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Prezident Miloš Zeman navštívil Poličku
V rámci třídenní návštěvy Pardubického kraje
přijel prezident republiky Miloš Zeman ve čtvrtek
15. září do Poličky. Starosta města Jaroslav Martinů přivítal prezidenta republiky Miloše Zemana
na Palackého náměstí před budovou historické
radnice o půl páté odpoledne. Prezident se nejprve
v obřadní síni radnice setkal se zastupiteli města
a dalšími hosty. Jedním z témat diskuse byl i hrad
Svojanov, o který se prezident velmi zajímá. Prezident pochválil jeho stálé zlepšování a péči města
Poličky i stávajícího kastelána o něj.

Od 17.00 hod. se prezident setkal na náměstí
s občany a odpovídal na jejich dotazy. Na závěr tohoto setkání se Miloš Zeman podepsal do kroniky
města a zavěsil na prapor města pamětní stuhu.
Starosta města předal prezidentovi dary z Poličky,
a to koš masných produktů Masokombinátu Polička, láhev poličského piva a také knihu Dějiny města Poličky. Okolo šesté hodiny kolona prezidenta
republiky opustila Palackého náměstí a Poličku.
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
Foto – Eva Křivková, Petr Klein

10

Vzorek nového
chodníku v parku
V městském parku byl instalován zkušební vzorek navrhované dřevěné cesty. Vzorek zde bude do
jara 2017 a ukáže, zda tato „dřevěná varianta“ cesty splňuje technická i vizuální očekávání v rámci
plánované obnovy páteřní komunikace procházející kolem Synského rybníku. Dle výsledku město
na jaře rozhodne, zda se přikloní k cestě z žulových kostek či právě k tomuto dřevěnému povrchu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Kotlíkové dotace
odstartovaly
Pardubický kraj vyhlásil dne 26. 8. 2016 2. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji. Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění
žádosti je dostupné na internetových stránkách
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
• Datum vyhlášení výzvy: 26. srpna 2016
• Datum zahájení příjmu žádostí: 3. října 2016
• Datum ukončení příjmu žádostí: 16. prosince 2016 ve 12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy
lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným předstihem oznámena.
Kontaktní osoby:
• Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644,
e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
• Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325,
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
• Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489,
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
• Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340,
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
• Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643,
e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
• Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409,
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
• Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343,
e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Blahopřání
pro Bohumila
Bednáře

Volby do Zastupitelstva Pardubického
kraje ve dnech 7. a 8. října 2016

Starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou poblahopřáli
k 80. narozeninám panu Bohumilu Bednářovi,
bývalému zastupiteli města. Pan Bednář působil
v komunální politice neuvěřitelných 40 let, z toho
více než 20 let jako člen Zastupitelstva města Poličky. Zároveň působil jako předseda finančního
výboru a předseda dozorčí rady T.E.S.
Přejeme panu Bednářovi hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Vážení občané,
dovolte, abychom vám touto cestou podali základní informace k nadcházejícím volbám do Zastupitelstva Pardubického kraje.
Termín voleb
Volby se konají v pátek 7. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 8. října od 8 do 14 hodin.
Kdo může volit
Volit může státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb (tj. 8. října 2016) dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu
Pardubického kraje.
Kde se volí
Volič hlasuje ve volební místnosti v okrsku, kam
náleží podle místa trvalého pobytu
Na úřední desce MěÚ včetně elektronické a na
výlepových plochách ve městě je zveřejněno
tzv. Oznámení o době a místě konání voleb, kde je
území Poličky podle místa trvalého pobytu voliče
rozděleno na 12 volebních okrsků a kde jsou uvedeny volební místnosti.

Setkání
v Milacronu
Vedení města a zástupci odboru školství a dopravy městského úřadu přijali pozvání k opětovné
návštěvě a debatě ve firmě Milacron. Hlavním tématem jednání byly pracovní síly a stála nabídka
pracovních míst na různé pozice v této prosperující a pro město Poličku velmi důležité firmě. Milacron v současné době zaměstnává 160 zaměstnanců a svoji výrobu chce i nadále rozšiřovat. Do
budoucna by ve firmě mohlo pracovat až 250 lidí.
Jaký je současný hlavní požadavek na pracovní
pozice? Firma Milacron hledá a nabízí práci pro
elektrikáře, zámečníky a elektrotechnické inženýry. Nabízí i další zajímavá místa a pozice v oddělení kvality, logistiky, výroby a financí.

Debata se točila okolo možností bydlení, které
pro zaměstnance firmy v Poličce schází. Chybí
i přechodné ubytování v penzionech města pro zahraniční hosty. Starosta města ocenil velký přínos
firmy pro rozvoj města, firma zaměstnává 60 %
lidí z Poličky, 40 % lidí do Poličky dojíždí z okolních obcí. Znamená to významnou kupní sílu pro
naše město. Starosta zároveň zdůraznil hlavní cíl
současného vedení města, jímž je právě dostupné
bydlení a dostatek práce. Další jednání o konkrétních tématech budou mezi městem a firmou i nadále pokračovat.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města
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Volební okrsky a volební místnosti
1.
pavilon Masarykovy ZŠ, Rumunská 733
2. Tylův dům, Vrchlického 53
3. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
4. ZŠ Na Lukách, Švermova 401
5. MěÚ Polička, budova Nádražní 304
6. MěÚ Polička, Palackého nám. 160
7. Zahrada U mlýna, Alšova 1027
8. DPS „ Penzion“, Družstevní 970
9. Mateřská škola, Hegerova 427
10. Modřec č. p. 15
11. Lezník č. p. 68
12. Střítež, č. p. 42.
Voličské průkazy
Pokud se volič v době voleb bude zdržovat na
jiném místě než v okrsku, kam podle zmíněného Oznámení a době a místě konání voleb náleží,
může volit na voličský průkaz. Vzhledem k charakteru voleb tak lze volit pouze v rámci Pardubického kraje.

O vydání voličského průkazu lze požádat na
MěÚ Polička, úsek tajemníka, podatelna nejpozději do 5. října do 16 hodin.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdrží voliči do místa trvalého
pobytu prostřednictvím České pošty, s. p. pobočkou Polička nejpozději do 3. října
Hlasovací lístky budou pro případ poškození
k dispozici i ve všech volebních místnostech.
Způsob hlasování
Ve volební místnosti je volič povinen okrskové
volební komisi prokázat svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem. Obdrží úřední
obálku a je povinen se odebrat do prostoru pro
úpravu hlasovacích lístků. Do úřední obálky vloží
jeden hlasovací lístek pro volební stranu, pro kterou se rozhodl hlasovat a zakroužkováním maximálně 4 kandidátů může dát tzv. preferenční hlas.
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku do volební schránky.
Přenosná volební schránka
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
může volič požádat městský (obecní) úřad a ve
dnech voleb i okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze
v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková volební komis zřízena. V tomto případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Upozornění
O vydání voličského průkazu je třeba požádat
obecní úřad v místě trvalého pobytu. Totéž platí
o žádosti hlasovat mimo volební místnost do přenosné hlasovací schránky
Voličské průkazy pro občany Poličky vyřizuje
paní Eva Klimešová, podatelna, tel. 461 723 888.
JUDr. Dagmar Vašková
vedoucí odboru vnitřních věcí
tel. 461 723 880

Poznáváme města České inspirace –
vánoční Jindřichův Hradec
V tomto roce zařazujeme ještě jeden zájezd
v rámci akce „Poznáváme města České inspirace“.
Tentokrát vás zveme na adventní výlet do další
jihočeské perly, a to do města Jindřichův Hradec.
Zájezd se uskuteční v sobotu 10. prosince. A protože se jedná o vánoční období, pokračujeme odpoledne autobusem z Jindřichova Hradce nasát
adventní atmosféru do rakouského historického
městečka Gmünd.
Město Jindřichův Hradec je pro předvánoční
výlet jako stvořené. Nacházejí se zde totiž Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém
na světě, který je zapsán v Guinnessově knize
rekordů. A co dalšího doporučuje Zuzana Bedrnová, vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu z Jindřichova Hradce? „Určitě musíte na
státní hrad a zámek, v sobotu 10. prosince zde
bude otevřená Černá kuchyně, kde se vaří, dají
se koupit dobroty. Na III. nádvoří je vánoční tržiště a živý betlém, krásná atmosféra a vánoční
výzdoba, na náměstí vánoční trhy, všude voní
punč a grog…“
Cena zájezdu je 395 Kč/osoba a obsahuje dopravu autobusem, místního průvodce při pro-
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hlídce města, materiály o Jindřichově Hradci.
A protože se jedná o zájezd vánoční, připraví pro
nás zástupci města Jindřichův Hradec nějaké vánoční překvapení jako dárek „Poličákům“.
Zájemci se mohou hlásit v IC Polička - tel.
461 724 326 či na tel. 468 001 710 popř. na e-mailu nsauerova@policka.org anebo přímo v CK Kotour Riegrova 52, 461 723 740, policka@kotour.
cz; www.kotour.cz.
Česká inspirace, sdružení, do kterého patří
nejkrásnější města ČR, pracuje již 21 let. Města
se sdružila v roce 1995 díky nadšení bývalých starostů, které spojovalo přátelství, pozitivní vztah
k cestovnímu ruchu a kulturní nabídce měst. Poličským zakladatelem byl starosta RNDr. Jakub
Skalník. Během let se pár členských měst změnilo, ale Polička, jako jeden ze zakládajících členů
do této skupiny měst stále patří. Dalšími členy
jsou – Litomyšl, Telč, Cheb, Jindřichův Hradec,
Hradec Králové, Třeboň a Kutná Hora. Zatím
jsme v rámci poznávání měst ČI navštívili Kutnou Horu a Třeboň.
Ing. Naděžda Šauerová,
členka výkonného výboru České inspirace

