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Novoroční slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
je mi velkou ctí Vám všem a každému jednomu
z Vás při příležitosti zahájení nového roku poděkovat za Váš osobní přínos v roce předešlém.
Rok 2019 můžeme z pozice našeho města považovat za dobrý a úspěšný. Nic na tom nemění ani
skutečnost, že v celém světě roste velký neklid
z obav před rychlým nárůstem teploty a souběžného vysoušení pevniny. Především mladí a vzdělaní lidé napříč kontinenty jsou znepokojeni všemi
dopady, které jsou dnes již všude kolem nás vidět.
Mladá nastupující generace má oprávněné obavy,
zda svět, který od nás starších přebírá, poskytne
jim a jejich dětem dostatečně kvalitní základní
hodnoty pro šťastný a spokojený život, jakými jsou
dostatek čisté vody, zdravý vzduch a půda nezatí-

Upozornění
Upozorňujeme nájemce městských pozemků
či zahrádek, že splatnost nájemného za r. 2019
je do konce ledna r. 2020 na účet města Poličky
č. 19-1283399369/0800 vedený u Čs. spořitelny +
příslušný variabilní symbol dle smlouvy. Děkujeme
za spolupráci. Odbor správy majetku MěÚ Polička

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
19. ledna
e-mail: jitrenkapolicka@gmail.com

žená jedy, která je nezbytná pro produkci zdravých
potravin.
Je velkým paradoxem, že tyto obavy narůstají
v době, kdy se současné generace lidí těší z největšího hospodářského růstu, a s tím spojené životní
úrovně.
Loňský rok byl v Poličce dalším rokem, kdy
zásluhou poctivé práce občanů, firem, potažmo
i města, došlo k rozvoji, zkrásnění a posílení našeho města. Važme si této skutečnosti a i nadále společně usilujme o další rozkvět s cílem, ať je Polička
i nadále pěkným místem k životu.
Do nového roku Vám a Vašim rodinám přeji především zdraví, lidské štěstí a spokojenost.
Jaroslav Martinů
starosta města

Sportovec
města Poličky
Sportovní komise města Poličky vyhlašuje anketu o Sportovce města Poličky za rok 2019.
Slavnostní vyhlášení této ankety se uskuteční
dne 3. 4. 2020 od 18.30 hodin v Sokolovně v Poličce.
Nominace sportovců v kategoriích žáci, dorost
jednotlivci a žáci, dorost kolektivy zasílejte průběžně na e-mail: rss.sy@seznam.cz, kadlec.antonin@seznam.cz nejpozději do 14. 2. 2020.
V nominaci uveďte sportovní výsledky za rok
2019, nacionále sportovce nebo družstva, které
navrhujete a popř. kontakt (mobil, e-mail).
Antonín Kadlec,
předseda Sportovní komise
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Uctění památky
B. Martinů
ve Švýcarsku
Symbolicky v roce, kdy jsme si připoměli
60. výročí úmrtí Bohuslava Martinů, přijalo vedení města Poličky po několika letech pozvání
na významný hudební festival Martinů Festtage
2019 v Basileji.
Tento hudební festival, který je spojen s naším nejslavnějším rodákem, oslavil už 25. výročí.
Uměleckým ředitelem festivalu je Robert Kolinsky.
Při organizaci festivalu významně pomáhají i další členové Švýcarské společnosti Bohuslava Martinů v Basileji. Mezi nimi i úžasní manželé Helena
a Jiří Hanzalovi, kteří mají české kořeny. Proto

uslyšíte na koncertech češtinu nejen od nich a od
Roberta Kolinského, který je také z české rodiny,
ale i od švýcarských členů, kteří již znají některá
česká slovíčka.
Závěrečný koncert festivalu byl mimořádný.
Konal se ve velké synagoze a byl to první koncert
pro veřejnost, který se za 150 let ve velké synagoze pořádal. Organizátoři ze švýcarské společnosti
B. M. tak měli těžký úkol splnit přísné podmínky, které právě židovská víra má (např. nemohly v programu zpívat ženy, všichni muži museli
mít pokrývku hlavy, koncert provázela i vysoká
bezpečnostní opatření). Vrcholem programu
koncertu bylo Proroctví Izaiášovo, které složil
Bohuslav Martinů na sklonku svého života v roce
1959. Na programu bylo i dílo Petra Ebena, koncertu se účastnil jeho syn David Eben. Mezi významné osobnosti, které tu byly, patří velvyslankyně
České republiky a také velvyslankyně Slovenské
republiky ve Švýcarsku.
Celému večeru v neděli 24. listopadu předcházely kromě velkých příprav i významné články
v novinách. Celostránkový rozhovor s rabínem
synagogy vyšel v Basel Zeitung. Mosche Baumel
tu kromě jiného hovoří o Martinů a o jeho díle.
Celý koncert živě přenášela významná rádia –
Deutschlandfunk Kultur, WDR 3, stanice Vltava.
Švýcarské rádio SRF 2 Kultur uvedlo záznam koncertu 1. prosince. O koncertu vyšla poté vynikající
recenze opět v Basel Zeitung. A že není taková recenze obyčejnou věcí, dokládá krásná reakce Heleny Hanzalové: „O koncertu vyšla velká recenze
v Basel Zeitung, takže se můžeme vytahovat, že
(pokr. na str. 2)
jsme byli světoví!“
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Pozemkové
úpravy

Uctění památky Bohuslava
Martinů ve Švýcarsku

Tímto pokračujeme v krátkém exkurzu do problematiky pozemkových úprav, který poslední
měsíce provádíme na stránkách Jitřenky. V tomto
příspěvku se budeme ve zkratce věnovat komunikaci mezi vlastníkem pozemku a Pozemkovým
úřadem (dále jen „úřad“) a zárukám, které zákon
dává vlastníkům pozemků k tomu, aby úpravami
nedošlo ke znehodnocení jejich majetku. Následující text vychází ve zkrácené formě ze znění zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
Pozemkový úřad svolá úvodní jednání, na které
pozve účastníky a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Seznámí
je s účelem, formou a předpokládaným obvodem
pozemkových úprav. Na tomto jednání pozemkový
úřad projedná postup při stanovení nároků vlastníků, popřípadě další otázky významné pro řízení
o pozemkových úpravách.
Důležitým krokem je vytvoření tzv. soupisu
a ocenění nároků vlastníků (§ 8 zákona). V tomto
dokumentu úřad předloží vlastníkovi zjištěný aktuální stav vlastnictví a také tyto pozemky ocení.
Pozemkový úřad zabezpečí vypracování soupisu
nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně uvedení omezení vyplývajících ze
zástavního práva, předkupního práva a věcného
břemene. Pozemkový úřad informuje o průběhu
soupisu nároků sbor (sboru zástupců – zvolení zástupci vlastníků jednotlivých pozemků, kteří pak
s úřady jednají), umožní mu spoluúčast při soupisu nároků včetně práva přítomnosti člena sboru
při jednání s vlastníky.
Soupis nároků pozemkový úřad vyloží po
dobu 15 dnů na místně příslušném obecním úřadě a zároveň doručí vlastníkům, jejichž pobyt je
znám. K tomuto soupisu nároků mohou vlastníci uplatnit námitky ve lhůtě určené pozemkovým
úřadem. Námitky projedná pozemkový úřad se
sborem, je-li zvolen, popřípadě s katastrálním
úřadem. Vlastníci musí být o vyřízení námitek písemně vyrozuměni.
Při oceňování zemědělských pozemků se pro
stanovení nároků v řízení o pozemkových úpravách použije základní cena podle oceňovací vyhlášky, která se zjistí podle bonitovaných půdně
ekologických jednotek evidovaných v celostátní
databázi a vztažených k zaměření skutečného stavu v terénu. U chmelnic, vinic, sadů, zahrad a pozemků s lesním porostem se v nárocích uvede cena
pozemku a cena porostu odděleně a s členěním
podle druhu porostu. U ostatních druhů pozemků se cena porostu uvede jen na žádost vlastníka
pozemku.
Dalším krokem je návrh pozemkových úprav ze
strany úřadu. SPÚ zašle vlastníkovi návrh přerozdělení pozemků v rámci daného katastrálního území. Aby nedošlo k poškození jednotlivých vlastníků, musí úřady dodržet zákonem daná pravidla.
Vlastníkům pozemků navrhne pozemkový úřad
nové pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřeně cenou, výměrou, vzdáleností a podle možností i druhem pozemku. Porovnání ceny, výměry a vzdálenosti navrhovaných
pozemků s původními pozemky se provádí celkem
za všechny pozemky vlastníka řešené v pozemkových úpravách. Pravidla přiměřenosti stanoví konkrétněji § 10 zákona.
Konečným bodem složitého procesu je rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav. Takové rozhodnutí lze vydat tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry pozemků. Váha
hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho
podílu na celkové výměře pozemků. Proti rozhodnutí se lze odvolat, popř. se bránit soudní cestou.

(pokr. ze str. 1)
My „Poličáci“ jsme cítili obrovskou pýchu na našeho rodáka a vždy nadšeně uvítali a fotili propagační tabule umístěné v Basileji,
kde bylo jméno Martinů a Martinů Festtage.
Bohuslav Martinů zemřel 28. srpna 1959 v nemocnici v Liestalu u Basileje. Byl pohřben na

tá více a více keři a trávou. Přesto je to místo magické a jeho návštěva je velmi silná.
Návštěva Basileje a Schönenbergu v roce, kdy tu
Martinů před 60 lety zemřel, byla velmi působivá
a symbolická. Rozhodně přispěla k další propagaci
našeho města ve spojení s naším největším rodá-

Schönenbergu na soukromém pozemku manželů
Sacherových. V roce 1979 byly ostatky skladatele
převezeny do jeho rodné Poličky. Starosta města
Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou využili návštěvy Basileje k tomu, aby
se poklonili památce Bohuslava Martinů právě na
místě, kde byl před 60. lety pohřben. Symbolicky
tu položili věnec se znakem našeho města.
K původnímu hrobu Martinů vede velmi nenápadná a také zarostlá cestička podél plotu soukromého pozemku. Chvíli tedy trvalo, než jsme toto
místo našli. Nyní tu stojí skromný kříž s fotografií
Martinů a kámen obrostlý mechem, kde již téměř
nepřečtete, že tu byl Martinů pohřben. Vše zarůs-

kem. Můžeme být pyšní na to, jak si díla Bohuslava
Martinů ve světě cení!
V symbolických návštěvách chceme pokračovat
a pokud vyjdou všechny plány plynoucí z rozhovorů v Basileji, tak velká delegace Švýcarské společnosti Bohuslava Martinů přijede do Poličky v roce
2020, kdy oslavíme 130. výročí narození Bohuslava Martinů. Rodiště Bohuslava Martinů se těší na
tuto návštěvu! Rádi si také poslechneme dílo Martinů v podání ředitele festivalu Martinů Festtage
a zároveň významného klavírního virtuóza Roberta Kolinského.
Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Technické služby města ekologicky
Novou multikáru pořídily na konci roku Technické služby města Poličky. Nejedná se o obyčejný model, ale o vozidlo poháněné elektřinou, které je tak
maximálně šetrné k životnímu prostředí. „Při obnově vozového parku firmy T.E.S. jsme se rozhodli jít
touto cestou, která je šetrnější jak z hlediska provozních nákladů, tak životního prostředí,“ komentuje
pořízení elektrovozidla místostarosta Pavel Štefka.
Pořizovací cena je 821 tisíc Kč bez DPH a 40 % nákladů je hrazeno z dotace Státního fondu životního

Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města
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prostředí. „Nové vozidlo je bezemisní a bezhlučné,
bude využíváno především k vyvážení odpadkových košů a k dalším pracím v centru města Poličky. Pokud se vozidlo v našich podmínkách osvědčí
a bude-li k dispozici vhodný dotační titul, plánujeme nákup dalšího podobného elektrovozidla,“ komentuje jednatel společnosti T.E.S. s.r.o. Ing. Cobe
Ivanovski.
Ing. Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města

Zásady poskytování dotací z rozpočtu
města Poličky v roce 2020
Zastupitelstvo města Poličky schválilo na
svém zasedání dne 12. prosince 2019 Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Poličky v roce
2020.
V rozpočtu města Poličky je pro rok 2020
navržena částka 2 300 000 Kč, určená k poskytnutí dotací fyzickým osobám, právnickým
osobám vyjma příspěvkových organizací zřízených městem Polička a dalším žadatelům stanovených komisemi rady města, výborem pro
výchovu a vzdělávání nebo Radou města Poličky
v jimi přijatých kritériích pro hodnocení žádostí; a částka 400 000 Kč, určená na odměňování
sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů.
Žádosti o dotaci z prostředků jednotlivých
programů podpory hodnotí a návrhy na poskytnutí dotací předkládají níže uvedené komise rady města, výbor pro výchovu a vzdělávání
zastupitelstva města a Rada města Poličky (viz
tabulku).

V 1. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 13. 1. 2020 do 13. 2. 2020.
V 2. kole se žádost o programovou dotaci předkládá od 15. 6. 2020 do 31. 7. 2020.
Termín pro podávání žádostí na odměny sportovních trenérů, cvičitelů a instruktorů je od
2. 11. 2020 do 16. 11. 2020.
Další informace k podávání žádostí o poskytnutí dotace, jejich náležitostí, režim projednávání a schvalování, stejně jako podmínky
finančního vypořádání dotací, jsou uvedeny na
internetových stránkách města Poličky www.
policka.org v záložce městský úřad – formuláře – odbor finanční a plánovací, nebo je lze získat na Městském úřadu Polička, odbor finanční
a plánovací – příjmová pokladna, Palackého
nám. 160, Polička.

Chodník
u gymnázia nově
V listopadu a prosinci proběhla rekonstrukce
části chodníku podél silnice I/34 na ul. ČSLA
a nábřeží Svobody vedle parku na pravé straně
od kruhového objezdu po semafor. Stavební práce zahrnují i dva nové ostrůvky na přechodech

odbor finanční
a plánovací

Programy podpory se vyhlašují v těchto oblastech:
Program podpory

Návrh na přidělení dotace podává

1. kolo

2. kolo

Celkem Kč

Výchova a vzdělávání

Výbor pro výchovu a vzdělávání

110 000

24 000

134 000

Sport

Komise sportovní

Kultura

Komise kulturní

235 000

20 000

255 000

Oblast zdravotně sociální

Komise zdravotně sociální

308 000

-

308 000

159 000

-

159 000

80 000

-

80 000

174 000

53 000

227 000

2 203 000

97 000

2 300 000

Dítě a volný čas

Komise dítě a volný čas

Prevence kriminality

Komise pro prevenci kriminality

Ostatní veřejně prospěšné aktivity

Rada města Poličky

Celkem

Sport – odměny trenérů, cvičitelů a instruktorů Komise sportovní

1 137 000

- 1 137 000

400 000

pro chodce ke gymnáziu a k penzionu včetně výměny zábradlí na chodníku. Stávající asfalt nahradila nová betonová zámková dlažba, náklady
realizace činí 2,9 mil. Kč. Na jaře budou práce
pokračovat na chodníku směrem ke kruhovému
objezdu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Lávka v parku umístěna
Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi,
čtenáři Jitřenky,
do nového roku 2020 Vám všem přejeme
hodně pohody, legrační příhody,
šťastné náhody,
žádné nehody, důležité dohody
a také nějaké výhody.
To vše Vám přejí tři zastupitelé
Petr, Honza a Milan
za Sdružení nezávislých kandidátů
Pro Poličku.

Prodej parcely
Prodám parcelu 1000 m2 v k.ú. Polička.Možnost
využití jako stavební nebo zahrádky s chatou,
sousedí s parcelami zástavby města Poličky.
V úterý 17. prosince byla v parku za pomoci těžké techniky umístěna nová lávka přes Bílý potok.
Lávka, která svým vzhledem kopíruje velký most, je v hodnotě 2 mil. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Přechody pro
chodce

Nové obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích

Vážení spoluobčané,
v současné době se na silnicích a pozemních
komunikacích ve městě nacházejí nejen přechody
pro chodce, ale i tzv. místa pro přecházení vozovky, což přináší jak z titulu užívání, tak i z hlediska požadavků na označení takového místa určitý
rozdíl. V podstatě lze uvést, že přechod pro chodce
je místo na pozemní komunikaci, které je určeno
pro přecházení komunikace chodci a jako takové
musí být vždy označené příslušným vodorovným
i svislým dopravním značením. Na přechodu pro
chodce pak má chodec, který jej zjevně hodlá použít, přednost před přijíždějícími vozidly.
Na místech pro přecházení vozovky však chodci přednost nemají, a to ani v případech, kdy je
naprosto zjevné, že ho hodlají použít. Tato místa
slouží „pouze pro jakési snadnější překonání silnice“, bývají mnohdy vybaveny ostrůvkem navazujícím na bezbariérové snížení okraje chodníku.
Jak je uvedeno v příslušné normě, týkající se projektování místních komunikací, jsou místa pro
přecházení stavebně upravenými úseky místní
komunikace, které usnadňují přecházení chodců
přes komunikaci. Nicméně nachází-li se ve vzdálenosti kratší než 50 m od místa, kde chodec hodlá vozovku přejít, místo pro přecházení vozovky,
musí chodec v souladu se zákonem vozovku přejít
jen v tomto místě. Před vstupem do vozovky se
však chodec musí řádným způsobem přesvědčit,
zda může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud
s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně
směru nebo rychlosti jízdy.
Místa pro přecházení tak svým významem plně
nenahrazují přechody pro chodce a v současné
době je ani nelze označit vhodnou dopravní značkou. Závěrem uvádíme, že realizace přechodů pro
chodce resp. míst pro přecházení (vč. určení jednoho či druhého způsobu řešení) na silnicích I. třídy podléhá vždy schválení Krajského ředitelství
dopravní policie ČR Pardubice jako orgánu státní
správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II.
třídy a místních komunikacích poté dopravnímu
inspektorátu policie ČR Svitavy.
V současné době se místa pro přecházení nacházejí např. na ul. Hegerova (2x), Starohradská, Zákrejsova a ČSLA (2x).
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města

Mateřská škola Polička,
Palackého nám. 181
a Mateřská škola Polička, Hegerova

přijmou
účetní

pro příspěvkové organizace
na zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost. Úvazek – v každé
MŠ zkrácený na 25 %. Požadované
vzdělání – minimálně maturita v oboru
ekonomie
Nástup – leden 2020
Informace
na č. t. 461 725 664, 779 234 018
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S účinností od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost
novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Z toho důvodu vydává ZM nové obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích (dále jen
OZV):
OZV č. 6/2019, o místním
poplatku ze psů
Zásadní změna je v nároku na slevu. Dříve měl
nárok na sníženou sazbu držitel psa, který byl
poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který byl jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu. Nově má nárok na sníženou sazbu držitel starší 65 let. Horní hranice sazby poplatku
stanovená zákonem činí 1 500 Kč za jednoho psa.
V našem městě nebyla sazba poplatku navyšována od roku 2004. Nyní se poplatek ze psů navyšuje, nejvyšší sazba za jednoho psa činí 800 Kč
(v bytovém domě). K drobným změnám dochází
i v osvobození a úlevách, např. držitel, který si
převzal psa z útulku, bude mít nárok na osvobození pouze jeden rok od převzetí, nikoli po celou
dobu držení psa. Splatnost poplatku se prodlužuje
do 30. června.
Pro informaci uvádíme, že držitelem psa je osoba, která o něj pečuje a u níž pes skutečně pobývá.
Držitel je povinen přihlásit psa v místě, kde je přihlášen k pobytu, což se týká i cizinců, kteří mají
povolen pobyt na území města. Poplatek se platí ze
psů starších tří měsíců. Ohlašovací povinnost dle
OZV je do 30 dnů a to nejen při nabytí psa, ale i při
ztrátě psa či vzniku nároku na osvobození.
OZV č. 7/2019, o místním
poplatku z pobytu
Poplatek z pobytu je nový a nahrazuje poplatek
za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací
kapacity. Plátcem poplatku se nyní stávají všichni
poskytovatelé úplatného pobytu. Jejich povinností je od ubytované osoby poplatek vybrat a odvést
ho správci poplatku, tj. městskému úřadu. Není
rozhodující, zda je jejich ubytovací zařízení zkolaudováno za účelem ubytování. Poplatková povinnost se týká i majitelů bytů, kteří je pronajímají
na dobu kratší než 60 dnů. Povinností ubytovatele
je vést evidenční knihu, do které zapisuje údaje
o ubytovaných osobách. Horní hranice poplatku
stanovená zákonem činí 21 Kč za každý započatý den pobytu, u nás je stanovena na 15 Kč. Poplatek je splatný pololetně a to vždy do 25. ledna
a 25. července. Plátce poplatku (ubytovatel) má
rovněž ohlašovací povinnost a to do 30 dnů od
zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.

