mohli prakticky seznámit se
základními koncepty dvojjazyčné výuky. Dozvěděli jsme se například, že samotný obsah učiva
daného předmětu má vždy zůstat na prvním místě, přičemž použitý jazyk zde slouží jako komunikační prostředek. Tedy že například při výuce fyziky s využitím cizojazyčných materiálů by stále
mělo jít primárně o fyzikální obsah a ne o výuku

MDDr. Bidmonová Ivana,
Dolní Újezd 383, 461 631 126
MUDr. Burešová Ivana, Litomyšl,
Smetanovo nám. 97, 461 614 569
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524

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

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.
•
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
PEDIKÚRA s podologickou praxí a člen
České podiatrické společnosti z. s. nabízí pedikúru
na ulici Tyršova 166, Polička. DIABETICI mohou
čerpat v roce 2019 od VZP příspěvek na pedikúru
1 000 Kč. Wondráková Stanislava www.swpedikura.cz tel.724 715 800
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jazyka. Při rozebírání funkce cizího jazyka jsme
také mohli dobře sledovat, jak důležité je stejným
způsobem porozumět různým funkcím mateřského jazyka při studiu a tvorbě odborných textů
a trénovat tyto dovednosti s žáky.
Velmi mile mě potom překvapilo, že pod „značkou CLIL“ lze nalézt velké množství inspirativních výukových přístupů blízkých například
kritickému myšlení, heuristickým metodám, řízenému čtení a mnoha dalším, které lze úspěšně
využít i při „běžné“ výuce. Během praktických
seminářů jsme si řadu těchto metod vyzkoušeli
a odvezli si množství užitečných ukázkových materiálů.
Kromě zmíněných seminářů jsme se v průběhu
kurzu zúčastnili také výuky na místních školách
a v diskuzi s učiteli i vedoucími pracovníky těchto škol jsme měli jedinečnou příležitost porovnat
vzdělávací systém v Anglii a jiných zemích.
Několik dní z programu bylo nakonec věnováno i poznávání místního prostředí a kultury.
V rámci společně organizovaných i individuálních exkurzí jsme tak mohli obdivovat zdejší tradiční venkov, navštívit sousední historické město
Glouc ester s překrásnou katedrálou a přístavními doky nebo zajet do blízkého Walesu s povrchovými doly Big Pit, přístavním městem Cardiffem
a mnoha dalšími zajímavostmi.
Pravděpodobně největším přínosem celého
kurzu pro mě byla příležitost poznat skvělé kolegyně a kolegy z jiných zemí, navázat nová přátelství a moci společně sdílet radosti i starosti
kantorského povolání, které zůstávají přes různá
kulturní a společenská prostředí velmi podobné.
Věřím, že krásné, i když náročné, dva týdny
strávené v Cheltenhamu nebyly promarněným
časem a že alespoň něco ze získaných zkušeností
dokážu využít při své každodenní práci na gymnáziu. Všem učitelům, kteří uvažují o nějaké formě svého profesního rozvoje, bych podobný kurz
určitě vřele doporučil a popřál jim, aby si z něj
odvezli tak příjemné zážitky jako já.
Miroslav Jílek, Gymnázium Polička

„Akademie souvislostí“
na Gymnáziu Polička
Již druhým rokem se každý měsíc na gymnáziu
v Poličce scházejí učitelé přírodovědných předmětů z okolních škol, aby si společně vyměnili zkušenosti v rámci jednoho vybraného tématu. Akademie souvislostí, která má v Poličce jedno z center,
je projektem společnosti Terra-klub. Jeho hlavním cílem je vytvářet prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, metodických materiálů, postupů,
příkladů dobré praxe.
Centra kolegiální podpory jsou obvykle dvě
v kraji. Je na domluvě účastníků, které téma si
zvolí a společně na principu mezioborových souvislostí proberou. Pro představu, vedoucím centra na našem gymnáziu je geograf, ale témata z poslední doby jako vlastnosti atmosféry, geologie
České republiky, minerální vody, kalendářní systémy nebo sucho mají i díky zúčastněným vyučujícím přesah do dalších přírodovědných předmětů.
Kromě snahy nahlížet na přírodní jevy jako na
celek prostupující všemi zainteresovanými obory
je cílem Akademie souvislostí přinášet čerstvé
pohledy na výukové metody, kooperativní formy
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výuky, nebo rozebírat a ukazovat možnosti zapojení moderních výukových pomůcek tam, kde
zefektivňují práci a zvyšují motivaci se učit. Vždyť
geologické procesy v litosféře lze ve třídě jistě zopakovat prostřednictvím ústního zkoušení. Ale
proč nezapojit do dění všechny pomocí kvízové
aplikace v telefonu. Nejenže zaplesá každé soutěživé srdce, ale žáci se také vyhnou zbytečným
stresovým situacím, jsou vedeni ve skupinkách
k hledání společného východiska a ještě prožijí
zábavu spojenou s napětím a emocemi.
Na Akademii souvislostí na poličském gymnáziu jsme zatím nevymysleli žádný převratný výukový postup ani vynález. Příslibem do budoucna
je však holý fakt, že existují učitelé, kteří nelení
a po škole přijedou třeba ze Svitav, Litomyšle
nebo Moravské Třebové bavit se o tom, jak lze
věci dělat lépe.
Jan Vavřín
vedoucí Centra kolegiální podpory
Gymnázium Polička

