noviny občanů
města Poličky a okolí
únor 2020, ročník 18 (94)

Živý betlém
už je tradicí
V sobotu 10. ledna 2020 se poličské náměstí zaplnilo živými zvířaty, pekaři, myslivci, selkami, řezíky, muži s trakaři a dětmi
v kožešinových oblečkách. Ti všichni se přišli poklonit malému Ježíškovi, Marii a Josefovi. Z balkónu radnice jim k tomu vyhrávali
muzikati. Zanedlouho se ozval i dusot koňských kopyt a od kostela přijeli na koních
i tři králové. Za nimi připochodoval i průvod 138 malých králů – dětí, které v bílých
pláštích se žlutými korunkami na hlavách
přišly jako koledníci Tříkrálové sbírky.
Živý betlém má v Poličce dlouhou tradici a láká stále více zájemců. „Letos jsme
měli 55 krojovaných postav a přidalo se
i víc lidí, kteří nejsou z farnosti, což nás
moc těší,“ řekla Štěpánka Dvořáková
z Charity, která sbírku pořádá. Tříkrálová sbírka je největší sbírkou Charity ČR.
Navazuje na dávnou tradici, kdy chodily

děti za zpěvu koled od domu k domu,
aby přinesly požehnání a zvěst o narození
Páně, stejně jako kdysi přišli tři mudrci do
Betléma poklonit se Ježíši. Tuto tradici se
rozhodla Charita ČR v roce 2001 obnovit
a z vybraných peněz pomoci potřebným.
Na Poličsku letos probíhal už 20. ročník.
„Ze 156 pokladniček, zapečetěných ve
dvou městech a 27 obcích, jsme vysypali
886 177 korun, o 88 622 korun více, než
v předchozím roce,“ uvedla Dvořáková.
Tříkrálový průvod je v Poličce už tradicí,
protože se koná od roku 2007. S jedinou
přestávkou až do roku 2018 jezdili v čele
zástupu koledníků tři králové ze stáje
manželů Jandlových. Vloni převzali štafetu bratři Stodolovi a pan Mlynář z Oldřiše
a Borové. Od roku 2008 vyhrává žesťový
Small band p. učitele Jindry.
Markéta Kutilová

2

První občánek
Izabela Sochová je prvním občánkem
našeho města v roce 2020. Je zároveň
prvním miminkem tohoto roku narozeným
ve svitavském okrese a třetím miminkem
Pardubického kraje. Izabelka se narodila
1. ledna ve 4.15 hodin ve svitavské porodnici, vážila 3,10 kg a měřila 49 cm.
Rodiče a pyšného brášku Marka přivítal
starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostou Pavlem Štefkou, ti zároveň předali rodině dárkový poukaz k nákupu zboží dle výběru v hodnotě 1 500 Kč.
Přejeme malé Izabelce šťastný život!
Naděžda Šauerová, tisková mluvčí
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Usnesení

přijatá na 2. schůzi Rady města 13. ledna 2020
RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise
pro hodnocení a posouzení nabídek na
veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu čp. 374, ul. Hegerova v Poličce za
vzniku bytových jednotek pro účely sociálního bydlení“.
RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise
pro hodnocení a posouzení nabídek na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Fortna, Pálená a Štěpničná v Poličce“.
RM jmenuje členy komise pro elektronické otevírání nabídek a členy komise
pro hodnocení a posouzení nabídek na
veřejnou zakázku „Stavební úpravy hlavního mostu v parku v Poličce“.
RM schvaluje smlouvu na opravu a
servis výtahu s firmou Výtahy EVIS
s. r. o., se sídlem Svitavy – Předměstí.

RM schvaluje Sazebník úhrad za informace poskytované městem Polička dle
z. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020.
RM schvaluje záměr směny pozemků
v k. ú. Polička – p. č. 6540/14 ostatní
plocha o výměře 390 m2 za pozemkovou
parcelu č. 5633/4 trvalý travní porost
o výměře 517 m2 a pozemkovou parcelu
č. 6110/14 o výměře 201 m2 ve vlastnictví města Poličky.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Děčín IV – Podmokly, jako prodávajícím a městem Poličkou, jako kupujícím, jejímž předmětem je koupě kabelového vedení NN AYKY 3x240x120 mm2
pro připojení plaveckého bazénu o celkové délce 98 m. Kupní cena činí 88 350 Kč.

Městská policie v roce 2019
Obdržené žádosti
Obdržené stížnosti
Počet případů řešených
na místě
Počet odchycených psů
Řízení pod vlivem alkoholu
Dopravní přestupky

383
158
997
25
1
459

Počet přestupků postoupených
správním orgánům
329
Přestupky proti veřejnému pořádku
3
Trestné činy
2
Převoz do záchytné stanice
1
Počet doručených písemností
na žádost příslušných orgánů
95

Příjmy z činnosti městské policie:
Parkovací karty
– 584.600 Kč
Parkovací a vjezdové automaty
Tržnice
– 398.085 Kč
1.249.793 Kč
Uložené pokuty
– 123.000 Kč
Vyhrazená parkovací místa 12.000 Kč
Z činnosti městské policie byla odvedena celková částka ve výši:
2.367.478 Kč
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Z REDAKCE
Vážení čtenáři,
právě držíte v rukou tradiční noviny občanů města Poličky a okolí v jejich nové podobě. Poličská Jitřenka je nová nejen grafikou,
ale i obsahem. Má tedy nejen nový barevný
kabát, větší písmo, přehlednější zpracování,
ale najdete v ní i nové rubriky. Další ještě budou přibývat, tak, aby si co nejvíce čtenářů
našlo v Jitřence obsah, který je zajímá. Návrh
této nové podoby Jitřenky jsem vypracovala
spolu s grafikem Jakubem Klimešem na jaře
loňského roku a ještě v první polovině loňského roku byl schválen radou města.
Pro některé čtenáře může být tato změna Jitřenky až revoluční, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že předtím vycházela
Jitřenka po mnoho let v nezměněné podobě. V novodobé historii však změnou prošlo mnoho radničních novin a zpravodajů
měst a obcí. Pevně věřím, že i Jitřenka si po
mnoha letech změny zaslouží a zaslouží si
jít s dobou.
K Poličce Jitřenka neodmyslitelně patří. Poprvé zde vyšla roku 1882, tedy před
138 lety a vycházela bez přestávky do roku
1936. Poté bylo její vydávání pozastaveno,
a to až do roku 1991. Od tohoto roku vychází nepřetržitě do dnešních dní. Podobu
změnila za dobu svojí existence několikrát.
Nejedná se tedy o její první proměnu. A
ani její současná podoba nemusí být konečná. Mým cílem je, aby se stala Jitřenka
moderními radničními novinami a pestrým
a zajímavým čtením pro všechny občany
města. Přála bych si, aby se na její podobě a zejména na jejím obsahu podílel každý, kdo o to projeví zájem a to nejen svými
příspěvky, ale také návrhy, náměty a připomínkami. Věřím, že pro spoustu z vás bude
Jitřenka periodikem, které si rádi otevřete s
vědomím, že v něm najdete zajímavé čtení
a dostatek informací o dění v našem městě. A na záv ěr informace k barvě Jitřenky. Doposud Jitřenka vycházela černobíle.
V letošním roce vystřídá několik barev a
v každém ročním období vyjde v jiném barevném provedení. Následně byste to mohli
být právě vy, čtenáři, kteří by svými názory
mohli ovlivnit rozhodování, jaká barva bude
poličské Jitřence nejvíce slušet.
Pište prosím na email jitrenkapolicka@
seznam.cz. Jitřenku najdete i na facebooku
https://www.facebook.com/jitrenkapolicka/?modal=admin_todo_tour
Markéta Kutilová, šéfredaktorka
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Tradiční setkání
s podnikateli

Výtah pro klienty
městského úřadu

Parkoviště sídliště
Hegerova

Začátkem ledna 2020 byl v budově
městského úřadu na náměstí instalován
a zprovozněn nový výtah. Městský úřad
tak konečně splňuje základní standardy bezbariérového přístupu pro občany
a návštěvníky.
Součástí návrhu rozpočtu na rok 2020
jsou další prostředky na celkové zkulturnění a zlepšení podmínek v prostorách
určených veřejnosti na MěÚ.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

V první polovině letošního roku dojde
k plánovanému rozšíření kapacity parkovacích míst na sídlišti Hegerova. Parkoviště
bude provedeno jako kombinace asfaltového betonu a betonové dlažby, parkovací
místa budou rozčleněna zelenými ostrůvky.
Vznikne zde 48 nových parkovacích míst.
Náklady jsou ve výši 3,63 mil. Kč.
„Naše město v posledních letech velice
intenzívně řeší nedostatek parkovacích míst
a každým rokem vzniká několik nových parkovišť. Velice dobře víme, že velký problém
v parkování je i na sídlišti Hegerova. Již loni
jsme chtěli začít s budováním velkého parkoviště v této části města. Nicméně celá stavba byla přichystaná až v závěru roku, a tak
nezbylo, než celou akci nechat na jaro 2020.
Věřím, že nově vzniklé parkoviště významně
posílí celkovou parkovací kapacitu sídliště
Hegerova,“ komentuje stavbu nového parkoviště starosta města Jaroslav Martinů.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Každoroční setkání vedení města
s podnikateli se uskutečnilo ve čtvrtek
16. ledna 2020. Setkání proběhlo tradičně v příjemné a přátelské atmosféře.
Starosta města Jaroslav Martinů poděkoval v úvodním přivítání za spolupráci,
aktivitu a odvahu podnikat. Místní podnikatelé dávají práci našim občanům a velmi si toho vážíme. „Naši podnikatelé mají
velkou zodpovědnost za fungování města
a celé společnosti. Polička se vždy vymykala průměru v zaměstnanosti lidí, za
což děkujeme především právě místním
podnikatelům a jejich odvaze,“ komentuje
starosta města.
Místostarosta Pavel Štefka poděkoval
za podporu poličské kultury a sportovních klubů. I v tom mají místní podnikatelé nezastupitelnou roli.
Každý z přítomných představil svoji firmu, novinky, plány. Informační „kolečko“
přineslo mnoho zajímavých zpráv a zkušeností ze života firem. U většiny přítomných se prolíná jedno téma, a to nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.
O každoroční novoroční setkání s podnikateli je velký zájem, přispívá k vzájemné
informovanosti i příjemnému společenskému setkání. I do budoucna chce vedení města v tradičním setkání pokračovat.
„Chceme být důstojným partnerem našim
podnikatelům,“ doplňuje starosta města.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Parkoviště Na Bídě
Od konce loňského roku přibylo 15 nových parkovacích míst v centru města v ulici Na Bídě. Náklady jsou ve výši 1,1 mil. Kč.
Materiálem pro parkoviště byla zvolena
žulová dlažba tak, aby se co nejvíce hodila
k městským hradbám v této ulici.
Na první etapu naváže v budoucnu
II. etapa, která se bude týkat stavebních
úprav původního parkoviště z betonové
zatravňovací dlažby, kde se nyní parkuje
kolmo. Po rekonstrukci by tato část parkoviště měla vypadat stejně jako loni realizovaná I. etapa.
Na nová parkovací místa by mělo navázat další parkoviště směrem k Šenku
Nožíře Dobroty, které by se mělo realizovat v tomto roce a jehož investorem bude
vlastník objektu restaurace.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Nové kontakty
– osvětlení města Poličky

Kontakt na správce a provozovatele veřejného
osvětlení v Poličce:
Jakub Ondřej
Vedoucí střediska 5100; Přelouč
Osvětlení a energetické systémy, a.s.
GSM: +420 602 538 581
E-mail: ondrejj@o-es.cz
http:www.o-es.cz
Hlášení poruch VO nonstop na bezplatnou linku:
800 101 109

Úctu a tichou vzpomínku
pro

ing. Jana Matouše,
dlouholetého člena
kulturní komise.
Za komisi kulturní L.Z.
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POŽ ÁR V LEZNÍKU
Rada města schválila uvolnění ﬁnanční částky ve výši 100 tis. Kč pro majitelku domu č. p. 70
Lezník, 572 01 Polička, v souvislosti s následky požáru domu č. p. 70 v Lezníku, ke kterému
došlo dne 9. 1. 2020, dle důvodové zprávy.

Veliké poděkování
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
považuji ze své pozice za správné informovat Vás o velmi nemilé události, ale
zároveň ocenit a velice poděkovat za následnou mimořádnou a nevšední pomoc
leznických hasičů.
Ve čtvrtek 9. ledna v pozdních večerních hodinách došlo k rozsáhlému požáru
rodinného domku včetně hospodářské
přístavby v Lezníku. Po velice rychlém
a obětavém zásahu mnoha požárních
sborů se podařilo převážnou část obytné
části celého objektu uchránit před devastujícím zničením.
Je přirozené, že jsem se na místo dostavil, a především se zajímal o možnosti náhradního ubytování pro paní, která v domku bydlela sama. Byl jsem velmi potěšen, když paní nabídli ubytování
sousedi. Nicméně bylo jisté, že situace
bude vyžadovat okamžité řešení a zmírnění následků požáru. Poškozená paní na
moji otázku, jak jí můžeme pomoci, mě
požádala o lidskou pomoc v podobě fyzické práce.
Téměř o půlnoci jsem oslovil pana Ladislava Kučeru ze sboru dobrovolných hasi-

čů z Lezníka s naléhavou prosbou, zda by
požádal o pomoc při odstraňování škod
členy místního sboru. Dostalo se mi velmi
milé a příjemné kladné odpovědi.
V pátek dopoledne došlo k dalšímu
významnému počinu, kterým bylo ujištění, že i příslušníci širší rodiny poškozené
paní, kteří bydlí ve vzdálenějších městech, pomohou. Rada města Poličky v pátek ráno rozhodla o finanční pomoci ve
výši 100 tis. Kč na urychlené odstraňování následků požáru a peníze ještě toho
dne poškozená paní obdržela na účet.
Vážení a milí občané, při své nedělní
podvečerní návštěvě poničeného domku jsem nemohl uvěřit svým očím. Téměř potmě zde stále ještě pilně pracovalo 22 lidí, 11 místních hasičů a stejný
počet příslušníků širší rodiny, kteří se na
místo sjeli pomoci ze vzdálených bydlišť. Rozsah odvedené práce za víkend se
mi zdál téměř neuvěřitelný. Zbytky spáleniště celého hospodářského objektu,
tj. ohořelé krovy, zbytky zdiva, střešní
krytina, velké množství mokré slámy a
mnoho dalšího bylo zcela odstraněno.
Vlastní rodinný dům, především silně