Svojanov žije
Na Svojanově ožijí pověsti
Správa hradu chystá pro návštěvníky podzimní překvapení. Po večerních prohlídkách
v duchu romantiky a poté i gotiky přišly na řadu
prohlídky s příběhy ze svojanovských legend.
„Dva říjnové dny věnujeme tajemným postavám.
Máme naplánované jak odpolední tak večerní
prohlídky hradu, které budou zaměřené na legendy z minulosti sídla,“ uvedl kastelán hradu
Miloš Dempír. Historické příběhy přiblíží svým
výkladem nejen průvodci, ale právě i hrané scény,
které se budou prohlídkami prolínat. V podvečerních a večerních hodinách budou mít hradní
pověsti tu správnou atmosféru.
Nové prohlídky jsou příslibem jedinečného zážitku, proto byste si měli datum včas zapsat do
svých kalendářů. Prohlídky se svojanovskými legendami jsou naplánované na 28. a 29. října vždy
od 16 hodin. Pokud chcete mít jistotu, že o příběhy s nádechem tajemna a „duchařiny“ nepřijdete,

rezervujte si vstupenky předem. „Pokud to bude
možné, vyhovíme všem zájemcům, kteří na prohlídky přijedou. Doporučujeme ale, aby se předem objednali, a to na e-mailu info@svojanov.cz
nebo na telefonním čísle 461 744 124,“ připomněl
Miloš Dempír.
Řemeslníci přístupnost
hradu neomezují
Někdejší královské sídlo dekoruje lešení. Návštěvníci památky ale o prohlídky nepřijdou.
Na hradě panuje čilý stavební ruch. „Obnovujeme střechu vstupní empírové budovy,“ upřesnil kastelán hradu Miloš Dempír. Návštěvníci,
kteří na Svojanov míří, nemusejí mít strach, že

Z Lezníku
k mezinárodnímu
soudu

by se do oblíbené památky nepodívali. Jak informoval kastelán, oprava střechy probíhá za plného provozu hradu bez jakéhokoliv omezení.
Stále znovu a znovu se přesvědčuji, že platí ono
Vstupní empírová budova byla doposud pokrytá břidlicí. „Je však silně zvětralá. Jednalo se „Vše čemu uvěříš, se ti může stát.“ Ale nestačí seo nekvalitní břidlici ze 70. let minulého století. dět doma na gauči, je potřeba pro to něco udělat.
Do budovy zatékalo a došlo i k poškození trá- Míša Chadimová z Lezníka toho udělala hodně,
ale její sny se skutečně plní.
Po studiu na gymnáziu v Litomyšli začala studovat na právnické fakultě v Olomouci. Už na
střední škole ji zajímalo mezinárodní trestní právo a tak se na tento obor specializovala i na univerzitě. V rámci programu Erasmus studovala i ve
Francii. Když odjížděla moc francouzsky neuměla. Na konci semestru úspěšně složila 8 zkoušek
ve francouzštině a aby neztratila rok studia, tak
i v Olomouci.
Ve druhém ročníku zjistila, že by se mohla přihlásit na neplacenou stáž u Mezinárodního soudního dvora v Haagu, kde se vyšetřují a soudí válečné zločiny. Na škole ji podporovali, ale moc naděje
jí nedávali – hlásilo se 9 000 uchazečů a brali jich
15. Přijímací řízení trvalo 2 roky, perfektní angličmové konstrukce, která nyní musí být částečně
tina a francouzština podmínkou, ale nakonec to
vyměněná,“ vysvětlil Miloš Dempír. Pokrývači
na střechu pokládají pálenou tašku bobrovku. dopadlo. Šest měsíců pracovala v týmu vyšetřovatelů zločinů v Kongu.
V rámci celého areálu hradu tak budou všechny
Zpráva o přijetí ji zastihla pro změnu v USA.
střechy sjednocené.
Pracovala tam v létě jako plavčík a rozhodla se,
V letošním roce řemeslníci obnoví střechu na
levém křídle a nad středním traktem budovy, že pojede i příští rok, ale kromě hlídání u bazétedy i nad hlavním průjezdem do hradu. Zají- nu chce pracovat i v právnické kanceláři. Během
mavostí je, že pro klempíře, kromě okapů, prá- roku jich oslovila mnoho, ale odpovědi se nedoce nebude. I úžlabí vykládají pokrývači taškami. čkala. Po příjezdu do Ameriky zjistila, že hned
„Podobným způsobem budou vyložená i okna, vedle ubytování jedna kancelář je. Musela ji natakzvaná volská oka,“ uvedl svojanovský kas- vštívit několikrát, než ji majitel kanceláře vysletelán. V rámci památkové obnovy střechy řeme- chl a nakonec přijal. Chodila s ním k soudu jako
slníci znovu postavili i komín, který byl odstra- asistentka a vypracovala se natolik, že zpracovávala podklady pro soudní jednání. Aby si vydělala
něný v 70. letech. Silueta hradu bude tedy stejná
na pobyt, tak kromě práce plavčíka, musela ještě
jako před lety.
v supermarketu doplňovat zboží, takže spala třeV letošní etapě hrad proinvestuje 1,8 milionu
korun. Obnova střechy je zčásti financovaná do- ba jen 3 hodiny denně.
Teď je v Kambodži na půl roku u mezinárodnítací z ministerstva kultury z programu záchrany
ho soudu, který soudí zločiny Pol Potova režimu.
architektonického dědictví, částí přispělo město
Polička, coby majitel hradu. Na opravě se samo- Mluvil jsem s ní pár dní před odjezdem. „Všechny ty stáže jsou neplacené. Teď odlétám a mám
zřejmě podílí i samotný hrad Svojanov. Práce by
měly hotové do konce října. Oprava zbývající čás- na účtu 12 dolarů. Snad mi přijdou nějaké peníti střechy je v plánu na příští rok. Záleží samo- ze z grantu, kde píšeme knihu o doktríně odpovědnosti velitele (nadřízeného) v mezinárodním
zřejmě na tom, zda bude hrad úspěšný s žádostí
trestním právu – odpovědnost velitele za činy
o dotaci.
podřízených. Ráda bych se věnovala výzkumu
Květa Korbářová, této problematiky ve specifických podmínkách
kambodžského trestního tribunálu. Pobyt v KamPR Hrad Svojanov
bodži je relativně levný. Spíš nevím, jak budu financovat pobyt a studium v Amsterodamu.“
Míšu totiž pozvali ke studiu LLM v Amsterodamu, kdy by se mohla rozvíjet právě v oboru
mezinárodního trestního práva. Jenže – doteď ji
s financováním studia pomáhala rodina a škola,
hodobě spolupracuje a tato spolupráce se stále
ale studium a pobyt v Holandsku už je nad jejich
více rozvíjí. Ráda bych touto cestou poděkovala
možnosti. A tak bych chtěl požádat ty, kteří mají
panu Janu Juklovi řediteli Městské knihovny Po- možnost a chuť Míšu podpořit, ozvěte se mi do relička a jeho zaměstnancům za skvělou spolupráci
dakce Jitřenky a já vám rád zprostředkuji kontakt.
při realizaci naší výstavy.
Na závěr mi Míša řekla: „Chtěla bych někdy
V sobotu odpoledne 10. září se uskutečnil v are- pracovat jako vyšetřovatelka u soudního dvora
álu domova Den otevřených dveří pro bývalé za- v Haagu, protože tam svou prací mohu ovlivnit to,
městnance a děti, které prožili dětství v DD Po- co se děje ve světě. Nebude to vůbec jednoduché se
lička. Všichni si mohli prohlédnout naši budovu
tam dostat, ale vím že bez podpory rodiny bych
a společně zavzpomínat. Na zahradě vystoupila
nebyla ani tam, kde jsem teď. A za to jí moc děkuji.“
šermířská skupina Solutus. Na závěr nás navštíIvo Janeček
vili klienti z Domova na rozcestí Svitavy a předvedli nám své taneční vystoupení. Počasí nám
opět přálo a strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne.
Děkuji tímto všem našim zaměstnancům za
příštího čísla Jitřenky 16. října
dobroty, které sami na tyto akce připravili a pomoc při jejich realizaci. Dále firmě MEDESA za
Všechny uzávěrky najdete
zapůjčení dataprojektoru a úhradu tisku našich
na
www.policka.org / jitrenka
pozvánek a plakátů, TESu Polička za zapůjčení
stolů a laviček a bezplatný výlep plakátů a panu
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
Hromádkovi za krásné fotografie z obou akcí.
tel. 603 526 243
Miroslava Přiklopilová,
ředitelka DD Polička