Kolik dětí má potravinovou alergii?
V Poličce je řada dětí s potravinovou intolerancí
nebo alergií. Jejich tělo nepříznivě reaguje na některý druh běžných potravin. Nejčastěji se jedná
o kravské mléko nebo lepek obsažený především
v pšeničné mouce. Jsou to potraviny hojně využívané při přípravě obědů, zejména u omáček. Tyto
děti se pak nemohou stravovat ve školní jídelně
stejným způsobem jako jejich spolužáci. Rodiče
jim musí každý den vařit a jídlo na oběd připravovat – buď s sebou do boxíku, nebo pro domácí
stravování – což je obrovská zátěž.
Rozhodli jsme se hledat způsob, jak jim z pozice města Poličky pomoci oběd ve školní jídelně
zabezpečit. Nejdříve však bylo třeba vědět, kolika
dětí se toto omezení týká, a proto jsme začali prů-

zkumem. Sestavili jsme dotazník a požádali ředitele škol, aby nám s průzkumem pomohli. Tímto
jim za jejich pomoc děkujeme a předkládáme vám
zde výsledky (aktuálně k 11. 1. 2019).
Celkem se ze základních škol sešlo 731 odpovědí
(z 1018 dětí). U těch, kteří neodpověděli, lze předpokládat, že jejich děti omezení v příjmu potravin
nemají, nebo rodiče pomoc nepotřebují. V dotazníku jsme kromě potravinových alergií a intolerance zjišťovali, zdali by rodiče případnou pomoc
uvítali. Celkem by pomoc uvítali rodiče 40 dětí
ze základních škol (11 ze ZŠ Na Lukách, 29 ze ZŠ
Masarykova) a 7 dětí z mateřských škol. Jedná se
o cca 3 % dětí (z celkového počtu dětí v ZŠ a MŠ).
Nejčastější je u dětí potravinová intolerance na lepek (17 dětí) a kravské mléko (19 dětí). Další v pořadí jsou alergie na ořechy (6 dětí), vejce a sóju (3
děti). Několik dětí nesmí jíst rýži, některé druhy
ovoce a zeleniny, případně jiné složky běžné stravy.
Vzhledem k stravovacím návykům jsme se rozhodli zjistit i počet vegetariánů a veganů. Takových
dětí je celkem 14. Mnoho jídel, která neobsahují
lepek a kravské mléko, je bezmasých, a proto by
i pro vegetariány mohly být přínosem.
Jaké bude nakonec řešení? Máme vytipováno
několik možností, které budeme průběžně prověřovat, zdali by některou z nich naše město dokázalo zabezpečit. Nyní můžeme slíbit, že se dál
budeme této problematice ve volném čase věnovat.
Mgr. Jan Matouš a Ing. Michal Chmel
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Nikdo nesype 2
Reakce na článek z lednové Jitřenky:
Ve dnech 2. a 3. 12. 2018 pokryla značnou část území České republiky ledovka, která se bohužel nevyhnula ani Poličce.
V Poličce dne 2. 12. 2018 pršelo velice mírně a silnice a chodníky začaly namrzat až v podvečer. Komunikace jsme kontrolovali ve zhruba hodinových
intervalech a po kontrole v 19 hodin jsme rozhodli,
že svoláme pracovníky zimní údržby. V cca 19.45 hodin vyjely všechny tři posypové vozy, které sypaly
chodníky a místní komunikace směsí soli a kameniva až do ranních hodin následujícího dne.
Na místech, která nebyla posypána, se udržela
souvislá vrstva ledu až do večera 3. 12. 2018.
Ing. Cobe Ivanovski, T.E.S., s. r. o.