O světě, který není v troskách
Svět je v troskách. Naši společnost rozvracejí fake news, naši křesťanskou kulturu rozvracejí muslimové, řád rozvrací
až přílišná demokracie, naše lesy rozvrací
kůrovec. Svět je v troskách.
Pokud je to pravda, je až s podivem, že
se někdy dějí zajímavé věci.
Letos se na Poličsku v tříkrálové sbírce opět vybrala rekordní částka. V období roku, kdy jsou účty rodin vysáté díky

takzvaným „svátkům konzumu“, stejně
otevírají své peněženky a hází peníze do kasiček promrzlých koledníků s nudlí u nosu.
Další majstrštyk předvedli dobrovolní
hasiči v Lezníku, kdy s naprostou samozřejmostí věnovali své fyzické síly své
sousedce při úklidu a sanaci jejího vyhořelého domu. Během jednoho víkendu
byly zbytky shořelé stodoly zlikvidovány a
dům připraven k následné opravě.

poničená střecha, byla zabezpečena
nouzově plachtou. V domku byl proveden
základní úklid, zprovozněna kamna, která
jsou nezbytným předpokladem pro rychlé
vysušení a s tím i spojený návrat majitelky do domku. Několik žen, mimo úklid,
též po celé dva dny připravovalo občerstvení pro již zmíněný počet dobrovolníků.
Za víkend se povedla úžasná, lidsky krásná věc a je mi obrovskou ctí zde za celé
město poděkovat našim spoluobčanům,
a především hasičům z Lezníka za tuto
pomoc a skvělý přístup.
Musím též napsat, že vedle finanční
pomoci našeho města a velmi obětavé
práce místních hasičů, byly i další krásné projevy lidské solidarity. Například na
plese v Sebranicích se vybralo na pomoc
6 500 Kč. Podobné projevy sounáležitosti
přicházely i od místních leznických sousedů, jak v podobě jídla, tak i finančního
přispění.
Ještě jednou Vám všem velmi děkuji.
Bylo mi ctí se účastnit celé akce s cílem
pomoci při odstraňování následků velkého požáru.
Jaroslav Martinů, starosta města
A kdyby existovala v Guinessově knize
taková kategorie, vyhrálo by město Polička, za rekordní rychlost schválení finanční
pomoci na likvidaci následků zmiňovaného požáru.
Toto jsou jen špičky poličského altruistického ledovce, spousty dalších dobrých
skutků zůstávají každý den v anonymitě.
Svět není v troskách, naopak někdy je
možná trochu zázračný, to jen my si někdy moc stěžujeme.
Aňa Hebronová

Poděkování za pomoc při likvidaci následků požáru
Chtěla bych z celého srdce poděkovat jak panu starostovi Martinů a městu Polička za velkou vstřícnost a finanční pomoc, tak všem
hasičům, kteří byli přítomni při zásahu. Nejvíc bych pak chtěla poděkovat leznickým dobrovolným hasičům za neuvěřitelnou obětavost a pomoc při úklidových pracech během celého víkendu po požáru. Moc si vážím každé další sousedské výpomoci, především od
rodiny Kvapilovy, při tak nenadálé a vážné situaci. Mnohokrát za sebe i celou moji rodinu děkuji.
Věra Gerstnerová (Lezník)

Poličské fórum
Anketa: Mělo by být v Poličce omezeno používání zábavní pyrotechniky, a to
jak během roku, tak na Silvestra?
Stanislav Konečný, občan města: Děkuji všem spoluobčanům, kteří, jako ostatně
každý rok, začínají na Silvestra odpalovat
rachejtle a ohňostroje již o páté hodině
odpolední. Ze srdce Vám přeji, abyste si
pořídili nějaké domácí zvíře a na vlastní
kůži poznali, co to je (nemluvě o utrpení
zvířete samotného), sedět od pěti hodin
do jedné po půlnoci s třesoucím se psem
v náručí, který sebou navíc ještě škubne při každé ráně zvenku. Jsem ochoten,
resp. schopen tolerovat domácí ohňostroj
půl a třeba i hodinu před a po půlnoci, ale
osm hodin mi přijde trochu příliš a hlavně
bezohledné vůči okolí.
David Šafář, zastupitel: Možná by stálo
za zvážení omezit používání pyrotechniky
v historickém centru našeho města. z důvodu bezpečnosti “účastníků”, ale i staveb na náměstích i v ulicích centra. Jinak
bych žádná omezení nezaváděl.
Lída Haraštová, Masarykova ZŠ Polička: Jsem jednoznačně za omezení pyrotechniky. Během roku i na Silvestra.
Martin Kozáček, zastupitel: Za mne
omezení ano, byl bych pro jedno místo,
např. náměstí nebo nábřeží a to pouze
mimořádné události. Silvestr, festival …
František Zbořil, občan města: Povolil
bych max. Silvestr a jeden třeba při festivalu 555, ale to, že na Berlíně víkend co
víkend a kolikrát i ve všední dny někdo
háže petardy, dělobuchy a podobné věci,
je nepřípustné a mělo by to být řešené
městskou vyhláškou. Ohňostroj by měl
být pouze v pracomoci města a jak říkám,
max dvakrát za rok a i to je moc.
Cobe Ivanovski, jednatel spol. TES: Zábavní pyrotechnika stresuje domácí zvířata,
vlastně zvířata obecně, proto jsem pro její
co nejmenší používání. Na druhou stranu
ohňostroje k oslavám, jako je například festival Polička 555, případně oslavy nového
roku, patří, takže nejsem pro nějaké drastické omezení, nebo pro úplný zákaz používání zábavní pyrotechniky v Poličce.

V anketě na facebookovém profilu Jitřenky hlasovalo 278 občanů.

Mělo by být v
Poličce omezeno
používání zábavní
pyrotechniky, a to
jak během roku,
tak na Silvestra?

Štěpán Vlček, zastupitel: Nicméně si
myslím, že cestou by nemělo být vydávání dalších a dalších předpisů, zákazů a
nařízení. Řešení bych viděl v informování
občanů o negativním vlivu jejich chování
na okolí. Je třeba si uvědomit, že svoboda
jednoho člověka končí právě tam, kde začíná svoboda druhého. Na tento základní
pilíř společného soužití se občas zapomíná, což vede k mezilidským konfliktům.
Pokud bychom chtěli omezit používání
zábavní pyrotechniky, museli bychom to
provést prostřednictvím místní vyhlášky.
V takovém případě by se nabízela otázka,
kdo by její dodržování kontroloval a případně vymáhal. Při současném nastavení
fungování městské policie je nemyslitelné
přidávat strážníkům další agendu.

Alena Dvořáková, ZŠ Masarykova:
Jsem zastánce důrazného omezení pyrotechniky.
Milan Matouš, zastupitel: Ano, v Poličce by mělo být omezeno používání zábavní pyrotechniky, a to jak během roku, tak
i na Silvestra.
Petr Šimon, zastupitel: Jsem pro zákaz
používání zábavné pyrotechniky určené
k produkci zvuku, tzn. asi by bylo možné si
na zahradě slušně pustit fontánu (zábav.
pyrotechnika určená pro produkci světla).
S výjimkou nahlášených akcí, např. festival
555 atd. Mechanizmus asi jako při povolování prodloužení večerního klidu při akcích.
Mohlo by to být na městskou vyhlášku.
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Pozemkové úpravy a příklady
správné praxe
Vlastníci pozemků mají příležitost
pomoci s nápravou poškozené krajiny.
V rámci pozemkových úprav nejen získají
přístup ke svému přesně ohraničenému
pozemku (viz články v Jitřence 10/19
a 11/19), ale mohou svým souhlasem se
zahájením pozemkových úprav přispět ke
zlepšení krajiny nejen z pohledu životního
prostředí (zasakování vody, krajinotvorné prvky, podpora rozmanitosti …), ale
i z pohledu prostupnosti krajiny.
Tak, jak je to vidět na uvedeném příkladu úspěšně provedených úprav. Jedná se

o úpravy provedené v Hněvnicích, v kopcovitém terénu na Plzeňsku, kdy byly
v původní krajině pole odvodněné podzemními kanály a veškeré srážky ihned
odtekly. Po úpravách byly do vhodných
míst navráceny zasakující prvky ( jezírka)
s protierozními pásy, které zabrání rychlému odtoku vod, erozi půdy a navrátí život do krajiny.
Není důvod, proč svým souhlasem tyto
změny nepodpořit.

SVOJANOV
otevírá brány
Za zavřenými branami královského sídla se pracuje i v zimě. Kromě pravidelných
inventur, úklidu a údržby památky se ke
slovu dostali také mistři malíři. Schodiště
a hala ve druhém podlaží dostávají novou
tvář. Stěny i strop budou vymalované podobně jako v ostatních zámeckých pokojích. Výmalbu budou tvořit barevné rámy,
stylově připomínající výmalbu 2. poloviny 19. století.
Nová sezóna začíná o víkendu 29. února a 1. března 2020. Brány dokořán budou od 10 do 17 hodin, stejně tak i o víkendech v březnu.

Filmaři na hradě

Původní stav Hněvnice 2009

Nový stav Hněvnice 2014
Milan Beneš

Komunitní poličské stránky
Dne 1. 12. 2019 byl na adrese kompost.policka.org zpřístupněn nový informační systém KOMPOST (KOMunitníPOličskéSTránky). Veřejnost díky tomu
získává možnost na jednom místě sledovat veškeré dění okolo organizací působících v Poličce a jejím okolí. Webová
aplikace nabízí přehled aktuálních i budoucích událostí, články přibližující činnost organizací a v neposlední řadě také
jejich vizitky s přehlednými kontaktními
údaji. Kdokoliv si může snadno nastavit
e-mailové upozornění na vše, co jej zajímá. Obsah je tvořen samotnými organizacemi, a tak je zajištěna jeho aktuálnost a úplnost.
KOMPOST navazuje na dobré zkušenosti se systémem POKUK, který zde
fungoval bezmála čtyři roky. PoličskýKUlturníKalendář nesloužil přímo veřejnosti,
ale usnadňoval koordinaci organizací při
pořádání akcí. Oproti POKUKu je nový
systém výrazně rozšířen a je veřejně přístupný. Navíc je zaměřen nejen na kulturní dění, ale otevírá možnost sebepre-

zentace všem, kteří přispívají k dobrému
životu v Poličce.
Vedle webové prezentace Poličky zaměřené na informování o fungování města jakožto instituce, je KOMPOST prostorem setkávání veřejnosti s těmi, kdo tvoří
dění v Poličce.
Provozovatelem systému je Město
Polička. Autor systému a publikující organizace jsou zapojeni zcela dobrovolně a
bezplatně. Aktuální podoba KOMPOSTu
není určitě konečná. Je navržen tak, aby
ho bylo možné podle potřeb nadále průběžně vylepšovat a rozvíjet.
KOMPOST je otevřený systém. Obsažené informace nabízí všem, kteří o ně mají
zájem. Například Jitřenka nebo webové
stránky města z něj čerpají kalendář událostí a připravuje se i přejímání vizitek či
článků. Pokud organizujete v Poličce něco
pro ostatní, je systém otevřen i vám.
Těšíme se na vaši návštěvu na adrese
kompost.policka.org, kde si můžete vše
prohlédnout na vlastní oči.
Kontakt: kompost@policka.biz

Hrad Svojanov si vybrali mladí filmaři.
Do zdí opředených historií vsadili příběh se svým hlavním hrdinou. Skupinka
mladých lidí zamířila do hradní mučírny.
Nepídili se po tom, k čemu který nástroj
sloužil. Chystali světla, upravovali prostor,
převlékali se do kostýmů. Přijeli na hrad
s jasným cílem. Pro natáčení důležité scény svého filmu si vybrali právě mučírnu.
„Jsme nadšení, že tady můžeme točit.
Mučírna je naprosto skvělá, i z hlediska
vyznění scény,“ uvedl Jiří Macháň, scénárista a režisér. Autorský snímek s fantasy
tématem je plný tajemna. „Hlavní hrdina,
zabiják příšer, se zde dovídá, že jeho milovaná je upírka, která se vyžívá ve vraždění. Scéna je temná a prostředí mučírny
jí dodává drsnost,“ odtajnil mladý muž.
Mladí filmaři děkují za vstřícnost Hradu
Svojanov. Při natáčení navštívili více lokalit, jako například zříceninu Zubštejn,
jeskyni Klácelku u Mělníka, či Zblovice na
Znojemsku. O slavnostní premiéře snímku budou všechny zasvěcené fanoušky a
ostatní zájemce o fantasy informovat.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

PROGRAM KNIHOVNY
Čtvrtek 6. února – na půdě knihovny od
17:00 hod.
Podvečer s mikroskopem – Výlet do světa barev
Přijďte se na vlastní oči přesvědčit, jak
vypadají pod lupou a v mikroskopu různé barevné předměty a přírodniny. Možná budete překvapeni tím, co odhalíte…
Fascinující mikrosvět vám pomůže objevovat Marcela Feltlová.
Program je vhodný pro všechny zájemce
počínaje 4. třídou ZŠ. Vstup volný.
Úterý 11. února – na půdě knihovny od
17.30 hod.
Římští králové I. - historická přednáška
dr. I. Fridrichové–Sýkorové
Vznik každého raného státu doprovází
násilí a krutost. Mýty Římanů jsou jich
plné, ovšem i mezi Romulovými následníky se našli králové, kteří používali
„mozek“.
Úterý 18. února – Divadelní klub od
20.00 hod.
LiStOVáNí - Jak se stát diktátorem – Mikal Hem
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude
vládnout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka by mohla sloužit jako vtipný
návod, jak se stát diktátorem. Naučí vás
všechna tajemství tohoto řemesla. Kniha
novináře Mikala Hema skvěle kombinuje
černý humor s politickým nadhledem.