OZV č. 8/2019, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných
atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.
Sazby poplatku zůstaly v původní výši, kromě
poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa, kdy sazba tohoto poplatku pro poskytovatele
úplatného pobytu činí 6.000 Kč, pro ostatní činí
12.000 Kč. Nezměnilo se osvobození ani splatnost.
Ohlašovací povinnost je nejpozději v den zahájení
užívání veřejného prostranství.
OZV č. 9/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zde dochází pouze ke změně ve výši sazby, která
pro rok 2020 činí 624 Kč za poplatníka. Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci (tedy i cizinec, který má povolen jakýkoliv druh pobytu na
území města) a dále fyzická osoba, která vlastní
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není nikdo přihlášen
k pobytu. Poplatník má ohlašovací povinnost do
30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, ve stejné lhůtě je povinen nahlásit změny mající vliv na
poplatkovou povinnost (zánik, nárok na osvobození, apod.). Osvobození zůstává beze změn,
např. děti do tří let, osoby nad 85 let, třetí a další
nezaopatřené dítě, osoby žijící v domovech pro seniory. Splatnost poplatku je 30. června.
OZV č. 10/2019 o místním
poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst
Zde je pouze rozšířeno osvobození u osob s průkazem ZTP/P, dříve byly osvobozeny pouze osoby
s průkazem ZTP. Sazba poplatku zůstává stejná
a činí 20 Kč za vozidlo a každý započatý den.
V měsíci březnu 2020 vám budou dle zvyklostí
rozeslány složenky na úhradu poplatku za „komunální odpad“ a psy. Poplatky lze platit od 6. ledna 2020 v příjmové pokladně města a to hotově
nebo platební kartou nebo bezhotovostně na účet
města. Všechny OZV naleznete na www.policka.
org/seznam/Mestsky-urad/vyhlasky-mesta

Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin)
v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev,
Pomezí, Jedlová, Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji,
aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení
převodu v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených
s prodejem pozemků včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Poličské fórum
Konec roku zastupitelů Vlčka a Bidlové
Na prosincovém zasedání Zastupitelstva se toho
dělo hodně. Projednávaly se další návrhy na změny územního plánu, aktualizovaly se místní vyhlášky nebo se mluvilo o dopravě ve městě.
Co se týče územního plánování, slavíme hned
dva úspěchy. Na říjnovém zasedání jsme prosadili odložení projednání lokality uprostřed místní
části Střítež. Tato lokalita dnes slouží ke sportu
a rekreaci. Chtěli jsme, aby se k záměru její změny
na lokalitu pro bydlení mohli vyjádřit obyvatelé
Stříteže. Na svolané schůzce Jitka Bidlová občany informovala, že ve Stříteži je v územním plánu
rozvojových ploch pro bydlení dostatek a byla by
škoda přijít o tuto strategickou lokalitu uprostřed
obce, která může v budoucnu posloužit k všelijakým veřejným zájmům. Obyvatelé se k zamýšlené
věci vyslovili nesouhlasně a jejich názor zastupitelstvo akceptovalo.
Náš druhý úspěch v územním plánování navazuje na naši dřívější podmínku nutnou ke změně plochy pro parkování mezi tenisovými kurty

a průmyslovou zónou (známé jako „Kozáčkův trojúhelník“). Pozemky ve vlastnictví města v této lokalitě zastupitelé v minulém volebním období zavázali budoucí kupní smlouvou ve prospěch firmy
APOLO CZ zastupitele Kozáčka. Aby firma mohla
v dané lokalitě vybudovat obchodní areál, je nutné
provést změnu územního plánu. Naše podmínka
však vyžaduje, aby se v dané lokalitě našlo náhradní místo pro obdobně velké parkoviště. Vedení
města nyní přišlo s návrhem vyčlenit tento prostor
za cestou u trafostanice. To však neprošlo, neboť
na jednání chyběli 3 koaliční zastupitelé. Opozice
byla jednotná, a návrh tak nezískal dostatečný počet hlasů.
Hlasy koalici chyběly i při hlasování o akt ua
lizaci vyhlášky o místních poplatcích. Zde se
nám díky tomu podařilo prosadit navýšení ročního poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího
místa. V centru města se toto navýšení vztahuje
na 4 parkovací místa v ulici U Masných krámů
a 2 parkovací místa vyhrazená pro bankovní domy

Pravda z druhé strany
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi krátce reagovat na článek od kolegů
zastupitelů Bidlové a Vlčka. Mám za to, že musím
některé věci doplnit a též na ně reagovat.
Jsem velice překvapen jednostrannou prezentací územního plánování. V současné době probíhá
3. změna ÚP Polička a na posledním prosincovém
zastupitelstvu jsme jednali o doplnění 3 dalších
městských požadavků na konkrétní změny. Celkem je ve třetí změně navrženo k projednání 13
požadavků ze strany města a 12 požadavků od
ostatních subjektů.
Prvním požadavkem je umožnit připravit dalších 28 stavebních parcel pro výstavbu rodinných
domků. Tento záměr na základě neuvěřitelného
zájmu lidí o parcely v lokalitě Bezručova (84 parcel
prodáno za pouhé 4 roky) považuji za velmi důležitý. Jsem přesvědčený, že je nezbytné umožnit lidem naplnění jejich životního snu postavit si dům.
Druhým doplňujícím požadavkem je umožnit
druhé dopravní napojení sídliště Hegerova s ostatními částmi Poličky a v oblasti železniční tratě za
garážemi zbudovat silnici a chodník, který by propojil sídliště souběžně s tratí směrem k průmyslové zóně. Osobně tento záměr považuji z pozice zde
žijících lidí za velmi potřebný.
Poslední, tj. třetí doplňující návrh se týkal budoucí možnosti vybudovat vedle již zmíněné propojovací silnice v oblasti pozemků nad trafostanicí záchytné parkoviště. Všichni velmi dobře víme,
jaký je dnes motorismus a s tím spojené nároky na
parkování. Nerozumím obavám části zastupitelů,
kteří tento záměr spojují se sousedním pozemkem,
tzv. trojúhelníkem, kde je podán jeden z 12 návrhů z řad veřejnosti s cílem zde postavit sídlo firmy.
Dle mého přesvědčení není žádný reálný důvod
tyto dvě věci spojovat.
Dokáži si představit, že v budoucnu by mohla
být na obou plochách záchytná parkoviště a též
i druhou možnost, že dostačující parkoviště bude
pouze na ploše jedné a druhá bude případně využita jinak. Vše bude záležet na dalším projednávání a na většinové vůli zastupitelů našeho města.
Ve věci aktualizace vyhlášky o místních poplatcích, která zohledňuje i výši ročního poplatku za
vyhrazená trvalá parkovací místa v původní ceně
6.000 Kč a nyní se poplatek zvýšil na 12.000 Kč,
chci napsat: Doprava včetně parkování je velkým
problémem ve všech městech, včetně města našeho. Počet aut se v posledních letech znásobil

a je přirozené, že všem souvisejícím aspektům
je nutné věnovat trvalou pozornost. Je nezbytné
hledat a zvažovat vyvážená a poctivá řešení, která
zohlední jednotlivé skupiny občanů, tj. např. lidí
v místě bydlících, podnikatelů, zákazníků a na základě široké shody realizovat citlivá opatření.
Dopravu v našem městě jsme řešili již během
tohoto roku a podnikli konkrétní kroky například
v ulici Svépomoc. I v roce nadcházejícím budeme
v řešení tohoto zásadního problému pokračovat.
Považuji za správné opětovně vyhodnotit dopravu
v centru města a případně provést úpravy, které
musí přispět k optimalizaci celkové dopravní situace včetně vyvážených poplatků. Z těchto důvodů
máme za to, že je zapotřebí vše řešit uvážlivě a zapojit i dopravní komisi včetně zohlednění názorů
veřejnosti.
Závěrem svého příspěvku musím napsat, že nás
s panem místostarostou velice překvapila výzva
ke zveřejnění našeho pracovního kalendáře. Tento
požadavek, i když nemám problém s jeho naplněním, považuji za jistou formu nedůvěry. Osobně
mám za to, že úvazek starosty je 24 hodin denně
a 7 dní v týdnu. Za 20 let jsem si nedovolil vypnout
telefon. Vždy se snažím na každý požadavek reagovat bez ohledu, zda je sobota, neděle, půlnoc apod.
Tento přístup považuji nejen za přirozený, ale též
za moji povinnost. Za celých téměř 18 let v uvolněné funkci mě nikdy, ani na malý okamžik, nenapadlo svého postavení zneužít. Velmi nerad zde
píšu věci jako nyní, ale myslím, že nastal čas na
ně odkázat. Za 22 let působení v radě města (500
schůzí) a za 26 let na postu zastupitele (téměř 200
zasedání) jsem ani jednou nechyběl. O čerpání
dovolené (první den jsem vyčerpal až po 10 letech
v uvolněné funkci) nechci ani dále psát. Ano, dobře vím, že souběh dvou funkcí starosty a poslance
není vždy jednoduchý, nicméně se domnívám, že
pro město v mnoha situacích i přínosný. Skutečnost, že město značnou část mého platu starosty
ušetří, snad ani nemusím zmiňovat.
Zastávám názor, že ve skutečné demokracii
a svobodě je suverénem občan a jeho hlas ve volbách. Nemáme pocit, že bych něco tajili a voliče
obelhávali.
Do nového roku vám všem občanům Poličky
a okolí přeji jménem celého zastupitelstva především pevné zdraví a srdce naplněné láskou, pokorou a vzájemnou úctou.
Jaroslav Martinů, starosta města Poličky
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na Palackého náměstí. Původně jsme navrhovali
více než trojnásobné navýšení ceny s cílem, aby
některá tato místa přestala být vyhrazena a mohla
tak sloužit všem návštěvníkům centra města. Koalice jakékoliv navýšení ceny odmítala. Když už to
chvíli vypadalo, že nebude možné vyhlášku vůbec
přijmout, domluvili jsme se na kompromisním návrhu navýšení ročního poplatku na dvojnásobek,
tedy 12 tis. Kč. Dále jsme byli ujištění, že doprava
v centru města bude velké téma pro rok 2020.
Nejvyšší politické představitele města (pana
starostu a pana místostarostu) jsme dále vyzvali,
aby na internetových stránkách města zveřejnili
slepý náhled na svoje kalendáře. Myslíme si, že by
občané měli mít například možnost dohledat, kdy
je pan starosta v Poličce, anebo kdy zasedá v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Do nového roku všem občanům přejeme mnoho
zdraví, pohody a úspěchů. Na diskuzi s Vámi i na
další podněty od Vás se nadále těší
Jitka Bidlová a Štěpán Vlček