Kardiaci zvou
První společnou akcí v tomto roce byl 5. ledna výlet do Litomyšle, kde zasněžené Klášterní zahrady,
rekonstruované Vodní valy a nádvoří zámku poskytly nové pohledy na známé město. Po prohlídce města jsme zavítali na další známé místo, a to do obce
Chotovice, která vešla ve známost vánoční světelnou
výzdobou domu pana Trunce, který instaloval 55 tisíc světel po celém domě.
Příznivce kondičních vycházek zveme v sobotu
2. února 2019 do Borové na Memoriál Jaroslava
Hamerníka „Přes střechu Evropy“. Jedná se o pěší
vycházku v délce cca 5 km. Odjezd vlakem z Poličky
v 8.29 hod.
V sobotu 16. února 2019 zveme na zimní procházku po Poličce spojenou s přednáškou Mgr. Tomanové, která proběhne v restauraci U Mrštíků. Sraz
účastníků vycházky v 10.30 hod. na vlakovém nádraží v Poličce.
Neseďte doma, pohyb ve zdravém prostředí je
Vaše zdraví. Těšíme se na Vás.
Brokl Pavel, předseda
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Vzpomínáme
Dne 21. ledna uplynulo
10 let ode dne, kdy nás opustil milovaný člověk pan Jindřich Vodehnal.
V našich srdcích žije stále.
Vzpomíná
rodina
26. ledna to byl rok, co mě
navždy opustila milovaná
maminka Jaruška Telecká.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte se mnou.
Syn Pavel s babičkou
27. 1. jsme si připomněli
druhé smutné výročí náhlého úmrtí naší maminky, paní
Marty Chmelové. Prosíme,
kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. S láskou vzpomíná
manžel Miroslav s celou
rodinou
Dne 6. února 2019 uplyne
7 let od úmrtí paní Anny Stodolové z Borové. Kdo jste ji
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Dcera Marie s rodinou
Dne 7. února by oslavil
70. narozeniny náš milovaný
taťka, pan Petr Tlapák.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdci
Tě stále budeme mít.
S láskou a vděčností stále
vzpomíná
manželka s rodinou.
Kdo v srdcích žije,
neumírá.
Dne 7. února uplynou dva
roky od smrti naší milované
manželky, maminky a babičky, paní Marie Ungrové.
S láskou vzpomíná
manžel a děti s rodinami
Dne 8. 2. uplyne dvacet let od smrti našeho
otce a dědečka pana Jaroslava Stodoly.
Dne 7. 1. to byly dva roky, kdy zemřela naše
matka a babička paní Věra Stodolová.
Stále vzpomínáme.
Rodiny Stodolovy a Horákova
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Zprávy z Masarykovy ZŠ
Moudré sovičky
V tomto projektu sovičky doprovázely děti 2. C všemi vyučovacími hodinami. Přibližně měsíc
se děti věnovaly tomuto projektu,
který ukončily kompletací pracovních listů a obrázků a vyrobily
si sovičkovou knihu. Dozvěděly se nové informace ze
života sov. Sovičky si také ušily a vyplnily sušenými
bylinkami. Naučily se básničky, písničky, přečetly
mnoho textů, cvičily jógu, hrály hry, malovaly, to vše
se soví tematikou. Projekt děti nejen bavil, ale zanechal v nich i vědomosti a dovednosti, které v životě
uplatní. Poděkování patří všem, kdo se na projektu
podíleli, především paní ředitelce a Kristýnce Laškové za sovičkové dárečky.
Velký úspěch dějepisu
Žáci 9. A Daniel Prchal a Tomáš Kocanda se ve
středu 16. ledna zúčastnili okresního kola dějepisné
olympiády na gymnáziu ve Svitavách. Dan skončil
na 1. místě a bude nás v březnu reprezentovat v krajském kole v Pardubicích, Tomáš se umístil na pěkném 5. místě.
Školní poradenské pracoviště
Program pedagogicko-psychologického poradenství zpracovává a aktualizuje tým poradenských pracovníků školy (výchovný poradce, metodik prevence,
speciální pedagog, ředitelka školy).
Program naplňuje především tyto cíle:
• budování příznivého sociálního klimatu ve třídách a přispívání k integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
• vytváření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích
jevů,
• sledování účinnosti preventivních programů
aplikovaných školou a tvorba metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
• podpora žáků v rámci kariérového poradenství,
• podpora možnosti integrace žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

• posílení průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho
snižování,
• prohloubení včasné intervence při aktuálních
problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
• poskytnutí metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálněpedagogických
aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích
programů,
• prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace
mezi školou a rodiči.
Standardní činnosti poradenských pracovníků
školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům,
jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům. Toto pracoviště pracuje na naší škole od
roku 2016.
Učíme se s odborníky
V rámci prevence kriminality mládeže navštívili
žáci třídy 3. C policejní služebnu Policie ČR v Poličce.
Por. Bc. Zeman připravil pro žáky zajímavou besedu
o práci policie spojenou s prohlídkou služebny a policejního auta.
Lyžařský kurz
Naše škola v rámci výuky tělesné výchovy každoročně pořádá dva lyžařské výcvikové kurzy pro žáky
sedmých tříd. Jeden kurz probíhá v Poličce a druhý
letos bude na Bedřichovce v Orlických horách. Bezmála osmdesátka žáků zaplnila v prvním lednovém
týdnu poličskou sjezdovku. Zhruba polovina z nich
byli nelyžaři.
Ideální sněhové podmínky umožnily všem začít
vylepšovat techniku sjíždění. Všichni žáci nakonec
sjezdovku pokořili až z vrchu a v závěrečný den se
zúčastnili závodu ve slalomu.
Den otevřených dveří a zápis
Dne 14. 3. proběhne Den otevřených dveří pavilonu pro budoucí prvňáčky, rodiče i další zájemce
a 5. 4. se uskuteční zápis do 1. tříd od 13 do 17 hodin.
-har-

ZŠ Na Lukách zve na krajský
turnaj ve stolním tenise
S velkou pravidelností se uskutečňuje ve sportovní hale základní školy nějaký z krajských turnajů
ve stolním tenise. Letos máme tu čest uspořádat
bodovací turnaj pro mladší žáky. Mladšími žáky
se rozumí děti narozené v roce 2006 a 2007, kluci
i děvčata. Zúčastnit se mohou i děti mladší. Turnaj
se bude konat 9. 2. 2019, prezence je od 7.30 do 8.30
h, poté následuje losování a v 9.00 h bude turnaj
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zahájen. Turnaj se hraje skupinovým způsobem,
takže si každý zahraje nejméně 4krát. Startovné je
50 Kč. Pro hráče i rodiče je připraveno občerstvení.
Vítězové obdrží diplomy, medaile a věcné ceny.
Přijďte si zahrát nebo se jen podívat na zajímavá
utkání hráčů z celého Pardubického a Královéhradeckého kraje.
E. Střílek

Volejbalové zprávy
Barevný minivolejbal
Festival barevného volejbalu nám opět přinesl
řadu medailí. V poličském víkendovém maratonu
zabodovaly ještě holky v oranžovém, červeném
a modrém minivolejbale: 3x 1. místo, 2x 2. místo a 1x 3. místo. A naši kluci se také dostali na
bednu – 3. místo. V letohradské sokolovně na
dalším turnaji holky hravě přehrály své soupeře
a zvítězily.
Přípravka
Trojkový volejbal hrála hned naše tři družstva
doma. Bohužel se našemu A týmu nedařilo, skončilo poslední ve finálové skupině a poprvé padá
do B skupiny. Doufáme, že se tak nepřipravilo
o medailové umístění. Velká pochvala našemu
B týmu, který se stále zlepšuje a elitní skupinu dokonce vyhrál. Pochvalu zaslouží i D, E týmy, které postoupily ze svých skupin. Nedařilo se pouze
C týmu.