Čtvrtek 20. února – na půdě knihovny od
17:00 hod.
Podvečer s mikroskopem – Tajemství rašících pupenů
Přijďte si na vlastní oči prohlédnout, co
ukrývají spící pupeny stromů a jak se
změní, když začnou rašit… Skrytý mikrosvět vám pomůže odhalovat Marcela Feltlová.
Program je vhodný pro všechny zájemce
počínaje 4. třídou ZŠ. Vstup volný.
Úterý 25. února – na půdě knihovny od
17.30 hod.
Římští králové II. – historická přednáška
dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Poslední římský král špatně odhadl své
poddané, z hrdých válečníků se je pokusil
změnit v nádeníky. Nepovedlo se mu to,
proto musel jít…
Každé úterý – na půdě knihovny
od 9.30 hod.
Knihomolík – čtenářský klubík pro rodiny
s dětmi
OTEVÍRACÍ DOBA NA PŮDĚ V ÚNORU
PONDĚLÍ
13:30–18:00
ČTVRTEK
13:30–18:00
NEDĚLE 14:00–18:00
Během otevíracích hodin je Půda přístupná komukoliv, bez rozdílu věku, se
zájmem o roboty, arduino, 3D tisk, CNC
laser a další vychytávky.
https://puda.knihovna.policka.org

Ekocentrum Skřítek
Zajíčkova dobrodružství
Ekocentrum Skřítek vzniklo před
15 lety. Na oslavu jsme pozvali populárního brněnského zoologa Ing. Romana Zajíčka. Kdo si ho pamatuje z jeho předchozích přednášek v Poličce o odchytu zvěře
v Brně a okolí a zážitcích z Bornea, určitě
si vzpomene na jeho příběhy a začne se
usmívat, ne-li smát, protože Zajíček je vynikající vypravěč.
Do Divadelního klubu v Poličce přijede
20. února v 18 hodin a bude vyprávět veselé i vážné zoologické historky. Ing. Roman Zajíček pracuje jako zoolog v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.
Provádí odchyty nejrůznějších našich
i exotických zvířat v Brně, které často
probíhají za asistence Policie ČR, což je
veselé již samo o sobě. Mnohdy se jedná
o exotická zvířata, uprchlá chovatelům,
často se ale jedná i o druhy, o kterých
obyvatelé Brna ani netuší, že žijí společně s nimi. Tentokrát bez promítání, zato
doplněno živými exempláři.
Vstupné oslavné – dobrovolné.
Plánované akce Ekocentra Skřítek:
Březen – čtvrtek 12. 3. Irsko – země
skřítků (Honza Musil)
Duben – středa 8. 4. Sibiřské rodinné
tradice (tuvanský šaman Eker DOVUU)
O více informací napište na e-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz nebo volejte
na tel. 731 563 819.
Ing. Eva Janečková

Počítače pro seniory v DPS penzion
Pro seniory pořádáme výukový kurz se zaměřením pro ovládání počítačů v každodenní praxi. Kurz je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší uživatele.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 13. 2. 2020 do 16. 4. 2020, vždy po jedné hodině
v rozmezí od 8.00 do 12.00 hod. Na výuce jsou vždy dva zájemci, které vede jeden vyučující.
Učebna je vybavena 2 počítači, ale zájemce si může vzít případně i svůj notebook. Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem 600 Kč/os. Počet uchazečů je omezený. Přihlášky
přijímá Vladimíra Pevná (tel. 461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121).

Z činnosti penzionu
Konec roku senioři zakončili společně
při tanci a zpěvu, nový rok jsme otevřeli při novoročním setkání s p. ředitelem
p. Brandejsem a s vedoucí pečovatelské
služby p. Smolkovou. V úvodu pan ředitel
popřál všem zúčastněným v novém roce
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Následovala diskuse, ve které obyvatelé
DPS Penzion kladli otázky např. ohledně
osvětlení chodeb, zavírání dveří na chod-

bách, přechodu na nové televizní vysílání, úpravy okolí DPS Penzion, vyvážení
kontejnerů s odpadem atd. Setkání bylo
hodnoceno pozitivně a určitě nebylo poslední. Senioři se také sešli při hrátkách
s pamětí u své oblíbené činnosti skládání
slov. A proč si pravidelně v DPS Penzion
hrajeme s pamětí? Protože mozek je sval,
který musí být neustále trénován.
V. Pevná

Pozvánka do Korouhve
Magda a Naďa Vás srdečně zvou na
besedu do místní hospody pod kostelem v Korouhvi v sobotu 15.února 2020
ve 14 hodin.
Pozvání nyní přijal ředitel Květné Zahrady a vedoucí Domu napůl cesty pan
Mgr. Ferdinand Raditsch.
Zde se dětem nabízí ubytování, možnost
pracovat, učit se samostatnosti a postupně se zařadit na trh práce.
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Petr Erbes: Před 200 lety

Petr Erbes:
•

narodil se v Poličce v roce 1963

•

je předsedou Divadelního spolku Tyl,
který je jedním z nejstarších a nejváženějších ochotnických spolků v ČR

•

založil jeho kočovnou odnož, která je
známá i mimo region

•

působí jako učitel na základní škole

•

vede po desetiletí oblíbený pionýrský
tábor, dětem se věnuje po celý rok

•

je bývalým poličským zastupitelem

•

pomáhá v Divadelním klubu

Rok 2019 byl pro Divadelní spolek Tyl
výjimečný. Po celou dobu se totiž slavilo výročí 200 let ochotnického divadla
v Poličce. Nejenom o tom jsem si povídal
s Petrem Erbesem starším, předsedou
spolku a hlavním organizátorem oslav.
200 let je úctyhodné výročí. Málokdo
ale ví, jak to vlastně kdysi začalo...
V Poličce divadelnictví propuklo o dost
dříve než třeba v Litomyšli či řadě dalších
měst. Stalo se to, že nám tehdejší hejtman
v Chrudimi milostivě povolil odehrát divadlo, jehož výtěžek byl určen poličským sirotkům. Muselo být německé a proběhlo

25. prosince roku 1819, tedy před dvěma
sty lety. Teprve druhé představení bylo
aspoň trochu české, jednalo se o hru Jana
Nepomuka Štěpánka z Chrudimi, která
se jmenovala Čech a Němec a byla napůl
česká a napůl německá.
Od těch dob se v Poličce hraje ochotnické divadlo neustále. Nejdříve v půdních
prostorách dnešního textilu na náměstí... Velká scéna na tehdejší poměry byl
sál dnešního CBM, kde si naši předchůdci připadali jako v divadelním ráji. Roku
1900 přítel Karel Baiza (přítel je oslovení
ochotníků) podal návrh na stavbu dnešního Tylova domu. Tato neuvěřitelná myšlenka se stala skutečností a v roce 1929
byla tato nadčasová budova poličských
ochotníků otevřena. V padesátých letech
nám pak byl Tylův dům odebrán, kterýžto
stav trvá do dnešních dob. Asi nejhranější poličskou hrou je Zákrejsova Anežka,
která měla premiéru v roce 1869 a hraje
se dodnes ve zkrácené, ale jen minimálně
upravené podobě.
A kde mají ochotníci svůj divadelní ráj
nyní, ve 21. století?
Zlomovým bodem v životě spolku byla
stavba divadla v divadle. Stalo se totiž
to, že Město Polička nám pronajalo prostory dílny a skladu kulis v Tylově domě,
ve kterých jsme na náklady spolku a
s přispěním města a sponzorů vybudovali Divadelní klub neboli prostor, kde
můžeme svobodně zkoušet, hrát, pořádat různé kulturní akce a cítit se jako
doma, což o zbytku „našeho“ divadla až
tak úplně neplatí. Vztahy s TD jsou sice
korektní, ale svobodu a domov tam nemáme. V klubu lze zakoupit knihu Randolfa Kleina 190 let poličského divadelnictví, která za 10 let od svého vydání
vůbec nezestárla.

A bude mít kdo slavit i další výročí?
Mají mladí zájem?
Do budoucnosti investujeme hodně
času, energie a financí. Vždyť hle: v řadách
ochotníků je skoro 40 žáků naší školy, kterou vede Veronika Jílková-Hrčková, existuje skupina okolo Michala Moravce ve věku
okolo 20 let, dále jsou „Mladý kočovníci“
čas od času sehrajeme něco s gymnazisty,
doufám, že znovu ožije skupina pohádkářů
pod vedením Lukáše Lulu Zrůsta. K tomu
všemu se snažíme podporovat mladé
poličské kapely. Kromě těchto skupin existuje kočovné divadlo POPRASKD.
Sám jsi autor řady nápaditých divadelních her. Kde bereš inspiraci?
Spíš než her bych to nazval hříček. Inspirace je různá – tajemná historie, politici, krajina na západ od Poličky… Prvním
mým realizovaným textem byla loutková
pohádka Jak čerti vypálili rybník, kterou
s gymnazisty zrežírovala moje žena Ellen.
Právě tehdy se poprvé v Poličce na divadelních prknech představil Radim Vizváry
coby kašpárek. Posledním mým výpotkem je totální přepsání Tylova Strakonického dudáka. To je panečku drzost!
Loňský rok jste věnovali oslavám výročí. Co se událo?
Začalo se v lednu Michalem Moravcem
a jeho Talentovaným panem Ripleym.
V únoru 2019 proběhlo v klubu představení
Stromy umírají vstoje, velký divadelní počin
Ládi Vrabce, kde mu sekundovala Zdena
Pávková, oba dva matadoři Divadelního
spolku Tyl. Bylo to krásné a lidé odcházeli
dojatí. V březnu se konal Festival mladého
divadla, v dubnu se hrála Vitka v Tylově
domě. V květnu vystoupení Divadelní školy,
v červnu Divoháj na téma „hry poličských
ochotníků“, v červenci kočovali mladí kočovníci se Švédy!, v srpnu potom staří
s Teorií nebe. V září proběhla premiéra hry
Kdo zabil Pepíčka, což je spolupráce gymnázia a ochotníků. V říjnu proběhla premiéra Švandy a zároveň derniéra Williama
v Praze, což je hra našich ochotnických děcek a poloděcek. V listopadu se uskutečnil
divadelní víkend. A konečně v prosinci proběhly krom dětského představení „pekelné
Vánoce“, neboť se konaly tři divadla, a to
Pepíček, Kreuzblitz do jitrnic! mladších kočovníků a nakonec Švanda na Štěpána.

jsme museli hrát v němčině.
Víš, jaká byla návštěvnost oslav?
Odhadem přišlo 5 030 lidí, což je číslo,
které mě samotného překvapilo. V podstatě každý druhý Poličák se šel podívat
na ochotníky. To je číslo, které by člověk
před pár lety vůbec neočekával.
Jak jste přišli na to, že uvedete zrovna
upraveného Strakonického dudáka?
Tohle divadlo už kdysi dávno navrhoval
Karel Pávek a jelikož jsme spolek Tyl, tak
byla myšlenka zahrát nějakou hru právě
od tohoto autora. Švanda mi připadal
jako nejschůdnější cesta.
Jaké je pro tebe hlavní téma hry?
Ta samotná hra… myslím žádné
zásadní téma nemá (směje se). Pro
mě byl zajímavý motiv samotné pop
music a toho, jak muzikant poměrně
lehce dokáže zblbnout fanynky.
Bylo těžké zpřístupnit Tyla současnému modernímu divákovi?
Když si člověk přečte originální Tylův
text, tak zjistí, že to jde hrát pro milovníky historických divadel, ale nikoli pro
současného diváka a já chtěl, aby to bylo
trošku „pop“ divadlo pro masy. Chtěl jsem,
aby se tam objevily všechny součásti našeho divadelního spolku, nejen kamenní
herci, ale i staří a mladí kočovníci nebo
děti z Divadelní školy. Takže to byl takový megaplán a nakonec se ukázalo, že se
dohromady sešlo 56 účinkujících, což je
docela velké sousto. Pro mě osobně bylo
nejzajímavější, že jeden čtvrtek jsem na
Damašku psal Pepíčka a o týden později
tamtéž Švandu, takže obě divadla se mi
ten čas trošku pletla dohromady, ale nakonec je ten průnik myslím nulový.
Jak probíhaly přípravy a zkoušky?
Režii Švandy jsme si rozdělili s Láďou Vrabcem, který je na rozdíl ode mě
skutečným režisérem a umí vtělit do divadla emoce a herce naučit hrát, což já
neumím. Já naopak dokážu dát lidi dohromady a třeba jim říct, kde mají stát.
Těsně před premiérou se to všechno smíchalo dohromady, ale nikdo nevěděl, jestli
z toho vznikne funkční tvar, nebo naopak
nějaký mrzák.
Jak takové obsazovaní rolí probíhá?
V případě Švandy bylo jasné už od začátku, kdo co bude hrát, protože zase tak
velký výběr v Poličce není a ty typy jsou

celkem dané, takže tam nebylo o čem
přemýšlet. Ale kdo bude hrát Švandu?
Škubal jsem si vlasy. Aby byl mladý, pěkný,
uměl hrát na kytaru i zpívat a byl osobnost. Pak najednou jsem si vzpomněl na
George, který je výborný zpěvák, kytarista i herec, takže vše dobře dopadlo.
Jak tě napadlo téma dalšího divadla
Kdo zabil Pepíčka?
Téma gymnaziální detektivky jsem měl
v hlavě už docela dlouho. Původně jsem si
myslel, že by třeba zabili mě moji spolužáci a pak by se v rámci třídy pátralo, kdo
měl největší důvod, ale nakonec vznikla

„Když něco rozjedete,
tak nezbývá, než do
toho pořád šlapat.“
myšlenka na mého profesora, který mě
učil němčinu. To bylo pro mě strašné
peklo, protože se začínalo ráno od sedmi,
když ještě ostatní spolužáci spali, takže
jsem se mu takhle „pomstil“.
Mohl bys ještě zavzpomínat na nedávno zemřelého pana Matouše?
Jenda Matouš byl jednou z nejvýraznějších postav poličských ochotníků za
poslední roky. Především tím, že byl neúnavný organizátor poličského ochotnického života. Sám založil skupinu, ze které vzešla kupa herců. Všichni hráli svoje
první divadlo v jím režírované pohádce
Kocour v polobotkách. Organizoval i poslední ochotnickou výstavu v muzeu.

Myslíš, že má pan Matouš v Poličce své
divadelní následovníky?
Myslím, že jo. Máme snad největší Divadelní školu v Pardubickém kraji a navštěvuje ji 40 dětí, které chtějí hrát divadlo
a také ho hrají pod vedením Veroniky Jílkové. Ta si zřejmě počíná dobře, když má
takový zájem. Plus je tu skupina děcek,
které byly původně u Veroniky a Boženy
Kaprasové a letos budou předvádět Starce na chmelu. Takže já jsem optimistou.
Vedeš divadelníky, pořádáš tábory pro
děti, jsi učitelem. Co bys poradil těm,
kteří také chtějí dělat něco pro ostatní?
Nejlehčeji se dělají krátkodobé věci,
které vznikají z toho primárního nadšení. Ale jak tábor, tak i klub a divadlo,
všechno to vyžaduje dlouhodobou
práci a neustálé dodávky energie.
Takže tam je třeba houževnatost a
zodpovědnost. Když něco rozjedete,
tak nezbývá, než do toho pořád šlapat.
A na závěr tradiční otázka ohledně
poličské kultury. Chybí ti tady něco?
Mně tady akorát chybí na některých akcích diváci. Máme všichni plná ústa Martinů,
jaký je to náš slavný rodák, ale na koncerty
hudby chodí pár lidí, což mě mrzí. Stejně tak,
jako když tu děláme v klubu jazzy. Jinak je
kultura v Poličce na velmi dobré úrovni po
všech možných vrstvách, co tu jsou.
Díky za rozhovor!
Taky děkuju a hlavně to napiš tak, jako
kdybych mluvil spisovně!
Dan Vondra

ROZHOVOR JITŘENKY
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Pomoc postiženým
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým v České republice je celostátní
organizace lidí s mentálním postižením,
jejich rodičů, odborníků a přátel. V letošním roce slaví 51 let činnosti, a již 16 let
spolupracuje její Pobočný spolek Polička
se Speciální mateřskou školou a základní
školou Polička. Společně se snažíme hájit
práva a prosazovat zájmy lidí s mentálním
postižením. Nabízíme svým členům poradenské, vzdělávací i volnočasové aktivity.
Náš Pobočný spolek v Poličce se věnuje hlavně mentálně postiženým lidem ve
věku 3–26 let. Snažíme se pro ně pořádat
výlety, zájezdy, návštěvy divadel, výstav
i různých vzdělávacích programů, které
jim nejen rozšiřují obzory, ale i zpestřují
jinak jednotvárný život. V současné době

je aktuální projekt ve spolupráci s EU a
jejím sociálním fondem, kde je možné
podporovat i jejich rodiny i ostatní pečovatele. Máme také možnost využívat
právní poradenské centrum v případě
různých problémů s úřady, zaměstnavateli rodičů apod. Pokud by měl někdo zájem o bližší informace, popřípadě kdyby
někdo chtěl našemu Pobočnému spolku
v Poličce věnovat finanční prostředky,
zde jsou kontakty.
SPMP ČR Pobočný spolek Polička
Jiráskova 825, 572 01 Polička
IČO 06027989
Tel. 776 605 568
č.ú. 115-5183190267/0100
Předsedkyně Pobočného spolku
Mgr. Mirka Zrůstová
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Program Začít spolu
Program Začít spolu, který od roku
2016 úspěšně realizujeme na ZŠ Na Lukách, bude díky vám pokračovat i ve školním roce 2020/2021.
Cílem programu je vzdělávat děti tak,
aby si zachovaly svoji jedinečnost. Dokázaly kriticky myslet, spolupracovat, převzít zodpovědnost za sebe a svoji práci.
A totéž respektovaly i u ostatních.