Ze Zastupitelstva
města Poličky
Usnesení přijatá na 7. zasedání
Zastupitelstva města Poličky
konaném dne 12. prosince 2019
1. ZM volí za členy návrhové komise Mgr. Milana Matouše, JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D. a paní
Marii Kučerovou.
2. ZM pověřuje provedením zápisu ze zasedání
pana Petra Šimona, ověřením pana Miloše Grubhoffera a Mgr. Davida Šafáře.
3. ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizoria pro období do schválení rozpočtu roku 2020
takto:
a/ Čerpání běžných výdajů ve výši 1/12 schváleného rozpočtu závazných ukazatelů pro rok 2019
měsíčně. Výjimku lze uplatnit v případě periodicky opakujících se smluvních plateb a u mzdových
výdajů v souladu s platnými platovými výměry
a právními předpisy. Měsíční výdaje pro příspěvkové organizace budou čerpány ve výši uvedené
v důvodové zprávě.
b/ Čerpání kapitálových a běžných výdajů lze
uplatnit u akcí započatých v souladu s uzavřenými smlouvami, vystavenými objednávkami nebo
schválenými investičními záměry. Na přípravu
akcí plánovaných pro rok 2020 do výše 500 tis.
Kč u jednotlivé akce. Na výkup pozemků do výše
200 tis. Kč měsíčně.
c/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů
u akcí, které jsou financovány z dotačních titulů
v souladu s harmonogramem programu, projektu,
případně s finančním plánem.
d/ Čerpání běžných a kapitálových výdajů
v souvislosti se zpracováním nových žádostí o dotace do výše 500 tis. Kč.
4. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019
dle důvodové zprávy.
5. a/ ZM neschvaluje doplnění obsahu Změny
č. 3 ÚP Polička o zařazení požadavku na změnu
z funkční plochy sportu na plochu smíšenou obytnou na pozemcích parc. č. 156/2, 156/3, 156/4,
156/5, 417/1 a 25/2 v k. ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy.
6. ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve
výši 124.065 Kč a zákonného úroku z prodlení ve
výši 33.990 Kč vyplývajících z opožděné úhrady
kupní ceny dle kupní smlouvy ze dne 10. 4. 2019
uzavřené mezi městem Polička, jako prodávajícím a Lukášem Kvasničkou (pokr. na str. 6)
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Ze Zastupitelstva a Rady města Poličky
(pokr. ze str. 5)
VB/1, Polička, Starohradská p. č. 5947/2, SS100“
Usnesení přijatá na 27. schůzi
a Janou Kvasničkovou, bytem Sportovní 4, 566
a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení
Rady města Poličky konané
01 Vysoké Mýto, jako kupujícími, dle důvodové
služebnosti mezi městem Polička, jako povinným
dne 16. prosince 2019
zprávy.
a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Poda/ RM schvaluje dodavatele akce „Rozšíření
7. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města
parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“ – společ- mokly, jako oprávněným z věcného břemene. SluPoličky č. 6/2019, o místním poplatku ze psů, dle
žebnost bude zřízena na dobu neurčitou za jednonost Ulehla Ivan, s. r. o., Svitavy, dle důvodové
důvodové zprávy.
rázovou náhradu 1.000 Kč + 21 % DPH. Veškeré
zprávy.
8. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města
náklady spojené se zřízením služebnosti uhradí
b/ RM schvaluje smlouvu o dílo na realizaci
Poličky č. 7/2019, o místním poplatku z pobytu, akce „Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova
oprávněný dle důvodové zprávy.
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
v Poličce“ se společností Ulehla Ivan, s. r. o., Svi9. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města
městem Polička jako pronajímatelem a společtavy, dle důvodové zprávy.
Poličky č. 8/2019, o místním poplatku za užívání
ností T.E.S., s. r. o., se sídlem Polička, jako náRM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
veřejného prostranství s tím, že sazba poplatku
zvláštního určení č. 204, o velikosti 1+kk s pří- jemcem, jejímž předmětem je pronájem technicza vyhrazení trvalého parkovacího místa pro po- slušenstvím, ve II. NP v DPS „Penzion“ Polička, ké místnosti (domovní plynové kotelny) včetně
skytovatele úplatného pobytu činí 6.000 Kč a pro
se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stá- technologického zařízení kotelny, nacházející se
ostatní činí 12.000 Kč za rok.
v I. NP domu č. p. 309 na ul. Smetanova v Poličce.
vajícím nájemcem, a to na 2 roky, s účinností od
10. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku měs- 1. 1. 2020, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního
RM schvaluje uzavření dohody o narovnání
ta Poličky č. 9/2019, o místním poplatku za provoz
sporných práv mezi městem Polička a příspěvkonájemného činí 1.211 Kč.
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – vou organizací Dětský domov Polička, týkající se
využívání a odstraňování komunálních odpadů, sdružené pojištění vozidla č. 37117200-13, s Čes- vzájemných nároků souvisejících s výší neuhrazedle důvodové zprávy.
kou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, s plat- ného nájemného za vybavení a byt v domě č. p. 351,
11. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města
v obci a k.ú. Pomezí, dle důvodové zprávy.
ností ode dne 4. 2. 2020, dle důvodové zprávy.
Poličky č. 10/2019, o místním poplatku za povoleRM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy –
ní k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
sdružené pojištění vozidla č. 37117117-15, s Čes- zvláštního určení č. 1, velikosti 1+1 s příslušenmíst a částí měst, dle důvodové zprávy.
kou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, s plat- stvím, nacházejícího se v 1. NP domu č. p. 941,
12. ZM schvaluje rozdělení finančních prostřed- ností ode dne 4. 2. 2020, dle důvodové zprávy.
Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím
ků určených na odměňování sportovních trenérů,
nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou,
RM schvaluje zahraniční služební cestu
cvičitelů a instruktorů za rok 2019 a uzavření
a to na jeden rok – do 31. 12. 2020, dle důvodové
Ing. Naděždy Šauerové do Bratislavy na veletrh
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle
zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno
Slovakiatour Bratislava v termínu 22.–24. 1. 2020
vzorové smlouvy schválené ZM dne 13. 12. 2018
ve výši 36,58 Kč/m 2 podlahové plochy.
dle důvodové zprávy.
usnesením č. 20, a to pro:
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
RM schvaluje dodatek č. 5 k Organizační směr• ATLETIKA Polička, spolek, se sídlem Obrán- nici Oběh účetních dokladů dle důvodové zprávy.
č. 11, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícíců míru 554, Horní Předměstí, 572 01 Polička,
RM schvaluje smlouvu o roznášce in- ho se ve III. NP domu č. p. 309, ul. Smetanova,
572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem
IČO 26589915, ve výši 20.419 Kč
formačních/propagačních
materiálů
tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok
• HC Spartak Polička z.s., se sídlem Revoluční
č. 2019/12194 s Českou poštou, s. p., se sídlem
1155, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČO
Praha 1, jejímž předmětem je distribuce měsíční- – do 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní
nájemné je stanoveno ve výši 36,58 Kč/m2 pod27044751, ve výši 85.171 Kč
ku Jitřenka, dle důvodové zprávy.
• Plavecký oddíl Orka Polička, z.s., se sídlem
a/ RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávací- lahové plochy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
Hegerova 899, Horní Předměstí, 572 01 Polič- ho řízení k zakázce „Budování nových oplocenek
č. 2, velikost 1+1 s příslušenstvím, nacházejíka, IČO 70154686, ve výši 9.125 Kč
na ochranu melioračních a zpevňujících dřevin
cího se v 1. NP domu č. p. 84, ul. Kostelní, 572
• SK Kometa Polička, z.s., se sídlem Svépomoc
2020“ takto: vybraným dodavatelem je firma
196, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, IČO
Ulrich-Šplíchal, s. r. o., se sídlem Brno – Střed, 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok – do
60120924, ve výši 25.435 Kč
Stránice, dle důvodové zprávy.
31. 12. 2020, dle důvodové zprávy. Základní ná• SK8 Slalom Polička, z.s., se sídlem Riegrob/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
va 42, Polička – Město, 572 01 Polička, IČO
zakázku „Budování nových oplocenek na ochra- jemné je stanoveno ve výši 44,07 Kč/m2 podlaho26562430, ve výši 40.773 Kč
nu melioračních a zpevňujících dřevin 2020“ vé plochy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu
• Sportovní kluby Polička, z.s., se sídlem U Li- s firmou Ulrich-Šplíchal, s. r. o., se sídlem Brno
č. 10, velikosti 1+1 s příslušenstvím, nacházejícíboháje 60, Dolní Předměstí, 572 01 Polička, – Střed, Stránice, dle důvodové zprávy.
ho se ve 4. NP domu č. p. 806, ul. M. Bureše, 572
IČO 43508651, ve výši 37.732 Kč
a/ RM schvaluje cenu stočného v Poličce na rok
01 Polička, se stávajícími nájemci majícími spo• Tělovýchovná jednota Štefanydes Polička, z.s., 2020 ve výši 44,55 Kč/m 3 bez DPH a kalkulaci
této ceny.
lečné nájemní právo, oba bytem tamtéž, opět na
se sídlem Luční 367, Dolní Předměstí, 572 01
b/ RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění
dobu určitou, a to na jeden rok – do 31. 12. 2020,
Polička, IČO 49325230, ve výši 18.122 Kč
od obce Pomezí na rok 2020 ve výši 23,17 Kč bez
dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stano• TJ Spartak Polička, z.s. (oddíl odbíjené), se
DPH/m 3 a kalkulaci této ceny.
veno ve výši 57,50 Kč/m2 podlahové plochy.
sídlem Tyršova 60, Horní Předměstí, 572 01
c/ RM bere na vědomí cenu vodného na rok
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouPolička, IČO 47489391, ve výši 153.256 Kč
vě o dílo uzavřené dne 4. 9. 2019 se společností
• Mgr. Stanislav Nožka, bytem Švermova 388, 2020 ve výši 33,18 Kč /m 3 bez DPH.
a/ RM schvaluje uzavření dohody o ukončení
Stavitelství – Háněl, s. r. o., se sídlem Proseč, na
Dolní Předměstí, 572 01 Polička, ve výši
smlouvy o převzaté vodě k čištění uzavřené dne
akci „Stavební úpravy objektu pohřební služby
9.967 Kč
3. 10. 2013 mezi městem Polička, Obcí Pomezí, č. p. 579, ul. Starohradská v Poličce“, jehož před13. ZM schvaluje Zásady poskytování dotací
z rozpočtu města Poličky v roce 2020 dle důvo- VHOS, a. s., se sídlem Moravská Třebová, s do- mětem je prodloužení termínu dokončení díla do
datkem č. 1 ze dne 10. 4. 2014, dle důvodové zprá- 31. 3. 2020, dle důvodové zprávy.
dové zprávy.
vy.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy č. 100
14. ZM schvaluje realizaci a financování akce
b/ RM schvaluje uzavření dohody o ukonče- na dodávku tepelné energie v domovní plynové
„Rozšíření parkoviště na Sídl. Hegerova v Poličce“,
ní dohody o vzájemné spolupráci uzavřené dne
kotelně v bytovém domě č. p. 309 ul. Smetanova
dle důvodové zprávy.
15. ZM schvaluje darovací smlouvu na poskyt- 28. 11. 2013 mezi městem Polička, Obcí Pomezí, v Poličce mezi společností T.E.S., s. r. o., se sídlem
Polička, jako prodávajícím a městem Polička jako
nutí sponzorského daru ve formě smrkové kůrov- VHOS, a. s., Moravská Třebová, dle důvodové
kupujícím.
cové kulatiny pro Obec Telecí, se sídlem Telecí 156, zprávy.
c/ RM schvaluje uzavření dohody vlastníků
RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb
569 94 Telecí, dle důvodové zprávy.
pověřence pro ochranu osobních údajů s Keys16. ZM schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o po- provozně souvisejících kanalizací mezi městem
Polička a Obcí Pomezí, dle důvodové zprávy.
tone Company, a. s., se sídlem Praha 10, a to na
skytnutí účelové dotace z rozpočtu města Poličky
RM schvaluje vyřazení projektové dokumenta- dobu neu rč itou s účinností od 1. 1. 2020, dle důč. 001/2019 se společností T.E.S., s. r. o., se sídlem
ce „Výstavba komunitní kompostárny – Polička
vodové zprávy.
Jiráskova 977, 572 01 Polička, IČO 64788253, dle
inventární číslo 42/11-69“ z dlouhodobého maa/ RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019
důvodové zprávy.
jetku města Poličky dle důvodové zprávy.
dle důvodové zprávy.
17. ZM schvaluje darovací smlouvu mezi paní
RM bere na vědomí „Doporučení komise stavebb/ RM schvaluje poskytnutí finančního příKamilou Horákovou, bytem Hegerova 342, 572
ní a životního prostředí“ ze dne 25. 11. 201 s tím, spěvku ve výši 10 000 Kč formou daru do veřej01 Polička, jako dárkyní a městem Polička, jako
že bodem 3/a, b se bude dále zabývat v souladu se
né sbírky, kterou pořádá Obec Věcov, za účelem
obdarovaným, jejímž předmětem je kříž u kaple
zněním důvodové zprávy k tomuto bodu.
finanční pomoci pro paní Ivanu Proseckou a její
na ul. Hegerova, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
dvě děti. Veřejná sbírka byla povolena Krajským
18. ZM schvaluje termín dalšího zasedání Zasmlouvě o zřízení věcného břemene – služebnos- úřadem Kraje Vysočina pod č. j. KÚJI 85967/2019
stupitelstva města Poličky, které se bude konat
ti a dohody o umístění stavby č. „IV-12-2019912/
OE 33/2019, dle důvodové zprávy.
27. 2. 2020.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Pozvánky z měst
České inspirace

Program RC MaTami
Program MaTami bude upřesněn začátkem ledna 2020.
Sledujte naše webové stránky
www.matami.cz nebo www.facebook.com/RCMaTami.
Dotazy rádi zodpovíme na matami@matami.cz.
Pravidelný program
• Klubík: věkově neomezeno – pondělí 9.00–
12.00 hod., v rámci Klubíku bude od půlky ledna probíhat cvičení maminek s dětmi. Pro Vás
maminky, které byste rády cvičily v kolektivu,
ale nemáte hlídání. U nás není nic nemožné
a děti můžou cvičit s Vámi.
• Drobínci: 0–1 rok – úterý 9.00–12.00 hod, od
10 hod. řízená půlhodinová aktivita s hudebními nástroji, psychomotorickými pomůckami,
montessori
• Klubík a 2x měsíčně zdravé vaření: – středa
9.00–12.00 hod.
• Co-working: – středa 12.30–15.30 hod. V našem centru jsou každé středeční odpoledne
otevřeny dveře co-workingu. Nabízíme prostor našeho rodinného centra pro každého,
kdo by ho chtěl využít jako klidné místo pro
práci, či pracovní schůzky.
Pro děti je k dispozici vedlejší herna, pro rodiče internetové připojení. Chceme tak umožnit rodičům potřebný klid a zázemí pro práci,
podnikání či studium s možností mít své děti
nablízku.
• Drobečci: 1–2 roky – čtvrtek 9.00–12.00 hod.
• Drobci: 2–3 roky – pátek 9.00–12.00 hod.
Cvičení s Danou
Probíhá každé úterý a neděli od 18.00 hod. Více informací a změnu ceníku najdete na stránkách https://

www.facebook.com/instruktorkaDM/ nebo https://
danamatejskova.webnode.cz/aktuality/.

Hradec Králové
11. 1. 2020 – XX. Královehradecký městský ples
Kongresové centrum ALDIS.
Po slavnostním zahájení otevře
ples tradičně Filharmonie Hradec Králové. O další proud příjemné zábavy se postarají Moondance
orchestra Martina Kumžáka se svými sólisty, Yvetta Blanarovičová, Petr Kotvald, Electrophonix,
Hradecká cimbálová muzika, Art Jazz Band a další překvapení.

Potravinové alergie
– svépomocná skupina
22. 1. 2020 (středa) od 15.30 do 17.00 hod.
Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás,
že jsme se rozhodli Vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad.
Porucha autistického spektra
– svépomocná skupina
23. 1. 2020 (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 hod.
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.

Cheb
1. 1. 2020 – Novoroční výstup na Zelenou horu
Přijďte si popřát do nového roku k Bismarckově
rozhledně, od 10-12 hod horká polévka a svařák.

K 15. 1. 2020 budeme startovat přihlašování na
jarní bazárek. Prosím respektujte pravidla přihlašování až po tomto termínu a pouze na emailovou adresu: bazarek.matami@email.cz Děkujeme!!!

Jindřichův Hradec
25. 1. 2020 – Reprezentační ples města Jindřichův Hradec, místo konání KD Střelnice
Kutná Hora
5. 1. 2020 – Tříkrálový koncert
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana
Křtitele. Účinkují pěvecké sbory při ZUŠ Kutná
Hora, výtěžek poputuje na tradiční Tříkrálovou
sbírku.

Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné dopolední aktivity: 50 Kč (cena
pro členy s permanentkou 35 Kč)
• 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.

Litomyšl
18.–19. 1. 2020 – Svatební veletrh na Zámeckém
návrší v Litomyšli
Telč
1. 1. 2020 – Novoroční setkání a ohňostroj
16.30 hod., náměstí Zachariáše z Hradce. Společný novoroční přípitek představitelů města s občany a novoroční ohňostroj, Žesťový kvintet Hynka Vohosky

Více informací o nás, našich aktivitách, členství
najdete na webových stránkách www.matami.cz
nebo FB: www.facebook.com/RCMaTami

Českomoravské pomezí
Litomyšl
5. Svatební veletrh – 18.–19. 1. 2020,
10.00–17. 00. Koná se na Zámeckém návrší a v Evropském školicím centru. Vstup zdarma.
Fenomén Igráček – Regionální muzeum v Litomyšli do 1. 3. 2020, Út–Pá: 9–12 a 13–17, So–Ne:
9–17. Výstava prezentuje historii i současnost legendární plastové figurky, která nás provází dětstvím
už od roku 1976, kdy byla stvořena první postavička
zedníka.
Festival deskových her – Lidový dům, 18. 1. 2020,
13.00–19. 00. Pro děti i dospělé, zahrát si může celá
rodina. Přijďte si vyzkoušet a zahrát nové i již známé
hry. Vstupné: 30 Kč.
Moravská Třebová
Sexem ke štěstí – divadelní komedie, 14. 1., 19.00,
kinosál muzea, vstupné: 350 Kč. Hrají Vladimír Kratina, Martina Hudečková a další. Předprodej on-line
1. 1. 2020, na místě od 6. 1.
Perla Ples Města Moravská Třebová – 11. 1., 20.00,
dvorana muzea, vstupné: 350 Kč. Předtančení, taneční orchestr TIMBRE MUSIC – hudební doprovod
Star Dance, The Dozing Brothers TIMBRE MUSIC
band, Barmanská ohnivá show. Předprodej on-line
1. 1. 2020, na místě od 6. 1.
One Knor Show – Stand-up comedy celovečerní
představení jednoho Knora. 30. 1. 2020, 19.00, dvorana muzea, vstupné: 250 Kč. Předprodej on-line
1. 1. 2020, na místě od 6. 1.
Polička
do 12. 1. 2020 – Vánoce a tradiční pokrmy – výstava o nejpříjemnějších věcech každého roku –
o Vánocích a o jídle. Uvidíte prostřené stoly a porovnáte, co se na nich (a pod nimi) objevovalo v době
vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes. Centrum
Bohuslava Martinů – třída B. Martinů

Třeboň
Do 9. 2. 2020 – Humor je vážná věc
Středa – neděle 10.00–16.00 – výstava kreslených vtipů, ilustrací Jaroslava Kerlese v Domě Štěpánka Netolického.

5. 1. 2020 – Novoroční koncert – Jaroslav Svěcený & Virtuosi Pragenses. Velký sál Tylova domu
v Poličce od 19.00 hod.
11. 1. 2020 – XVI. ročník mezinárodního turnaje
v mariáši a V. ročník memoriálu Jaroslava Sokola. Prezentace 15.00, start 16.00. Divadelní klub
Polička
Vysoké Mýto
Novoroční ohňostroj – 1. ledna / náměstí Přemysla Otakara II., www.vysoke-myto.cz.
Roman Lomtadze / Drum Empire – 16. ledna,
19.00 h/ M-klub Vysoké Mýto, www.mklub.cz. Roman Lomtadze vyrazí na sólové turné s názvem
Drum Empire po USA a Europě. 16. 1. 2020 zavítá
také do Vysokého Mýta – M-klubu.
Svitavy
Tříkrálový průvod – 5. 1. v 16.30, náměstí Míru.
Vítání králů u stromečku na náměstí Míru, putování za hvězdou do kostela svatého Josefa.
Divadlo Petra Bezruče (Ostrava) – 16. 1. v 19.00,
Fabrika. Alois Mrštík, Vilém Mrštík: Maryša. Klasika z nejklasičtějších u Bezručů. My víme, co je
pro tebe dobré, dcero naše. / Cesta z nesvobody? /
Uvařit kávu. / hodně hořkou / Děvčico nešťastná,
tys ho otrávila? www.bezruci.cz. Délka představení:
140 minut (včetně přestávky). Vstupné: 400 Kč.
Večer na téma architektura – Svitavy a jejich budoucnost – 23. 1. v 18.30, Tyjátr. Poslední večer na
téma architektura se zaměří na hledání východisek
pro další rozvoj architektury a urbanismu v našem
městě. Hosty budou architekti Petr Stolín (svitavský rodák a držitel České ceny za architekturu 2019,
autor rekonstrukce Kavárny v Parku) a Osamu Okamura (děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci). Pořádá občanská iniciativa
Svitavy 2040. Vstupné dobrovolné.

Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

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.
•
Prodej rodinného domu 5+1 v Poličce, Ladova ulice, garáž, balkon, dobrý stav, k okamžitému
nastěhování. Další informace na tel. 777 112 174.
•
Sběratel vykoupí do soukromého muzea
vojenské věci z 1. a 2. světové války. Platba v hotovosti. Email: militaria1945@seznam.cz. Mobil:
731 307 032.

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

Program Centra Bohuslava Martinů
Vernisáž:
Retrogaming
– interaktivní výstava zachycující historii osobních počítačů
a PC her od počátků do poloviny
90. let 20. století
25. 1. – 26. 4. 2020, výstavní sály centra
Na počátku roku 2020 se můžete těšit na úspěšnou putovní výstavu Retrogaming vypůjčenou
z Regionálního muzea v Litomyšli. Uvidíte počítačové hry, domácí počítače a konzole z 80. let. Zavzpomínáte na hry a budete moci posoudit, jak moc
se proměnila počítačová technika i grafika. Seznámíte se rovněž s herními hity, s dobovými herními
časopisy a problematikou pirátství. Dozvíte se plno
technických informací i zajímavosti. Co ale nemůže chybět, je pořádné „pařanské doupě“ – herna
s historickými počítači, herním automatem i s moderními PC s emulátory, kde si vyzkoušíte retrohry
(například Prince of Persia, Pac-Man, Dynablaster
a jiné). Vernisáž se koná v sobotu 25. ledna 2020 od 14.00 hodin.

Svatí se před zimou přestěhovali
Sochy svatých z poličského mariánského sloupu
už mají svou stálou expozici. Důstojným místem
pro vrcholná umělecká díla se stalo nové hradní
lapidárium.
Před šesti lety kvůli opravě morového sloupu
byly jeho nejpoškozenější sochy přestěhované na
hrad Svojanov. Odborníci v mezičase památku
včetně soch zrestaurovali. Podle svatých mistra
Pacáka také zhotovili dokonalé repliky. Ty umístili
na barokní monument poličského náměstí.