Dětský domov Polička v září slavil
V pátek 9. září proběhla v Městské knihovně
Polička vernisáž výstavy Příběh dětského domova v letech 1936 – 2016. Příjemnou atmosféru vernisáže jistě podtrhlo hudební vystoupení našich
dětí a úžasné letní počasí. Vážíme si krásných
slov z úst pana starosty Jaroslava Martinů, který
výstavu slavnostně zahájil. Zřizovatelem Dětského domova Polička je Pardubický kraj. Jsme však
součástí Poličky a jsme jí rádi. Město s námi dlou-

Uzávěrka
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Z rady a zastupitelsva města Poličky
Usnesenípřijatá na 4. zasedání
Předměstí, obec a k.ú. Polička za účelem pořízení
vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok. BezruZastupitelstva města Poličky
bytů pro potřeby sociálního bydlení prostřednic- čova v Poličce“, společnost APOLO CZ, s. r. o., Pokonaném dne 14. září 2016
tvím Integrovaného regionálního operačního pro- lička, dle důvodové zprávy.
ZM schvaluje splacení zůstatku úvěru čís- gramu (IROP) dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy se
lo č. 115215159 na regeneraci panelových domů
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016 dle
společností APOLO CZ, s. r. o., Polička, na akci „Zač. p. 807, 808 a 809 na ul. M. Bureše v Poličce
důvodové zprávy.
jištění komplexních služeb technického dozoru inČeské spořitelně, a. s., Praha 4, k 30. 11. 2016, dle
ZM schvaluje poskytnutí dotací pro:
vestora na akci: Stavba bytových domů v pasivním
důvodové zprávy.
• SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy, standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa
ZM schvaluje výkup pozemku p. č. 1300/1 o výLanškrounská 1899/2, 568 02 Svitavy, ve výši
lok. Bezručova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
měře 2052 m2 a pozemku p. č. 6056/1 o výměře
5.000 Kč na pořízení nového praporu OSH SviRM schvaluje přidělení veřejné zakázky s ná2
66 m v k.ú. Polička. Kupující uhradí veškeré nátavy
zvem „II. etapa technické a dopravní infrastruktuklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně
• Český svaz chovatelů Základní organizace Po- ry lokality pro bydlení Bezručova v Poličce“ firmě
z nabytí nemovitosti.
lička, Svépomoc 190, 572 01 Polička, ve výši
PROFISTAV Litomyšl, a. s., Litomyšl, dle důvodové
ZM ruší své usnesení č. 27 písm. b) odst. 1. ze dne
10.000 Kč na vybavení kuchyně a zasedací
zprávy.
10. 12. 2015 dle důvodové zprávy.
místnosti
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku
• Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306, „II. etapa technické a dopravní infrastruktury lokalist.p. č. 453/2 označené dle GP č. 2411-58/2016 jako
572 01 Polička, ve výši 10.000 Kč na projekt
ty pro bydlení Bezručova v Poličce“ s firmou PROFIp. p. č. 6619 o výměře 42 m2 v k.ú. Polička. Veškeré
s partnerskou školou Gymnasium Tangermün- STAV Litomyšl, a. s., Litomyšl, dle důvodové zprávy.
náklady spojené s převodem včetně daně z nabytí
de u příležitosti výročí narození Karla IV. „Po
RM schvaluje poskytnutí dotací pro:
nemovitosti a správních poplatků souvisejících
stopách císaře Karla IV.“
• Ing. Jaroslav Mareš, Polička, ve výši 11.000 Kč
s výmazem zástavního práva ve prospěch HypotéčZM schvaluje rozsah VI. etapy rekonstrukce
na autorskou výstavu fotografií ve výstavním
ní banky, a. s., Praha 5, uhradí město Polička.
bazénu pro rok 2017 a dále revizi projektové dokusále CBM v Poličce
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 149/6
mentace zbývajícího rozsahu rekonstrukce krytého
• Ivan Šrek, Střítež, ve výši 4.000 Kč na vytvoo výměře cca 45 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí
plaveckého bazénu v Poličce dle důvodové zprávy.
ření ekologických pisoárů při kulturních akcích
200 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklaZM schvaluje záměr realizace akce „Intenzifika• Jana Jonáková, Polička, ve výši 2.000 Kč na dody spojené s převodem nemovitosti včetně oddělo- ce ČOV Polička“ dle důvodové zprávy a její financopravu na vystoupení
vacího geometrického plánu.
vání z rozpočtu města Poličky v letech 2017-2019
• Spolek archaických nadšenců, Sebranice, ve
ZM schvaluje výkup části pozemku p. č. 1040/2
dle důvodové zprávy.
výši 8.000 Kč na opravu střechy Schlesingeroo výměře cca 677 m2 v k.ú. Polička. Kupní cena činí
ZM schvaluje termín příštího zasedání Zastupivy kaple v Lezníku
20 Kč/m2 s tím, že město Polička zajistí zhotove- telstva města Poličky na 8. 12. 2016.
• Myslivecký spolek Sebranice - Lezník, Sebraní geometrického plánu a uhradí veškeré náklady
ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnice, ve výši 2.000 Kč na nákup betonových
spojené s výkupem včetně daně z nabytí nemovi- nutí dotace se svazkem obcí Kraj Smetany a Marnapáječek pro zvěř a betonových odchytových
tostí.
tinů, na nákup komunální techniky a vybavení pro
zařízení pro zvěř škodící myslivosti
ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 168/4 o vý- členskou obec v roce 2016 pro odbor lesního hospo• Otevřený prostor, z. ú., Praha, ve výši 11.000 Kč
2
měře 48 m v k.ú. Polička.
dářství, dle důvodové zprávy.
na letní kemp Bothmerovy gymnastiky (celostZM schvaluje změnu usnesení č. 7 ze dne
ní pohybová průprava) v Poličce
16. 6. 2016 v části týkající se termínu úhrady kupUsnesení přijatá na 14. schůzi Rady
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací
ní ceny pozemku p. č. 6611/27 o výměře 941 m2
města Poličky konané dne 22. srpna 2016
pro:
v k.ú. Polička, lokalita Bezručova I. Kupní cena ve
RM schvaluje zapracování investičních záměrů
• SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Svitavy, Svivýši 1.015.339 Kč včetně DPH bude uhrazena do
škol a školských zařízení zřízených městem Poličtavy, ve výši 5.000 Kč na pořízení nového pra15. 10. 2016.
ka do strategického rámce Místního akčního plánu
poru OSH Svitavy
ZM neschvaluje prodej bytu č. 84/2 a spoluvlast- vzdělávání dle důvodové zprávy.
• Český svaz chovatelů Základní organizace Ponického podílu ve výši 1174/1000 na společných
RM bere na vědomí uzavření obou oddělení odlička, Polička, ve výši 10.000 Kč na vybavení
částech domu a na pozemku p. č. st. 8 v k.ú. a obci
loučeného pracoviště Mateřské školy Luční Polička
kuchyně a zasedací místnosti
Polička, část obce Polička – Město.
v budově Základní školy Na Lukách Polička, dle
• Gymnázium Polička, ve výši 10.000 Kč na proZM schvaluje směnu pozemků v k.ú. Polička - důvodové zprávy.
jekt s partnerskou školou Gymnasium Tanger2
p. č. 1210/27 o výměře 2012 m a p. č. 1210/84
RM bere na vědomí výši úplat za vzdělávání stamünde u příležitosti výročí narození Karla IV.
o výměře 1000 m2 ve vlastnictví společnosti
novenou řediteli škol a školských zařízení zříze„Po stopách císaře Karla IV.“
AQUATEAM spol., s. r. o., Polička, za část pozem- ných městem Polička pro školní rok 2016/2017 dle
RM doporučuje ZM schválit záměr realizace
ku p. č. 1210/29 označeného dle nového GP č. 2450- důvodové zprávy.
akce „Intenzifikace ČOV Polička“ dle důvodové
243/2016 jako p. č. 1210/93 o výměře 3012 m2 ve
RM schvaluje smlouvu o dílo uzavřenou dle
zprávy a její financování z rozpočtu města Poličky
vlastnictví města Polička, dle důvodové zprávy. § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. ob- v letech 2017-2019.
Směna bude provedena bez dalšího finančního
čanský zákoník na akci „Stavební úpravy a vestavRM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
vypořádání. Veškeré náklady spojené s převodem
bu bytové jednotky do podkroví domu č. p. 351, o dílo „Rekonstrukce kanalizace Betlém - Havlíčuhradí město Polička.
569 71 Pomezí“ s firmou E-STAF, s. r. o. Praha 9
kova v Poličce“ s firmou SPH Stavby, s. r. o., BystřiZM schvaluje prodej pozemku p. č. 1210/27 o vý- - Libeň, dle důvodové zprávy.
ce nad Pernštejnem, dle důvodové zprávy.
měře 2012 m2 a pozemku p. č. 1210/84 o výměře
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy
RM neschvaluje záměr prodeje bytu č. 84/2
1000 m2 v k.ú. Polička po jejich nabytí směnou
o dílo na akci „Vypracování Změny č. 2 Územního
a spoluvlastnického podílu ve výši 1174/1000 na
se společností AQUATEAM, spol. s r. o., Polička, plánu Polička“ se společností Urbanistické středis- společných částech domu a na pozemku p. č. st. 8
a prodej pozemku p. č. 1210/29 o výměře 1076 m2
ko Brno, spol. s r. o., dle důvodové zprávy.
v k.ú. a obci Polička, část obce Polička - Město, za
v k.ú. Polička společnosti KOH-I-NOOR holRM bere na vědomí implementaci prvků systému
kupní cenu ve výši 350.000 Kč a současného zříding, a. s., Praha - Michle, dle důvodové zprávy. výuky „Začít spolu“ od školního roku 2016/2017 ve
zení služebnosti doživotního a bezplatného užívání
2
Kupní cena činí 500 Kč/m , veškeré náklady spo- vybraných třídách Základní školy Na Lukách Polič- předmětného bytu, dle důvodové zprávy.
jené s převodem uhradí kupující.
ka dle důvodové zprávy.
RM v souladu s článkem 2 odstavec 3 Obecně
ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví spoRM schvaluje umístění uměleckého objektu
závazné vyhlášky města Poličky č. 2/2013 vymelečnosti Agronea, a. s. Polička, uvedených v Příloze „NOCLEHÁRNA“ v prostoru před vchodem do Di- zuje dobu nočního klidu při konání rodinné oslavy
č. 1 důvodové zprávy za pozemky ve vlastnictví měs- vadelního klubu v Poličce.
v areálu hasičského hřiště v Lezníku takto:
ta Poličky uvedené v Příloze č. 2 důvodové zprávy.
• v sobotu 10. 9. 2016 je doba nočního klidu vyZM schvaluje koupi nemovitosti pro potřeby
Usnesení přijatá na 15. schůzi Rady
mezena dobou kratší, a to od 00.00 hod. do
sociálního bydlení – stavební parcely p. č. st. 1194
města Poličky konané dne 5. září 2016
06.00 hod.
2
o výměře 184 m , jejíž součástí je dům č. p. 491
RM schvaluje zhotovitele akce „Stavební úpravy
• v neděli 11. 9. 2016 je doba nočního klidu vya stavba garáže nezapsaná v katastru nemovitostí, parkoviště na ul. Družstevní v Poličce“, společnost
mezena dobou kratší, a to od 02.00 hod. do
v části obce Horní Předměstí, obec a k.ú. Polička, EKOTERM CZ, s. r. o. Letovice, Letovice, dle dů06.00 hod. a od 22.00 hod. do 24.00 hod.
za kupní cenu ve výši 1.500.000 Kč s tím, že veške- vodové zprávy.
ré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se spoUsnesení ZM Polička zveřejňovaná dálkovým
kupující město Polička (daň z nabytí nemovitých
lečností EKOTERM CZ, s. r. o., Letovice, na akci
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
věcí, správní poplatek za vklad do katastru nemo- „Stavební úpravy parkoviště na ul. Družstevní v Po- odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
vitostí, případně průkaz energetické náročnosti
ličce“, dle důvodové zprávy.
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňobudovy).
RM schvaluje dodavatele akce „Zajištění kom- vat (tzv. anonymizovaný text); originální text
ZM schvaluje záměr rekonstrukce domu č. p. 491
plexních služeb technického dozoru investora na
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
na p. č. st. 1194 o výměře 184 m2 v části obce Horní
akci: Stavba bytových domů v pasivním standardu
a místostarostky.
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Kalendář akcí
říjen 2016