A jak to vypadá v praxi? Vezměte svého
předškoláka a přijďte se podívat a zeptat
na vše, co vás zajímá 10. března v 15 hodin do třídy 4. A.
Jste srdečně vítáni i na zápisu do první třídy (klasické i Začít Spolu), který se
bude konat 3. dubna od 14 hodin.
Těší se na vás tým učitelek, které realizují ZaS na ZŠ Na Lukách.
ZŠ Na Lukách Polička

ZŠ Na Lukách
Kavárnička 6. B
V předvánočním čase uspořádala 6. B
kavárnu se svými cukrářskými výrobky,
které za malý poplatek o školních přestávkách prodávala ostatním žákům školy a učitelům. Hned následující den děti
vybrané peníze předaly řediteli charity
panu Martinu Dvořákovi. Peníze budou
použity na opravu charitního domu v
Poličce.

Co se dělo na
„horostěně“?
10. 1. 2020 se oblastního kola ve sportovním lezení na obtížnost a rychlost
zúčastnilo 32 závodníků a závodnic. Na
přidělených rozličných cestách naší umě-

lé horolezecké stěny bylo odjištěno přes
130 závodních pokusů dětí z Gymnázia,
ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Bystré, ZŠ Sádek,
ZŠ Pustá Kamenice a ZŠ Na Lukách.
Na zajištění dětí, natahování lan,
zakreslování
v rc h o lnýc h
topů, kopírování profilů horostěny, tabulek,
diplomů
a
stavění cest
se podíleli
dobrovolníci. Zároveň

si vážíme zodpovědné práce těch, kteří
pomáhali s přípravou, úklidem a občerstvením. Děkujeme za pomoc i Zdeně Švecové ze SVČ Mozaika.
Postupují vždy první tři jednotlivci a
vítězná družstva. Okresní kolo se bude
konat u nás 30. ledna 2020.

Zprávy z Masarykovy ZŠ
V září roku 2019 se čtvrté ročníky naší
školy zapojily do projektu Abeceda peněz,
aby se naučily hospodařit s penězi. Do
začátku podnikání půjčila Česká spořitelna každé třídě 3000 Kč.
Třídy si vybraly loga svých firem, zvolily
vedení firmy a začalo se. Nejdříve hltaly
pojmy, které musí v podnikatelské sféře
znát. Všechny tři třídy se snažily vyrobit
originální krabičky, sáčky, svícny, vánoční přání, košíky, náušnice a další zboží.
K dispozici byl i stánek s občerstvením.
Vybralo se neuvěřitelných 115 881 Kč.
Třída 4. A věnovala celý obnos 63 000 Kč
malé Natálce, která trpí mozkovou obrnou,
4. C podpoří záchrannou stanici Pasíčka,
zbylé výrobky věnovaly děti LDN Polička a

zbylo jim ještě na výlet. 4. B věnuje částku
útulku Zelené Vendolí a Kočičkám Z Poličky a vyrazí na výlet do Vida parku v Brně.
Vrstevnický program
V posledním prosincovém týdnu roku
2019 proběhl další z projektů spolupráce žáků 1. a 9. tříd pod názvem Vánoční
tvoření. Vyráběli jsme společně svícen a
přání pro rodiče k Vánocům. Deváťáci si
připravili i jedno milé překvapení v podobě sborové písně, která naladila příjemnou sváteční atmosféru.
Preventivní programy
V rámci prevence proběhly tři programy pro žáky 6. ročníků. Cílem je předcházení vzniku rizikového chování a nácvik sociálních dovedností. Přínosné je,

že primární prevence probíhá v kmenové
třídě školy. Program Před tabulí, za tabulí
je dlouhodobý a jeho nedílnou součástí
je konzultace s učitelským sborem. Program byl hodnocen kladně.
Výstava – Cestovní kancelář Sluníčko
Naše výtvarné práce jsou k vidění do
30. ledna 2020 v prvním patře knihovny
u dětského oddělení. Obrázky jsme vytvořili na základě toulek po Poličce a jejím
okolí s naší Cestovní kanceláří Sluníčko.
Jedná se o ilustrace ke knize M. Bureše
Zpívající lípa, kresby vyřezávaných poličských vrat, koláže zátiší (inspirace zátišími Františka Bukáčka) a malbu mraků
(inspirace obrazy Bořivoje Borovského).
har

Tři cizinci na gymnáziu
Výuka cizích jazyků
na gymnáziu v Poličce
se neomezuje jen na
hodiny. Cizí jazyky tu
momentálně žijí svým
pestrým životem především díky trojici cizinců, kteří u nás tráví celý školní rok. Na
zkušenou do Poličky zavítali dva studenti
– Giorgio z Itálie je momentálně studentem septimy, Panda z Thajska se na rok
stala spolužačkou kvintánů. Zároveň tu
jako asistentka vyučujících anglického jazyka působí Jubilee Marshall z Washingtonu, se kterou si studenti mohou povídat v hodinách jazyka i v konverzačních
klubech. A to není všechno. Na únor škola
připravuje týdenní setkávání s vysokoškolskými studenty z celého světa.
Díky grantu Fulbrightovy komise, získalo Gymnázium Polička také rodilou mluvčí,
která učitelům angličtiny asistuje při výuce jazyka. Jubilee Marshall v rámci svého stipendijního programu však nepůsobí
pouze v běžných hodinách, ale dvakrát
týdně se schází se studenty při neformálních konverzačních klubech. Loňská absolventka bakalářského programu historie a
společenských studií obdivuje na Češích
to, co z Ameriky nezná. Umíme si dle ní
najít více času pro přátele, širší rodinu a
koníčky. Velký rozdíl mezi životem u nás a
v USA spatřuje také v daleko propracovanějším systému sociální podpory.

Dva zahraniční studenti jsou u nás především díky hostitelským rodinám, které
se jim rozhodly poskytnout na rok zázemí. Za největší kulturní rozdíl mezi našimi
národy považuje fakt, že Thajci se i při
prvním setkání usmívají, což je součástí
jejich kultury a společenská povinnost.
Češi se podle Pandy zdáli na první pohled
poněkud nepřístupní, ale časem zjistila,
že jsme ve skutečnosti milí, přátelští a
přes tvrdou kůrku českého chleba se lze
dostat k měkkému vnitřku.
V únoru se počet cizinců v naší škole
ještě přechodně zvýší. V týdnu po jarních
prázdninách bude gymnázium v rámci
projektu EDISON hostit zahraniční stá-

žisty hned z několika kontinentů, kteří se
s námi v rámci výuky podělí o historii, kulturu, tradice a další zvyklosti svých zemí.
Mgr. Jan Vavřín, Gymnázium Polička
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DIVADELNÍ KLUB
31. 01. 2020 ve 20:00 hod.
Jazzové setkání – Jazz Pilgrim
JAZZ PILGRIM – Tomáš Zajíc – saxofon,
perkuse, František Kubík – bicí, Jaroslav
Makovec – kytara, Lukáš Kmoch – zpěv,
flétna, perkuse, David Valenta – basa,
kontrabas, Radka Zajícová – klávesy, Iva
Kořenová – zpěv. Tanec možný a vítaný.
Vstupné 150 Kč/100 Kč
1. 02. 2020 v 18:00 hod.
Setkání táborníků z Damašku
Setkání vedoucích a táborníků spojené
s otevřením přihlášek na tábor 2020.
6. 02. 2020 v 19:00 hod.
Kolumbie s Matějem Ptaszkem
Beseda a možná i koncert s hudebníkem
a cestovatelem Matějem Ptaszkem.
Matěj Ptaszek je první Evropan, který strávil coby spisovatel, fotograf a bluesový hudebník více než dvacet měsíců v odlehlé
části divokého kolumbijského departamentu Antioquia. V současnosti patří mezi evropskou špičku hráčů na foukací harmoniku
na poli tradičního blues. Vstupné: 80 Kč
8. 02. 2020 ve 21:00 hod.
Bassonic Vol.3
Dj KATCHA-JOSHU4-LI-BASS-LINTU-VYTI
Vstupné: 150 Kč
12. 02. 2020 v 19:00 hod.
Peklo, očistec a nebe na zemi
PEKLO
Trojice přednášek s následnou diskuzí
o pravděpodobně nejvýznamnější básni všech dob, Dantově Božské komedii.
Přednáší Tomáš Enderle.
Pořádá: Římskokatolická farnost
13. 02. 2020 v 18:00 hod.
Severská filmová zima – Expedice na konec světa
Dokument, Dánsko 2013
K majestátním fjordům v severovýchodním
Grónsku se vydává mohutný trojstěžník
s netradiční vědeckou výpravou na palubě.
Naleznou účastníci expedice nové živočišné
druhy? Vstupné: 50 Kč
14. 02. 2020 v 19:00 hod.
Pláč sv. Šebestiána
Historický film o střetu rytířů Gottfrieda a Siegfrieda se odehrává roku 1348,

kdy se Evropa potýkala s dosud největší
morovou epidemií. Po projekci následuje
diskuze s tvůrci. Vstupné: 90 Kč
15. 02. 2020 v 17:00 hod.
Pohádka mládí
Divadlo Květ Života Vás všechny srdečně zve na představení vlastní veselohry
o pěti obrazech.
Pořádá: Divadlo Květ Života
Vstupné: 100 Kč/50 Kč
16. 02. 2020 v 18:00 hod.
Severská filmová zima – Byl tady Saša
Drama, Litva 2018
Byl tady Saša je komorní příběh o manželském páru, který chce adoptovat dokonalou holčičku. V nedočkavosti si mladá žena
domluví první setkání s dítětem za zády
manžela. Nedopatřením na ni k jejímu zklamání čeká vzdorovitý dvanáctiletý chlapec.
Vstupné: 50 Kč
18. 02. 2020 ve 20:00 hod.
LiStOVáNí – Jak se stát diktátorem
Knihu novináře Mikala Hema, která skvěle kombinuje černý humor s politickým,
představí Alan Novotný (alt. Jiří Ressler) a
Patrik Bořecký. Předprodej lístků v Městské knihovně v Poličce a v IC Bystré.Pořádá: Městská knihovna Polička
Vstupné: 100 Kč/50 Kč
19. 02. 2020 v 19:00 hod.
Peklo, očistec a nebe na zemi
OČISTEC
Trojice přednášek s následnou diskuzí o pravděpodobně nejvýznamější básni
všech dob, Dantově Božské komedii,. Přednáší Tomáš Enderle.
Pořádá: Římskokatolická farnost
20. 02. 2020 v 18:00 hod.
Zajíčkova dobrodružství a oslava 15 let
ekocentra
Veselé zoologické historky z praxe i cest
po světě bude vyprávět Ing. Roman Zajíček. Zároveň oslava 15 let vzniku Ekocentra Skřítek.
22. 02. 2020 ve 20:00 hod.
Jazzové setkání – Robert Balzar Trio –
20 let setkání
Výroční koncert u příležitosti dvaceti let
konání jazzových setkání v Poličce. Ro-

bert Balzar Trio vystoupí ve složení Robert Balzar – kontrabas, Jiří Levíček – piano a Kamil Slezák – bicí.
Vstupné: 200 Kč/120 Kč
23. 02. 2020 v 18:00 hod.
Severská filmová zima – Psi nenosí kalhoty
Hlavnímu hrdinovi filmu o ztrátě, lásce
a sladkobolném bytí, se v jezeře tragicky utopí žena. Tato temná událost, která se navíc odehraje před zraky jejich
malé dcerky, Juhu neustále pronásleduje
a znemožňuje mu navázat vztah s lidmi.
Vstupné: 50 Kč
25. 02. 2020 v 19:00 hod.
EXPEDICE BORNEO s Kateřinou a Milošem Motani
OSTROV LOVCŮ LEBEK, NOSATÝCH
OPIC A SLONÍCH TRPASLÍKŮ
Známá cestovatelská dvojice představí
vše zajímavé ze svého dobrodružného výletu na Borneo. Vstupné: 100 Kč
26. 02. 2020 v 19:00 hod.
Peklo, očistec a nebe na zemi
NEBE NA ZEMI
Trojice přednášek s následnou diskuzí.
Přednáší Tomáš Enderle.
Pořádá: Římskokatolická farnost
29. 02. 2020 v 19:00 hod.
Starci na chmelu – Tylův dům
Premiéra divadelního představení vzniklého podle prvního českého filmového
muzikálu. Hrají a zpívají poličští ochotníci
pod vedením Michala Moravce.