Kde skončily původní sochy? „Vytipovali jsme
vhodný prostor pro umístění soch, ale musel nejprve projít rekonstrukcí,“ uvedl kastelán hradu
Svojanov Miloš Dempír. Oprava části bývalých koníren byla dokončená v roce 2019. Vznikl velký sál
se zděnými sokly.
Odborníci v čele s restaurátorem Petrem Gláserem, pod jehož vedením proběhl nejen průzkum
celého mariánského sloupu, jednotlivých soch, ale
také jejich restaurování a v neposlední řadě i zhotovení kopií, svaté přemístili. Cesta z provizorního
přístřešku u bývalého poplužního dvora hradu nebyla dlouhá, přesto zabrala několik hodin.
Jako první se na cestu vydal sv. Karel Boromejský, poté sv. Vít, sv. Šebestián a nakonec sv. Václav.
Unikátnímu stěhování do prostor, kde rozhodoval
každý centimetr, pomohl speciální jeřáb. „Stěhováci“ si tak snadno poradili nejen s několikatunovými obry, ale i s klenutými prostorami bývalých
koníren.
Na Svojanově si nové lapidárium s pískovcovým
osazenstvem budou moci výletníci prohlédnout
v nové návštěvnické sezoně. V Poličce se na tato
vrcholná umělecká díla lidé dívají do hodně velké výšky a nemohou si je prohlédnout do detailů.
Podle svojanovského kastelána v netypické galerii
jim budou moci pohledět takřka z očí do očí. Lapidárium bude doplněné rovněž informacemi o mariánském sloupu, dozvědí se jak o jeho vzniku, tak
i o době jeho restaurování.
Hrad v roce 2019 zdolal další vrchol
Někdejší královské sídlo nad městysem je vyhledávaným cílem turistů. O tom není pochyb.
Před lety média psala, že kastelán Miloš Dempír
sní o šedesáti tisících návštěvníků. Tuto hranici
památka zdolala už v roce 2018. V roce 2019 však
byla opět překonaná. Cestu na hrad našlo rekordních 83.474 výletníků!
Hrad Svojanov se zviditelňuje nejen v novinách,
ale i v rádiích a televizích. Na památku díky informovanosti míří stále víc turistů. Láká je hrad
samotný, ale také kulturní akce na nádvoří a zajímavé výstavy v nové galerii. Silné bylo léto, ale
i podzim. „V září a říjnu byla velmi vyhledávaná
výstava replik českých korunovačních klenotů.
Navíc přivedla další tisíce návštěvníků na prohlídku hradu,“ vysvětlil Miloš Dempír.
Všem příznivcům hradu Svojanov, milovníkům
historie i ostatním věrným návštěvníkům děkujeme za přízeň. Zachovejte nám ji i do dalších let.
Všem přejeme šťastný a úspěšný rok 2020.
Květa Korbářová, PR
Hrad Svojanov
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Tomáš Duchek – Středověk v nás – concept art
– představeny budou práce jednoho z výtvarníků
Kingdom Come
25. 1. – 26. 4. 2020, výstavní sály centra
Tomáš Duchek začal svoji kariéru v oboru digitální malby jako concept artist (návrhář) ve firmě
Warhorse v Praze v roce 2013, kde se podílel na
vizualizaci prostředí a charakterů ve hře KingdomCome: Deliverance. Tento projekt zásadně ovlivnil
jeho pozdější vlastní tvorbu. V současné době se
živí jako nezávislý ilustrátor a vyučuje digitální
malbu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni.
Kingdom Come: Deliverance je počítačová hra
zaměřená na realismus a zprostředkování středověkého způsobu života. Hráči mají možnost prožít
příběh mladého kováře, jehož život se od základu
změní poté, co jsou jeho rodiče zavražděni při nájezdu na jeho rodné město. Na výstavě si budete
moci vyzkoušet tíhu kroužkové košile či zbroje a vyfotit se ve fotokoutku s pozadím se středověkými
bojovníky.
Vernisáž se koná v sobotu 25. ledna 2020
od 14.00 hodin za přítomnosti autora.
Výstavy:
Vánoce a tradiční pokrmy
– výstava o nejpříjemnějších věcech každého
roku – o Vánocích a o jídle.
23. listopadu 2019 – 12. ledna 2020, třída
B. Martinů
Vánoce jsou prastaré svátky – křesťanské i pohanské. O zimním slunovratu se lidé těšili na prodlužující se dny a snažili se zajistit zdar nového hospodářského roku – úrody – jídla. Každá slavnost je
proto spojena se štědrou hostinou.
Tak jako v jiných oblastech Čech, i v Poličce a okolí se na Štědrý den jedlo „devatero pokrmů“. Co
mezi ně patřilo, se dozvídáme z časopisu Jitřenka
(1894). Mělo v nich být, co dal les, pole i sad. A tak
se pekla například „nadivajna“ s houbami, vařil se
hrách, čočka, kroupy, zelí, řepa, „muzika“ atd. atd.
Štědrodenní večeře měla rodinu nejen nasytit, ale
každý pokrm také něco symbolizoval. Část večeře
nakonec dostal i dobytek, drůbež a stromy, ale i duchové zemřelých.
Na výstavě ve třídě B. Martinů uvidíte prostřené stoly a porovnáte, co se na nich (a pod nimi)
objevovalo v době vlády Karla IV., co v 19. století
a co dnes. Poznáte dobové mlsy – křížaly, které
děti dostávaly často v podobě panáčků z mikulášských trhů. Seznámíte se se zvykoslovnými předměty „svět“ nebo „třesolka“, které se stavěly z jablek, sušených švestek, krušpánku, nabobtnalého
hrachu, pečiva apod.
Vánoční a novoroční období bylo pro naše předky časem zklidnění a návštěv.

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

V hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků
12. 10. 2019 – 5. 1. 2020, výstavní sály centra
V roce 2019 slavili poličští ochotníci výročí
200 let od založení jejich spolku a po celý rok měli
připravený zajímavý program. Vrcholem oslav
může být pro někoho gymnaziální „Pepíček“, kočovná divadla, říjnový Švanda či prosincoví Starci na chmelu. Další ale za onen pomyslný vrchol
mohou považovat podzimní výstavu. Ta mapuje
rozmanitou historii ochotnického spolku a divadelnictví v Poličce.
Poznejte začátky i současnost jejich činnosti,
časy dobré i zlé na pozadí českých dějin. K vidění
je původní opona z roku 1869 zachycující podobu
Poličky před velkým požárem roku 1845, množství kulis, rekvizit, plakátů i fotografií. Prohlédnete si zdobné kostýmy ze slavné hry Anežka či
pestrobarevné ze Sna noci svatojánské.
A nebude to samozřejmě jen o koukání! Vyzkoušíte si různé divadelní kostýmy, zahrajete loutkové
divadlo, předvedete svůj talent ve stínovém divadle nebo si vyrobíte prstovou loutku.
Oslavte společně s ochotníky 200leté výročí jejich působení!
Spolek Náš Martinů
Koncert pro housle
a klavír
Ivan Ženatý – housle,
Martin Kasík – klavír
Představovat houslistu Ivana
Ženatého a klavíristu Martina Kasíka, stejně jako zmiňovat jejich virtuozitu
a úspěchy, které dlouhodobě sklízejí na domácí
i mezinárodní hudební scéně, není v Poličce zcela jistě zapotřebí, neboť zde v nedávné minulosti již několikrát vystoupili a pokaždé se setkali
s velkým zájmem a nadšením hudbymilovné veřejnosti. Nezbývá než vyjádřit radost nad tím, že
se oba umělci do oblíbeného města znovu vrací,
a to s programem sestaveným ze skladeb Jiřího
Gemrota, Antonína Dvořáka, Josefa Bohuslava
Foerstera a Bohuslava Martinů, aby potěšili své
příznivce a nabídli jim další velkolepý zážitek.
Koncert se koná ve čtvrtek 30. ledna od
18.00 hod. v hudebním sále centra. Vstupné: 90 Kč. Pořádá Spolek Náš Martinů.

Kulturní
kam dnes? kalendář
v poličce… leden 2020

5. 1.
6. 1.
8. 1.
11. 1.
13. 1.
14. 1.
15. 1.

17. 1.
22. 1.
23. 1.
24. 1.
25. 1.
27. 1.
28. 1.
29. 1.
30. 1.
31. 1.
1. 2.
7. 2.

Čas
19:00
18:00
14:00
19:00
9:00
19:00
17:30
14:00
18:00
19:00
19:00
13:30
15:30
16:00
19:00
20:00
19:00
16:30
14:00
19:00
18:00
20:00
18:00
19:00

Název akce – popis
Místo konání
Novoroční koncert
Velký sál Tylova domu
Zakleté pírko
KINO Tylův dům
Kavárnička – Co na srdci, to na jazyku.
DPS Penzion Polička
Star Wars: Vzestup Skywalkera
KINO Tylův dům
Živý betlém zahájí tříkrálovou sbírku
Palackého náměstí
Šťastný nový rok
KINO Tylův dům
Romulus, Remus a jiné příběhy – historická přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Palackého náměstí
Trénování paměti
DPS Penzion Polička
Hlubinné příčiny poškození organismu
Divadelní Klub
Amundsen
KINO Tylův dům
88. Studentský ples Gymnázia Polička
Velký sál Tylova domu
Šikovné ručičky
DPS Penzion Polička
Potravinové alergie – svépomocná skupina
MaTami
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
MaTami
Dirty Way NEED to HEAR mini-tour
Divadelní Klub
Markant 40
Divadelní Klub
Můj příběh
KINO Tylův dům
Kurz tvůrčího psaní – Jak prožívají nový rok vaše literární postavy?		
Narozeninové zpívání
DPS Penzion Polička
Cats
KINO Tylův dům
Koncert pro housle a klavír
Centrum Bohuslava Martinů
Jazzové setkání – JazzPilgrim
Divadelní Klub
Setkání táborníků z Damašku
Divadelní Klub
Slovácko sa nesúdí
Velký sál Tylova domu

Název akce – popis
23. 11. – 12. 1. Vánoce a tradiční pokrmy – výstava o nejpříjemnějších věcech každého roku
18. 12 – 31. 1. Cestovní kancelář Sluníčko – Školní galerie, výstava výtvarných prací
žáků 3. B Masarykovy ZŠ
25. 1. – 26. 4. Retrogaming
25. 1. – 26. 4. Tomáš Duchek – Středověk v nás – concept art

Pořadatel akce
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Oblastní charita Polička
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Ekocentrum Skřítek
Tylův dům
Gymnázium Polička
DPS Penzion Polička
MaTami
MaTami
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Městská knihovna Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
Spolek NÁŠ MARTINŮ
Divadelní spolek Tyl
Pionýr Polička
Tylův dům

Místo konání
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna Polička

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
Městská knihovna Polička

Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů

Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie

Polička se stala součástí Historického atlasu měst

#

Milovníci historie, kartografie a především
královského věnného města Poličky se dočkali
dalšího vydavatelského klenotu. Edice Historického ústavu Akademie věd, Historický atlas
měst České republiky, který mapuje vývoj osídlení měst reprezentativním souborem publikací,
se ve svém třicátém svazku věnuje právě Poličce.
„Historický atlas měst České republiky přináší reprodukce starých map, plánů a vyobrazení, opatřené komentáři a historickým úvodem,“
uvádí historik muzea PhDr. David Junek.
„Projekt Historický atlas měst České republiky
je od poloviny devadesátých let součástí celoevropského projektu historických atlasů měst,

jenž poskytuje srovnávací studium měst v mezinárodním měřítku. Podobně jako historické
atlasy měst Rakouska, Polska, Německa, Itálie,
Holandska, Švýcarska, Francie, Velké Británie,
Irska a skandinávských zemí, umožňuje porovnat vývojové trendy městského osídlení ve
střední a západní Evropě s využitím historicko
geografických a kartografických metod,“ dodává.
Třicátý Historický atlas měst České republiky
budou mít lidé šanci zakoupit již na slavnostním
křtu za tři sta korun. Na publikaci spolupracoval odborný kolektiv Městského muzea a galerie
Polička.

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

Hlubinné příčiny
nemocí

Zveme Vás do Kraje Smetany a Martinů

Na středu 15. ledna v 18 hodin v Divadelním klubu v Poličce připravuje Ekocentrum
Skřítek pro širokou veřejnost
přednášku Hlubinné příčiny
nemocí pod vedením zkušené
léčitelky a šamanky Lary Kucher.
Mnoho lidí, když onemocní, se ptá, proč zrovna já a proč se mi přihodilo zrovna tohle, případně proč tato nemoc?
Příčiny nemocí jsou jak vnější, tak vnitřní. Ty
vnitřní jsou většinou prvotní příčinou, teprve
později se vnitřní problémy projeví na fyzickém
těle. Podívejme se kolem sebe, kdo a co nás obklopuje, s kým přicházíme do styku, jaká slova
slyšíme, na co reagujeme vědomě a na co podvědomě. Jaké je naše nejčastější prostředí? Můžeme zjistit, že svět kolem nás je na všech úrovních
opravdu pestrý a proměnlivý a kvalita naší existence je následkem interakce mezi všemi účastněnými úrovněmi. Říká se: „Uzdravte svou duši,
uzdravíte své tělo.“ Cílem není, abyste se trápili
a něco si vyčítali, ale přes poznání potlačovaného problému zkusili najít cestu ze svých trápení
ven.
Jak se v tom všem zorientovat bude obsahem
přednášky.
Někdo to nazývá psychosomatikou, pro někoho to jsou duchovní příčiny nemocí. Je jedno,
jakou tomu dáme nálepku, důležité je v sobě
najít odpověď. Je to něco jako nabídka možných
příčin a jen my sami můžeme v sobě objevit tu
naši a přijde takové to AHA. Pak můžeme udělat změny a pak už nemoc nemusí být naší skutečností. V některých případech nás sice nemoc
bude provázet, ale jejím přijetím a pochopením
se nám velice uleví.
Lara Kucher původně vystudovala Státní univerzitu v Charkově, obor filologie, později praktické psychologie a přes řadu absolvovaných seminářů a kurzů v oblasti alternativní medicíny
se dostala po téměř 30 letech praxe na současnou
úroveň znalostí o zdraví a životě člověka. Žije
v Jablonci n. Nisou, praxi pro klienty má v Praze,
v Mělníku i v Liberci. Mimo jiné vychází i z učení
známé vědkyně L. G. Puchko, která formulovala
nový přístup k zachování a obnově lidského zdraví a je zakladatelkou metody sebepoznání, autodiagnostiky a uzdravení člověka, která se nazývá
„vícerozměrná medicína“.
Pro zájemce o individuální konzultaci u Lary
Kucher je vyhrazena středa 15. 1. přes celý den
v prostorách Zátiší pod lípou v Pomezí. Případní zájemci se mohou hlásit na objednání na tel.
731 563 819 (Eva Janečková).
Vstupné na přednášku 80 Kč.
Za Ekocentrum Skřítek
srdečně zve
Ing. Eva Janečková

Borová
19. 1. 2020 – „Cestou necestou
s Radkem Jarošem – korunou
Himálaje“ od 16 hod. v místní sokolovně
1. 2. 2019 od 20 hod. v místní sokolovně – Hasičský ples.
Bystré
25. 1. 2020 – Hasičský ples od 20 hodin v Sokolovně Bystré. K tanci a poslechu hraje skupina Prorock.
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Dolní Újezd
11. 1. 2020 – Tříkrálový farní ples, hraje Combo 2,
taneční vystoupení, sokolovna Dolní Újezd, začátek
20.00 hodin, vstupné 90 Kč.
18. 1. 2020 – Sokolský ples, hraje Arzekt, hosté
Eliška a Pavlína Rejmanovy, sokolovna Dolní Újezd,
začátek 19.30 hodin, slosovatelná vstupenka 100 Kč.
Litomyšl
Do 1. 3. 2020 – Fenomén Igráček. Regionální
muzeum v Litomyšli. Výstava prezentuje historii
i současnost legendární plastové figurky, která nás
provází dětstvím už od roku 1976, kdy byla stvořena první postavička zedníka. Návštěvníci se mohou
těšit na velkou hernu i na figurku vyrobenou městu
Litomyšli na míru.
18. 1. 2020 – Festival deskových her, 13.00-19.00,
Lidový dům, Litomyšl. Pro děti i dospělé, zahrát si
může celá rodina. Přijďte si vyzkoušet a zahrát nové
i již známé hry. Občerstvení zajištěno. Vstupné:
30 Kč.
18.–19. 1. 2020 – 5. Svatební veletrh, 10.00-17.00,
Litomyšl. Koná se na Zámeckém návrší a v Evropském školicím centru. Vstup zdarma.
26. 1. 2020 – Velký dětský karneval, 14.30, Zámecký pivovar, Litomyšl. 8. ročník oblíbeného dětského karnevalu. Zábavné odpoledne v maskách
plné soutěží a her. K dispozici bude hrací koutek

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

1. 1.
4.–5. 1.
11.–12. 1.

MUDr. Nováková Lenka, Dolní
Sloupnice 188, 465 549 236
MUDr. Oliva Vladimír, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Sejkorová Jitka, Polička,
Husova 25, 606 202 501

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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a malování na obličej. Chybět nebude samozřejmě
ani tradičně bohatá tombola. Vstupné: 80 Kč na osobu, děti do 2 let zdarma.
Lubná
4. 1. 2020 – Skalka Lubná – 20.00 hodin – ples
SDH, hraje ABC Boskovice
11. 1. 2020 – Skalka Lubná – 14.00 hodin – dětský
karneval s klaunem Hopsalínem na téma Hurá na
Karneval!
18. 1. 2020 – Skalka Lubná – 20.00 hodin – ples
KDU-ČSL, hraje COMBO 2 z Litomyšle, myslivecká
kuchyně
25. 1. 2020 – Skalka Lubná – 20.00 hodin – ples
TJ Sebranice, hraje Rytmik Jedlová
Polička
do 12. 1. 2020 – Vánoce a tradiční pokrmy – Centrum Bohuslava Martinů – třída B. Martinů
5. 1. 2020 – Novoroční koncert – Jaroslav Svěcený & Virtuosi Pragenses. Velký sál Tylova domu
v Poličce od 19.00 hod.
11. 1. 2020 – XVI. ročník mezinárodního turnaje
v mariáši a V. Ročník memoriálu Jaroslava Sokola.
Prezentace 15.00, start 16.00. Divadelní klub Polička
Sebranice
10. 1. 2020 – Farní ples – od 20 hod. na sále kulturního domu v Sebranicích
12. 1. 2020 – Pohádka Sněhová vločka – od 15 hod.
na sále kulturního domu. Vstupné dobrovolné.
18. 1. 2020 – Dětský ples – od 16 hod. na sále kulturního domu
Svojanov
1. lednový týden – Tříkrálová sbírka

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
Drátovaná kočka
Dílna černého drátování pro
dospělé
Termín: pátek 24. 1. a úterý 28. 1. 2020
Čas:
oba dny 16.00–19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
400 Kč
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 10. 1. 2020
S sebou: pokud máte, tak pracovní kožené
rukavice
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Keramická lampa
Keramická dílna pro studenty
a dospělé. Výroba keramické stolní
lampy
Termín: pátky 24. 1., 21. 2., 13. 3. 2020
Čas:
16.00–18.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
Lektorka: Alena Hejduková
Přihlášky: 20. 1. 2020
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Spaní na Mozaice
Tvoření pro děti ze ZK Pletky
s opletky
Termín: čtvrtek 30. 1. – pátek 31. 1. 2020
Čas:
od 18.00 hod. do pátku 16.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč (cena a jídlo a pitný režim)
Lektorka: Zdeňka Švecová
Přihlášky: do 14. 1. 2020
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Jarní prázdniny 10.–16. 2. 2019
Letní tábory a zájezd pro dospělé
Připravujeme program pro děti na
jarní prázdniny a letní prázniny.
Sledujte naše webové stránky www.
mozaika-policka.cz.
Více informací v únorovém vydání.