Tylův dům
Sobota 1. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2016
Eric – Emmanuel Schmitt: Manželské
vraždění
Divadelní soubor E. Vojana Brněnec
Manžel se po úrazu a ztrátě paměti vrací
z nemocnice, manželka se mu snaží pomoci
a připomíná jejich dosavadní společný život.
Najevo vychází překvapivé okolnosti…
Vstupné 60 Kč
Neděle 2. října v 15.00 hod.
Den seniorů – Mistříňanka
U příležitosti Dne seniorů zveme veřejnost
na koncert slovácké dechové hudby Mistříňanka.
Vstupné 70 Kč (pouze balkón)
Čtvrtek 6. října v 19.00 h. – velký sál, stolová
úprava
Bobby Shew Big Band (USA/CZ)
Alumni Tribute to Buddy Rich. Podzimní
festivalové ozvěny jazzového festivalu Polička Jazz 2016.
Vstupné 180 Kč
Pátek 7. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 8. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2016
Alois Jirásek: Vojnarka
Divadelní spolek Jiráskovo divadlo Hronov
V jejich podání není Vojnarka dobovým
vesnickým dramatem, ale ryze moderním
příběhem ženy, která podlehne své přirozené touze po muži, jehož velmi milovala
a vůči němuž trpí pocitem viny.
Vstupné 60 Kč
Úterý 11. října v 19.00 hod.
Czech Philharmonic Low Brass
Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie.
Koncert v rámci KPH sezóny 2016/2017
Čtvrtek 13. října v 19.00 hod.
Bláznivý Petříček
Gangsterská pohádka o mladém znuděném muži (Vojtěch Dyk) a krásné teroristce
(Tatiana Vilhelmová), kteří na útěku před
policií a vlastními rodinami nacházejí ten
nejvražednější cit – lásku.
Vstupné 330, 360, 390 Kč
Pátek 14. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 15. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2016
Vítězslav Welsch: To je přepadení, pěkně
prosím
Divadelní soubor Kulturního domu – holičtí ochotníci
Veselohra sepsaná k pobavení širokého publika. Za devatero horami, devatero řekami
a devatero přehradami leží malé městečko,
na jehož jménu mnoho nezáleží…
Vstupné 60 Kč
Pátek 21. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti

Sobota 22. října v 19.00 hod.
Zákrejsova Polička 2016
Jezinky – Bezinky
Ochotnický divadelní soubor Vířina
Letos si ochotníci z Víru připravili trochu
nezvyklý žánr, černou kriminální komedii.
Vstupné 60 Kč
Neděle 23. října v 10.30 hod. – kostel sv. Jakuba
Koncertní projekt „Píseň zemí
Koruny české“
Účinkují Vysokoškolský umělecký soubor
Pardubice a Medici Cantantes Wroclaw.
Vstupné 40 Kč
Koncert v rámci KPH sezóny 2016/2017
Neděle 23. října v 15.00 hod.
Zákrejsova Polička 2016
Čert nikdy nespí
Divadelní spolek Tyl Polička
Pohádka se zpěvy. Pohádka pro malé i velké
o tom co všechno se může stát, když čert potřebuje nový „brejle“.
Vstupné 60 Kč
Pátek 28. října v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy
Nepřístupno veřejnosti
Sobota 29. října v 19.00 hod.
ZÁKREjsova Polička 2016
Vasilij Sigarev: Detektor Lži
Osvětová beseda Velká Bystřice z.s.
Komorní komedie se odehrává na pozadí
jednoho ruského, dvacetiletého manželství.
Manželé se sice mají rádi, ale začínají vidět
a řešit nedostatky toho druhého.
Vstupné 60 Kč

Tylův dům v Poličce opět otevírá

ZDOKONALOVACÍ
KURZ TANCE
pro dospělé
zaměřený na přípravu na plesovou sezónu
Kurz bude probíhat ve 4 lekcích – 3., 10., 17.,
a 24. listopadu, vždy ve čtvrtek od 19.00 do 22.00 hodin v malém sále Tylova domu v Poličce.
Vyučuje – Taneční škola ELLIS Svitavy.
Cena kurzu: 900 Kč za jednotlivce.
Přihlášky se přijímají pouze v páru.
Otevření kurzu je podmíněno minimálním počtem účastníků.
Závazné přihlášky platbou se budou přijímat
v kanceláři Tylova domu nebo po telefonické domluvě možnost platby přes účet do 26. října.
Kurz je určen pro páry, které se chtějí v nové
plesové sezóně cítit na tanečním parketě sebejistě.
Další informace: www.tyluvdum.cz
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz
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Kino Polička
Pondělí 3. října v 19.00 hod.
Krycí jméno Holec
Napínavý příběh, ČR, 100 min., přístupný od
12 let, vstupné 120 Kč
Napínavý snímek se odehrává mezi Prahou
a Vídní v dramatickém roce 1968. Proměnlivá
doba, která směřovala k událostem Pražského jara i srpnové okupaci.
Středa 5. října v 18.00 hod.
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné
děti – 3D
Dobrodružný/fantasy, USA/Belg/VB,
128 min., dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Nezapomenutelný filmový zážitek slibuje
snímek z dílny vizionářského režiséra Tima
Burtona, který nám připravil další fantaskní
výlet do světa kouzel a fantazie.
Pondělí 10. října v 18.00 hod.
Čapí dobrodružství
Animovaný/rodinný, USA, 87 min., dabing,
přístupný, vstupné 110 Kč
Čápi nosí děti… nebo alespoň nosívali. Teď
nosí balíčky pro celosvětového internetového
giganta Cornerstore…
Středa 12. října v 19.00 hod.
Instalatér z Tuchlovic
Smutná komedie, ČR, 85 min., přístupný od
12 let, vstupné 130 Kč
Všechno spraví, svůj život spravit nedokáže…
Čtyřicetiletý Luboš je svérázný instalatér
z vesnice. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne.
Pondělí 17. října v 19.00 hod.
Anthropoid
Válečné drama, USA/ČR, 121 min., titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Mistrně zpracované válečné drama. Film
sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, kteří provedou v prosinci 1941
výsadek do své okupované vlasti.
Středa 19. října v 19.00 hod.
Bezva ženská na krku
Komedie, ČR, 97 min., přístupný, vstupné
120 Kč
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující
manželkou. Ovšem jen do té doby, než ji na
prahu čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od
základů!
Pondělí 24. října v 19.00 hod.
Inferno
Drama, USA, 122 min., titulky, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč
Tom Hanks a jeho nejtěžší úkol – poslední naděje lidstva. Šifra mistra Leonarda & Andělé
a démoni… to byl jenom začátek…
Středa 26. října v 18.00 hod.
Lichožrouti
Animovaný/rodinný, ČR, 86 min., přístupný,
vstupné 120 Kč
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí
s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z páru
ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!
Pondělí 31. října v 19.00 hod.
Jack Reacher: Nevracej se
Akční/drama, USA, 116 min., titulky, přístupný od 12 let, vstupné 120 Kč
Drsnějších detektivů po světě moc nechodí.
Jack Reacher má navíc pod kůží vojenský dril,
tvář Toma Cruise a pronikavý intelekt…
Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz
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Inspirace z měst
České inspirace