MOZAIKA

Čas:
Cena:

KERAMIKA ZDOBENÁ PEDIGEM
Keramická dílna pro dospělé
Termín:
středa 5. 2., 19. 2., 26. 2.
Čas:
9.00 – 11.00 hod.
Cena:
230 Kč

BRUNO PARK BRNO
Zábavný park pro děti od 1. třídy
Termín:
sobota 28. 3. 2020
Cena:
760 Kč
Přihlášky: do 16. 3. 2020

KERAMICKÉ SLUNÍČKO
Keramika zdobená pedigem. Dílna pro
děti od 1. třídy
Termín:
čtvrtek 6. 2., 20. 2., 27. 2.
Čas:
16.00 – 17.30 hod.
Cena:
130 Kč

HURÁ NA KOLO
Pro děti od 3. třídy
Dvoudenní cyklotoulky po Vysočině na
kolech.
Termín:
22. 5.–24. 5. 2020
Čas:
17.00 hod. u SVČ Mozaika
Cena:
700 Kč
Lektorka: Alena Hejduková, Dis,
Přihlášky: 30. 4. 2020
Více informací o akcích na telefonu:
461 725 352

JARNÍ PRÁZDNINY 10. 2. – 14. 2. 2020
SRDÍČKOVÉ PONDĚLÍ – Tvořivá dílna
Modelování květin z foamiranu, výroba
valentýnské dekorace, šperky,
Termín:
pondělí 10. 2.
Čas:
8.00 – 17.00 hod.
PRÁZDNINOVÝ DEN
Pro děti od 1. třídy, den plný her, tvoření
Termín:
úterý 11. 2. 2020
Čas:
8.30 – 16.30 hod.
HEJBNI KOSTROU
Den pohybu pro holky od 1. do 5. třídy.
Jumping, plavání a hry v bazénu
Termín:
středa 12. 2. 2020
Čas:
9.00 – 15.00 hod.
Cena:
250 Kč
VITRÁŽE
Kreativní dílna pro studenty a dospělé
Práce se sklem a kovem
Termín:
pátek 21. 2.
Čas:
17.00 – 20.00 hod.
Cena:
180 Kč
Přihlášky: do 14. 2. 2020
HORMONÁLNÍ JÓGA
Termín:
sobota 7. 3. 2020
Čas:
9.00 – 15.00 hod.
Cena:
600 Kč
Lektorka: PhDr. Jitka Bukáčková
Přihlášky: 20. 2. 2020
Informace: mobil: 605 261 011,
PLES SVČ MOZAIKA – Ples na horách
Termín:
pátek 28. 2. 2020
Čas:
od 20.00 hod
Místo:
Společenský dům Jordán
JARNÍ KERAMIKA – Pro děti od 1. třídy
Termín:
čtvrtek 5. 3., 12. 3., 19. 3.

16.00 – 17.30 hod
130 Kč

LETNÍ PRÁZDNINOVÉ TÁBORY
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ÁLOU
pro děti 1.–6. třídy
Termín: 6.–10. 7. 2020
Čas:
vždy 8.00–16.00 hod.
Cena: 1 700 Kč
Přihlášky:
do 30. 4. 2020
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S DÁŠOU
Tvoření a hry na prázdninové téma pro
děti od 1. třídy.
Termín: 13.–17. 7. 2020
Čas:
každý den 8.30–16.30 hod.
Cena: 1 600 Kč
Přihlášky:
do 30. 4. 2020
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOPANÁ
Soustředění pro účastníky ZK kopaná.
Věk: přednostně pro děti z přípravek SK
Termín: 3.–17. 7. 2020
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Cena: 1 700 Kč
Přihlášky:
do 30. 4. 2020
Vedoucí tábora: Roman Lajžner
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MRŇOUSOVÉ
Kdo si hraje, nezlobí. Tvoření a hry pro
PŘEDŠKOLNÍ děti.
Termín: 20.–24. 7. 2020

Přijďte si zabubnovat
Nově vznikající bubenický oddíl Bubínky
z p(P)oličky hledá nové členy, vhodné pro
všechny i manželské páry.
Více informací
Kontakt Petr Štejdíř 603 883 206
petrstejdir@seznam.cz

Čas:
každý den od 8.00 do 14.30 hod
Cena: 1 600 Kč
Přihlášky:
do 30. 4. 2020
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s gymnastikou
Věk:
1.–9. třída
Termín: 20.–24. 7. 2020
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Cena: 1 700 Kč
Přihlášky:
do 30. 4. 2020
SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Míčové hry, turistika, atletika, koloběžky,
bojová umění, tenis, kopaná, florbal, hokejbal, in-line, lanové aktivity…
Věk:
4.–8. třída
Termín: 20.–24. 7. 2020
Čas:
každý den 8.30–16.30 hod
Cena: 1 700 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2020
DÁMY V SEDLE – POBYT U KONÍ V JS
JITŘENKA STAŠOV
Věk:
1.–9. třída
Termíny:5.–10. 7., 19.–24. 7., 2.–7. 8.
Cena: 3500 Kč
Přihlášky:
do 30. 4. 2020
LETNÍ TÁBOR MADĚRA 2020
Trosečník
Věk:
1.–9. třída
Termín: 19.–27. 7. 2019
Cena: 3100 Kč
Přihlášky:
do 30. 4. 2020
Vedoucí tábora: Milan Matouš, matousmilan@seznam.cz
JIŽNÍ MORAVA – MIKULOVSKO
Zájezd pro dospělé.
Bratislava, Děvín, Lednicko-Valtický areál, Minaret, plavba lodí po staré Dyji k Janohradu, Pálava, Mikulov, Břeclav, Pohansko.
Termín: 5.–9. 8. 2020
Cena: 3500 Kč
Přihlášky: do 15. 2. 2020 s platbou
VODÁCKÝ TÁBOR
Tradiční vodácké dobrodružné putování, tentokrát na řekách Slovinska. Jedná se o putovní pobyt ve stanech se
stravou.
Termín: 25. 7.–1. 8.
Cena: 10 800 Kč
Přihlášky: do 30. 4. 2020 s platbou
Vedoucí
tábora:
Vítězslav
Fila,
tel.: 731508282, vita.fila@seznam.cz
Připravujeme JESLE NA VODĚ
Veškeré informace naleznete na www.
mozaika-policka.cz
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KULTURA
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T YLŮV DŮM

!! POZVI SVÉHO PRAŽÁKA !!

KDO ZABIL
PEPÍČKA?
MALÁ STRANA - DIVADLO NA PRÁDLE
12. BŘEZNA
20.00

INZERCE

řádková

ZE ŽIVOTA MĚSTA
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Blahopřání

Nabídka přivýdělku
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.
•

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.

NABÍDKA PRÁCE
- VÝUKA DOPRAVNÍ VÝCHOVY
Nástup od 1. 2. 2020 (případně až 1. 4.
2020), na DPP
Únor - březen: výuka teorie na školách
(dle rozpisu)
Duben - červen, září až říjen každý den
od 8 – 12 hodin, odpoledne dle rozpisu
na dopravním hřišti
Dohoda o pracovní činnosti: 150 Kč/ hod.
Vhodné především pro muže.
Nutná znalost dopravních předpisů a
manuální zručnost při opravě kol.
Kontakt: Irena Chroustovská
605 431 034

V únoru se dožívá významného životního výročí litomyšlský archivář – kolega
Mgr. Stanislav Konečný.
Jubilant se narodil 20. února 1960
v Karlových Varech, vystudoval gymnázium v Novém Bydžově a následně obor
dějepis-pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V letech
1989–2001 pracoval v Městském muzeu
a galerii v Poličce a od roku 2001 do současnosti je zaměstnán ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli,
kde je pověřen zejména vedením badatelny, zpracováváním archivních souborů
a sbírky dokumentace. Je autorem řady
publikací, časopiseckých studií a mnoha novinových článků. Bohatá je rovněž
jeho činnost přednášková a spolupráce
s médii. Důslednost a vědecká poctivost
vyplývající z poctivosti lidské, jež náleží
vedle skromnosti (ale i osobitého humoru) mezi jubilantovy charakteristické
vlastnosti, skýtají jeho dílu spolehlivost
a dlouhodobou platnost. S poděkováním
za vykonanou práci přejeme kolegovi
Stanislavu Konečnému do dalších let života pevné zdraví, mnoho osobní pohody
a hodně neutuchajících tvůrčích sil.
Oldřich Pakosta

Stoleté
jubilantky
Starosta města Jaroslav Martinů poblahopřál k životnímu jubileu nejstarší občance města Poličky paní Marii Křížové.
Paní Křížová oslavila 15. ledna 2020 101
let! Její vitalita si zaslouží velký obdiv.
Vedení města Poličky zaslalo blahopřání i paní Marii Žertové, která oslavila 102
let 12. ledna 2020. Paní Žertová již není
občankou města Poličky, bydlí u svého
syna v Praze.
Přejeme oběma jubilantkám hodně
zdraví a spokojenosti!
N. Šauerová, mluvčí města

NABÍZÍME K PRONÁJMU
NEBYTOVÉ PROSTORY V LITOMYŠLI
v budově č.p. 1218, J. E. Purkyně
• budova v blízkosti centra, autobusového
nádraží, nemocnice, úřadů
• parkování na vlastním pozemku
• budova o 3 nadzemních podlažích
s výtahem
• celkem k pronájmu cca 600 m2
• možnost pronájmu celého podlaží
či jen části podlaží
• vhodné pro kanceláře, ordinace,
komerci atd.
V případě zájmu kontaktujte zástupce majitele na:
e-mail: kovar@pkipservis.cz, telefon: 723 722 006
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Kraj Smetany a Martinů
Borová
1.2.2020 od 20 hod. - Hasičský ples
v místní sokolovně.
22.2.2020 od 18 hod. - v sokolovně zahraje Divadlo Květ Života autorskou veselohru „Pohádka mládí“
23.2.2020 od 14 hod. v místní sokolovně - beseda o cestě borovské expedice do
Řecka na Simsonech.
Bystré
7. 2. 2020– Společenský ples – od 20
hod. v Sokolovně Bystré.
8. 2. 2020 – Dětský maškarní karneval
–od 13:30 v Sokolovně Bystré.
13. 2. 2020 – Beseda nad knihou Bystré,
město dobrých rodáků. V Komunitním sále
MFD. Začátek v 17 hod. Vstupné 20 Kč.
22. 2. 2020 – Masopustní veselí. Myslivecká kuchyně se otevře ve 13:00 v Sokolovně. Sraz masek je ve 13:30 před
Sokolovnou a poté se ve 13:45 odchází
průvodem k radnici. Od 10. února mají
zájemci možnost vypůjčit si v IC karnevalové masky.
29. 2. 2020 – Jednou hole, jednou na
nože - premiéra divadelního představení
bysterského ochotnického souboru v 19
hod. v divadelním sále Sokolovny.
Dolní Újezd
1. 2. 2020 - Skautský ples - sokolovna od
20 hodin
2. 2. 2020 - Dětský karneval - sokolovna
od 14:30 hodin
15. 2. 2020 - Hasičský ples - sokolovna
od 20 hodin. Občerstvení zajištěno.
22. 2. 2020 - Dolnoújezdský Masopust
hospoda U Koruny - otevřena od rána,
sraz masek 2:22, odpoledne u Večerky

Téma: Hospodářství aneb Když jsem já
sloužil..
Masky si vyslouží jitrnici „zadara“
Litomyšl
15.2.2020 - Prague Cello Quartet: Broadway Tour 15:00 a 19:00, Zámecká jízdárna, Litomyšl
23. - 25. 2.2020 - Nakopněte svoji školu
Zámecké návrší
Festival vzdělávání, prostor pro inspiraci
a sdílení zkušeností.
www.nakopnetesvojiskolu.cz
28.2.2020 - Doctor Victor a hosté: Chaos
KZR & Upside Down
20:00, Music Club Kotelna, Litomyšl
Oldřiš
8.2.2020 – Hasičský ples v Oldřiši
od 20.00 hod. v Orlovně.
9.2.2020 – Dětský maškarní karneval
Od 14.00 hod. v Orlovně v Oldřiši
Sebranice
2. 2. 2020 – Pohádka Mach a Šebestová – od 16:00 hod. na sále KD odehraje
divadelní spolek Vostřebal.
7. 2. 2020 – Hasičský ples – od 20:00
hod. na sále KD.
16. 2. 2020 – Sněhová vločka – divadelní
pohádka od 15:00 hod. na sále KD.
22. 2. 2020 – Masopustní hody – u kapličky na Pohoře, od 12.00 hod. občerstvení, od 13.30 hod. maškarní rej.
23. 2. 2020 – Dětský karneval – od 14:00
hod. na sále KD.
Svojanov
7. 2. 2020 – 15. Obecní ples na radnici
ve Svojanově

Česká inspirace
HRADEC KRÁLOVÉ
23. 2. 2020 - Masopust na statku
CHEB
1. – 2. 2. - Výstava železničních modelů
JINDŘICHŮV HRADEC
23.2. 2020 –Masopustní průvod městem + dětský karneval
KUTNÁ HORA
26. 2. 2020 - Varhanní koncert v kapli
Vlašského dvora 17:00 - 18:00

LITOMYŠL
1.2. - 19. 4. 2020 - Babiččina Barunka 200 let od narození Boženy Němcové
Regionální muzeum v Litomyšli - Út-Pá:
9-12 a 13-17, So-Ne: 9-17
TELČ
21. 2. 2020 - Masopust v Telči
TŘEBOŇ
15. 2. 2020 - Kolem Světa za Hanzelkou
www.ceskainspirace.cz

Českomoravské
pomezí
Vysoké Mýto
Please The Trees 7. 2. 2020, 20:00, Mklub
DAVID KOLLER / ACOUSTIC TOUR
20. 2. 2020, 19:30, Mklub
Moravská Třebová
Jaime Salom - Intimní příběhy z Ráje
- 4. 2.,19:00 hod., kinosál muzea, divadelní představení - Divadelní studio Bouře
Valentýnský večer - 14. 2., 19:00 hod.,
dvorana muzea - dozvíte se víc o sushi a
lásce na Dálném východě
PROČ NE BAND - 27. 2., 19:00 hod.,
koncert, dvorana muzea
Svitavy
18. / Út / 18:45 / klub Tyjátr
Listování: Jak se stát diktátorem
24. / Po / 18:00 / Fabrika
SPORTOVEC ROKU
29. / So / 13:00 / Alternativní klub
Tyjátr Svitavy
Oblastní kolo Porty

agricol
DĚLNÍK VÝROBY
tel.: 739 060 602

PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MZDA
VČ. BONUSŮ A PŘÍPLATKŮ:
31.980 Kč/190Kč hod.
Požadujeme:
Pečlivost, Flexibilita
Trestní bezúhonnost
Schopnost týmové práce
Místo výkonu práce: Polička
Nabízíme:
Zaškolení samozřejmostí
Čtvrtletní bonus za přítomnost
v práci
Příspěvek na dovolenou
Příspěvek na Vánoce
Příspěvek na stravování
Zaměstnanecké benefity
Stabilní zaměstnání v prosperující
společnosti

MATAMI
PONDĚLÍ
Hlídáček – 8.00-10.00 hod.
Klubík (0–6 let) 9.00–12.00 hod., v rámci Klubíku bude od 20. ledna probíhat
cvičení maminek s dětmi. Pro Vás maminky, které byste rády cvičily v kolektivu, ale
nemáte hlídání. U nás děti můžou cvičit
s Vámi.
ÚTERÝ
Drobínci s Jitkou (0–1 rok) 9.00–12.00
hod., od 10 hod. řízená půlhodinová
aktivita s hudebními nástroji, psychomotorickými pomůckami, montessori
hračkami.
STŘEDA
Hlídáček a 1x měsíčně zdravé vaření –
9.00–12.00 hod.
Co-working – 12.30–15.30 hod.
Nabízíme prostor našeho rodinného
centra co-workingu – pro každého, kdo
by ho chtěl využít jako klidné místo pro
práci, či pracovní schůzky. Pro děti je k
dispozici vedlejší herna, pro rodiče internet.
ČTVRTEK
Drobečci s Lídou (1–2 roky) 9.00–12.00
hod.
PÁTEK
Drobci s Lídou (2–3 roky) 9.00–12.00
hod.
Cvičení s Danou
Probíhá v pondělí v rámci Klubíku od
10.00 hod., úterý a neděli od 18.00 hod.
Přihlašujte se na tel. 732 343 877.
Hlídáček
Samostatný (kapacita max. 6 dětí)
každé pondělí a středu 8.00–10.00 hod.
Cena: 50 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený čas a prostor RC MaTami, např. ve
Vaší domácnosti.
Cena: 90 Kč/dítě/hod, 45 Kč/h za každého sourozence. Tel.: 724 921 384
Odborné poradny:
Poradny jsou vedeny odborníky, jsou

zdarma, anonymní a není potřeba se na
ně objednávat.
Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková )
21. 2. (pátek) 16.00–18.00 hod.
Speciálně – pedagogická poradna (Mgr.
Romana Jurečková)
18. 2. (úterý) 14.30–16.30 hod.
Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
18. 2. (úterý) 10.30–11.30 hod.
Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar
Klusoňová)
4. 2. (úterý) 15.0– 16.00 hod.
Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.)
6. 2. (čtvrtek) 10.30–11.30 hod.