Hejbni kostrou
Jumping, plavání a hry v bazénu
Termín: středa 12. 2. 2020
Čas:
9.00–15.00 hod.
Místo:
gymnastický sál Gymnázia
Cena:
250 Kč
Lektorka: Blanka Faltýnková
Přihlášky: do 24. 1. 2020
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352
Ples svč mozaika
Ples na horách. Pořádá Spolek přátel
SVČ Mozaika Polička
Termín: pátek 28. 2. 2020
Čas:
od 20.00 hod.
Místo:
Společenský dům Jordán
Cena:
190 Kč / předprodej vstupenek
v SVČ Mozaika od 6. 1. 2020
Hraje:
skupina MIX Sebranice
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
Hurá na kolo – připravujeme
Dvoudenní cyklotoulky po Vysočině
na kolech. Vyrážíme od SVČ Mozaika – Pustá Rybná – Rybenské Perníčky – Karlštejn – Milovy – Křižánky – Lucký vrch (trasa bude ještě
upřesněna). Přespíme na Hájence
Damašek, spacáky budou převezeny
automobilem. V případě deštivého
počasí je připraven náhradní program. Informace obdržíte emailem
týden před akcí.
Termín: pátek 15. 5. – neděle 17. 5. 2020
Čas:
17.00 hod. u SVČ Mozaika Polička
S sebou: spacák, karimatka, hygienické
potřeby, sportovní oblečení, láhev
s pitím, cyklo – helmu, cyklo – rukavice, vhodná obuv na kolo
Příjezd: neděle 17. 5. 2020 okolo 17.00 hod.
k SVČ Mozaika Polička
Lektorka: Alena Hejduková, Dis
Přihlášky: do 30. 4. 2020
Info:
Alena Hejduková, tel.: 461 725 352
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Divadelní klub
24. 01. 2020 19:00
Dirty Way NEED to HEAR mini-tour
Skupina DIRTY WAY se po koncerty nabitém létě vrací do svého regionu, aby se
připomněla všem bývalým i novým posluchačům. Čeká vás akustický večer, který pokaždé zpestří jeden speciální host. V Poličce
to bude Hanz Šundis. Mediálním partnerem mini-tour je hudební server NEED TO
HEAR.
25. 01. 2020 20:00
Markant 40
Přijďte oslavit 40 narozeniny legendární hudební skupiny MARKANT.
Vstupné: 100 Kč
31. 01. 2020 20:00
Jazzové setkání – JazzPilgrim
Čtyři muži a dvě ženy z Pelhřimova mající
rádi jazz.
Vstupné: 150 Kč/100 Kč
1. 2. 2020 18:00
Setkání táborníků z Damašku
Setkání vedoucích a táborníků spojené s otevřením přihlášek na tábor 2020.
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Městská knihovna
Úterý 14. ledna – na _Půdě
knihovny od 17.30 hod.
Romulus, Remus a jiné příběhy – historická přednáška
Dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Na počátku každého velkého založení tradičně stojí dva bratři – plaváčci. Ne
každé sirotky však odchová vlčice. Zpravidla však
ten silnější zabije toho slabšího…
Úterý 28. ledna – na _Půdě knihovny od
16.30 hod.
Tvůrčí psaní – Jak prožívají nový rok vaše literární postavy?
Co všechno o nich víte? O čem tajně sní? Co je
trápí? Objevte inspiraci pro vaši tvorbu v dalším
kurzu tvůrčího psaní, který povede Alena Vorlíčková, copywriterka, autorka pohádek pro děti
a lektorka story tellingových dílen.
Cestovní kancelář Sluníčko
– Školní galerie – výstava výtvarných prací žáků
3. B Masarykovy ZŠ
Výtvarné práce žáků 3. B, které vznikly na základě výletů a toulek po Poličce a jejím okolí s Ces-

tovní kanceláří Sluníčko, budou k vidění v prvním
patře knihovny u dětského oddělení do 31. ledna 2020.
Každé úterý – na _Půdě knihovny od 9.30 hod.
Knihomolík – čtenářský klubík pro rodiny
s dětmi. Čtenářský klubík, hravé dopoledne mezi
knihami, pohádkami a kouzelnými pohádkovými
bytostmi. Pro děti od 3 let.

Nová kniha
o Bystrém
Pro obyvatele města rodem z Bystrého a možná
i pro ostatní obyvatele okolí Poličky je určeno těchto
pár řádků. Koncem roku 2019 byla v Bystrém u příležitosti 670. výročí první písemné zmínky o obci
vydána kniha s názvem b 670/Bystré 1349-2019. Letopočet 1349 je rokem, ze kterého pochází první zná-

Otevírací doba na _Půdě
(zkušební provoz)
Každé pondělí
13.30–18.00
Každý čtvrtek
13.30–18.00
Každá neděle
14.00–18.00
Během otevíracích hodin je _Půda přístupná
komukoliv se zájmem o roboty a IT, přijďte se podívat.
V současné době probíhá dokončování projektu
a zkušební provoz, slavnostní otevření _Půdy proběhne 29. 2. 2020.
https://puda.knihovna.policka.org

má písemná zmínka o Bystrém. Knihu napsal Jaroslav Jan Gloser, mj. autor knihy Polička, městem
krok za krokem. Kniha se zabývá méně známými či
neznámými příběhy, místy a zejména obyvateli města. Kniha je doplněna řadou, v několika případech
unikátních, fotografií a ukázkami z literárních děl.
V Poličce knihu prodává knihkupec Martin Dolejš,
v Bystrém Informační centrum.
Jana Vlčková

Vážení čtenáři, milí příznivci Základní
umělecké školy Bohuslava Martinů Polička,
jménem všech zaměstnanců i žáků naší školy
bych Vám touto cestou ráda poděkovala za
stálou přízeň a v roce 2020 Vám popřála to
nejlepší a především pevné zdraví.
Za kolektiv ZUŠ Bohuslava Martinů Polička,
MgA. G. Vraspírová Vorbová, ředitelka školy

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Vzpomínáme
Dne 3. 12. 2019 uplynuly
dva roky co tragicky zahynul
ve věku 21 let náš milovaný
syn Jindřich Brázda.
Vzpomíná zarmoucená
rodina.
Dne 1. ledna vzpomínáme
1. výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček pan Zdeněk Hejduk. Vzpomíná celá
rodina Hejdukova.
Je to již 10 let co nás navždy
opustil 10. 1. 2010 bratr Vojtěch Konečný

Galerie Kabinet Chaos
Galerie Kabinet Chaos děkuje svým umělcům,
návštěvníkům, dobrovolníkům a všem, co jim
není lhostejné kulturní povědomí v naší zemi, kultura jako součást všeobecného vzdělání a jako liána, se kterou můžeme růst a směřovat k výšinám
nebe a rozšířeného duchovního vědomí. Jako inspirace pro život a velká radost, duchovní potrava,
protože nejen chlebem je člověk živ. Tak se na Vás
budeme těšit i v novém roce 2020, kdy náš program od konce března bude opět pokračovat. Do té
doby můžete navštívit výstavu Sousedé sobě 2019,
s názvem Rezonance svobody!
PS: Plánujeme výstavy např. Mileny Dopitové,
Jiřího Kovandy, na letní symposium Chaos Start
2020, které se bude odehrávat na vzrušující hranici performance a divadla. Opět budou akce a kreativní dílny pro veřejnost a děti.
Těšíme se na setkání s Vámi v alternativním prostoru CHAOSBOX. Za pořádající Spolek Planeta
Chaos Veronika Šrek Bromová, předsedkyně a organizátorka celoročního výstavního programu ga-

lerie. Za podporu našeho celoročního výstavního
programu děkujeme MKČR, městu Polička, Agosto Foundation a soukromým sponzorům. Najdete
nás na adrese Střítež 68, Polička, 57201. Jsme
4 km od Poličky a 14 km od Litomyšle. Otevřeno
v den vernisáží, v neděli 13–18 hod., nebo po domluvě. Kontakt 602 315 215, verbrom@gmail.com.
Aktuální program sledujte na FB na stránkách Galerie Kabinet Chaos, nebo na Artmapě, či našem
webu: http.//www.planeta-chaos.cz

a 30. 7. 2010 tatínek Vojtěch Konečný. Kdo jste je
znali a měli rádi, věnujte jim
tichou vzpomínku.
Dana, Josef a Božena

Dne 11. 1. uplyne 5 let, co
nás navždy opustila naše
milovaná maminka, babička,
prababička Vlasta Přiklopilová. Stále zůstáváš v našich
srdcích…
syn Libor s rodinou
Dne 27. 1. 2020 si připomeneme třetí smutné výročí
úmrtí naší milované maminky, paní Marty Chmelové.
Kdo jste ji znali a měli ji rádi,
uctěte ji tichou vzpomínkou.
S bolestí v srdcích
manžel Miroslav a synové
Milan a Miroslav s rodinou.
Těžko se s Tebou loučilo,
těžko je bez Tebe žít. Láska
však smrtí nekončí, v srdcích
Tě stále budeme mít.
Dne 21. 1. uplyne rok, kdy
nás navždy opustila paní
Alena Muziková. S láskou
a úctou vzpomíná
dcera Alena a syn Karel
s rodinami.
V měsíci lednu by oslavila své 95. narozeniny paní
Svatava Hejzlarová. V tomto
měsíci si také připomeneme
osmé výročí jejího úmrtí.

V srpnu 2020 vzpomeneme
nedožitých 97. narozenin jejího manžela pana Bohuslava
Hejzlara. Od jeho smrti uplnyne v červenci 11 let. Nezapomeneme.
Dcera Zdena s manželem
a vnučkou
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ZŠ Na Lukách vítězí v minikopané
Náš školní tým se probojoval přes oblastní a okresní kolo do kola krajského. V oblastním kole konaném
3. října v naší tělocvičně jsme vyhráli všechny zápasy
a vcelku hladce postoupili do kola okresního. V něm
nás čekali následující soupeři: ZŠ Městečko Trnávka,
ZŠ Felberova Svitavy, ZŠ Palackého M. Třebová a ZŠ
Lubná-Sebranice.
Ve středu 9. 10. 2019 jsme ráno odjeli do Svitav
na okresní kolo v minikopané, které se konalo na
hřišti kousek za Kauflandem. Ve Svitavách se sešlo

celkem 5 týmů. První zápas, který skončil remízou,
začal v 8:35. Remíza se dala očekávat, neboť jsme
věděli, že nás čeká silný soupeř ze ZŠ Felberova. Dalším protihráčem byl tým z Moravské Třebové, který
jsme porazili. Vítězství nás velmi posílilo do dalšího zápasu se ZŠ Lubná-Sebranice. S tímto týmem
jsme bohužel remizovali. Poslední zápas jsme odehráli s Městečkem Trnávka, který jsme jednoznačně
vyhráli. Soupeři jsme nedali šanci se prosadit, což
potvrdila naše výhra 8:0. K vítězství celého turnaje

nám pomohl výsledek zápasu ZŠ Lubná-Sebranice
s Městečkem Trnávka, který byl 3:1. Nejúspěšnějšími hráči našeho týmu byli Vojtěch Přiklopil a Tomáš
Hegr. Vítězství nás posunulo do krajského kola, lépe
řečeno na krajskou Olympiádu dětí a mládeže, která se koná 30. 4. 2020 ve Svitavách. Tak nám držte
palce.
Na fotografii stojící zleva: Kryštof Dostál, Jan
Sedlatý, Erik Hejduk, Jaromír Brázda, Karel Němec,
v podřepu zleva: Barbora Otcovská, Jan Král, Vojta
Přiklopil, Tomáš Hegr a ležícím je Daniel Šmíd.
K. Cemen a hráči

přípravné kurzy
k přijímacím
zkouškám
Gymnázium Polička připravuje pro zájemce o studium
přípravné kurzy z matematiky
a z českého jazyka a literatury
k přijímacím zkouškám na střední školy pro školní rok 2020/2021.
Přípravné kurzy pro čtyřletý i osmiletý obor studia se uskuteční vždy ve středu v následujících termínech: 15. 1., 22. 1., 19. 2. a 26. 2.
V rámci každého setkání proběhne 1 lekce matematiky a 1 lekce českého jazyka a literatury, se začátkem ve 14.00 hod.
Ve středu 29. ledna si budou moci zájemci vyzkoušet „přijímačky nanečisto“, jejichž rozbor
proběhne o týden později ve středu 5. února. Bližší informace o přípravných kurzech, přijímačkách
nanečisto a o přijímacím řízení včetně způsobu přihlášení naleznou zájemci na webových stránkách
gymnázia www.gympolicka.cz.
Mgr. Josef Dvořák, ředitel školy

Zprávy z Masarykovy ZŠ
Indiánské čtení
V polovině listopadu se třídy 1. A a 1. B rozloučily s Živou
abecedou projektem Indiánské
učení. Děti se seznámily nejen se
zvyky Indiánů, ale v rámci všech
předmětů procházely různými
úkoly. Prokazovaly bystrost, mrštnost, postřeh
i zručnost. Užily si den plný básniček, říkadel, hádanek, písniček a tanců. Děti potěšila pochvala za
krásné masky.
Slavnost Slabikáře
Žáci prvních tříd 18. listopadu přivítali své patrony z 9. A a 9. C na slavnostním předání klíče
ke Slabikáři. Děti předvedly svým starším kamarádům, jak se naučily číst svá první písmena a slabiky, přednesly pěknou básničku a za odměnu si
vyslechly i pohádku. S každým novým písmenkem
si malí čtenáři otevřou další zajímavé příběhy nejen ve Slabikáři, ale i ve svých knížkách.
Jak se dělá muzika
V pátek 22. listopadu děti ze 3. C v rámci projektového dne besedovaly s bývalým žákem naší školy
Janem Flegrem (FASH FLAGA). Ten děti seznámil
s některými hudebními styly s rytmem a intonací,
s pojmy improvizace, polyfonie, sbor, sólo, duet aj.
Děti se dozvěděly něco o jeho tvorbě, o tom, jak
vzniká píseň, jak vypadá práce ve studiu, co je mix,
mastering, hudební arange a jiné hudební pojmy
z nahrávacího studia. Také se dozvěděly, jak vzniká CD album, jak se natáčí videoklip.
Šachový turnaj
V pondělí 25. listopadu se konalo okresní kolo
družstev v šachu v multikulturním domě Fabrika
ve Svitavách. Naši školu reprezentovalo za 1. stu-

peň družstvo: Stanislav Urban z 5. B, Pavel a Petr
Bouškovi ze 4. C, Michal Kössler ze 4. B. Toto
družstvo se umístilo na 2. místě ze 4 zúčastněných
družstev. Družstvo 2. stupně: Václav Šafář ze 7. A,
Jakub Petrák ze 6. A, Jakub Vraspír ze 6. A a Markéta Dospíšilová ze 6. A obsadilo 6. místo.
Školská futsalová liga
Futsalová liga je určena pro žáky druhého stupně. Výkony z prvního kola do značné míry kopírovaly výsledky z předešlých turnajů v minifotbalu.
Žáci osmých a devátých tříd si zavřeli vrátka do
dalšího postupového kola, když nestačili na ostatní soky z obvodních škol. Mnohem lépe vstoupili
do futsalové ligy žáci šestých a sedmých tříd, když
bez větších problémů postoupili do dalšího kola.
Florbal
Florbal je mezi žáky velmi oblíbený sport, který získává i v Poličce širokou žákovskou základnu.
Všechny čtyři turnaje, které byly uspořádány pro
žáky a žákyně druhého stupně, proběhly ve sportovní hale ZŠ Na Lukách. Do okresního kola se
nám podařilo postoupit v kategorii starších žáků,
kteří si ze Svitav odvezli bronzové medaile.
Vánoční sportovní třída
Každoročně žáci paralelních ročníků 3.–9. tříd
měří své síly ve vybíjené a futsalu. Sportovní akce
přispívá k vánoční atmosféře. V celé akci je zapojena celá třída, bez ohledu na to, jaké má žák sportovní vlohy. Na konec roku 2019 jsme naplánovali
ve škole řadu besed, divadelní představení v Hradci Králové, programy PPP Ústí nad Orlicí, školní
postupová kola mnoha soutěží a vánoční akademii
II. stupně.


har
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4. A se připravila
na Vánoce
Třída 4. A byla dne 26. listopadu v Mozaice na
projektovém dnu Vánoce pro všechny. Vytvářeli
jsme svícen ze skleniček na víno, přání s čajem pro
dobrou náladu a pečený čaj. Po cestě zpět do školy
jsme přání vhodili do poštovní schránky a poslali ho mamince, babičce nebo tatínkovi. Zkrátka
tomu, koho máme rádi a vytváří nám doma tu
pravou vánoční atmosféru. Bylo to pro ně krásné
překvapení. Všem se tam moc líbilo, děkujeme za
pozvání a pomoc při výrobě drobných dárků.
Žáci 4. A ZŠ Na Lukách

Blahopřejeme
Dne 24. 1. 2020 oslaví
80. narozeniny paní Alenka
Sedliská. Do dalších let přejí
pevné zdraví a životní pohodu
manžel Vojtěch a celá
rodina.