Tenis
Starší žákyně
Tady se hrála další dvě kola krajského přeboru.
Nejprve povinné výhry se Svitavami a Českou
Třebovou B a poté A skupina s Českou Třebovou
A a Pardubicemi. Velká bojovnost, Třebovačky dokonce ztrácely set, ale stále jsme kupily více chyb
než naše soupeřky. A tak nás v příštím kole čekají
staré známé Svitavy a Česká Třebová B.
Více se těšíme na čtvrté kolo Českého poháru,
které se hraje na konci února v Praze.
Kadetky
Třemi dvojzápasovými výhrami 3:0 se kadetky
dostaly v celkovém hodnocení s juniorkami na
třetí místo. Svoji soutěž vedou s velkým náskokem.
Do hry naskočily i starší žákyně, a to na nahrávce,
bloku a účku, a i jim se na těchto postech dařilo.
-har-

Mladší žáci
Kluci odehráli turnaj v Letohradě, odkud přivezli bod za set uhraný proti Letohradu. Stále okupují 6. místo.
Mladší žákyně
A družstvo se po delší pauze dostalo do A skupiny a chtělo v ní setrvat. Holky předvedly pěkný
vyrovnaný výkon a skupinu uhájily, když do béčka poslaly výhrou v tiebreaku Lanškroun. B tým
válčil na domácím hřišti s Litomyšlí a Svitavami C. Také velká pochvala, dvě vítězství a postup
o stupínek výše.

Mladší žákyně
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15. 12. meziokresní přebor mladších žákyň
v Poličce. Tento přebor se z pohledu domácích
hráček povedl. Z pěti zabodovaly čtyři. Na výhru
nedosáhla pouze Šárinka Dostálová, Baruška
Slavíková vyhrála jeden zápas ve dvouhře, Kika
Benčíková a Žanda Navrátilová vyhrály jednou
ve čtyřhře. Zatím největšího úspěchu ve své kariéře dosáhla Verča Uhlířová, která získala 1. místa ve dvouhře i čtyřhře.
15. 12. turnaj starších žákyň nejvyšší kategorie
A ve Valašském Meziříčí. Simča Válková připsala
body za jedno kolo ve dvouhře a senzační 1. místo ve čtyřhře.
22. 12. turnaj dorostenek v Hradci Králové.
Simča Válková vyhrála jeden zápas ve dvouhře.
5. 1. babytenisový turnaj v Poličce. Marťa Chalupník obsadil 6. místo, Filda Mořkovský 7. místo a Štěpánka Vodehnalová 9. místo.
5. 1. oblastní přebor mladších žákyň v Hradci
Králové. Verča Uhlířová vyhrála jeden zápas ve
dvouhře i ve čtyřhře.
Úvod nového roku se vydařil. V sobotu 12. 1. dorazilo do Poličky na turnaj ve čtyřhře 15 dvojic.
Ve čtyřech skupinách se urputně bojovalo o postup mezi nejlepších osm a tím také o možnost
získat první poháry v roce 2019. Někteří hráči
neváhali ve snaze vrátit míč na soupeřovu stranu
své ještě relativně pružné tělo poslat k zemi.
Konečné pořadí domácích:
3. Schuch Robert – Kovář Mirek
11. Navratil Pavel – Kordovský Pavel
13. Teplý Ivo – Hegr Petr
12. 1. babytenisový turnaj ve Svitavách. Marťa
Chalupník obsadil 4. místo, Anežka Zahradníčková 6. místo a Štěpánka Vodehnalová 7. místo.
19. 1. turnaj staršího žactva v Poličce. Mezi
chlapci vyhrál jeden zápas Důša Zahradníček
a spolu se Samíkem Šafářem obsadili 3. místo
ve čtyřhře. Mezi děvčaty statečně bojovaly Verča
Uhlířová, Žanda Navrátilová a Kika Benčíková.
19. 1. turnaj mladších žákyň ve Svitavách. Šárinka Dostálová slaví svůj první vyhraný zápas.
19. 1. turnaj dorostenek v Hradci Králové. Simča Válková vybojovala dvě výhry ve dvouhře
a jednu ve čtyřhře.
20. 1. babytenisový turnaj v České Třebové.
Anežka Zahradníčková obsadila 5. místo a Štěpánka Vodehnalová 9. místo.
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Turisté zvou

Siláci Lukáš Čori a Jaroslav Holec

2. února – Přes střechu Evropy – memoriál Jar. Hamerníka.
48. ročník
Odjezd vlakem z Poličky v 8.29 hodin. Z Borové
v 8.44 hodin. Pokud to sněhové
podmínky dovolí, pojedeme
na lyžích. Trasa 10 km ze zastávky v Pusté Kamenici po modré turistické značce a po dvou km vlevo
po lyžařské trase do Borové. 15 km z Čachnova po
modré turistické značce až k lesu, dále rovně cestou až na rozcestí U Čtyř lip a pak již po lyžařské
trase do Borové. 25 km z Čachnova po modré přes
Karlštejn až ke Čtyřem palicím, po lyžařské trase
do Pusté Rybné a dále do Borové
Pro pěší (a v případě nedostatku sněhu pro
všechny) vycházka po Borové k evangelickému
kostelu. Zastavíme se u hrobu pana Hamerníka,
který se narodil před 100 lety. Poté vystoupáme na
Lucký vrch a zastavíme se v chatě. Vrátíme se do
cíle v Borové. V hospodě U Dostálů každý účastník
obdrží diplom. Pěší vycházka je dlouhá asi 8 km.
Návrat vlakem z Borové do Poličky ve 13.17 hod.,
15.16, nebo 17.16 hod.
Vedoucí akce Josef Brokl

Místní borci úspěšně bodují v první 15 veslařského žebříčku. Na změnu pořadí veslařů první
patnáctky mužů jsme čekali téměř čtyři roky.
Lukáš Čori (38) z Jedlové je téměř 100kg kulturista, který má za sebou i mnoho let fotbalu a hokeje. Jeho veslařský start na jaře 2017 patřil k těm
nejzdařilejším, hned při prvním rekordu dokázal
velmi pěkných 326 opakování se 40kg závažím na
kladce.