Program Centra Bohuslava Martinů
Výstavy:

Hradec Králové
18.–22. 10. – Jazz jde městem/
Jazz Goes to Town
Hudební sály, kluby, centrum
města
Prestižní hudební přehlídka, která pravidelně v říjnových dnech přináší do hudebních sálů
i na méně obvyklá místa Hradce Králové jazz ve
všech jeho podobách. Špičkoví tuzemští a zahraniční umělci, nové jazzové projekty i začínající
hudebníci.
Cheb
15. 10. – Jazz Jam
KC Svoboda, tradiční jazzový festival letos například s Ondřejem Rumlem nebo Jiřím Stivínem
Jindřichův Hradec
2. 10. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál
Oficiální ukončení letní turistické sezóny spojené s cyklistickou vyjížďkou a bohatým doprovodným programem.
Kutná Hora
29. 10. – Slavnosti Malínského křenu
Trh zaměřený na tradiční ruční výrobky v kombinaci s food festivalem a jídly s malínským křenem.
Litomyšl
30. 9. –3. 10. – ArchiMyšl 2016
různá místa v Litomyšli
Program při příležitosti Světového dne architektury. Komentované prohlídky a projížďky, besedy nejen s architekty, výstavy.
Telč
28. 10. – Výlov Štěpnického rybníka od
8.00 hod.
Výlov rybníka z hráze Na Baště před vstupem
do historického centra, prodej živých ryb a rybích
specialit, hudba, občerstvení.
Třeboň
do 31. 10. – Výstava inženýrů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky
dům Štěpánka Netolického
Fotografie a artefakty z výprav legendárních
cestovatelů a expozice současného afrického
umění.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz.

Blahopřejeme
Dne 11. 10. 2016 oslaví životní jubileum 85 let paní
Věra Kroulová. Hodně zdraví
do dalších let přejí
dcery Věra a Alena
s rodinami.
Dne 14. 10. 2016 oslaví své
80. narozeniny pan Josef
Karlík.
Blahopřejeme ke krásnému
životnímu jubileu a do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a životní energie.
Manželka Věra a dcery
Irena a Ivona s rodinami
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Výstava Bohuslav
Martinů a Brno
17. 9. – 6. 11.
I když slavný poličský rodák
v Brně nikdy nežil, měl s moravskou metropolí zejména ve 30. letech 20. století
čilé pracovní vztahy a město na skladatele nezapomnělo ani po jeho smrti. Skladatelova tvorba
je pravidelnou součástí repertoáru komorních
a symfonických koncertů či operních scén, jeho
osobnost je připomenuta několika sochařskými
díly ve veřejném prostranství města a jeho jméno
nese i jedna brněnská ulice. Nová výstava chce
připomenout nejzajímavější aktivity, které v Brně
v historii i zcela nedávné minulosti ve vztahu k Bohuslavu Martinů proběhly.
doc. Monika Holá, muzikolog CBM

řil a do jediného osmimetrového obrazu spojil 750
portrétů.
Akce:
Komentované prohlídky výstavy
fotografií Jaroslava Mareše
V neděli 23. října od 14.00 hod. se uskuteční mimořádná komentovaná prohlídka výstavy s autorem Jaroslavem Marešem, jenž vás seznámí s příběhy vystavených fotografií. Vstupné:
40 Kč.

Věra Faberová – Reflexy – kostýmní
tvorba
10. září – 6. listopadu
Výstava představí výběr prací z kostýmní tvorby, ilustrací a návrhů obálek výtvarnice a scénografky Věry Faberové-Šauerové, která se narodila
v Poličce. Po skončení studií na VŠUP a DAMU
v Praze byla výtvarnicí Státního divadla v Ostravě.
Spolupracuje s divadly, Čs. televizí a filmem v ČR
i zahraničí.
69. Umělecký salon v Poličce
10. 9 – 31. 10.
Výstava 69. Umělecký salon představí výběr
z tvorby čerstvých absolventů Akademie výtvarných umění v Praze. Prostřednictvím diplomových
prací absolventů se představí ateliéry malby, kresby, sochařství a nových médií vedené významnými českými umělci a pedagogy jako Vladimír Skrepl, Jiří Sopko, Michael Rittstein, Lukáš Rittstein,
Martin Mainer, Tomáš Svoboda nebo Jiří Petrbok.
„Výstava představuje široké spektrum uměleckých
projevů a přístupů. Všechna díla spojuje snaha
dosáhnout co nejzajímavějšího a nejlepšího výsledku. Ambicí každého z vystavujících umělců je
vytvořit zásadní dílo, které zakončí období studií,
ale také otevírá novou etapu, a to nejen uměleckou, ale i lidskou. Výstava je prestižní záležitostí:
veřejně presentuje díla umělců, kteří by se mohli
a měli v následujících letech výrazně projevovat
a prosazovat nejen na domácí, ale i na zahraniční výtvarné scéně,“ říká kurátor výstavy historik
umění Otto M. Urban.
Jaroslav Mareš – Fotografie
16. 9. –6. 11.
Autor představí návštěvníkům na padesát prací,
mezi kterými naleznou jak ty nejnovější, tak i ty,
které mohou znát z dřívějších výstav.
Jaroslav Mareš (1958), původem z Proseče, absolvent Fakulty strojního inženýrství, žije a pracuje v Poličce. Focení jako koníček ho provází od
dětství, intenzivněji se mu věnuje od nástupu digitální fotografie.
Jeho tvorba zahrnuje řadu témat, mezi nejoblíbenější patří snímky lidí v jejich přirozeném prostředí, portrétní fotografie, městská krajina a fotografie detailů architektury. Věnuje se i foto-grafice
a montážím.
Je členem Svazu českých fotografů a Fotoklubu
Svitavy, realizoval 10 samostatných výstav, na dalších 19 se podílel jako spoluautor. Jeho práce byly
vícekrát publikovány ve fotografických časopisech.
Získal na dvě desítky ocenění, mj. několik cen Národní soutěže amatérské fotografie, jeho snímky
jsou ve Sbírce české fotografie Svazu českých fotografů. V roce 2011 reprezentoval Poličku na 12.
výtvarném salonu královských věnných měst.
Mimo vlastní tvorbu spolupracuje na fotografickém životě v regionu, je autorem projektu 750
tváří Poličky, ve kterém s dalšími fotografy vytvo-

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

Spolek Náš Martinů: Klavírní recitál
Martina Kasíka
Francouzská kritika přirovnala Martina Kasíka
k Vladimiru Horowitzovi a k Martě Argerich. Cestu na světová pódia mu otevřelo vítězství v celosvětové soutěži Young Concert Artists Competition v New Yorku v roce 1999. Následovaly recitály
v Carnegie Hall, londýnské Wigmore Hall, Concertgebouw Amsterdam, Tokyo Suntory Hall, atd.
Martin Kasík nabídne velkolepý program, v podstatě shodný s tím, který je určen pro listopadový
Festival Rudolfa Firkušného v pražském Rudolfinu, tj. výběr z Etud – obrazů od S. Rachmaninova
a Mussorgského Obrázky z výstavy, pouze L. Janáčka nahradí vzhledem ke geniu loci města Poličky Bohuslav Martinů a jeho Tři české tance. Akce
se koná v pondělí 3. listopadu od 18.00 hod.
v hudebním sále centra. Pořádá Spolek Náš
Martinů.
Připravujeme:
Narodil se Kristus Pán, z růže kvítek vykvet
nám…
– tradiční výstava betlémů
19. 11. 2016 – 18. 1. 2017
Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy
ze tří století. Jejich počet nebude velký, zato budou
obdivuhodné množstvím postav a rozlehlostí scén.
Jejich autoři byli samouci a vyráběli je ve svém
volném čase ze dřeva a drátu, z kašírovaného papíru, keramiky apod. K nejzajímavějším budou
patřit jesličky z rodiny Jeřábko-Andrlovy a Andrlíko-Friedlovy. Narození Ježíška uvidíte také
v grafikách slavných autorů ze sbírky paní Jarmily
Janků. Ve vánoční atmosféře jehličí a růží si znovu
připomenete nehynoucí betlémský příběh a zazpíváte si lidové koledy.