Zastavení u tvoření – Pokladnička
13. 2. 2020 (čtvrtek) 9.00– 12.00 hod.
Prázdninová dílnička pro děti a rodiče s
malými dětmi.
Cena: 50 Kč
Potravinové alergie – svépomocná skupina
19. 2. 2020 (středa) 15.3017.00 hod.
Porucha autistického spektra – svépomocná skupina
20. 2. 2020 (čtvrtek) 16.00– 18.00 hod.
20. 2. přijdou do skupiny pracovníci z Rodinného integračního centra Pardubice,
představí nabídku svých služeb a budou
odpovídat na dotazy.

Logopedický seminář
3. 2. (pondělí) 16.00–18.00 hod.
17. 2. (pondělí) 16.00–18.00 hod.
Mgr. Hana Dalíková poskytuje logopedické poradenství a podporu pro rodiny
s dětmi s poruchami řeč. Seminář je bez
objednání. Cena: 50 Kč za konzultaci.

Tvořivý večer pro ženy – arteterapeutický večer
28. 2. 2020 (pátek) 18.00–20.00 od.h
Pomocí různých výtvarných technik zažijete zajímavý večer a možná se o sobě
dozvíte i něco nového. Přihlašujte se na
prihlasse@matami.cz.
Povede: Mgr. Jitka Macenauerová, učitelka a studentka arteterapie. Cena: 140 Kč

Zastavení u tvoření – Valentýnské srdíčko
10. 2. 2020 (pondělí) 9.00– 12.00 hod.
Prázdninová dílnička pro děti a rodiče s
malými dětmi.
Cena: 50 Kč

Přihlašujte se na jarní Bazárek, který se
uskuteční 18.–19. 3. 2020, bazarek.matami@email.cz.

Turnaj v Člověče, Leznický masopust
nezlob se!
POHÁR OPILÉ KOSTKY
– 22. 2. od 13:30 (prezentace od 12:45)
– Sokolovna Polička (vedle Penny)
– startovné 50 Kč
– maximální počet hráčů je 96
– mládež do 12 let pouze v doprovodu
– veškeré občerstvení bude zajištěno
Přednostní přihlášení na turnaj probíhá
od 27. 1. 2020 na Facebookové události
– 3. ročník turnaje v Člověče, nezlob se!!!
POHÁR OPILÉ KOSTKY, na telefonním
čísle 731 362 010 nebo emailem: polickaclovece@seznam.cz. Registrace bude
samozřejmě probíhat taktéž v den turnaje v prostorách Sokolovny 12:45–13:30.
Turnaj je určen pro všechny věkové kategorie. V případě vysokého počtu soutěžících může být na přání pořadatele systém turnaje upraven např. dle věkových
kategorií (6-15 let,15-99 let).
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Program Centra Bohuslava Martinů
RETROGAMING
– interaktivní výstava zachycující historii
výpočetní techniky 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 zajímavostí. Co ale nemůže chybět, je pořádné
„pařanské doupě“ – herna s historickými
počítači, herním automatem i s moderními
PC s emulátory, kde si vyzkoušíte a zahrajete retrohry (například Prince of Persia, PacMan, Dynablaster a jiné).

TOMÁŠ DUCHEK – Středověk v nás –
concept art
– výstava prací jednoho z výtvarníků
nejúspěšnější české videohry roku 2018
– Kingdom Come
25. 1.–26. 4. 2020, výstavní sály centra
Tomáš Duchek se podílel na vizualizaci prostředí a charakterů ve hře Kingdom Come: Deliverance. Tento projekt
zásadně ovlivnil jeho pozdější vlastní tvorbu. V současné době se živí jako nezávislý
ilustrátor a vyučuje digitální malbu v Plzni.
AKCE:
PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE V MUZEU
12. února 2020, 13.00–16.00 hodin
Už máte plán na jarní prázdniny? V muzeu na vás čeká odpoledne plné tvoření

a zábavy. Vyrobíme si z hlíny, cokoli nás
napadne, třeba hrneček. A uvidíme, jestli nebude kouzelný, jako ten z pohádky
Hrnečku, vař!, kterou si užijeme v podání Divadla Jójo. Pohádka bude plná písniček, legrace i poučení. Tak hlavně moc
neobědvejte, ať se kaší ze všech hrnečků
prokoušeme k dobrému konci!
Dílna bude otevřená od 13.00 do 14.15
hod. Představení divadélka začíná ve
14.30 hod. Těšíme se na Vás! Cena:
50 Kč. Součástí ceny je materiál na výtvarnou dílnu a divadelní představení.
MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ aneb
2x Bohuslav
sobota 22. 2. 2020, ve 14.00 hodin
Mezinárodní den průvodců se koná každý
rok v několika zemích a připomíná výročí vzniku světové federace turistických
průvodců. V letošním roce se muzeum
také zapojilo a nejen průvodci mají možnost se seznámit s Bohuslavem Martinů
a uznávaným architektem Bohuslavem
Šmídem. Tím spíše, že oba velikáni byli
dobrými přáteli.
Pro tuto příležitost byl vytvořen speciální prohlídkový okruh, který poukazuje
na netradiční poličské panoráma vystihující oba přátelé. Silueta historického
jádra města s hradbami a barokní radnicí
je spolu s mariánským obeliskem i Rodnou světničkou B. Martinů zařazena na
prestižní soupis národních kulturních památek. Naproti stojí její moderní protějšek, rondokubistické činžovní domy, puristické školy, evangelický kostel, městské
divadlo a Šmídova vila. V rámci prohlídky
bude k vidění model Šmídovy vily, následovat bude vycházka po stopách obou
Bohuslavů se zastaveními u jednotlivých
architektonických památek a zajímavostí. Vstup pro průvodce i veřejnost volný.
NÁŠ MARTINŮ:
Pojďme na Martinů: KLAVÍRNÍ TRIA
Cyklus přednášek nazvaný „Pojďme na Martinů“, v němž bylo zájemcům o hudbu Bohuslava Martinů dosud představeno 173 jeho
kompozic, bude po delší odmlce, kterou
zaplnila aktuálnější „výroční“ témata, pokračovat skladbami určenými pro nástrojové obsazení klavír, housle a violoncello. Jako
vždy nebudou chybět zajímavé skutečnosti
ze života skladatele, stejně jako oblíbená
přestávka s dobrým občerstvením.

Akce se koná ve čtvrtek 27. února 2020
od 18.00 hodin. Pořádá Spolek NÁŠ
MARTINŮ. Vstupné: 50 Kč.
PŘIPRAVUJEME:
PTÁCI – POSLOVÉ JARA
- výstava o ptactvu v naší krajině, ve
městech i na venkovském dvoře.
14. března–17. května 2020, třída Bohuslava Martinů
Dospělí i děti budou moci vyzkoušet velký počet interaktivních prvků. Připraveny
jsou nahrávky hlasu ptáků.
HRAVÝ SVĚT VLASTY ŠVEJDOVÉ
– výstava představí tvorbu Vlasty Švejdové, známé ilustrátorky, malířky a autorky řady dětských knih
25. 4.–30. 8. 2020, výstavní sály Městské
galerie, Palackého nám.
IMAGINÁRIUM v Poličce
aneb ŽIVÁ VÝSTAVA DIVADLA BRATŘÍ
FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL
– živá a hravá výstava uměleckých a řemeslných prací osobitých výtvarníků a
tvůrců
9. 5.–9. 9. 2020, výstavní sály muzea

Stomatologická pohotovost
Oblast Polička - Litomyšl
1.-2. 2. MUDr. Švecová, Litomyšl, Šmilovského 1122
8.-9. 2. Goldent s.r.o. MDDr. Vlčková, Litomyšl, J. E. Purkyně 1150
15.-16. 2. ADADENT s.r.o. MUDr. Adamec,
Polička, Hegerova 373
22.-23. 2. MDDr. Bidmonová, Dolní Újezd
383
29. 2.-1. 3. ADADENT s.r.o., MUDr.
Adamcová, Polička, Hegerova 373
Ordinační hodiny:
sobota, neděle, svátek: 8:00 – 11:00

Nová kniha
Daniel Kotalík se narodil v roce 1995,
žije v Poličce. Psaní mu přináší radost z
rozvíjení příběhů. Svojí druhou knihu autor vydal vlastním nákladem ve spolupráci s poličskou knihovnou. Kniha Vyhrát
může jenom jeden bude v prodeji příští
měsíc.

POZVÁNKY

Aby nebyl nikdo sám

poličských organizací
Klub zdraví

DPS Penzion zve

Žijeme ve světě přeplněném informacemi, až je někdy těžké zvolit správné
síto a zjistit, co ještě je a co už není pravda. Týká se to všech oblastí. Nevím, kdo
schválně seje koukol do pšenice v informačním poli, ale vždycky je dobré použít
ono „dvakrát měř a jednou řež“.
Klub zdraví se také snaží o poskytování věrohodných informací a zve na další
přednášku Jany Konečné, ředitelky Institutu preventivní péče o zdraví, s názvem
„Pravdy a mýty o překyselení“, která se
uskuteční 19. února 2020 od 18.00 hodin v horní místnosti SVČ Mozaika. Toto
téma je často diskutované na internetu i v tisku a je dobré si udělat přehled
o tom, čemu v této problematice věřit a
čemu už nikoli. Ochutnávka bude doplněna tištěnými recepty pro všechny zájemce, povídání s hrnečkem horkého čaje
s přednášejícím je již zvykem.
Přeji vám, abyste se učili a časem i uměli
nacházet hranici mezi pravdou a mýty, protože jsou součástí našich všedních i svátečních dní. Přeji vám, abyste nacházeli radost
ve všem, co děláte, hledáte a najdete nebo
co si najde vás. A buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Polička
Hanka Ščigelová

4. 2. – Keramická dílna od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
5. 2. – Společenské hry od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
10. 2. – Společenské hry od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
12. 2. – Šikovné ručičky od 13.30 hod.
v pracovní místnosti.
20. 2. – Korálkový bál – opět se sejdeme
na bále a tentokrát nebudou chybět korále. Zájemci se nahlásí na recepci DPS
Penzion do úterý 18. 2. Vybíráme 50 Kč
na občerstvení. Začínáme ve 14.00 hod.
v jídelně. Při šikovných ručičkách 12. 2.
budeme korálky navlékat, pokud korále
nemáte, přijďte mezi nás si nějaké vyrobit.
25. 2. – Společenské hry od 14.00 hod. ve
společenské místnosti.
27. 2. – Narozeninové zpívání od 14.00
hod. v jídelně.
V. Pevná

Kardiaci zvou
V sobotu 11. 1. 2020 se uskutečnila
vycházka po Poličce, která byla zakončena velmi zajímavou přednáškou Mgr.
Tomanové na téma „zdravý životní styl
a imunita“. Poutavé povídání si poslechlo
71 účastníků.
Plánované akce na únor 2020:
Na únor máme naplánované dvě vycházky. V sobotu 1. 2. to bude vycházka
Přes střechu Evropy – memoriál J. Hamerníka v Borové. Odjezd vlakem ze
Svitav v 8:00 hod., z Poličky v 8:30. Sraz
účastníků na vlakovém nádraží.
V sobotu 15. 2. uspořádáme vycházku z Borové do Oldříše na kuželky. Oběd
bude zajištěn. Odjezd vlakem ze Svitav
v 10:00 hod., z Poličky v 10:30 do Borové.