Lukáš Čori je kus velkého chlapa, takový svalnatější Juraj Kukura před čtyřiceti lety.
Po Lukáši Čorim se podařilo další „nabourání“ veslařské patnáctky hned za měsíc. Postaral
se o to 95 kg vážící Jaroslav Holec (39) z Pomezí.
Jarda je navíc i borcem 10 let trénovaným vytrvalostně, je běžkařským a cyklistickým maratoncem.
Absolvoval řadu závodů jako např. Jesenickou
čtyřiadvacetihodinovku, Jizerskou padesátku atd.

Jaroslav Holec

Lukáš Čori

Následovala veslařská příprava rozdělená během 1,5 roku do několika cyklů. Potom přišel skvělý výkon a Lukáš doslova vydřel radikální zlepšení
o 450 opakování, z 326 na 776. To znamenalo posun ze 41. místa nejen do prestižního TOP 20, ale
dokonce až na velmi krásné 6. místo, do absolutní
veslařské špičky v konkurenci 355 mužů.
Skvělé zlepšení o 450 opakování znamená postup z hodnocení „super vynikající výkonnost“
přes „železnou kondici“ až do hodnocení „ocelová
kondice“.
Čori si zlepšil i výkon v benchpressu. Zde si stanovil hodnotnou metu 150 kg. Tu úspěšně zvládl
v listopadu v Jihlavě.

Jeho největším životním sportovním úspěchem je
obdivuhodné 3. místo na Krkonošské sedmdesátce v běhu na lyžích.
Jarda Holec vstoupil do náročné veslařské soutěže brutálním osobákem 652 opakování se 40kg
závažím! Tímto famózním startovním rekordem
se dostal hned na 9. místo v konkurenci 357 mužů.
Obdržel hodnocení veslařské výkonnosti „železná kondice“. To je pro tohoto velkého chlapa s mužnou vizáží dobyvatele velehor, případně Arktidy či
Antarktidy, další hodnotný sportovní výkon.
I tobě, Jardo, gratuluji ke skvělému rekordu
a přeji ti mnoho dalších sportovních úspěchů!
Jiří Štěpánek, kondiční trenér

Sobota 23. února – Výlet na Vysočinu
Bude-li sníh, pojedeme vlakem na Čachnov a pojedeme na lyžích. V případě špatných sněhových
podmínek se akce koná jako pěší.
Bližší informace ve vývěsní skříňce a na internetu.
Akci připravil Josef Brokl
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“
v Tyršově ulici anebo na internetové adrese: www.
policka.cz/kct
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Klub zdraví zve na
únorové setkání
Když se řekne slovo „kvocient“, vybaví se většině z vás ten jediný, na který existuje i řada vtípků. Kvocient je obecně číslo udávající poměr dvou
hodnot téže veličiny. Kvocientů je celá řada a setkáme se s nimi hlavně v matematice, ale třeba
i v medicíně a psychologii. Kvocient udává číselně
kvalitu nebo charakteristiku nějaké veličiny. Nezní to moc učeně?
Abychom vám ale podali vysvětlení o kvocientech, které jsou důležité pro náš každodenní život,
přijďte si dne 13. února 2019 od 18.00 hodin do
horní místnosti SVČ Mozaika poslechnout přednášku „Emoční inteligence x inteligenční kvocient (EQ vs. IQ) – co a jak má větší vliv na úspěch
a radost v životě“, se kterou přijíždí Mgr. Gražyna
Kelemenová, lektorka Epicentra zdraví EDEN, kde
někteří z vás byli loni s Klubem zdraví na návštěvě
osobně. Dozvíte se spoustu zajímavých poznatků
z této oblasti, možná se vám i trochu uleví a získáte opravdu více radosti pro další dny. Nabízíme
přátelské prostředí, ochutnávku a horký čaj, recepty k domácímu vyzkoušení a samozřejmě okénko pro vaše otázky.
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale
člověkem, který za něco stojí,“ řekl známý Albert
Einstein. Určitě je to dobrá rada, která krásně ilustruje oba kvocienty. V dnešní době, která žene
všechny bičem úspěchu vpřed, je určitě užitečná
k zamyšlení i následování.
Přeji všem za tým Klubu zdraví, abyste využili
nabízenou možnost, přišli mezi nás a něco nového
pro sebe a své zdraví udělali.
Hanka Ščigelová
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Medaile pro zápasníky
Zápasníci týmu Aréna Vysočina přivezli další medaile z významné sportovní akce. Dne
10. 11. proběhlo Mezinárodní mistrovství Slovenské republiky v grapplingu. Klub Aréna Vysočina reprezentovali tři sportovci, a to v kategorii mužů. Mistr Evropy a trenér v jedné osobě
Martin Coufal neměl lehký začátek. I přes zranění a velkou únavu dokázal pro klub vybojovat
krásnou bronzovou medaili. Josef Hanzl vybojoval v kategorii do 80 kilogramů taktéž třetí místo. Avšak medailový výčet toho dne neměl být
ještě u konce. Mladý, osmnáctiletý zápasník Daniel Šutera, který měl ve své kategorii dokonce
18 soupeřů, se jen těsně nedostal do finále. Dle
mnohých očitých svědků se však rozhodčí dopustili chyby a Dan ve finále skončit měl. Přesto
Daniel přijal krásné bronzové umístění.
Další událostí, na které byl náš klub zastoupen,
bylo Mistrovství Evropy v grapplingu. Vrcholná
akce starého kontinentu proběhla 16. 12. v Praze. Roman Havel reprezentoval klub v kategorii
juniorů do 77 kilogramů a v nastaveném čase
vybojoval po statečném výkonu bronzovou
medaili. Další bronz si odnesl desetiletý Mar-
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tin Baumruk, který startoval v kategorii do 50
kilogramů. Eva Chalupníková zápasila taktéž
statečně a skončila na 4. místě v kategorii do 64
kilogramů. Josef Hanzl zápasil v silně obsazené kategorii mužů do 84 kilogramů, bohužel se
mu nepodařilo probojovat do zápasů o medaile.
Martin Coufal, jenž loni z této akce přivezl zlatou medaili, a Matěj Kruml nemohli startovat ze
zdravotních důvodů. Turnaj byl vypsán na desetiminutová a pětiminutová kola. Všichni naši
sportovci předvedli perfektní výkon a zaslouží si
náš obdiv.
Co náš klub čeká v roce 2019? Roman Havel,
Josef Hanzl a Nicol Dvořáková se budou připravovat na zápasy v plném kontaktu v disciplínách
full contact, lowkick, K1, thajský box a doplňkově grappling. Roman Havel a Josef Hanzl mají
ambice zápasit v disciplíně MMA.
Závěrem srdečně gratulujeme všem sportovcům. Děkujeme sponzorům za celoroční podporu. Jmenovitě společnosti Řeznictví–uzenářství
František Šutera, Pavlu Páskovi a jeho skupině
Walda gang.
David Klepárník