Tylův dům v Poličce nabízí
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

KURZ MASÁŽÍ PRO
VOLNÝ ČAS
Náplň kurzu:
• teoretická část: základy anatomie, teorie masáží, indikace masáží
• praktická část: postup masáže zad a šíje, relaxační metody (čokoládová masáž atd.)
• naučíte se uvolňovací a regenerační techniky
pro bolavá záda, které se kombinují s relaxačními metodami
• malý sál Tylova domu v Poličce od 4. října
do 22. listopadu vždy v úterý od 19.00 do
21.00 hodin v rozsahu 8 lekcí po 2 hodinách
• kurz vede: Miroslava Synková
• cena: 1.200 Kč v ceně je zahrnut materiál
• přihláška: v kanceláři Tylova domu v Poličce
Tylův dům, Vrchlického 53, 572 01 Polička
tel. 461 725 204, mob.: 736 752 629,
e-mail: kurzy@tyluvdum.cz, www.tyluvdum.cz

Městská knihovna
Čtvrtek 6. 10. – čítárna
knihovny od 18.00 hod.
Století
přemyslovských
králů – Přemysl Otakar I. –
přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Nebyl prvním panovníkem v českých dějinách,
který se mohl pyšnit královskou hodností. Kdo
byl vládce, který převedl jemu svěřenou zemi
dobou velkých změn a zvratů způsobem, jenž násobil její potenciál. Nejenom o velkém králi bude
přednáška, která se bude konat ve čtvrtek 6. října 2016 od 18.00 hod. v čítárně Městské knihovny
v Poličce.

výmto prokletím žil po celý život čtvrtý český král
Václav I. Byl úspěšným vladařem, diplomatem,
válečníkem. Měl rád lov a bujaré pitky, neměl rád
zlato a zvonící zvony. Kdo stál vlastně v čele Českého království v letech 1230-1253? O tom více
v přednášce 20. října.
Říjnová výstava – Příběh Dětského domova Polička 1936 – 2016
K jubilejním oslavám Dětského domova v Poličce je věnována výstava, která mapuje historii domova v letech 1936 – 2016. Výstava je k vidění ve
vestibulu knihovny do 28. října.

Čtvrtek 13. 10. – čítárna knihovny od 17.00 hod.
Kurz tvůrčího psaní – Cesta k probuzení
Cesty k probuzení kreativity, radosti a vášně,
hledání inspirace, cvičení na odstranění tvůrčích
bloků. To vše a více v další dávce tvůrčího psaní.
Již tradičně dílnou provede Alena Vorlíčková, spisovatelka, copywriterka a lektorka kurzů tvůrčího
psaní. Přihlášení do kurzu je možné telefonicky, e-mailem či osobně v knihovně. Vstupné 40 Kč.
Středa 19. 10. – Divadelní klub od 20.00 hod.
LiStOVáNí – Muž, který miloval Yngveho
V říjnu budeme listovat dechberoucím románem o dospívání, hledání sebe sama, touze a lásce
na pozadí významných dějinných událostí roku
1990. V podání Jakuba Zedníčka, Jiřího Resslera a Markéty Lánské. Předprodej vstupenek
v knihovně. Vstupné 50 Kč/100 Kč.
Čtvrtek 20. 10. – čítárna knihovny od 18.00 hod.
Století přemyslovských králů – Václav I. –
přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Být synem velmi úspěšného otce a otcem ještě
úspěšnějšího syna nebývá právě radost. S tako-

Seznamte se
s historií DD
V rámci jubilejních oslav Dětského domova v Poličce je v poličské knihovně umístěna výstava, která
vypráví příběh domova v letech 1936 – 2016. Výstava
byla zahájena v pátek 9. září v prostorách knihovny.
„Do programu se krásným hudebním vystoupením
zapojily mimo jiné i naše děti a o slavnostní zahájení se postaral pan starosta Jaroslav Martinů,“ řekla
ředitelka dětského domova Miroslava Přiklopilová.
„Myslím si, že 80 let našeho Dětského domova v Poličce je úžasné výročí. Domnívám se, že všichni jsme
na domov hrdí, že jsme rádi, že jej tady máme a že
je nedílnou součástí našeho města. Dětský domov
sleduji celý svůj život, měl jsem tam i hodně kamarádů, mohu tedy říci, že je veden opravdu vzorně.
Pokaždé, když jsem zavítal do domova, tak na mě
dýchla láska. Za to bych chtěl velice poděkovat a je
skvělé, že je na počest domovu věnována výstava,“
řekl k výstavě Jaroslav Martinů. Výstava je plná fotografií, dobových materiálů, vzpomínek a dalších
zajímavých informací o dětském domově. K vidění
bude ve vestibulu knihovny do 28. října.

Každé pondělí od 9.30 hod. – v čítárně knihovny
Čtenářský klub pro rodiny s dětmi
Hravé dopoledne mezi knihami, pohádkami
a kouzelnými pohádkovými bytostmi. Pro děti od
2 let.
Říjnový tematický koutek – Svět lidí
V říjnu své místo v tematickém koutku obsadí
příběhy, moudra, citáty, fakta a další zajímavosti
ze světa lidí.

Přednášky v knihovně
Století přemyslovských
králů – Přemysl Otakar I.
Nebyl prvním panovníkem v českých dějinách,
který se mohl pyšnit královskou hodností. Ve skutečnosti ho v pomyslné snaze o uchvácení královského vínku předběhli jeho praděd Vratislav a otec
Vladislav. Oba předchůdci však dosáhli toliko přechodných úspěchů na tehdejším diplomatickém
poli, a proto královská hodnost odcházela do hrobu
s nimi.
Když se však po poměrně bouřlivých letech konce
12. století dostal konečně Přemysl k moci v Čechách,
stála jemu svěřená země na prahu rozkvětu, který se
v našich dějinách občas objeví, ale není pravidlem.
Obyvatelé českého státu na počátku 13. století by asi
nepovažovali svou každodennost až zase za takovou
výhru a možná, že by si i významně poklepávali na
čelo, kdyby jim někdo tvrdil, že právě nastupující
mladší syn Vladislava II. se stane jedním z největších vladařů v našich středověkých dějinách.
Jak by také mohli čekat velikost od ctižádostivce, kterého vyhodíte dveřmi a vrátí se vám oknem,
navíc s urputnou zatvrzelostí několikrát po sobě.
Kdo byl však ve skutečnosti Přemysl, v cizině Otakar a pro nás král toho jména první? Přemyslovec,
který se objevil ve správný čas na správném místě.
Vládce, který převedl jemu svěřenou zemi dobou
velkých změn a zvratů způsobem, jenž násobil její
potenciál. Panovník, který svou obratností a promyšlenou diplomacií donutil ostatní, aby se smířili se vznikem nového království v hranicích Svaté
říše římské.
Odpovědi nejenom na tyto otázky můžete dostat
ve čtvrtek 6. října v čítárně Městské knihovny v Poličce u obligátní sklenky čaje, který se začne rozlévat
v 18.00 hod. Dr. Ivana Fridrichová-Sýkorová.

Století přemyslovských králů – Václav I.
Být synem velmi úspěšného otce a otcem ještě
úspěšnějšího syna nebývá právě radost. Tato skutečnost postihla krále Václava I. Jak se s ní vyrovnával
tento velký milovník lovu, nepřítel zlata a zvonících
zvonů nevíme, ale víme dost na to, abychom byli i po
staletích schopni ocenit význam tohoto čtvrtého
krále z rodu Přemyslovců pro středověké České království. Přestože se tato výrazná osobnost českých
dějin pohybuje jaksi ve stínu svých slavnějších příbuzných a historie mu zůstává ještě mnoho dlužna,
nezbývá nám nic jiného, než na Václava upozornit
a přiblížit jeho osudy zájemcům o evropskou historii
13. století. Už z toho důvodu, že je na co upozorňovat.
Ačkoliv král Václav I. zmizel z učebnic dějepisu, byl
ve své době jedním z nejmocnějších panovníků Evropy, který se jako jediný vítězně postavil do cesty
tatarským válečníkům, kteří si opět vybrali Evropu
za své možné místo bytí. Za jejich neúspěchem lze
hledat i rozhodnost a neústupnost tohoto českého
krále. Podle všeho zdědil Václav diplomatickou obratnost a schopnost vládnout po svém otci, dokonce
se mu podařilo navázat i na jeho úspěšné úsilí o přeměnu Českého království v „moderní“ středověký
stát. Víme o něm, že chvíle horečné činnosti dokázal však vyměnit za své záliby, a tak si ho bohužel
pamatuje i historická paměť. Byl však nadprůměrně
schopným vládcem, neboť se mu podařilo svému nástupci předat dědictví, které bylo dokonce v lepším
stavu, než úděl, který přebíral po svém otci a jeho
otec byl nějaký král…
Pokud budete mít zájem dozvědět se o tomto
jednookém králi něco víc, přijďte na přednášku
Dr. I. Fridrichové-Sýkorové do čítárny Městské
knihovny v Poličce ve čtvrtek 20. října v 18.00 hod.
Uvaříme čaj a budeme si povídat.