Paní Jarka Čižínská oslavila na konci prosince své neuvěřitelné 90. narozeniny. Přejeme jí
k tomuto jubileu všechno nejlepší, hodně sil do
dalších let a hlavně zdraví.
Taneční kroužek Beseda
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Poličská univerzita třetího věku
Hora ruit – čas letí, svět stárne a my s ním, někdy
nezbývá ani čas na užití dne. Ovšem za předpokladu,
že se necháme časem vláčet. Aby tomu tak nebylo,
proto jsme tu my, s naší Poličskou univerzitou třetího věku. A se svou nabídkou se na zájemce obracíme
„včas“ na počátku nového roku, tedy v době poněkud
klidnější a pomalejší, než byla ta předchozí. Spěchat
se má pomalu, zato trpělivě, abychom se dočkali
oněch pomyslných růží. V době, kdy píšeme tyto řádky, už víme o dvou růžičkách a byli bychom rádi, kdybyste nám v novém semestru pomohli vypěstovat
celý velký záhon. Jak? Jednoduše. Přijďte mezi nás.
Ježto jsme v minulém semestru trochu experimentovali, je čas se opět vrátit ke kořenům. V let-

Aby nebyl
nikdo sám

ním semestru šestnáctého ročníku naší „Univerzity“
jsme si pro vás připravili zase „jenom“ dva přednáškové cykly. Dr. David Junek vezme zájemce na pouť
po městských památkách (cyklus „Poličské památky“). Lákavá představa, spojit návštěvu městských
pamětihodností s odborným výkladem a navíc být
na čerstvém vzduchu, uspokojit tak všechny smysly
a protáhnout po zimě zatuhlé klouby. Navíc lektor
cyklu slibuje i návštěvu veřejnosti obvykle nepřístupných míst…
Druhý cyklus „Svět v dobách křížových výprav II“,
dr. Ivany Fridrichové-Sýkorové bohužel takovýto
zážitek nenabízí. Snad za to může lenost, snad skutečnost, že na Předním východě je stále nebezpečno.
Ale teď vážně, v letním semestru bude pokračovat
líčení dějin nebeského království v Jeruzalémě, osu-

Klub zdraví zve

Obligátní, ale pro důchodce již nejdůležitější
Říká se, že nové začátky nebývají lehké. Ale kdo se
přání – pevné zdraví a pohodu v roce 2020.
připraví na různé eventuality, nemusí být překvapen
Pořekadlo říká: „Jsi-li churav, je to z vody, či zaskočen neplánovanými událostmi. Jsme na zaproto rychle do hospody“. Poličští senioři zvolili
čátku roku 2020. Obvykle si v tento čas přejeme, aby
na konci roku 2019 raději pohyb a zúčastnili se
byl úspěšný, klidný a bohatý na události spíše vítané
krajských sportovních her seniorů v Pardubicích. než nechtěné. Není to jen čas, co dělá rok, jsou to lidé,
Za Poličku závodilo 9 seniorů a v konkurenci
s nimiž se potkáváme. Je důležité, aby ta setkání byla
více jak 70 důchodců ze Svitav, Litomyšle a dal- pro nás příjemná. Na lednové setkání, které bude
ších 6 měst si vedli naši velmi zdatně. V 11 dis- 8. ledna 2020 od 18.00 hodin v horní místnosti SVČ
ciplínách získali z celkových 33 medailí 17 pro
Mozaika, si pro vás Roman Uhrin připravil téma
Poličku.
„Informační chaos ve výživě“. Přiznejme si, že nás
V celkovém pořadí jsme obsadili první tři mís- mohou mást protikladná tvrzení, která se tu a tam
ta, kdy paní Zdena Netolická vybojovala zlato
objeví v tisku či na internetu o té či oné potravině
mezi ženami.
či výživovém směru. Roman vás určitě zaujme, a to
Přeji všem stejně úspěšný letošní rok – začne- nejen svými znalostmi z oboru, ale i humorem jemu
me hned 16. ledna ve 14.00 hod. na bowlingu
vlastním. A diskuze na závěr bude také obohacením.
v Poličce.
K tomu patří i nové recepty s ochutnávkou a osvěžení
Další akcí bude 22. ledna ve 14.00 hod. na DPS
ovocným nebo bylinkovým čajem.
Penzion přednáška Besip – společná s Mozaikou.
Jestli patříte k těm, kteří si dávají novoroční předZároveň upozorňuji na počátek února, kdy
sevzetí, možná se vám bude hodit tento citát: „Bojuj
7. 2. ve 14.00 hod. proběhne v Tylově domě naše
se svými neřestmi, udržuj mír se svými bližními
výroční členská schůze.
a dovol, aby každý nový rok z tebe udělal lepšího
Ještě pozvání na 12. února ve 14.00 hod. člověka.“ Benjamin Franklin (americký státník, dido DPS Penzion na povídání s hejtmanem
plomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel)
JUDr. Martinem Netolickým, tentokrát bez politiky na téma „Zakarpatí pohledem Martina
Témata přednášek Klubu zdraví v roce 2020
Netolického“.
• 8. ledna: Informační chaos ve výživě, Roman
Na závěr tradiční info o tom, že dne již v lednu
Uhrin, zakladatel klubů zdraví
přibývá o 1 hodinu a 6 minut a délka dne tak do• 19. února: Pravdy a mýty o překyselení, Jana Kosáhne 9 hodin a 16 minut a pranostika: „V lednu
nečná, lektorka KZ
mráz – těší nás. V lednu voda – věčná škoda“.
Za SČR Polička Petr Lajžner

Vzpomínáme
Čas neléčí bolest a rány,
pouze nás učí žít bez toho,
koho jsme milovali. Dne
27. 1.
si připomeneme
7. smutné výročí úmrtí
mého manžela Zdeňka Poula.
S úctou a láskou
manželka Mária s rodinou.
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dů jeho obyvatel, obránců i dobyvatelů. Ačkoliv se
jedná o pokračování z minulého semestru, je tento
cyklus koncipován jako otevřený i pro zájemce, kteří
neabsolvovali první část. Historie má tu výhodu, že
je vždy zajímavá, ať s ní začnete odkudkoli…
Jinak se nic nemění, cena přednáškového cyklu
zůstává (300 Kč), hodina zahájení se nemění (opět
začínáme o půl druhé), přednášky se konají na obvyklém místě (jídelna DPS „Penzion“), respektive
sraz je na tomto místě, a to vždy v úterý. Pokud vás
naše nabídka pro letní semestr „Univerzity“ oslovila,
můžete si v recepci DPS „Penzion“ vyzvednout přihlášku a program jednotlivých přednáškových cyklů
(od poloviny ledna r. 2020). Začínáme v únoru, takže
hora ruit…
Ivana Fridrichová-Sýkorová, Irena Smolková
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• 11. března: O trávícím traktu vesele i vážně,
Mgr. Gražyna Kelemenová, lektorka Epicentrum
zdraví EDEN
• 8. dubna: Nejsilnější medicína, MUDr. Milan
Moskala
• 13. května: Pět jazyků odpuštění – Jan Libotovský, lektor KZ
• 10. června: Společná procházka okolo Poličky –
při zastaveních MUDr. Miroslava Sílová
• 13. září (neděle): Výlet – Suchdol n. O., Fulnek
a Helfštýn
• 14. října: Téma bude včas oznámeno, Gabriela
Slezáková, zdravotní sestra
• 11. listopadu: Téma bude včas oznámeno
• 9. prosince: Vánoční posezení s písněmi a zdravými dobrotami
Místo a čas konání: Středisko volného času Mozaika, nám. B. Martinů 85, Polička, začátek v 18.00 hod.
Aktuální program Klubu zdraví můžete vyhledat
rovněž na internetových stránkách http://policka.casd.cz/co-nas-ceka nebo na telefonním čísle:
737 820 318
Upozornění: Témata i přednášející se vlivem možných budoucích a dnes zatím neznámých okolností
mohou změnit.
Přeji vám, ať je pro vás rok 2020 rokem, kterým
budete procházet s očima dokořán, jako děti, které
si umí užívat každou chvíli. Buďte radostní, přátelští,
vnímaví, trpěliví. A buďte zdrávi!
Za Klub zdraví Polička Hanka Ščigelová

Z činnosti DPS Penzion
Na podzim byl v DPS Penzion opravdu bohatý
program. Od každého trošku. Například mezi seniory zavítal divadelní spolek Blaženy Horní Poříčí s upravenou veselohrou Petra Tomšů – ZASE
TI TUPITELÉ. Pomocí fotografií a poutavého
vyprávění pana Sobela vyrazili výletníci do Nepálu. Angličtinu si senioři procvičili s dětmi z jazykové školy Zelený domeček. V kavárničce jsme
si povídali o historii brambor a o bramborách ve

výtvarném umění. Společně jsme si popovídali
o zážitcích z bramborových brigádách a na stole
nechyběly pečené brambory. Byly moc dobré.
Jedno odpoledne v jídelně nazdobili senioři vánoční strom a potom si u rozsvíceného stromečku
všichni zazpívali koledy. Na Mikulášské zábavě
mezi seniory přišly děti z MŠ Čtyřlístek s programem plným písniček a básniček. Nechyběl ani
Mikuláš, anděl a čerti. Senioři i děti obdrželi bo-

hatou nadílku. K poslechu i tanci hrál pan Hladík
a P. Hegr a zpívala paní Andrlíková. Zpívalo se,
tančilo a bylo veselo. S vánočním programem plným písniček a básniček přišly mezi seniory i děti
z MŠ Hegerova.
Na závěr vystoupení čekalo seniory překvapení – vánoční cukroví od dětí. Andělské tvoření byl
název výtvarné dílny, kde senioři vyráběli anděly. Každý anděl je jiný a všem to moc sluší. V DPS
„Penzion“ se pořád něco děje. Senioři se během
roku vzdělávají, cvičí, tančí, zpívají, besedují, cestují, malují, tvoří z hlíny, trénují si paměť… Je toho
mnoho, každý si může podle svých zájmů vybrat.
Věříme, že i rok následující bude pro Vás Dům
s pečovatelskou službou „Penzion“ příjemným
místem pro společně strávené chvíle. Těšíme se
na Vás. V roce 2020 Vám všem přejeme hodně
štěstí, dobré zdraví a pohodu.

DPS Penzion zve
8. 1. – Kavárnička – Co na srdci, to na jazyku –
přijměte pozvání na novoroční setkání s ředitelem
panem Pavlem Brandejsem a s vedoucí pečovatelské služby paní Irenou Smolkovou. Budeme si povídat o tom, co se vám v DPS Penzion líbí co byste
chtěli zlepšit, co nás v novém roce čeká. Začínáme
ve 14.00 hod. v jídelně.
15. 1. – Trénování paměti od 14.00 hod. ve společenské místnosti.
22. 1. – Šikovné ručičky od 13:30 hod. v pracovní místnosti.
30. 1. – Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Skautské
středisko Tilia
Polička

Mužský pěvecký sbor
B. Martinů města Poličky

Rok 2019 můžeme ve skautském středisku Tilia
v Poličce hodnotit jako velice úspěšný. Při lednové registraci členů nám celkový počet stoupnul
na rovnou 100, jakoby symbolicky k loňskému
100. výročí vzniku skautingu v Poličce. Pestrá
a pravidelná činnost střediska je prezentována
ve fotogalerii na webu www.skauting.cz/policka,
včetně letního skautského tábora u Nedvědičky,
který je vždy vyvrcholením celoroční činnosti.
V roce 2019 se nám dařilo především po stránce
hospodářské. Došlo k výrazné obnově a zlepšení
materiálně-technického zajištění střediska. Z dotace z ústředí Junáka na opravy a údržbu jsme
o jarních prázdninách zajistili vybourání příčky
a podepření stropu v našem skautském domě na
Parkánech, kde jsme vzhledem k narůstajícímu
počtu členů potřebovali zajistit větší klubovnu.
Součástí této opravy byla i rekonstrukce elektroinstalace a vymalování. Také jsme do našeho
skautského domu pořídili internetové připojení.
Úspěšné bylo i čerpání dotací od města Poličky.
Poprvé po 30 letech jsme pořídili 3 nové kompletní podsadové stany na tábořiště u Nedvědičky. V 2. pololetí jsme se díky investiční dotaci
90 000 Kč od města pustili do výměny starého
kotle za ekologický a zároveň provedli rekonstrukci topení na základně Maděra v Telecím. Úspěšní
jsme byli i u dotace od Pardubického kraje, ze které jsme pořídili 7m týpí za 20 000 Kč. Pravidelně
nás podpořila i firma Medesa Polička formou dalších přístrojů k traktůrku Kubota. V období sucha
jsme na skautské základně v Telecím iniciovali na
sousedním pozemku výstavbu dvou tůní k zachycování vody v krajině a připravujeme i instalaci
nádrží na zachycování dešťové vody. K úspěšnému hospodaření nám pomáhají i vlastní příjmy
z pronájmu skautské základny Maděra a tábořiště
u Nedvědičky. Obě místa jsou celoročně o víkendech a prázdninách plně obsazena. Pravidelným
příjmem jsou také dotace na hospodářsko-správní
výdaje od Krajské rady Junáka v Pardubicích. Za
hospodářské zajištění chodu střediska patří veliký
dík všem aktivním činovníkům, podporovatelům,
rodičům našich členů a brigádníkům na pravidelných brigádách.
Mgr. Petr Nožka
vedoucí střediska
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V srpnu jsme naše spoluobčany informovali o založení mužského pěveckého tělesa, který nese název
Mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města
Poličky (MPS BMMP). Od prvních setkání, zkoušek
a příprav na budoucí koncertování, byla kolem tohoto tělesa velmi nadšená atmosféra.

Každé pondělí večer pravidelně zkouší 14 zpívajících členů v sále restaurace Střelnice, kde nám vedení vyšlo maximálně vstříc. Panu Chmelíkovi a kolektivu restaurace Střelnice patří náš první dík.
Výběr místa pro zázemí sboru se ukázal jako výjimečný, neboť zde hrávali na počátku minulého
století význační hudební mistři včetně Bohuslava
Martinů. Zde se také od roku 1861 scházel a zkoušel
mužský zpěvácký spolek Kollár. S trochou nadsázky
bychom mohli říci, že tento duch pohání i současný
mužský sbor.
V názvu sboru je také zakotven název našeho
města – MPS B. Martinů města Poličky. Jsme rádi,
že mezi nezpívající členy našeho sboru a také spolku
patří starosta našeho města pan Jaroslav Martinů,
kterému patří další dík za iniciativu, se kterou předkládá naši myšlenku městské radě a zastupitelstvu
našeho města. A zde je opět na místě poděkování
a vděk městské radě a zastupitelstvu města Poličky
a také dalším osobám na MěÚ, se kterými bylo jed-

náno o podpoře pro tento pěvecký sbor. Všichni této
myšlence vyšli maximálně vstříc.
Výsledkem tohoto společného, zhruba čtyřměsíčního snažení, je fakt, že sbor je nyní vybaven vším
potřebným pro svoji činnost. Prozatím tedy máme
18 členů, zápis jako z. s., zázemí pro zkoušení (včetně
dobrého piva), a z finančního příspěvku města byl
získán další „režijní“ materiál.
Repertoár sboru se naplňuje a tak jsme se rozhodli
pro první vystoupení ještě v roce 2019.
V pondělí 16. prosince 2019 jsme uspořádali první neveřejný koncert. Bylo to poděkování našim
rodinám a známým za podporu při našem snažení.
Atmosféra byla od počátku výborná a na konci sbor
zažil svůj první „standing ovation“ (ovace/potlesk ve
stoje).
Zde je opět výzva pro muže, kteří by se rádi připojili k našemu spolku. Mohou přijít každé pondělí
od 13. ledna 2020 vždy v době 19:30–21:30. Pěvecký
sbor B. Martinů města Poličky je jako spolek otevřen
jak pro zájemce o mužské zpívání, tak pro osoby se
zájmem o udržování spolkových tradic.
V novém roce plánujeme v Poličce veřejné koncerty, o kterých Vás budeme včas informovat.
MPS B. Martinů města Poličky přeje touto cestou
všem našim spoluobčanům vše dobré v roce 2020
a hodně společných kulturních zážitků.
Sbormistr MPS BMMP Oldřich Růžička

Polička si připomněla úmrtí V. Havla
Ve středu 18. prosince uplynulo 8 let od smrti
Václava Havla.
Na Palackého náměstí probíhal happening Tři
špejle, v Centru Pontopolis četba Havlových textů,
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pouštění vzpomínkových videí i beseda o odkazu
Václava Havla.
Večer se konal průvod a zapálení svíčky na Palackého náměstí.

Poličský tým ve First Lego Legue
Náš knihovní robotický tým _Půda Crew ve složení Martin Andrle, Samuel Witz, Atila Beneš, David Šplíchal, Matěj Grundloch, Vít Mitáš, Tomáš
Pechanec, Jan Stodola a Katka Šandová poměřil

• Robot game, kde je cílem získat co nejvíce
bodů za splnění misí na hracím plátně v časovém limitu 150 vteřin.
• Design robota, kde soutěžící porotě popíší

• Prezentace výzkumného úkolu, v časovém limitu pěti minut prezentují výsledky své práce,
inovativního nápadu vzhledem k tématu.
Naši navrhli zjednodušení nakládání s odpady
zrušením třídění a třídění přímo ve spalovně za
pomoci umělé inteligence. Zjednodušený softwarový model vyzkoušeli jako prototyp v prostředí Cognimates, kde po spuštění programu ukázaný předmět na web kameru vycvičená umělá
inteligence přiřadí do příslušné kategorie papír,
plast, bioodpad, sklo, ostatní…
Jako nováčci si vedli skvěle a z Olomouce přivezli
3. místo za týmovou spolupráci, Cenu poroty a celkové 7. místo! Skvělé, moc gratulujeme a věříme, že
jim nadšení a elán při krocení robotů vydrží!
Hanka Šandová,
vedoucí _Půdy v knihovně

Turnaj v mixu
V sobotu 2. 11. v Poličce ožil turnaj v Mixu. Po
několikaleté přestávce se podařilo navázat na kdysi velice oblíbený tenisový turnaj.
Za účasti 12 párů se bojovalo ve třech skupinách
o co nejvýhodnější nasazení do pavouka. Zápasy
byly někdy vyrovnané a někdy o trošku méně, ale
nálada a atmosféra byly pohodové, což bylo nejdůležitější.
své síly 7. prosince 2019 s dalšími třinácti týmy
v národním regionálním kole týmové robotické
soutěže First Lego League v Olomouci.
Letošní téma bylo zaměřené na vylepšování
měst a veřejného prostoru City Sharper. Soutěž se
skládá ze čtyř disciplín:

svá konstrukční řešení, strategii plnění zvolených misí a vysvětlí vlastní program v robotovi.
• Týmová spolupráce, soutěžící popisují, jak
mají rozdělené role v týmu a při zadaném
úkolu na místě dokazují, že pracují jako tým.