Zprávy oddílu ledního hokeje
15. 12. 2018 Polička – Litomyšl „B“ 5:3
(1:0, 1:2, 3:1)
Branky: Martinů 2, Kyncl 2, Holec
Spartak nastoupil v osekané sestavě pouze se
dvěma juniory (juniorka hrála souběžně s tímto utkáním v M. Třebové), a to Ondrou Poulem
a Kynclem. Skóre otevřel v 5 minutě J. Martinů.
Na začátku druhé třetiny soupeř vyrovnal, ale
hned po vhazování Kyncl vrátil Poličce vedení,
které však soupeř dokázal ve 36. minutě smazat.
V 5. minutě poslední části šel Spartak díky Holci
opět do vedení, ale Litomyšl po chvilce vyrovnala. Klid do našich řad přinesl svou druhou trefou
v tomto utkání Kyncl, když na 4:3 zvyšoval 1,5 minuty před koncem. Definitivní jistota přišla z hole
J. Martinů do odkryté branky Litomyšle, která
odvolala brankaře. V úplném závěru již po konci
utkání došlo ještě k hromadné bitce, která už neměla vliv vůbec na nic.
16. 12. 2018 Choceň „B“ – Polička 8:5
(2:3, 4:0, 2:2)
Branky: Kyncl 2, Martinů J. 2, Poul O.
První třetinu Polička vyhrála, ale propad ve
druhé, kdy 4x inkasovala, znamenal zlomový
moment ve výsledku utkání. Třetí část dopadla
smírně, proto si plný bodový zisk připsala domácí
Choceň. Nešťastný byl los celé soutěže, kdy nám
přihrál dva nejsilnější celky hned po sobě. V sobotu Litomyšl „B“ a hned druhý den právě Choceň „B“. Do toho dvě utkání juniorů, kteří doplňují
právě naše „A“ mužstvo. Únava musí být zákonitě znát, proto patří znovu poděkování jmenovitě
O. Poulovi, Boštíkovi, J. Cihlářovi, Vondrovi,
Kynclovi, Šerejchovi a Prokopcovi za třídenní hokejový maraton.
22. 12. 2018 Polička – Žamberk 11:1
(3:1, 5:0, 3:0)
Branky: Kyncl 3, Poul O. 3, Holec 2, Cihlář Jan,
Vostřel, Lidmila
Toto utkání se původně mělo hrát v Žamberku,
ale jelikož chlazení na místním stadionu vypovědělo službu, hrálo se v Poličce. Po rozpačitém
začátku nakonec Spartak hladce svého soupeře
„přejel“ 11:1.