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

Konzultant
v knihovně
Chystáte se pronajímat byt a potřebujete Nájemní smlouvu? Nebo chcete kupovat auto a potřebujete Kupní smlouvu? Máte v plánu uzavřít pracovní
smlouvu a potřebujete vědět, jaké má mít náležitosti? Dělá vám potíže vyhledat si platné znění potřebného zákona? Využijte Konzultanta - elektronickou
databázi právních předpisů, kterou nově nabízíme
našim uživatelům. Každý nemáme odborné právní
vzdělání a mnohdy netušíme, kde a jak tyto předpisy hledat, proto neváhejte a vyzkoušejte našeho
nového Konzultanta. Více informací o databázi na
stránkách knihovny nebo přímo u knihovníka.
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Divadelní klub

Přednáška na
téma - Rádio
Svobodná Evropa

Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz

Okolnosti vzniku a základní rysy vývoje československé redakce Rádia Svobodná Evropa jsou
základními okruhy přednášky, která se uskuteční
ve čtvrtek 13. října od 18 hodin v Centru Pontopolis, Riegrova 52. Kromě organizace této instituce
se zaměříme na poslech vysílání v Československu, na reakce režimu i obyvatelstva. Cílem je
pokusit se alespoň z části odpovědět na nelehkou
otázku, jaký byl význam Rádia Svobodná Evropa
pro české dějiny a co zde po něm zůstalo. Kromě
výkladu se naskytne také možnost vyslechnout
ukázky autentických nahrávek vysílání tohoto
rádia.
Tímto tématem nás provede PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., který pracoval jako dokumentarista
a později vedoucí skupiny dokumentace Úřadu
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
Policie ČR. Byl také krátce zaměstnancem Ústavu
pro studium totalitních režimů. Nyní působí ve
Vojenském historickém ústavu. V poslední době
se také věnuje problematice druhého a třetího
odboje, armádě v době normalizace a obranné
politice Československa v sedmdesátých a osmdesátých letech. Je autorem několika knih, desítek
studií a článků.
Vstupné bude 50 Kč a studenti zdarma. Akce se
koná díky finanční podpoře Pardubického kraje
a města Poličky, organizátorem je Pontopolis z. s.

Divadla v klubu
S padajícím listím rádi všem divadelním příznivcům dáváme na vědomí, že v klubu bude opět padat
divadelní opona. První divadelní a navíc i hudební
večírek nás v Divadelním klubu čeká už v sobotu
15. října od osmé večerní. Se dvěma autorskými
jednoaktovkami uvidíme Divadlo Tří - už názvy
vzbuzují zvědavost - Úředničunina a Prasklá hřídel
u Sifonu. Jelikož jedním ze Tří je Tomáš Novotný,
který působí na pražské divadelní scéně, slovo dalo
slovo a zahrát (na kytaru) přijede i Tomáš Matonoha s Vendulou Příhodovou a Zdeňkem Králem a to
s hudebním kabaretem Inspektor Kluzó.
V listopadu je kulturní kalendář už tak plný,
že divadlo bude „až” 2. prosince, tentokrát známý titul neméně známého dramatika. Zahradní
slavnost Václava Havla uvede divadelní soubor
Střezina Hradec Králové v režii Josefa Jana Kopeckého. A pokud jste nestihli poličské kočovníky
v létě s vozem, mezi svátky vánočními budete mít
tradičně příležitost v klubu. Právě v kočovných
divadlech můžete poslední roky vídat Jendu Nováka, který ovšem pracuje v Praze a divadlo mu
tam tak chybělo, že se připojil k Divadelnímu souboru v procesu. Právě ten přijede do klubu zahrát
13. ledna hru Kill Ill, inscenaci jež vznikla na motivy hry F. Dürrenmatta Návštěva staré dámy.
Vy, kteří do klubu (nejen) na divadla chodíte, ale
jistě víte, že padající oponou nedisponujeme. I bez
ní (a možná právě proto) stojí divadelní večírky za
návštěvu. Věříme, že si některý vyberete a budeme
se těšit!
Více informací na www.divadelniklub.cz.

Úterý 4. 10. v 17.30 hod.
MDDr. Iva Černá v Poličce - Hormonální
rovnováha
Pro příznivce zdravého životního stylu a zelených potravin.
Info na tel.: 739 667 760, 608 100 281
Neděle 9. 10. v 16.00 a v 18.00 hod.
Přijďte si poslechnout zážitky, které
naplnily mou 12 000 km dlouhou cestu
z jihu na sever Jižní Ameriky
Více viz str. 11
Vstupné 50 Kč
Středa 12. 10. v 17.30 hod.
Eva Motyčková - Energie života
Osobní cesta, vnitřní zrak. Proběhne řízená
léčivá meditace.
Vstupné 80 Kč
Pátek 14. 10. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání: Live Foyn Friis Quintet
(Norsko/CZ/SK)
Na prvním poprázdninovém jazzu zahraje
Live Foyn Friis Quintet.
Vstupné 130 Kč/70 KčS
Sobota 15. 10. ve 20.00 hod.
Divadlo Tří (Úředničunina, Prasklá
hřídel) a hudební kabaret Inspektor Kluzó
(Tomáš Matonoha)
Vstupné 120 Kč/70 KčS

Neděle 23. 10. v 17.00 hod.
Valná hromada Divadelního spolku Tyl
Od 15.00 hod. představení Čert nikdy nespí
ve velkém sále Tylova domu.
Pátek 28. 10. ve 20.00 hod.
PayaNoia + Lidopop +
Omakalamuhopotajmu
Vstupné 130 Kč/100 KčS
Sobota 29. 10. ve 21.00 hod.
Sega sound system + guests
Temná nakládačka v podání místních a okolních djs.
Vstupné 70 Kč/40 KčS
Čtvrtek 3. 11. v 19 hod.
Indiáni dnes
Zajímavá přednáška přiblíží dnešní svět indiánů amerického severozápadu. Více viz str. 11.
Vstupné 70 Kč
Pátek 4. 11. ve 20.00 hod.
Debustrol, Hypnos
Metalový večírek
Vstupné 180 Kč/120 KčS

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Bystré
1. 10. – Divadelní namlouvání aneb Možná přijde i Míla –
Divadelní soubor VOFUK zve
na neformální talkshow – od 18.00 hod. v divadelním sále Sokolovny.
15. 10. – Chorus Carolinus – Koncert pěvecko-instrumentálního sdružení z Kladna, od
17.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele.
16. 10. – Lotrando a Habiba – divadelní představení na motivy Čapkovy Loupežnické pohádky v podání Ochotníků juniorů z Bystrého v Orlických horách, od 15.00 hod. v divadelním sále
Sokolovny. Předprodej vstupenek v IC Bystré.
31. 10. – Beseda se Zbyňkem Fricem – beseda s hercem, zpěvákem a tanečníkem. Beseda,
v rámci které pohovoří o své dosavadní kariéře a zazpívá několik písní, proběhne v pondělí
24. října od 17 hod. v Tanečním sále ZUŠ Bystré
(č. p. 59).
Dolní Újezd
1. 10. – Jiřinkový ples
Od 20 hod v sokolovně pořádají hasiči. Hraje
Vepřo knedlo zelo, vstupné 60 Kč.
15. 10. – Posvícenská zábava
Pořádají sokolové od 20 hod. v sokolovně.
Hraje ROCK FAKTOR
23. 10. – Divadlo: Pohádka o Chytrém Honzovi
V sokolovně od 15 hod. hraje divadlo Vostřebal
Benátky
27. 10. – Lampionový průvod
Vychází v 18 hod. od družstevní jídelny k památníku padlých v první svět. válce.
Litomyšl
5. 10. od 19.00 hod. – Recitál Davida Deyla –
Smetanův dům
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Pátek 21. 10. ve 20.30 hod.
Plexis - Friends Crew - Rogers - Extinction
Osmý benefiční koncert pro ZŠ Speciální Bystré. Předprodej: Trafika u Kubátů, IC Bystré.
Vstupné 150 Kč/100 Kč

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

7. 10. od 20.00 hod. – Mirai a Nebe – podzimní turné – Music Club Kotelna
17. 10. od 19.00 hod. – Divadlo Sklep – Besídka
Oldřiš
1. 10. Den žena – od 10 hod v Orlovně. Kosmetické ošetření, kadeřnice, pedikérky, relaxační
a lymfatické masáže. Vstupenku si můžete zakoupit v předprodeji za 250 Kč po domluvě na
tel. čísle 604 463 447, 461 747 117 (OÚ Oldřiš).
Cena vstupenky na místě je 280 Kč. V ceně vstupenky jsou všechny procedury zdarma.
Sebranice
8. 10. – Václavské posezení – od 16.00 hodin
v přísálí kulturního domu, zabijačkové dobroty,
k poslechu či tanci zahrají místní harmonikáři.
Pořádá SDH Sebranice.
8. 10. – Den pravěkých řemesel, zahrada
domu č. p. 8, Sebranice – tavení bronzu, pečení
chleba, tkaní. 9 – 17 hodin, pořádá Spolek archaických nadšenců, vstup volný.
14. 10. – Kurz zpracování lnu, Sebranice Světnice č. p. 8, 14 – 19 hodin, pěstování lnu, zpracování, předení na vřetenech, cena 500 Kč, objednávky na tel. 604 590 474.
15. 10. – Posvícenská zábava – od 20. 00 hod.
na sále kulturního domu, zahraje kapela AURIS,
vstupné 60 Kč. Pořádá obec Sebranice.
29. 10. od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli
30. 10. od 8.00 do 17.00 hod. se na sále kulturního domu
Přijďte na tradiční Podzimní výstavu, na které si mohou návštěvníci koupit med, perníčky,
květinové vazby na Dušičky, dřevěné výrobky, keramiku, šperky aj. K vidění bude výstava
ovoce a zeleniny. Občerstvení zajištěno, vstupné
dobrovolné.