Pořadí turnaje, který se povedl:
1.
Kubát Martin – Pazlarová Alena ml.
2.
Tománek Ondřej – Bulíčková Aneta
3.
Tauš Václav – Hoklová Aneta a Bořil Miloslav – Švécarová Pavla
5.–8. Šediví Jirka a Renata, Buchta Martin –
Dvořáková Yvonne, Blažkovi Pavel a Alena a Protivní Pavel a Alice
9.
Zvolánek Zdeněk – Musilová Tereza
10.
Žemlička Jan – Švécová Martina
11.
Jílkovi Zdeněk a Andrea
12.
Navrátilovi Pavel a Anna

Jitřenka/Jitřenec
Vážení občané a čtenáři Jitřenky,
v říjnu začal vycházet nový měsíčník pro Poličku
a okolí. Svým názvem, grafikou i obsahem nápadně připomíná Jitřenku. Jitřenec však není náhradou Jitřenky, nemá s ní žádnou spojitost, a jeho
vydavatelem není město Polička. Jde o soukromou
iniciativu Tiskárny Polička. Jitřenka, jakožto noviny občanů města Poličky, zůstává a bude vycházet i nadále.
Od února bude mít Jitřenka novou grafickou podobu a upravený obsah. Jedná se o změny, které
schválila Rada města Polička již v měsíci květnu
loňského roku.
Markéta Kutilová, šéfredaktorka

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Rybářské závody
Podzimní závody v lovu dravců
Během listopadu uspořádalo Rybářské sdružení Vysočina Polička ve svém areálu Pod Kopcem dva závody v lovu dravců. V sobotu 16. listopadu se konal 19. ročník poháru Poličský candát,
v sobotu 30. listopadu 11. ročník poháru Prosincová štika. Všeobecně platí, že lov dravců je mezi
rybáři nejoblíbenější disciplínou a projevilo se
to i tentokrát v hojné účasti.
Poličský candát
Závodu se zúčastnilo téměř 400 rybářů z tuzemska i zahraničí, což je patrně rekord. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu řekl:

Vítězové
„Přátelé, dnes jsme byli svědky krásné rybářské pohádky. Dovolím si tvrdit, že letošní
19. ročník oblíbeného závodu Poličský candát se
po všech stránkách mimořádně vydařil. Sešlo se
na něm 387 skvělých rybářů z Čech a Slovenska,
kteří mezi sebou svedli nádherné sportovní souboje. Ryby dobře braly, celkový počet 1731 ulovených kusů řadí tento ročník mezi nejúspěšnější. Navíc je zřejmé, že pokud jde o velikost ryb
je bezkonkurenčně nejlepší. Nejpádnějším důkazem pro toto tvrzení je 952 ponechaných ryb,
což historie tohoto závodu nepamatuje. Současně je to důkazem dobrého zarybnění. Myslím, že
635 ulovených štik je skvělý výsledek. Ulovilo se
i 8 candátů a k tomu 1 088 kusů pstruhů, lososů
a okounů. Milí a vážení přátelé, je mi obrovskou
ctí všem účastníkům poděkovat za účast a osob-

Konečné výsledky: 1. Pavel Pokorný, 2. Petr
Gamper, 3. David Audrlický, 4. Petr Bartéz,
5. Radek Hamrla, atd.
Prosincová štika
V pořadí už 11. ročník poháru Prosincová štika
se konal za nádherného, zrána mírně mrazivého počasí. Na startu stanul neuvěřitelný počet
zájemců – 185 skvělých českých a slovenských
rybářů.
Hospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
řekl: „Ryby skvěle braly, za 180 minut čistého
času se jich ulovilo 632, z toho 191 štik, 27 okounů, 414 pstruhů a lososů. Tento výsledek je nejlepší ze všech předchozích ročníků. Největší ulovenou rybou byla štika 90 cm. Několik rybářů
ulovilo v jednom kole 10 ryb. Celkem si závodníci domů odnesli 374 ryb. Po celý závod panovalo nádherné, slunečné počasí, což byl vzhledem
k pokročilému datu až zázrak. Považuji za svou
povinnost poděkovat všem za účast a za osobní
přínos k atmosféře celého závodu. Poděkování
si zaslouží i všichni rozhodčí i počítačoví technici za rychlé a bezchybné spočítání výsledků.
Musím dodat, že po závodě jsem pocítil obrovskou úlevu, že se nám tak vydařil. Tím spíše, že

IHC Stavoblock Rebels Polička
22. 11. 2019 – HC Litomyšl B – IHC
Stavoblock Rebels Polička 4:6
V páteční podvečer jsme odehráli zatím nejvyrovnanější utkání, ve kterém soupeř doplatil na
hrubé fauly a my si naší disciplinovaností došli
pro vítězství. Utkání jsme odehráli v téměř domácím prostředí, díky všem našim fanouškům.
Branky – Švejda, Soukal, Vápeník D., Cik, Boháček L., Havlíček
1. 12. 2019 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Čestice 14:4
Těžký začátek utkání, kdy nám Čestice byly
víc než vyrovnaným soupeřem. Ve druhé třetině
jsme však spustili kanonádu, která odpor našeho protivníka zlomila. Děkujeme všem, kteří nás
přišli na adventní hokejovou neděli podpořit.
Branky – Krajíček 3, Havlíček 2, Zobač 2, Vápeník D. 2, Boháček L., Máša, Cik, Švejda, Šedý
Diváci: 308
6. 12. 2019 – HC Moravská Třebová B –
IHC Stavoblock Rebels Polička 4:5 SN
Ztrácíme první bod. Po dvou nešťastných třetinách, kdy jsme neproměňovali vyložené šance
a nastřelili 3 tyčky, jsme v poslední dvacetiminutovce z nepříznivého stavu 1:3 otočili zápas
na 4:3.
Bohužel 50 vteřin před koncem utkání hlavní
sudí nepochopitelně uznal Moravské Třebové
gól fotbalovým kopem. Rozhodly samostatné nájezdy, které už byly v naší režii. Díky patří hlavně skvělým fanouškům, kteří nás přijeli podpořit a vytvořili nám domácí atmosféru.
Branky – Vápeník D., Švejda, Cik, Krajíček,
Havlíček (s. n.)
13. 12. 2019 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – SK Žamberk 5:0 kontumačně
Hosté se k utkání nedostavili a utkání bylo
zkontumováno v náš prospěch.

ní přínos k přátelské atmosféře závodu. Děkuji
i rozhodčím a výpočetním technikům za bezvadné spočítání výsledků. Děkuji všem za každé
dobré slovo, podanou ruku a snahu přispět ke
zdaru této pravděpodobně největší akce svého
druhu na světě.“
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to je velká, významná podzimní akce. Když se
ohlédnu a vidím, co je s tím spojeno rizik a starostí, mám z výsledku radost a děkuji všem, kteří se o to zasloužili.
Nyní máme před sebou další velkou starost,
kterou je prodej vánočních kaprů na mnoha
místech v okrese. Je to pro nás současně naděje, že ze zisku se nám podaří doplatit zbývající
částku za odbahnění rybníka Nový.
Poslední letošní akcí, pokud nám bude přát
počasí, je závod Silvestrovská zlatá šupina, který proběhne 31. prosince. Zveme všechny příznivce, startovné bude nízké!“
Konečné výsledky: Závodilo se v jednotlivých
kategoriích a celkově.
• Kategorie štika: 1. Ota Kout, 2. David Magdal,
3. Petr Bartes.
• Kategorie okoun: 1. Luboš Zeman, 2. Rudolf
Stanowski, 3. Andrej Jusko.
• Kategorie pstruh: 1. Stanislav Horáček,
2. Radek Martínek, 3. Tomáš Herda.
• Celkově zvítězili: 1. Luboš Zeman, 2. Stanislav Horáček, 3. Rudolf Stanowski. Všichni
jmenovaní převzali poháry, k dispozici byly
věcné ceny.
Text: L. Vrabec, foto E. Křivková

15. 12. 2019 – SK Žamberk – IHC
Stavoblock Rebels Polička 6:5
Prohra na otevřeném kluzišti!
Podcenění týmu, který okupuje spodní patra
tabulky bylo vidět již od samého začátku, kdy
nám chyběla bojovnost a naopak na soupeři bylo
znát, že debakl z prvního společného střetnutí

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

již nechtějí zopakovat. Po našich laxních dvou
třetinách svítil ukazatel skóre 2:2. Při nástupu
do deštivé třetí třetiny nám soupeř, zvyklý na
toto atypické prostředí, svým bojovným nasazením odskočil o tři branky. Tento nepříznivý
stav jsme ještě dokázali srovnat, ovšem v závěru
utkání jsme hrubě chybovali, soupeř vsítil po
šesté, a dokonal tak naši první porážku v této
sezóně!
Děkujeme a zároveň se omlouváme všem našim fanouškům, kteří nás i přes nepřízeň počasí
přijeli podpořit.
Branky – Jindra 2, Vápeník V., Zobač, Boháček L.
V průběžné tabulce okresního přeboru patří
klubu IHC Stavoblock Rebels Polička po devíti
odehraných zápasech 1. místo s 23 body.
Zveme všechny fanoušky klubu IHC Stavo
block Rebels na následující domácí utkání:
• 3. 1. 2020 Pá – IHC Stavoblock Rebels Polička – HC Litomyšl B 18.30 hod. – bude odehráno na ZS Svitavy, kam jsme byli pozváni
na sehrání našeho zápasu v rámci otevření
Zimního stadionu po rekonstrukci.
• 5. 1. 2020 Ne – IHC Stavoblock Rebels Polička – HC Choceň B 16.15 hod.
• 11. 1. 2020 So – IHC Stavoblock Rebels Polička – HC M. Třebová B 16.15 hod.
• 17.–19. 1. 2020 (??) IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Litomyšl B – datum a začátek
bude upřesněn.
• 24. 1. 2020 Pá – IHC Stavoblock Rebels Polička – HC Čestice 19.00 hod.
• 2. 2. 2020 Ne – IHC Stavoblock Rebels Polička – HC Litomyšl 16.15 hod.
Kompletní rozpis utkání všech budeme zveřejňovat na našich nových webových stránkách:
• www.rebelspolicka.cz
• a na facebooku rebelspolicka.
Zde najdete i všechny naše sponzory klubu,
kteří nám umožnili tuto soutěž hrát a zároveň
zaplatit za hostování hráčů z klubu HC Spartak
Polička a veškeré náklady na ledy na ZS v Poličce, na tréninky a zápasy.
Všem moc děkujeme!!!

Florbal
Poličský florbalový klub 1. FBC Polička má za
sebou zimní část sezóny roku 2019.
Klub je složen z družstev mladších žáků, starších žáků, dorostenců a mužů.
Dovolte mi Vás informovat o výsledcích a situaci v našem klubu.
U mladších žáků se výsledky nepočítají, děti
hrají pro radost, pro získání cenných zkušeností
a pro osvojení a otestování si svých dovedností
v konfrontaci s jinými dětmi z různých měst. Je
zde patrný velký potenciál, děti hrají s lehkostí,
mají přehled a hra jim dělá radost. Velkou poklo-

nu zaslouží naše dvě členky týmu. Jsou to slečny
Nelča Přiklopilová a Lucka Kyselá.
V kategorii starších žáků máme jeden z nejsilnějších týmů v celé lize. Z 16 utkání naši hráči
zvládli všechny bez ztráty jediného bodu a připsali si tak 16 vítězství. V týmu jsou opravdu velmi talentovaní hráči, poklonu si zaslouží vlastně
všichni členové klubu. Pokud bychom měli někoho jmenovat, určitě stojí za zmínku Viktor Olšinár se 42 body, dále velice talentovaný Ondřej
Hegr, pak i Samuel Šafář, který hraje věkově ve
vyšší soutěži a je velmi platným hráčem. Nejde

zapomenout ani na výborně nahrávajícího Filipa
Stokláska, Štěpána Klusoně, talentovaného Vojtu Přiklopila a velice šikovného Dušana Zahradníčka s Ondrou Vrátným. V neposlední řadě je
skvělým pilířem na centru i Jirka Pokluda. Další
hráči jmenovaní v soupisce si zaslouží také velké
uznání!
Liga starších žáků
Turnaje a výsledky:
6. 10. 2019 – Hostinné (7 koš)
Polička – Hořice
Polička – Hostinné 
Polička – HAGA Pardubice 
20. 10. 2019 – Přelouč (6 koš)
Polička – Přelouč 
Polička – Orlicko-Třebovsko 
Hradec Králové C – Polička 
3. 11. 2019 – Polička (6 koš)
Hořice – Polička 
Letohrad – Polička 
Hradec Králové C – Polička 
17. 11. 2019 – Hořice (5 koš)
Polička – Hořice 
Polička – Přelouč 
Rtyně v Podkrkonoší – Polička 
8. 12. 2019 – Přelouč (4 koš)
Sokoli Pardubice C – Polička 
Polička – Dvůr Králové nL 
Holice – Polička 
Polička – Přelouč 

Volejbalové zprávy
Přehazovaná dívky
Kvalifikací a prvním kolem byla zahájena
soutěž dívek v přehazované. Z kvalifikace jsme
úspěšně postoupily do A skupiny.
První kolo se hrálo v Letohradu. Naše holky
udržely skupinu A a představí se v lednu na domácím hřišti.

Starší žákyně
Poslední kolo v roce 2019 přineslo opravdový
maraton. Nedělní zápasy se protáhly až do klekání. Opět jsme dokázaly vyhrát nad Žichlínkem
a nově nad Lanškrounem.
Závěr turnaje obstaral zápas s Českou Třebovou. A byl to opět boj. Prohráváme v tiebreaku,

7:1
8:3
8:1
8:1
5:0
6:10
2:3
1:6
1:10
2:1
12:1
0:11
0:3
7:1
2:5
1:0

Soupiska starší žáci:
Brankáři: Nunvář David, Šafář Václav, Hrůzek
Lukáš
Hráči: Olšinár Viktor, Hegr Ondřej, Přiklopil
Vojtěch, Šafář Samuel, Pokluda Jiří, Stoklásek
Filip, Zahradníček Dušan, Klusoň Štěpán, Vrátný Ondřej, Švanda Martin, Škorpík Filip, Nunvář
Filip, Petrák Jakub a Šlosr Adam.
V kategorii dorostenců máme také solidní bilanci, pouze 1 remíza a 1 prohra. Konec roku tak
přečkáme na špici ligové tabulky. Zde kraluje
šikovný útočník s dynamitem na hokejce Tomáš
Nykl, dále pak kapitán Tomáš Jílek, znovu Viktor
Olšinár, který je dominantní i v kategorii starších žáků. Z obránců je velice platným hráčem
Jirka Toman spolu se Standou Grubhofferem. Na
centru se daří Vojtovi Nunvářovi. Velké díky míří
i všem golmanům ve všech oddílech!

Trojky D 2
Navazující soutěž na přehazovanou pro nás letos znamená výzvu. Děvčata srdnatě bojují, avšak
jejich výsledky jsou nevyrovnané. Držíme třetí
místo, pouze jeden bod na druhé hráčky z Dolního Újezdu. Také tato děvčata budou mít v lednu
výhodu domácího prostředí v dalším kole soutěže. B tým má 13. místo.
Trojky chlapci
Také kluci dělají našemu oddílu radost. Drží
se na druhém místě. Do soutěže jsme ještě dodatečně přihlásili druhý tým, který prošel křestem
v prosinci.
Trojky D 1
Před posledním kolem naše děvčata mají shodný bodový zisk s hráčkami Svitav, a tak o zlatu
rozhodne poslední turnaj, který opět hostíme
my. Zda bude domácí hřiště výhodou, či nikoli, se
rozhodne poslední lednovou neděli.
Mladší žákyně
Mladší žákyně pravidelně střídají A skupinu
se skupinou B. Velkým rivalem jim jsou hráčky
Svitav, zatím jsme je jen potrápily, ne porazily.
V posledním kole nastoupila pouze mladší děvčata. Současná pozice je 6. místo.

Pardubická liga dorostenců
Turnaje a výsledky:
29. 09. 2019 – Přelouč
Polička – HAGA Pardubice 
Polička – Přelouč 
13. 10. 2019 – Pardubice
Přelouč – Polička 
HAGA Pardubice – Polička 
10. 11. 2019 – Svitavy
Polička – Třemošnice 
Titáni Pardubice – Polička 
30. 11. 2019 – Chrudim
Chrudim – Polička 
Polička – Titáni Pardubice 

kupíme chyby. Ale spokojenost s upevněním
2. místa. B tým po hubených kolech dokázal 2x
vyhrát – 13. místo.
Starší žáci
Poslední kolo se neslo v duchu setrvání v A skupině. Možná proto, že kluci nebyli kompletní, se
loučí s A skupinou, ve které zůstávají Svitavy,
Lanškroun a Česká Třebová. Přezimují na 6. místě.
Kadetky
Děvčata se vrátila opět na vítěznou vlnu. Dokázala v zápase s Brnem přivést všech 6 bodů. I ony
se poperou o postup mezi nejlepší na domácí palubovce. V poháru, posíleny o juniorky, válí. Je to
jednoznačně nejlepší pohárová sezóna pro tuto
partu děvčat.
V prvním kole v Praze jsme skončily na čtvrtém
místě ve skupině C. Ve druhém kole v Hradci Králové jsme zůstaly těsně pod branami postupu do
druhé osmičky.
Barevný minivolejbal
Velký festival barevného volejbalu hostila Polička 14.–15. prosince 2019.

22:3
6:6
0:9
3:15
13:11
4:6
5:12
2:3

Soupiska dorostenci:
Brankáři: Martínek Michal, Flídr Dominik
Hráči: Hegr Ondřej, Zahradníček Dušan,
Grubhoffer Stanislav, Stoklásek Filip, Klusoň
Štěpán, Toman Jiří, Nykl Tomáš, Jílek Tomáš,
Olšinár Viktor, Nunvář Vojtěch, Pokluda Jiří,
Vrátný Ondřej, Šafář Samuel a Přiklopil Vojtěch
Celý tým šlape a daří se nám ve všech oblastech, jak ve sportovní, tak i kamarádské a fair-play linii.

har
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Děkujeme fanouškům, sponzorům a příznivcům. Florbalu zdar!
Jan Smejkal
a Radek Dudek
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Činnost a plány
kardiaků

Turnaj fotbalových přípravek v Poličce

Zhodnocení uskutečněných akcí
Poslední vycházkou v roce 2019 byla již tradiční vycházka do Kamence u Poličky, kde jsme
navštívili vánoční výstavu. Bylo to příjemné zakončení uplynulého roku. Vycházky se zúčastnilo 31 členů.

Stává se už trochu tradicí, že v listopadovém
víkendu v Poličce pořádáme turnaje fotbalových
přípravek. Tentokrát se hrálo 23.–24. 11. 2019 ve
sportovní hale ZŠ Na Lukách. Tímto děkujeme
řediteli školy p. Střílkovi za vstřícnost a ochotu
při pořádání tohoto turnaje. Nesmírně si vážíme
všech týmů, jejich trenérů a fanoušků, že zavítali na tento turnaj. Doufáme, že zde byli spokojeni

Plánované akce na leden 2020
V sobotu 11. 1. 2020 uspořádáme vycházku
po Poličce, která bude zakončena přednáškou
Mgr. Tomanové v restauraci Střelnice v Poličce.
Sraz účastníků v 10.30 hod. na vlakovém nádraží. Oběd zajištěn. Všichni členové jsou srdečně
zváni.
Plán akcí na rok 2020
• Leden – vycházka po Poličce s přednáškou
Mgr. Tomanové
• Únor – Memoriál J. Hamerníka Borová – vycházka do Oldříše
• Březen – Holice – muzeum p. Holuba
• Duben – výroční schůze – Čarodejnice na hasičské zahradě v Poličce
• Květen – Vysoké Mýto a Vraclav
• Červen – Daňkovice rozhledna – Dolní Dobrouč – pochod přes kopce a dolíky
• Červenec – Náměšť nad Oslavou a Ivančice
na Hané
• Srpen – ZOO Safari Dvůr Králové nad Labem
• Září – Baťův kanál
• Říjen – Kutná Hora
• Listopad – Divadlo Brno
• Prosinec – výroční schůze – vánoční inspirace v Kamenci u Poličky
Brokl Pavel
předseda

Zlatá medaile
Elišky Červené
Eliška Červená získala zlatou medaili na Mezikrajovém utkání staršího žactva v Praze. V běhu
na 60 m překážek. Vytvořila nejlepší letošní halový žákovský výkon časem 8,74 s. Zároveň je to
i nový oddílový rekord. Eliška získala ocenění
nejlepší atlet Pardubického kraje v kategorii žáků-žákyň.