4. 1. 2019 Polička – M. Třebová „B“ 3:4
(2:0, 1:1, 0:3)
Branky: Štola, Poul O., Cihlář Jan
Po rozpačitém začátku se zhruba v polovině
první třetiny dostal Spartak do dvoubrankového
vedení. Soupeř na začátku druhé třetiny snížil,
ale o minutu později to bylo znovu o dvě branky.
Jenže v poslední dvacetiminutovce přišlo v 15. minutě oslabení tři na pět. Soupeř tuto nabídnutou
přesilovku zužitkoval k vyrovnání a 22 vteřin před
koncem Spartak vlastním gólem rozhodl o výhře
M. Třebové.
6. 1. 2019 M. Třebová „B“ – Polička 5:2
(1:0, 2:1, 2:1)
Branky: Poul O., Kyncl
Po dvou dnech se Spartak opět střetl s M. Třebovou, ovšem tentokrát na ledě soupeře. Ani toto
utkání se našim hráčům nepovedlo a podlehli
5:2. Stínem utkání bylo po faulu zranění Jana Cihláře, který skončil ve svitavské nemocnici s otřesem mozku.
V sobotu 29. 12. 2018 uspořádal oddíl HC Spartak Polička předsilvestrovský pochod pro hráče,
fanoušky a příznivce hokeje.
Sraz byl před zimním stadionem v 9.30 h a trasa vedla přes Lucký vrch do Pusté Rybné, kde bylo
výborem HC v restauraci Hlučál zajištěno občerstvení. Přes nepřízeň počasí nakonec k pochodu
vyrazilo 65 „turistů“.
Protože cesta byla dlouhá, byl zajištěn i pojízdný
sud piva, který na konci cesty už na kolečku trkal
prázdnotou. Po příjemném posezení se všichni
vrátili z Pusté Rybné autobusem.
Doufejme, že tato akce najde svoji tradici opět za
rok a možná že přijde ještě jedna na konci června.
Na závěr chce výbor oddílu poděkovat všem zúčastněným za nečekanou hojnou účast.
Junioři:
Dorost:
Ml. žáci:
|

Polička – Lomnice n/P
7:5
Litomyšl – Polička
6:4
Polička – Čáslav
19:4
Choceň – Polička
5:3
Výbor oddílu LH

Výsledky oddílu Karate Polička
Adria Cup 2018, Chorvatsko,
Mali Lošinj, 6. 10. 2018
Hana Štrumfová 1. místo, sportovní boj
Ženy 6-3. kyu
Hana Štrumfová 1. místo, forma Tercie Set
Generali Cup, Ústí nad
Orlicí, 10. 11. 2018
Hana Štrumfová 3. místo, kumite
dorostenky +54 kg
Hana Štrumfová 2. místo, výběr EMESKAI #
kumite team seniorky
Podzimní turnaj, Hanušovice,
28. 10. 2018
Hana Štrumfová 1. místo, sportovní boj
Ženy absolutní
Hana Štrumfová 1. místo, forma Tercie Set
Kristýna Uhliariková 1. místo, forma Prima
Jakub Janáček 1. místo, boje muži 6-4. kyu
Petr Štarmann 2. místo, forma Prima Kids
Mistrovství MSKA-CZ –
Praha (24. 11. 2018)
Hana Štrumfová 1. místo, boje FG
Hana Štrumfová 1. místo, forma Tercia Set
Martina Pachovská 1. místo, sparring FY+O
Kristýna Uhliariková 1. místo, forma Prima
Kryštof Tomáš 1. místo, sparring M-13
Jan Hegr 2. místo, sparring M-16
Martin Kohut 3. místo, forma Secunda Set

TOP TEN 2018 za MSKA-CZ
Hana Štrumfová 1. místo, formy
Hana Štrumfová 1. místo, boje ženy
Hana Štrumfová 1. místo, absolutní
Kristýna Uhliariková 2. místo, forma
oddíl Karate Polička 2. místo,
Liga EMESKAI 2018

Hanka Štrumfová
boduje
Za zmínku stojí i velice zajímavý zápas mezi naší
Hankou Štrumfovou a zkušenou zápasnicí z oddílu
Karate klub Lichnice Barborou Kratochvílovou. Tato
závodnice sbírá medaile na turnajích již více než 6 let
a má z posledních 90 turnajů přes 83 medailí a celkově 1578 bodů. Před rokem, kdy se obě dívky potkaly poprvé, byla Hanka hladce poražena 0:3. Ale

je to také již rok, co se naše bojovnice intenzivně připravuje, a to pod vedením svého trenéra v poličském
oddíle. Výsledky se už dostavují. Hanka zahájila svůj
zápas ráznou útočnou formou a dostala se po dvou
bodovaných technikách do vedení 2:0. Soupeřka se
vzpamatovala a skóre bylo srovnáno. Ve svém tlaku
však Hanka nepolevila a podařilo se jí navýšit skóre
na 5:2 v její prospěch. Soupeřka musela začít více
riskovat a zde se podstatně větší zkušenosti vyplatily.
Neuhlídaný kop na hlavu a skóre bylo srovnáno na
5:5. Potom se podařilo Hance znovu, a to již potřetí,
dostat do vedení a navýšit skóre na 6:5. Závěr zápasu
byl očima jejího trenéra a kouče doslova infarktový.
Bohužel 17 sekund před signálem konce Hanka opět
inkasovala kop na hlavu a výsledné skóre 6:8 již nedokázala ve svůj prospěch otočit. V opravném boji
o třetí místo si Hanka chuť vítězit spravila a vcelku
hladce porazila polskou závodnici 6:0.