Pozvánka z farnosti
Minulý rok byl velký zájem o přednášky
zabývající se obrazy a křesťanskými hodnotami. Proto se římskokatolická farnost rozhodla i letos uspořádat cyklus tří přednášek
v Divadelním klubu, tentokrát o pravděpodobně nejdůležitější básni všech dob. Jistě by
šlo polemizovat o tom, zda neměly Homérova Illias a Odyssea na vývoj historie větší
vliv, ale tato díla dnes člověk bere do rukou
především kvůli tomu, aby se poučil o základech, na kterých stojí naše evropská kultura. Oproti tomu Dantova Božská komedie
i v dnešní době překvapivě působí na lidská
srdce a pomáhá jim orientovat se v životě,
pochopit i dnes něco, co bylo jasné čistému
zraku básníka před sedmi stoletími. Nebude
se jednat o převyprávění průběhu Dantovy
cesty peklem, očistcem a rájem, ale spíše se
vždy zastavíme u několika vhledů do lidské
duše, které jsou stejně tak pravdivé dnes
jako ve středověku. Na přednášky a následné diskuze jsou zváni všichni bez ohledu na
vzdělání a vyznání. Budou se konat v únorové středy – 12., 19. a 26., vždy od 19:00 hod.
P. Tomáš Enderle

Vážení senioři a důchodci, členové spolku Seniorů ČR MO Polička. Také v tomto
roce máme připravený velmi bohatý program naší činnosti. Co nás čeká v nejbližším období:
7. února se koná v Tylově domě výroční schůze naší organizace. Začátek je ve
14.00 hodin. Očekáváme účast v co největším počtu. Program průběhu odpoledne je zajištěn výborem MO.
12. února rovněž v Tylově domě se
koná beseda s hejtmanem Pardubického
kraje, JUDr. Martinem Netolickým. Tématem bude Ukrajinské Zakarpatí, které navštívil a zdokumentoval. Zveme k hojné
účasti nejen naše členy, ale i důchodce
z Domu pečovatelské služby a další zájemce, začátek ve 14.00 hodin.
V neposlední řadě se uskuteční společenské odpoledne v restauraci na Střelnici se zaměřením na hru – otázek a odpovědí. Začátek je ve 14 hodin. Organizuje
Vaněk a ing Vosmek.
Ozdravný pobyt – Velký Meder – 25.5.29.5.2020, závazné přihlášky se přijímají
dne 10. 2. 2020 od 9.30 hod. u Mrštíků.
Občanský průkaz a 2 100 Kč s sebou. Zajistí Krejsa, Pospíšilová.
Jistě pomůžeme podpořit vyhlášenou
sbírku Poličských strojíren Na Naty Benešovou. Určitou částku zašleme na transparentní účet.
Přeji všem seniorům a důchodcům klidné prožívání zimního období a těšíme se
na další společné setkávání při bohatém
programu v následujících měsících.
Za výbor SČR MO Polička Jaroslav Koráb

TRPÍN ZVE
7. 2. 2020 – Beseda o bezpečnosti na sociálních sítích
Jaká jsou rizika užívání sociálních sítí? A jak
také jejich provozovatelé zneužívají data,
která o sobě sami poskytujeme? Besedou
nás provede Pavlína Jedličková z Národního
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Od 19:00 hod. v kulturním domě.
21. 2. 2020 – Beseda s Markétou Kutilovou na téma Sýrie – od revoluce po válku
mocností.
od 19:00 hod. v kulturním domě

NESEĎTE DOMA

19

DOPISY ČTENÁŘŮ

20

Vážení spoluobčané,
diabetici,
je mi to líto, ale obracím se na vás se
špatnou zprávou.
V prosinci r. 2019 vstoupil v platnost
nový zákon upravující předepisování
zdravotnických pomůcek. Zaregistroval
jsem přečíslování všech kódů na zdr. pomůcky a změn jejich cen, které nemělo
v mé dosavadní praxi obdoby.
Zákony a ministři se mění, voda teče, nebe
je modrý… no, tak co? Zase nějak bude. ALE:
Se zpětnou platností od 1. 12. 19 nemám oprávnění k předpisu zdravotních
pomůcek pro diabetiky. „Zakopaný pes“
je v tom, že jak ordinace diabetologie působící pod Poličskou nemocnicí, tak i ordinace v Bystrém, jsou registrovány na
odbornost 101 (interna, jsem totiž i internista), a nikoli 103 (diabetologie).
To, že jsem atestovaný diabetolog
s dvacetiletým působením v oboru, není
směrodatné. Naštěstí v neštěstí: inzuliny a

další léky na cukrovku předepisovat mohu.
Do odvolání tedy testovací proužky a glukometry, jehly, pomůcky do inzulinových
pump, vozíky, dia. obuv, inzulinové senzory
atd. nemohu na úhradu zdravotní pojišťovny napsat. Někdo z mých pacientů možná
bude mít otázku, jak chce ten doktor léčit
cukrovku, když ji bude moct jen omezeně
kontrolovat a nebude pacientům ze zdrav.
pojištění poskytovat nezbytné pomůcky?
Odpovím: nesnadno, je to pro mě velká
výzva. Je to zhruba podobné, jako kdyby
vás někdo poslal řídit auto po horských
zákrutách a zavázal vám oči.
Doufám, že se tato situace, která se
bude týkat několika set z vás, vyřeší.
Budu na tom pracovat (ve spolupráci
s AZASS Polička) s nejvyšší možnou intenzitou. Průběžně vás budu informovat
o možnostech řešení nastalých potíží a rád
zodpovím vaše dotazy (pokud budu vědět).
Řešení se jistě najde, pouze nedokážu
odhadnout, za jak dlouho.
MUDr. Patrik Lisý

VZPOMÍNÁME
Dne 25. 2. 2010 uplyne
10 let, co nás opustil
pan Ladislav Musil. Věnujte mu vzpomínku na
něj spolu s námi.
Manželka Ludmila, syn
Libor a Láďa s rodinou.
Dne 12. 2 . 2020 uplyne 50 let, co utichlo
obětavé srdce odborného lékaře gynekologicko-porodnického
oddělení pana MUDr.
Otakara Formánka. Zemřel po zákeřné nemoci ve věku 38 let. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte, prosím, s námi. Děkujeme. Sestra Dagmar Beitlová s rodinou a
rodina Formánkova.
Dne 15. února uplynou
2 roky od doby, kdy
nás navždy opustil pan
Karel Navrátil. Stále
nám moc chybíš. Nikdy
nezapomeneme. Manželka, děti s rodinou,
vnoučata, pravnouček.
Dne 11. února uplyne
6 let od úmrtí p. Václava Peňáze ze Stašova.
Prosíme o tichou vzpomínku všechny, kteří jej
znali.
Syn Václav s rodinou.
Dne 22. února uplyne
13 let od doby, kdy
nás navždy opustil náš
drahý tatínek, manžel
a dědeček Josef Roch.
Kdo jste ho znali a
měli rádi, vzpomeňte
s námi. Manželka a sy-

JSME VŠUDE TAM,
KDE NÁS NAŠI KLIENTI POTŘEBUJÍ!
Vážení klienti,
klientské pracoviště v Poličce nyní najdete na nové adrese:

Tyršova 169, Polička
Poskytneme vám zde veškeré služby a informační servis VZP ČR
z oblasti veřejného zdravotního pojištění v rámci otevírací doby:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00–11.30 a 12.30–17.00
8.00–11.30 a 12.30–17.00
8.00–11.30 a 12.30–14.00
8.00–11.30 a 12.30–14.00

Těšíme se na vaši návštěvu.

Volejte 952 222 222 | Navštivte www.vzp.cz

nové s rodinami.
Kdo v srdcích žije, neumírá.
Dne 7. února uplynou
2 roky od smrti naší
milované
manželky,
maminky a babičky,
paní Marie Ungrové.
S láskou vzpomíná
manžel a děti s rodinami.

BAZÉN A ZIMNÍ STADION
1. sobota 14.00-20.00
2. neděle 13.00-19.00
3. pondělí 6.00-8.00,
13.30-16.00, 18.00-20.00
4. úterý
6.00-8.00, 14.30-16.00,
18.00-20.00
5. středa 6.00-7.30, 12.30-17.30,
18.45-20.00 kondiční plavání
6. čtvrtek 6.00-7,30, 9.30-12.00,14.3019.00,19.00-20.00 kondiční plavání
7. pátek
12.00-20.00
8. sobota 14.00-20.00
9. neděle 13.00-19.00
10. pondělí 6.00-20.00
11. úterý 6.00-20.00
12. středa 6.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
13. čtvrtek 6.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14. pátek 12.00-20.00
15. sobota 14.00-20.00
16. neděle 13.00-19.00
17. pondělí 6.00-8.00, 13.30-16.00,
18.00-20.00
18. úterý 6.00-8.30, 11.00-13.00,

14.30-16.00, 18.00-20.00
19. středa 6.00-7.30, 13.30-17.30,
18.45-20.00 kondiční plavání
20. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
21. pátek 12.00-20.00
22. sobota 14.00-20.00
23. neděle 13.00-19.00
24. pondělí 6.00-8.00, 13.30-16.00,
18.00-20.00
25. úterý 6.00-8.30, 11.00-13.00,
14.30-16.00, 18.00-20.00
26. středa 6.00-7.30, 13.3017.30,18.45-20.00 kondiční plavání
27. čtvrtek 6.00-7.30, 14.30-19.00,
19.00-20.00 kondiční plavání
28. pátek 12.00-20.00
29. sobota 14.00-20.00
NOVĚ v únoru: RANNÍ PLAVÁNÍ každé
pondělí 6.00-8.00 hod.
Prosím, sledujte www.tespolicka.cz a
www.policka.org a facebook: Plavecký
bazén Polička. Mgr. Andrea Zachová
461 725 631, bazen@tespolicka.cz,

V únoru se nekoná kurz plavání kojenců
a batolat od 6 měsíců do 1 roku.
Provozní doba sauny - únor
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
OD 1. 2. zvyšujeme cenu vstupného.
Využijte nabídky vaší pojišťovny na proplacení zakoupené permanentky.
Provozní doba fitcentra - únor
po, st, pá 10.00-12.00 a 14.00-20.00
út, čt
14.00-20.00
so
14.00-17.00

Provoz zimního stadionu-únor
Bruslení pro veřejnost:
sobota, neděle, svátky
14.00-15.30
čtvrtek
17.30-18.30
10.-14.2. jarní prázdniny 10.00-11.00
bruslení s hokejkou, 13.00-14.30 veřejné
bruslení
Kontakt: Miloš Grubhoffer: 461 725 427

HOKEJ – IHC STAVOBLOCK REBELS POLIČKA
21. 12. 2019 – HC Choceň B – IHC Stavoblock Rebels Polička 6:7
VÝHRA PO NÁJEZDECH
Ze začátku zápasu ze hry více těžili domácí, ovšem náš výborný gólman D. Vašátko
soupeři všechny gólové příležitosti zneškodnil. Ve druhé části jsme otěže utkání
přebrali my a odskočili na skóre 0:5. V poslední třetině soupeř dokázal srovnat a
rozhodly tak samostatné nájezdy, které
vyšly v náš prospěch. Branky – Zobač 3,
Škraňka, Krajíček, Šedý, Vašátko L.
3. 1. 2020 – HC Litomyšl B – IHC Stavoblock Rebels Polička 6:4
PODRUHÉ ZA NULA BODŮ
Od začátku utkání jsme udržovali gólový náskok, ovšem ve třetí třetině soupeř
vývoj utkání otočil. Branky – Havlíček 2,
Švejda, Zobač
5. 1. 2020 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Choceň B 7:8 sn
MIZERNÝ VÍKEND
Proti Chocni jsme měli slibně rozehrané
utkání, které ještě 2 minuty před koncem
bylo v našich rukou. Bohužel tři rychlé
góly soupeře v posledních 120 vteřinách

určily, že o vítězi budou rozhodovat samostatné nájezdy. Dovednostní soutěž
zvládla lépe Choceň.
Branky – Vápeník D. 2, Havlíček 2, Švejda, Dvořák, Boháček L.
11. 1. 2020 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Moravská Třebová B 4:1
SOBOTA ZA 3 BODY
Po dvou neúspěšných utkáních se nám
podařilo doma porazit Moravskou Třebovou a získat tak plný počet bodů.
Branky – Boháček L. 2, Vápeník D., Havlíček
19. 1. 2020 – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Litomyšl B 7:3
V neděli jsme přivítali na domácím stadionu silnou Litomyšl. Dvě třetiny se hrál
vyrovnaný hokej, ale ve třetí třetině už
bylo na ledě jenom mužstvo a třemi góly
jsme utkání rozhodli. Branky – Boháček
L.4, Havlíček, Máša, Škraňka
V průběžné tabulce okresního přeboru
patří klubu IHC Stavoblock Rebels Polička po 14 odehraných zápasech 1. místo
s 32 body při skóre 97:47.

Odehraných 8 domácích utkání navštívilo
skvělých 2 195 diváků, což činí průměr
275 diváků na zápas.
Zveme všechny fanoušky klubu IHC Stavoblock Rebels na následující utkání:
Domácí utkání:
2. 2. 2020 Ne – IHC Stavoblock Rebels
Polička – HC Litomyšl B v 16.15 hod.
Venkovní utkání:
8. 2. – So – Moravská Třebová B – IHC
Stavoblock Rebels Polička v 17.15 hod.
15. 2. – So – HC Choceň B – IHC Stavoblock Rebels Polička v 16.00 hod.
Další týden bude zahájeno play-off a pokud skončíme na 1. nebo 2. místě, budeme začínat doma. Kompletní rozpis všech
utkání budeme zveřejňovat na našich
webových stránkách: www.rebelspolicka.
cz a na facebooku rebelspolicka.
Zde najdete i všechny naše sponzory,
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 !!!
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VOLEJBALOVÉ
zprávy
Barevný minivolejbal
Polička hostila předposlední prosincový víkend festival barevného minivolejbalu Pardubického kraje. Tradičně se
hrálo v barvách žluté, oranžové, červené a modré, na hřištích se pohybovalo
250 volejbalových nadějí. Nejpočetněji
byla zastoupena barva žlutá, která byla
rozdělena dle školní docházky na 1. a 2.
třídu. Polička vybojovala 3x zlaté medaile,
1x druhé a 4x třetí místo. Naše děti byly
tedy velmi úspěšné. Už se všichni těšíme
na další kola BMV.
Přehazovaná
Další kolo přehazované se hrálo v Poličce. Naše děvčata zabojovala a v desetičlenné skupině obsadila páté místo.
Celkově z dvaceti týmů drží místo šesté.
Trojky D2
V této kategorii držíme medailová místa. Druhým místem ve skupině A jsme
opět v celkové tabulce na druhém místě,
před i za námi jsou týmy Dolního Újezdu.
Žáci
Kluci rozehráli nadstavbu krajského
přeboru společně s královéhradeckým
krajem. Ten má jiná specifika, a tak proti
chlapcům nastupují kluci starších roční-

ků a děvčata. Společně s Letohradem se
snaží kluci bojovat proti Plotišti a Dvoru
Králové nad Labem.
Žákyně
Další kolo přeboru děvčat zastihl A tým
v České Třebové. Oslabený kolektiv nepodal optimální výkon, ale přesto z toho
bylo i díky soupeřkám opět druhé místo
a setrvání v A skupině. Náskok na třetí
Žichlínek jsme navýšily na 9 bodů. Po hubených zápasech se dařilo i B týmu, který v Litomyšli měl krůček k postupu do
B skupiny, na skóre zůstal ale na třetím
místě.
Vůbec se děvčatům nevydařilo další
kolo Českého poháru v Bílovci. Na výhru
si musely počkat až do posledního zápasu, i tak padáme do nižší skupiny.
Kadetky
Velká radost, holky dokázaly postoupit
do druhé části soutěže do bojů o 1.–6.
místo, kde se bude hrát o extraligu. Takové
ambice nemáme, ale popereme se s týmy
Frýdku Místku, Nového Jičína a Zlína o co
nejlepší výsledek. Pro nás je velkým úspěchem fakt, že první liga se bude v Poličce
hrát i v příštím soutěžním období.
har

Stolní tenis

3. Karel Tůma - Orság David (TJ Sokol
Rebešovice)
Děkujeme všem sponzorům (K+K
s. r. o., Prodoma, Ulrich-Šplíchal, Café Mišuta, Hikoki, Afashion, Ninja taxi, Savos,
Truhlářství Pachovský, Zámeč. Stodola &
Melša, Hostinec U Mrštíků, Tabák Kubát,
ZOO shop Dvořák, Řeznictví Makovský,
Rebels Polička, Intratech, Strefa, Kosmetický salón Dorota, Prima Švanda, Enter
shop Polička).