Hokej
So 16. 11. 2019 – HC Spartak Polička –
Zastávka U Brna 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
Branky: Kyncl 2, Boštík, Nunvář, Holec
As.: Hnát, Boštík, Holec, Martinů, Zoulík, Štefka,
Štěrba
Začátek a následně pak celé utkání bylo sehráno
ve vysokém tempu. Z toho pak často docházelo k sólovým únikům. V 11. minutě hrál Spartak přesilovku,
ve které měl dvě velké šance na skórování, ale nepovedlo se. V momentě, kdy hráč Zastávky naskakoval
z trestné lavice, provinil se jeho spoluhráč dle rozhodčích znovu a mělo přijít další vyloučení. Jenže
faulovaný domácí hráč Jarda Holec v duchu fair-play
rozhodčímu oznámil, že faulován nebyl a tak hra pokračovala dál 5 na 5. Do konce první části byl ve vyložené šanci domácí Kyncl a následně pak J. Martinů
netrefil prázdnou branku. Ale i soupeř zahrozil, jenže výborně chytající domácí Dostál byl proti a tak se
do kabin odcházelo za nerozhodného stavu 0:0. Posledně jmenovaný podržel své spoluhráče několikrát
hned v úvodu druhé části, když si domácí Spartak
vybral slabší chvilku. V 8. minutě v přesilové hře
Boštík z vlastní třetiny našlápl k velkému sólu a jeho
blafák skončil v síti hostů. V dalším průběhu mohli
spoluhráči opět děkovat Dostálovi v brance, který po
několika vyložených šancích udržel čisté konto. No
a pak přišla 13. minuta, kdy se z trestné lavice vracel
domácí Nunvář, na kterého obrana hostí zapomněla,
když nikým nehlídán dostal přihrávku na červenou
čáru. Následné sólo zakončil přesnou střelou do levého růžku branky a stanovil tak konečné skóre po
40 minutách 2:0. Třetí třetina začala velice dobře
pro Poličku, když ve 4. minutě po krásné kombinaci
Holec, Kyncl, posledně jmenovaný zvýšil na 3:0 střelou pod „víko“. O 2 minuty později zaúřadoval opět
bezchybně chytající Dostál, když zlikvidoval soupeřův další sólový nájezd. Vzápětí přichází situace na
cenu fair-play. Soupeř fauluje a domácí Boštík po
vzoru J. Holce přiznává rozhodčímu, že faulován
nebyl a hra pokračuje dále 5 na 5. Zbývalo 10 minut
do konce, když se v rozmezí 1 minuty nejdříve trefil J. Holec a následně Kyncl. O čisté konto 2,5 minuty před závěrem připravil domácího brankáře
Dostála čestnou trefou Fišer a stanovil tak skóre
5:1. Mužstva předváděla pěkný hokej, ale vyzdvihnout je třeba oba brankáře, ačkoliv hostující Ševčík
inkasoval 5x, chytal velice dobře.
So 23. 11. 2019 – HC Spartak Polička – Tj
Náměšť nad Oslavou 3:7 (1:4, 2:1, 0:2)
Branky: Zoulík, Lidmila, Martinů
As.: Štěrba, Hejtmánek
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a v budoucnu se rádi do Poličky vrátí. Turnaj měl
velmi vysokou sportovní úroveň. Po oba dny hráči
předvedli všem přítomným fanouškům své umění v plné kráse. Jsme rádi, že i naši hráči k tomu
přispěli nemalým dílem a po zásluze vybojovali
1. místo v turnaji starších přípravek. Ostatním to
nemusí být líto, protože i oni předvedli skvělou
hru a při troše štěstí…? Děkujeme za pomoc našim
(stálým) sponzorům, kteří tento turnaj finančně
i materiálně podpořili. I jejich zásluhou můžeme
turnaj úspěšně pořádat. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří se podíleli na organizaci
a hladkém průběhu turnaje. Doufáme, že nám
všichni zachováte přízeň při pořádání dalších podobných turnajů.
Poděkování patří těmto sponzorům: pekárna
Borová, město Polička, řeznictví Šutera, SK Polička, p. Bohumír Bárta, tabák U Kubátů, Apolo CZ,
ZŠ Na Lukách.
Závěrem bychom chtěli popřát všem sponzorům,
fanouškům, rodičům a hráčům našeho týmu hezké vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2020.
organizační tým turnaje

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

Spartak se sice ve 3. minutě utkání ujal tečovanou
střelou od modré čáry vedení, ale v dalším průběhu
předvedl asi nejhorší výkon v této sezóně. Čtvrtý gól
v 18. minutě vyhnal z branky domácího Kekulu, kterého vystřídal Dostál. Úvod druhé části vyšel lépe
Spartaku, když v dlouhé 5minutové přesilovce snížil na 2:4. Ještě veselejší to bylo ve 13. minutě, když
J. Martinů snížil na rozdíl jediné branky. Jenže soupeř za 35 vteřin zvýšil na 3:5. V tento moment na domácí padla „deka“ a nešlo vůbec nic. V závěrečné třetině Náměšť ještě přidala 2 branky. Od loňské sezóny
buduje HC Spartak Polička nový tým, který je velice
mladý. V tomto utkání nastoupilo 8 juniorů z celkového počtu 19 hráčů. Jen pro srovnání: Nejmladší
ze soupisky domácího Spartaku byl Boštík – 17 let
a nejstarší Štěrba – 23 let. Loňský vítěz této soutěže
v Poličce zaslouženě zvítězil a patřila mu gratulace.
Ne 1. 12. 2019 – HHK Velké Meziříčí „B“ –
HC Spartak Polička 6:2 (0:1, 3:0, 3:1)
Branky: Lidmila, Poul M.
As.: Vařejčko, Martinů, Cihlář Jakub
Spartak byl po celou první třetinu aktivnější, ale
skóroval jen jednou, když ještě nevyužil tři sólové
nájezdy, jejichž nevyužití v závěru asi všechny mrzelo. Jenže ve druhé části zřejmě ukolébáni svojí hrou
byli hráči jak vyměnění a soupeř toho náležitě využil. Hned v úvodu poslední třetiny se podařilo snížit
na rozdíl jediné branky, ale v následné přesilové hře
Spartak inkasoval počtvrté. To byl asi zlomový moment, protože svoje skóre navyšoval pouze soupeř,
který nakonec zvítězil 6:2.
So 7. 12. 2019 – hc spartak polička –
bk zubři bystřice nad pernštejnem
7:3 (1:1, 5:0, 1:2)
Branky: Martinů 3, Štefka M., Augustin, Hejtmánek D., Tobiáš
As.: Holec 3, Kyncl 2, Hejtmánek D. 2, Štefka M. 2,
Martinů, Štěrba, Nunvář
Utkání začalo v rychlém tempu a nejrychlejší byl
soupeř, když se ve 47. vteřině ujal vedení. Po této
trefě do černého ale Spartak dostával soupeře pod
tlak, který korunoval v 16. minutě Štefka vyrovnávacím gólem. Těsně před koncem podržel spoluhráče
v domácí brance Kekula, když vykryl několik šancí
Zubrů. Vše podstatné se odehrálo ve druhé části, kdy
se Spartak trefil 5x a vlastně bylo rozhodnuto. V závěrečné třetině soupeř nejdříve snížil na 6:2. Domácí
Polička v 8. minutě odpověděla 7. trefou, ale Bystřice
ještě těsně před koncem skórovala potřetí a stanovila tak konečné skóre 7:3.
Výbor oddílu LH

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

• 16.00–17.00 hod. delfínek 6–9 let, Zdena Šemberová
• 16.00–17.00 děti kapříci od 4–7 let velký b., Jolana Kozlová
• 17.00–18.00 hod. delfínek 6–9 let, Jolana Kozlová
• 17.00–18.00 hod. delfínek zdokonalovací kurz
6–9 let, Zdena Šemberová
• 17.00–18.00 hod. plavecký oddíl A+B ORKA,
Zdeněk Jandík
Úterý:
• 16.00–16.45 hod. rodiče s dětmi velký bazén –
3–4 roky, Jana Divoká
• 16.00–17.00 hod. kosatky – zdokonalovací od
6–9 let, Lenka Vejdělková
• 17.00–18.00 hod. kosatky – zdokonalovací od
8–12 let, Lenka Vejdělková
• 17.00–18.00 hod. kapříci – 4–7 let, Jana Divoká
Středa:
• 16.00–17.30 hod. plavecký oddíl Orka (2 dráhy), Zděněk Jandík
• 16.15–17.15 hod. INDIVIDUÁLNÍ PLAVÁNÍ
(2 dráhy), Jana Nyklová
• 17.30–18.30 hod. AQUAFITNESS, Jana Nyklová

Nový rok – zavřeno
8.00–20.00, 19.00–20.00 kondiční
plavání
12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–19.00
13.30–16.00, 16.00–18.00 (2 dráhy),
18.00–20.00
6.00–7.30, 12.00–13.00, 14.00–20.00
6.00–7.30, 12.30–16.00, 17.30–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
6.00–7.30, 9.30–12.00, 14.30–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–19.00
13.30–16.00, 18.00–20.00
6.00–7.30, 14.00–16.00, 18.00–20.00
6.00–7.30, 12.30–16.00, 18.45–20.00
kondiční plavání
6.00–7.30, 9.30–12.00, 14.30–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–19.00
13.30–16.00, 18.00–20.00
6.00–7.30, 12.00–13.00, 14.00–16.00,
18.00–20.00
6.00–7.30, 12.30–16.00, 18.45–20.00
kondiční plavání
6.00–7.30, 9.30–12.00, 14.30–19.00,
19.00–20.00 kondiční plavání
12.00–20.00
14.00–20.00
13.00–19.00
13.30–16.00, 18.00–20.00
6.00–7.30, 10.00–13.00, 14.00–16.00,
18.00–20.00
6.00–7.30, 12.30–16.00, 18.45–20.00
kondiční plavání
6.00–7.30, 9.30–19.00, 19.00–20.00
kondiční plavání
12.00–20.00

O prázdninách se kurzy nekonají.
Při první návštěvě plaveckého kurzu si účastník
zakoupí permanentku na 10 vstupů. Platnost permanentky je 12 měsíců od zakoupení.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org. Facebook: Plavecký bazén Polička
Kontakt:
• Mgr. Andrea Zachová 737 867 342, bazen@
tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631, plbazen@tespolicka.cz
• Jolana Kozlová 731 020 030, plaveckaskola@
tespolicka.cz.

Vyhrazujeme si právo na změnu provozní doby.
Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a www.policka.org. a facebook: Plavecký bazén Polička. Kurzívou vyznačené časy jsou změny ve stávající provozní době. Tobogán a vířivku zavíráme 10 min. před
koncem provozní doby. V době kondičního plavání
bude tobogán uzavřen.
Upozornění: v měsících leden a únor se nekoná kurz plavání kojenců a batolat od 6 měsíců
do 1 roku.
Rozpis kurzů
• 13. 1. pondělí 16.00–18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 14. 1. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 15. 1. středa 16.00–17.30 ORKA (2 dráhy),
16.00–17.15 individuální plavání (2 dráhy),
17.30–18.30 aquafitness
• 20. 1. pondělí 16.00–18.00 kurzy, ORKA
(2 dráhy)
• 21. 1. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 22. 1 středa 16.00–17.30 ORKA (2 dráhy),
16.00–17.15 individuální plavání (2 dráhy),
17.30–18.30 aquafitness
• 27. 1. pondělí 16.00–18.00 kurzy, ORKA (2 dráhy)
• 28. 1. úterý 16.00–18.00 kurzy
• 29. 1. středa 16.00–17.30 ORKA (2 dráhy),
16.00–17.15 individuální plavání (2 dráhy),
17.30–18.30 aquafitness
Plavecké kurzy
Pondělí:
• Kurz plavání kojenců a batolat se v lednu a únoru nekoná
• 16.00–17.00 hod. přípravka ORKA, Zdeněk
Jandík

Provozní doba sauny
Muži – středa a pátek 16.00–20.00
Ženy – čtvrtek
16.00–20.00
Ženy – sobota
14.30–16.55
Společná – sobota
17.00–20.00
Provozní doba fitcentra na
plaveckém bazénu
Po, St, Pá
10.00–12.00, 14.00–20.00
Út, čt
14.00–20.00
So
14.00–17.00
1. 1. 2020
zavřeno
Ubytování „Balaton“ u koupaliště
Ceník a foto najdete na webových stránkách
www.tespolicka.cz a www.policka.org. Kontakt
na ubytování: 461 725 631, plbazen@tespolicka.cz.
V době od 1. 1. do 1. 3. 2020 je ubytování Balaton
mimo provoz
Provoz zimního stadionu
Bruslení pro veřejnost:
Sobota, neděle, svátky 14.00–15.30
Čtvrtek
17.30–18.30
Pátek 31. 1. prázdniny 13.00–14.30
Ceník vstupného bruslení pro veřejnost na ZS:
• Sobota., neděle, svátky: děti 25 Kč/1,5 hod.,
dospělí 40 Kč/1,5hod.
• Čtvrtek: děti 20 Kč/hod., dospělí 30 Kč/hod.
• Půjčovné za brusle je 30 Kč.
Rozpisy ledové plochy a bruslení s hokejkou jsou
na stránkách www.tespolicka.cz a na vývěsní tabuli u vstupu do zimního stadionu. Pronájem plochy je možno rezervovat u správce ZS.
Kontakt:
Miloš
Grubhoffer
461 725 427,
605 246 743, zimnistadion@tespolicka.cz

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

Turisté zvou
Pondělí 30. prosince 2019 –
Loučení s rokem. Odjezd objednaným autobusem na zastávku
Kladno u Krouny. Odtud pěšky
přes Dědovou a Filipov k prameni Chudimky, kde se tradičně setkáme s našimi kamarády z Hlinska a Chrudimi. Do
Poličky se vrátíme vlakem z Čachnova nebo autobusem ze Svratky. Trasa asi 15 km. Na vycházku zve
Vladimír Uhlíř. Od 18.00 hod v restauraci „U Mrštíků“ posezení s kytarou.
Sobota 11. ledna 2020 – Výroční členská schůze
v restauraci „U Mrštíků“. Sejdeme se ke zhodnocení naší činnosti za uplynulý rok 2019. Začátek
v 15.00 hod. v restauraci „U Mrštíků“. Program
schůze bude zveřejněn na pozvánce a na našich
webových stránkách. Na tuto schůzi zveme i další
zájemce o členství v našem odboru.
Sobota – neděle 18.–19. 1. 2020 – Přejezd Žďárských vrchů 43. ročník zimní lyžařské akce v okolí
s ubytováním na Kuklíku. V případě nepříznivých
sněhových podmínek se akce koná jako pěší. Trasy
od 15 do 40 km. Vedoucí akce: Miloslav Štefka a Jiří
Coufal
Sobota 1. února 2020 – Přes střechu Evropy.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici a nebo na internetové adrese: www.policka.cz/kct. Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Tenis
Tenisové turnaje koncem roku 2019:
30. 11. – turnaj starších žákyň v Zábřehu. Verča
Uhlířová získala 3. místo ve čtyřhře.
30. 11. – turnaj dorostenek v Hradci Králové.
Simča Válková zahájila sezónu 1. místem ve čtyřhře a ve dvouhře vyhrála jeden zápas.
30. 11. – babytenisový turnaj v Poličce. Dorotka
Chalupníková obsadila 13. místo a Máťa Kossler
14. místo.
7. 12. – turnaj mladších žákyň a dorostenek
v Poličce. Na domácím turnaji se dařilo pouze
Simče Válkové, která potvrdila svoji kvalitu a získala 1. místa ve dvouhře i ve čtyřhře. Veliká gratulace! Ostatním se i přes velkou snahu vyhrát
nepodařilo. Moc se snažily Kačka Kotvová, Šárka
Uhlířová, Šárinka Dostálová, Štěpánka Vodehnalová a Anežka Zahradníčková.
14. 12. – minitenisový turnaj v Poličce. Naším
jediným zástupcem byl na svém prvním turnaji
hrající Vojtíšek Zerzán a podařilo se mu jednou
zvítězit a obsadil 10. místo.
14. 12. – turnaj mladších žákyň v Žamberku. Šárinka Dostálová bere první body v sezóně za jednu
výhru ve dvouhře.
Tenisový oddíl TJ Spartak Polička nabízí k pronájmu poslední volné hodiny v nafukovací hale
s antukovým povrchem. Cena za 1 hodinu hraní je
do 17.00 hod. 220 Kč a po 17.00 hod. 320 Kč.
Volné hodiny:
Úterý
19–21
Středa
19–21 a 20–21 v lichý týden
Čtvrtek 16–18
Pátek
15–16 a 18–19
Rezervace na tel. čísle 604 155 378 po 14. hodině.
Informace také na stránkách www.tenis-policka.cz.
Tenisový oddíl nabízí přivýdělek na pozici
OBSLUHA bufetu.
Pracovní doba – dle provozní doby a pouze
v sudý nebo lichý týden. Bližší informace na tel.
čísle 608 813 772.
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Malé adventní ohlédnutí
Jak je již ve městě tradicí, také v loňském roce
se uskutečnilo slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu. To proběhlo v sobotu 30. listopadu. Samotnému rozsvícení předcházel bohatý kulturní
program. O ten se během odpoledne a večera postarali účinkující z mateřinky, žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, studenti gymnázia, mladí umělci z Divadelního spolku Tyl, a vše
uzavřela skupina Apetitt. Své poselství přednesli

také zástupci církví. Starosta města Jaroslav Martinů za pomoci dětí poprosil Ježíška, aby rozsvítil
vánoční strom. Celým programem provázel ředitel Tylova domu Petr Cuper, který následně spolu
s některými účinkujícími zapojil do zpěvu koledy
i zaplněné náměstí. Předvánoční atmosféru doplňovala i vůně svařeného vína a dalších pochutin,
které nabízely stánky vánočního jarmarku.
(sáň)

Blahopřání
poličským
„olympionikům“
Za vynikající výsledky na hrách IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 v Liberci poblahopřál
účastníkům starosta města Jaroslav Martinů.
Jmenovitě jsou to tito skvělí poličští sportovci a jejich disciplíny: vrh koulí Jan Jelínek, obě sestry

Červené – Eliška a Veronika, Eliška získala dvakrát zlatou medaili, a to ve skoku dalekém a v běhu
na 100 m překážek, Bára Otcovská – fotbal, Sabina Bártová – plavání. Ve volejbale získaly 2. místo
pro Pardubický kraj poličské hráčky Aneta Mlynářová a Eva Šlosrová. Aneta Mlynářová byla zároveň vyhlášena nejlepší nahrávačkou olympiády.
Celkem naši olympionici přivezli do Poličky tři
medaile – dvě zlaté a jednu stříbrnou. Všem patří
velká gratulace za reprezentaci města Poličky!
Ing. Naďa Šauerová, tisková mluvčí města

Vánoční setkávání
Předvánoční čas patří již tradičně setkání zástupců vedení města s dětmi z poličského dětského
domova a s obyvateli ubytovny firmy Faulhammer
s.r.o. Starosta Jaroslav Martinů s místostarostou
Pavlem Štefkou předali vánoční dárky dětem z dětského domova v pátek 13. prosince. Balíčky byly připraveny dle přání dětí s přesnými jmenovkami, aby

každý dostal právě to, o co si Ježíškovi napsal. Nechybělo cukroví, vánoční povídání a koledy.
I setkání s obyvateli ubytovny firmy Faulhammer
s.r.o. probíhalo ve velmi příjemné a srdečné atmosféře. Na závěr byly obyvatelům domu předány symbolické dárkové balíčky města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Blahopřání Petru
Matoušovi
Za skvělé úspěchy a reprezentaci České republiky a Poličky na ME ve slalomu na skateboardu na
Mallorce a MS v USA poblahopřál Petrovi Matoušovi starosta města Jaroslav Martinů a místostarosta Pavel Štefka.

Výstava o Vánocích a jídle
V poličském muzeu můžete navštívit výstavu
o nejpříjemnějších věcech každého roku –
o Vánocích a o jídle.
Výstava potrvá až do 12. ledna 2020.
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Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