Župní přebor MSKA – Vysoké
Mýto (15. 12. 2018)
Hana Štrumfová 1. místo, boje ženy absolutní
Josef Král 1. místo, boje muži absolutní
Martina Pachovská 2. místo, boje ženy absolutní
Anežka Juklová 2. místo, boje ženy pod 10 let
Kristýna Uhliariková 2. místo,
boje ženy pod 13 let
Štěpán Příhoda 2. místo, boje muži absolutní
Hana Štrumfová, 2. místo, forma Tertia Set
Kristýna Uhliariková 2. místo, forma Prima
Josef Král 2. místo, forma Kontra Set
Klára Lichtágová 3. místo, boje ženy pod 10 let
Martin Kohut 3. místo, boje muži pod 16 let
Martin Kohut 3. místo, forma Secunda Set
Filip Chládek 3. místo, forma KiDo
Oddíl Karate Polička 1. místo, oddíly
O pohár brněnského draka,
Brno, 16. 12. 2018
Hana Štrumfová 1. místo, Shobu Ippon Kumite
kadetky a juniorky
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Plavecký bazén
Veřejnost
1. pátek
12.00–19.00, 19.00–20.00 kondiční
plavání
2. sobota
14.00–20.00
3. neděle 13.00–19.00
4. pondělí 8.00–20.00
5. úterý
6.00–20.00
6. středa
6.00–20.00
7. čtvrtek 6.00–20.00
8. pátek
12.00–19.00, 19.00–20.00 kondiční
plavání
9. sobota
14.00–20.00
10. neděle 13.00–19.00
11. pondělí 13.00–16.00, 18.00–20.00
12. úterý
6.00–7.30, 9.00–16.00,
18.00–20.00
13. středa 6.00–10.00, 11.00–12.00,
16.00–17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15–18.30 kondiční plavání
14. čtvrtek 6.00–7.30, 14.30–20.00
15. pátek
12.00–19.00, 19.00–20.00 kondiční
plavání
16. sobota 14.00–20.00
17. neděle 13.00–19.00
18. pondělí 13.00–16.00, 18.00–20.00
19. úterý
6.00–7.30, 11.00–16.00,
18.00–20.00
20. středa 6.00–10.00, 11.00–12.00,
16.00–17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15–18.30 kondiční plavání
21. čtvrtek 6.00–7.30, 14.30–20.00
22. pátek
12.00–19.00, 19.00–20.00 kondiční
plavání
23. sobota 14.00–20.00
24. neděle 13.00–19.00
25. pondělí 13.00–16.00, 18.00–20.00
26. úterý
6.00–7.30, 11.00–16.00,
18.00–20.00
27. středa 6.00–10.00, 11.00–12.00,
16.00–17.15 kondiční plavání (2 dráhy),
17.15–18.30 kondiční plavání
28. čtvrtek 6.00–7.30, 14.30–20.00
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 minut

před koncem provozní doby. V době kondičního plavání bude tobogán uzavřen.
Rozpis kurzů – ÚNOR
• 11. pondělí 16.00–18.00 kurzy
• 12. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 13. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat – vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro
rodiče s dětmi, 15.00–16.00 relaxační plavání, 16.00–17.15 ORKA (2 dráhy), 19.00–20.00
aquafitness
• 18. pondělí 16.00–18.00 kurzy
• 19. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 20. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat –
vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro rodiče
s dětmi, 15.00–16.00 relaxační plavání, 16.00–
17.15 ORKA (2 dráhy), 19.00–20.00 aquafitness
• 25. pondělí 16.00–18.00 kurzy
• 26. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 27. středa 12.45–14.15 plavání kojenců a batolat –
vířivka, 14.30–15.00 veřejné plavání pro rodiče
s dětmi, 15.00–16.00 relaxační plavání, 16.00–
17.15 ORKA (2 dráhy), 19.00–20.00 aquafitness
Novinka! Od 13. 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 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.
Provozní doba sauny – únor
muži – st a pá
16.00–20.00 h
ženy – čt
16.00–20.00 h
ženy – so
14.30–16.55 h
společná – so
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).
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu – únor
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
14.00–17.00 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, jako 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 – únor
Veřejné bruslení:
čtvrtek
17.30–19.00
sobota, neděle
14.00–15.30

pátek 1. 2. 2019
4.–8. 2. 2019

12.30–14.00
13.00–14.30

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 725427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz.
Nový ceník – plavecký bazén –
platný od 1. 2. 2019
Bazén plavání
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
30 Kč/h
děti od 3 do 15 let
45 Kč/1,5 h
děti od 3 do 15 let
60 Kč/2 h
ostatní
55 Kč/h
ostatní
83 Kč/1,5 h
ostatní
110 Kč/2 h
Sauna
děti do 3 let
zdarma
děti od 3 do 15 let
50 Kč/h
ostatní
90 Kč/h
Permanentky
5 vstupů| 10 vstupů| 15 vstupů
plavání
děti od 3 do 15 let 140 Kč 270 Kč
380 Kč
ostatní
260 Kč 495 Kč
700 Kč
sauna
děti od 3 do 15 let 240 Kč 450 Kč
640 Kč
ostatní
430 Kč 810 Kč
1.150 Kč
Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
Upozornění: Využijte nabídky své 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
15 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
• Návštěvník fitcentra na plaveckém bazénu, který
jde po cvičení plavat, uhradí 15 Kč za každou započatou ¼ hodinu.
• Návštěvník sauny na plaveckém bazénu, který
jde plavat před saunováním, uhradí 15 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
80 Kč/60 min.
Relaxační plavání	
80 Kč/60 min.
Batolata – malý bazének (vířivka)110 Kč/30 min.
Delfínek 
60 Kč/60 min.
Kosatka
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 10 Kč/h, osuška 15 Kč/h, prostěradlo 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 Markéta Kutilová. Korespondenční adresa: MěÚ Polička,
Palackého nám. 160., tel. 773 606 718, e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com. Redakční rada: Ing. A. Klein, Ing. L. Vrabec, Ing. N. Šauerová. Registrováno MK ČR pod
č. E 14219. Možnosti kontaktu: tisková mluvčí města Poličky, podatelna MěÚ, e-mail: podatelna@policka.org. Příspěvky a inzerci do Jitřenky přijímá e-mailem šéfredaktor
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