V sobotu 4. 1. se v poličské sokolovně uskutečnil již 39. ročník tradičního
Novoročního turnaje ve stolním tenisu.
Celkem se zúčastnilo 42 hráčů ze všech
koutů naší země. Turnaj se oproti předešlým ročníkům vyznačoval vysokou herní
kvalitou. Nejlepším poličským hráčem byl
Roman Češka, který po krásných výkonech došel do osmifinále. Velkou pochvalu zaslouží také Luboš Hartman.
Soutěž jednotlivců
1. Theodor Filip (SK Svinov)
2. Kalabis Petr (TJ Sokol Čechovice)
3. Mazůrek Matěj (SKST Baník Havířov)
Soutěž dvojic
1. Petr Kalabis - Radim Lechner (TJ Sokol
Čechovice)
2. Matěj Mazůrek - Theodor Filip (SKST
Baník Havířov)

Karate Polička
Rok 2019 byl pro oddíl Karate Polička velice úspěšný. Rozrostli jsme se na
více než 70 členů.
Podařilo se nám získat bronzovou
medaili na MS WSK v Rumunsku a
vyhrát s přehledem celorepublikovou
soutěž o nejúspěšnější oddíl EMESKAI
v ČR a to se ziskem 219 bodů za umístění závodníků v turnajích (druhé Vysoké Mýto mělo 171 bodů). V závěru
roku se nám dařilo také na mistrovství
EMESKAI 2019:
1.místo Hana Štrumfová # Boje FG + FB
1.místo Hana Štrumfová # Forma Quarta Set
1.místo Jiří Paulíček # Boje muži MG
2.místo Josef Král # Boje muži Absolutní
2.místo Jan Hegr # Boje muži MG
2.místo Kristýna Uhliariková # Boje ženy -16 let
2.místo Filip Chládek # Boje muži - 13 let
2.místo Martin Kohut # Forma Tercia Set
2.místo Kristýna Uhliariková # Forma Secunda Set
3.místo Kryštof Tomáš # Forma Secunda Set
3.místo Filip Chládek # Forma Prima
TOP TEN 2019
1.místo Hana Štrumfová # Formy
1.místo Hana Štrumfová # Boje ženy
1.místo Hana Štrumfová # Absolutní
2.místo Martin Kohut # Formy
2.místo Martin Kohut # Boje muži
2.místo Martin Kohut # Absolutní
1.místo oddíl Karate Polička - Liga EMESKAI 2019 !!!

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
sobota 1. února – Přes střechu Evropy
– Memoriál Jaroslava Hamerníka.
Letošní 49. ročník lyžařského přejezdu
evropského rozvodí se koná v Borové.
Pokud budou příznivé sněhové podmínky jsou připraveny trasy v délce 15 a
25 km a to se startem na Čachnově nebo
v Pusté Kamenici.
Připravena je i pěší trasa v délce 8 km
v případě, že nebude dostatek sněhu, a to
z Pusté Kamenice – zastávka nebo 5 km přes
Hatě. Odjezd vlakem z Poličky v 8.29 hod. –
do Borové. Cíl je v restauraci „U Dostálů“,
kde každý účastník obdrží diplom.
pondělí 17. a 24. února – Praha
Vydáme se vlakem do Prahy na Hrad,
kde navštívíme historické místnosti Kanceláře prezidenta republiky. Vzhledem
k omezenému počtu účastníků jsou oba
termíny plně obsazeny.

sobota 29. února – Kuželky
Zahájení turistické sezóny v Poličce.
Dojdeme pěšky do Oldříše do kuželny
„U klokana“. Krátká pěší trasa bude stanovena později dle povětrnostních podmínek.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

TENIS

obsadila 2. místo ve dvouhře a 1. místo
ve čtyřhře.
11. 1. – turnaj mladších žákyň v Chocni.
Jeden míček od první výhry v této kategorii byla Štěpánka Vodehnalová. Nedařilo se ani Šárince Dostálové, ale nevadí,
snad příště.
18. 1. – turnaj dorostenek v Poličce.
Simča Válková opět zaválela a na domácím turnaji slaví další 1. místo – xiz foto.
Trošku méně se dařilo Šárce Uhlířové a
Gwen Gonnot.

4. 1. – nový rok 2020 začal pěkně zostra. Konaly se oblastní přebory mladšího
žactva. Chlapci hráli v Poličce a děvčata
v České Třebové. Naši zástupci Šárinka
Dostálová, Štěpánka Vodehnalová, Marťa
Chalupník a Filda Švejda se snažili, bohužel na výhru nedosáhli.
11. 1. – turnaj dorostenek v České Třebové. Simča Válková opět zabojovala a

Zhodnocení roku 2019
Uskutečnila se celá řada výletů a vycházek i vícedenních zájezdů zaměřených
především na pěší turistiku, poznávání
jiných míst, seznamování se s historií.
Turistická sezóna byla zahájena tradičním „Přejezdem Žďárských vrchů“. Počet zúčastněných přesahuje vždy 30 lidí.
První sobota v únoru patří memoriálu
Jaroslava Hamerníka pod názvem „Přes
střechu Evropy“, za příznivých podmínek
konanému na lyžích, jinak pěšky. Je třeba

HC SPARTAK POLIČKA
Ne 15. 12. 2019 – HC Spartak V. Bíteš „B“
– HC Spartak Polička 6:10 (2:2, 3:5, 1:3)
Branky: Martinů 3, Boštík 3, Kyncl 3,
Hnát, As.: Nunvář 4, Augustin 4, Kyncl 4,
Tobiáš 3, Martinů
Poslední celek tabulky nedal našemu
„A“ týmu nic zadarmo. S odhodláním zvítězit začala Polička aktivněji a brzo vedla
0:2. Jenže to byla „ukolébavka“ pro naše
hráče s pocitem, že to půjde samo, a ono
nešlo. Bíteš v krátkém čase vyrovnala a
na začátku druhé třetiny šla do vedení.
Zde přišel asi zlomový moment utkání,
když Kyncl hned po vhazování vyrovnal a Spartak následně znovu odskočil
o 2 branky (3:5). Jenže domácí Spartak
nesložil zbraně a znovu srovnal skóre.
Pak už ale až do závěrečného hvizdu do-

minovala Polička. Do konce druhé třetiny
stihla upravit nerozhodný stav na 5:7 a ve
4. minutě posledního dějství to bylo již
5:8. V našich řadách zavládl klid a žádné
drama se již nekonalo. Soupeř za stavu
5:10 ještě upravil skóre šestou brankou,
když chvilku předtím za stavu 5:9 vykryl
Dostál v naší brance trestné střílení.
So 4. 1. 2020 – HC Spartak Polička – SK
Telč 2:8
Branky: Hejtmánek D., Kyncl
As.: Boštík, Cihlář Jakub, Štefka M.
V tomto duelu hostil v tabulce první
domácí Spartak druhý tým SK Telč, ale
na ledě to vypadalo, jako když se sešla
mužstva z obrácených stran tabulky.
Domácí hráči byli ve všem horší, naopak soupeř dominoval v aktivitě a po

zmínit i květnový čtyřdenní zájezd do Novohradských hor. V červenci pak po čtyři
dny turisté putovali v oblasti Zlatých Hor.
I ostatní akce, pořádané již dlouhou řadu
let, jako Velikonoční vycházka, Pochod jubilantů, za Západem slunce, Slovácké vinohrady, Pivnice, Zimní Svojanov, Loučení
s rokem a další, jsou hojně navštěvované,
často se přidají i nečlenové, což vítáme.
Tradiční je i Václavská vycházka, která
byla nově organizována jako memoriál
turistů, kteří již opustili naše řady.
Hlavní činností odboru KČT je pěší turistika, ale nelze opomenout také putování na kolech po různých oblastech Čech
i Moravy. Turisté se každoročně zapojují
do akce Den země. Když v roce 2017 přišel Jirka Andrle s nápadem pořádat kratší
odpolední vycházky v pracovním týdnu
po okolí Poličky, nikdo nepředpokládal, že
se stanou tak oblíbenými. Za KČT Polička
Vilemína Červená

18. 1. – turnaj mladších žákyň v Letohradu. Štěpánka Vodehnalová konečně slaví
první vyhraný zápas v této kategorii.
19. 1. – minitenisový turnaj v Hlinsku.
Vojtíšek Zerzán vyrazil poprvé na mimopoličský turnaj a dokázal porazit tři své
soupeře a celkově obsadil 7. místo.

první třetině vedl 0:3. Všichni očekávali,
že se ve druhé části Spartak zvedne a
bude hrát vyrovnanou partii. Nic takového se nestalo, naopak Telč v 5. minutě
zvýšila na 0:4. Minutu nato mohl Kyncl
snížit z trestného střílení, ale neproměnil. A tak trápení pokračovalo po další
zbytek třetiny. V 17. minutě přece jen
D. Hejtmánek poprvé překonal brankáře
hostí, ale to už byl stav 1:7 a Telč ještě
v téže minutě zvýšila na 1:8. Třetí třetina se už jen dohrávala a dvě minuty před
koncem Kyncl upravil na konečných 2:8.
HC Spartak Polička uspořádal pro
hráče a příznivce druhý ročník předsilvestrovského pochodu, který se konal
29. 12. 2019. Trasa vedla z Poličky do
Borové, kde 50 turistů zakončilo tento
výšlap v restauraci u Dostálů.
Výbor oddílu LH
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Čas
25. 01. – 26. 04.
25. 01. – 14. 04.
01. 02. 18:00
03. 02. 16:00
03. 02. 19:00
04. 02. 13:30
04. 02. 15:00
05. 02. 09:00
05. 02. 14:00
05. 02. 19:00
06. 02. 10:30
06. 02. 16:00
06. 02. 19:00
08. 02. 21:00
10. 02. 08:00
10. 02. 09:00
10. 02. 14:00
10. 02. 19:00
11. 02. 08:30
11. 02. 17:30
11. 02. 19:00
12. 02. 09:00
12. 02. 13:00
12. 02. 13:30
12. 02. 19:00
12. 02. 19:00
13. 02. 09:00
13. 02. 18:00
14. 02. 19:00
14. 02. 19:00
15. 02. 14:00
15. 02. 17:00
16. 02. 18:00
17. 02. 16:00
17. 02. 19:00
18. 02. 10:30
18. 02. 14:30
18. 02. 20:00
19. 02. 15:30
19. 02. 19:00
19. 02. 19:00
20. 02. 14:00
20. 02. 16:00
20. 02. 18:00
21. 02. 16:00
21. 02. 17:00
22. 02. 14:00
22. 02. 15:00
22. 02. 20:00
23. 02. 18:00
24. 02. 19:00
25. 02. 14:00
25. 02. 17:30
25. 02. 19:00
26. 02. 18:00
26. 02. 19:00
27. 02. 14:00
27. 02. 18:00
28. 02. 18:00
28. 02. 20:00
01. 03. 18:00
02. 03. 19:00

Název akce – popis
RETROGAMING
TOMÁŠ DUCHEK – Středověk v nás – concept art
Setkání táborníků z Damašku
Logopedický seminář
Příliš osobní známost
Keramická dílna
Homeopatická poradna
Keramika zdobená pedigem
Společenské hry
Případ mrtvého nebožtíka
Ekonomická poradna
Keramické sluníčko
Kolumbie s Matějem Ptaszkem
Bassonic Vol.3
Srdíčkové pondělí
Zastavení u tvoření - valentýnské srdíčko
Společenské hry
Pod vodou
Prázdninový den
Římští králové I. – přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
Sopránový recitál
Hejbni kostrou
PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNE V MUZEU
Šikovné ručičky
Peklo, očistec a nebe na zemi
Modelář
Zastavení u tvoření - pokladnička
Severská filmová zima - Expedice na konec světa
Slovácko sa nesúdí
Pláč sv. Šebestiána
Setkání s dechovkou
Pohádka mládí
Severská filmová zima - Byl tady Saša
Logopedický seminář
Malé ženy
Právní poradna
Speciálně-pedagogická poradna
LiStOVáNí - Jak se stát diktátorem
Svépomocná skupina - potravinové alergie
Peklo, očistec a nebe na zemi
Chlap na střídačku
Korálkový bál
Svépomocná skupina - porucha autistického spektra
Zajíčkova dobrodružství a oslava 15 let ekocentra
Poradna psychomotorického vývoje
Vitráže
MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ aneb 2x Bohuslav
Veselá show animáků
Jazzové setkání - Robert Balzar Trio 20 let setkání
Severská filmová zima - Psi nenosí kalhoty
Fantasy Island
Společenské hry
Římští králové II. – přednáška dr. I. Fridrichové-Sýkorové
EXPEDICE BORNEO s Kateřinou a Milošem Motani
Ježek Sonic
Peklo, očistec a nebe na zemi
Narozeninové zpívání
Pojďme na Martinů: KLAVÍRNÍ TRIA
Tvořivý večer pro ženy - arteterapeutický večer
Ples SVČ Mozaika
Severská filmová zima - Přežít léto
Sviňa

Místo konání
Centrum Bohuslava Martinů
Centrum Bohuslava Martinů
Divadelní Klub
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika
DPS Penzion Polička
Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika
Divadelní Klub
Divadelní Klub
SVČ Mozaika
MaTami
DPS Penzion Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika
Půda - Centrum technického vzdělávání
Tylův dům
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička
Divadelní Klub
Tylův dům
MaTami
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub
Divadelní Klub
MaTami
Tylův dům
MaTami
MaTami
Divadelní Klub
MaTami
Divadelní Klub
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
Divadelní Klub
MaTami
SVČ Mozaika
Centrum Bohuslava Martinů
Tylův dům
Divadelní Klub
Divadelní Klub
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Půda - Centrum technického vzdělávání
Divadelní Klub
Tylův dům
Divadelní Klub
DPS Penzion Polička
Centrum Bohuslava Martinů
MaTami
Dům Jordán
Divadelní Klub
Tylův dům

Pořadatel akce
Městské muzeum a galerie
Městské muzeum a galerie
Pionýr Polička
MaTami
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
Tylův dům
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
MaTami
DPS Penzion Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie
DPS Penzion Polička
Římskokatolická farnost
Tylův dům
MaTami
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Divadlo Květ Života
Divadelní spolek Tyl
MaTami
Tylův dům
MaTami
MaTami
Městská knihovna Polička
MaTami
Římskokatolická farnost
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
Ekocentrum Skřítek
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Městské muzeum a galerie
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
DPS Penzion Polička
Městská knihovna Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Římskokatolická farnost
DPS Penzion Polička
Spolek NÁŠ MARTINŮ
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

KAM DNES?
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