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz, www.mozaika-policka.cz

Retro večírek
- večer hudby ze 70.-90. let. Ve spolupráci se Spolkem přátel SVČ Mozaika
Hudba:
Daddy Jay Upeer
Termín: pátek 14. 10.
Čas:
od 20.00 hodin
Vstupné: 80 Kč, (předprodej místenek v SVČ
Mozaika)
Místo:
Taneční sál Jordán Polička
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281
Dopravní hřiště
Přijďte si s dětmi vyzkoušet jízdu
podle dopravních předpisů. Půjčíme
vám šlapací motokáry, kola, koloběžky, tříkolky, odrážedla.
Termín: sobota 8. a 17. 10.
Čas:
14.00-16.00 hodin
Místo:
dopravní hřiště u ZŠ Na Lukách
V případě deště se akce nekoná.
Vstupné: vstup se zapůjčením dopravního
prostředku 20 Kč
zdarma s vlastním dopravním
prostředkem
S sebou: cyklistickou přilbu
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352
Strašidýně
- keramická dílna pro děti od 1. třídy
Vymodelujeme si Strašidýni z keramiky, ozdobíme a rozsvítíme.
Termín a čas: čtvrtek 6. a 20. 10. - 16.0017.30 hodin, 13. 10. - 16.00-17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Přihlášky: do 5. 10.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Sladké sny
- dílna pro holky od 4. třídy
Vyrobíme si závěsný snář, který
zaručí sladké sny - korálky, peříčka…
Termín: čtvrtek 13. 10.
Čas:
17.00-18.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
60 Kč
Přihlášky: do 11. 10.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281
Podzimní aranžmá
- dílna pro děti od 1. třídy. Naaranžujeme si podzimní věneček s šitými
doplňky

Termín:
Čas:
Místo:
Cena:
Přihlášky:
Lektor:
Info:

Strašibraši
- nejen tvořivá dílna pro děti od
1. třídy
Dlabání dýní, masky, řádění, strašení…
Termín: středa 26. 10.
Čas
8.00-15.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč (materiál, jídlo a pití v ceně)
Přihlášky: do 18. 10.
Lektorka: Dáša Procházková, Blanka Faltýnková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

úterý 25. 10.
14.30-16.00 hodin
SVČ Mozaika
45 Kč
do 12. 10.
Zdeňka Švecová
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Lampa

- keramická dílna pro studenty a dospělé
Termín: čtvrtek 20. 10. , 3. 11.
Čas:
17.30-20.30 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
Přihlášky: do 5. 10.
Lektorka: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková, 461 725 352,
736 761 281

Jabkohraní
- dílničky, hry, vaření, pobyt venku
Termín: čtvrtek 27. 10.
Čas
8.00-16.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
120 Kč (materiál, jídlo a pití v ceně)
Přihlášky: do 18. 10.
Lektorka: Alena Hejduková, Zdeňka Švecová
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281

Andílek

- keramická dílna. Vyrobíme si vánoční
andílky na více způsobů z keramické
hlíny.
Termín: pátek 21. 10.
Čas:
od 17.00 hodin
Cena:
180 Kč
Místo:
Oldřiš (bývalá budova MŠ)
Přihlášky: do 18. 10.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281

Vzdělávání pro pedagogy
Tvořivé techniky a použití přírodních
materiálů nejen ve výtvarné výchově
- vánoce. Projekt OPVK. Inspiromat
nápadů pro tvoření s dětmi formou
tvořivých dílen.
Termín: pátek 11. 11.
Čas:
13.00-19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
400 Kč
Lektor:
Zdeňka Švecová, Dáša Procházková,
Blanka Faltýnková, Alena Hejduková, Irena Chroustovská
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Pro radost
- tvořivá dílna pro studenty a dospělé
- příjemně strávené odpoledne, pracování
s přírodními materiály, výroba podzimní dekorace.
Termín: středa 26. 10.
Čas
17.00-20.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
250 Kč
Přihlášky: do 14. 10.
Lektorka: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736 761 281

Zapletený podzim
- dílna pro děti od 1. třídy. Upleteme
si košíček z pedigu a naaranžujeme
podzimní aranžmá
Termín: pátek 4. 11.
Čas:
14.00-17.00 hodin
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
75 Kč
Přihlášky: do 31. 10.
Lektor:
Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, 461 725 352

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny u koní
- prázdninový pobyt pro dívky v JS
Jitřenka
Termín: středa 26.–27. 10.
Čas
odjezd středa 11.00 hod., návrat čtvrtek
18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
400 Kč
Přihlášky: do 18. 10.
Info:
Irena Chroustovská, 605 431 034

Do zájmových kroužků na školní rok 2016 2017 se stále můžete hlásit na www.mozaika-policka.cz. V novém školním roce přecházíme
na nový přihlašovací systém. Rádi vám, v případě nejasností, poradíme na telefonním čísle
736 761 281.

Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Program RC MaTami
Čeká nás měsíc nabytý skvělým
programem. Kromě pravidelných
poraden se na program vrací masáže od studentů Střední školy
obchodní a služeb. Proběhne kurz
Šťastný rodič, šťastné dítě viz níže a kurz Chystáme
se na přijímací pohovor, který je zdrama, proto neváhejte a přijďte se připravit na pohovor a vyzkoušet si
vzorové situace. Tentokráte v sobotu, 15. října, proběhne na náměstí Palackého tradiční Bleší trh. Prodávat může přijít kdokoli, a prodávat téměř cokoli.
V neposlední řadě bychom vás rádi upozornili na
výjimečnou a v dnešní době tolik potřebnou besedu tentokráte pro děti 1. stupně o finanční gramotnosti s Ing. Marcelou Hrubošovou, která se zabývá
finanční gramotností pro děti i dospělé a zábavnou
formou jim tyto informace předává. Jsme moc rádi,
že přijala naše pozvání. Více informací o paní Hrubošové a jejím programu na www.kuratkopipo.cz.
Pravidelný program
pro rodiče, prarodiče s dětmi
• Klubík
každé pondělí 9.00 – 12.00 hod.
• Drobci s Hankou (2-3 roky)
každé úterý 9.00 – 12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou
každé úterý 15.00 – 17.00 hod.
• Drobínci s Lídou (0-1 rok)
každý čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.
• Drobečci s Lídou (1-2 roky)
každý pátek 9.00 – 12.00 hod.
• Cvičení s Danou
Pondělí:
–– Power jóga 17.50 – 18.50 hod.
–– Bodybalance s velkými míči
19.00 – 20.00 hod., obě cvičení v MaTami
Středa:
–– Metabolic training/HIIT/TBA
ZŠ TGM zrcadlový sálek od 19.00 –
20.00 hod.
Pátek:
–– Power jóga – 17.00 – 18.00 hod.
–– Metabolic training/HIIT/TBA
18.10 – 19.10 hod., obě cvičení v – ZŠ TGM
zrcadlový sálek
Neděle
–– Metabolic training/HIIT/TBA
od 18 hod. v MaTami
Do zrcadlového sálku je nutné vzít si cvičební
podložku.
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí)
každé pondělí 8.00 – 12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina

Dějiny poličského
pivovaru - výzva
Poličský pivovar v příštím roce oslaví 500 let své
historie. Chystá k vydání knihu o dějinách pivovarnictví ve městě a okolí. Autoři knihy v této souvislosti žádají o zapůjčení případných archivních
fotografií, které občané Poličky najdou k tématu.
Jde zejména o starší fotografie pivovaru a okolí.
Nosit můžete i snímky aut, která piva rozvážela,
vítané jsou i snímky ledování na Synském rybníce,
případně jiné fotografie k dané tematice ilustrující
výrobu piva nebo hospody čepující poličské pivo.
Snímky oskenujeme a v pořádku vrátíme. Noste je
prosím do Městského muzea a galerie Polička paní
Cafourkové (nejlépe v otvírací době muzea út – pá,
9-16 hod.), která skenování zajistí a pořídí i kopii
pro potřeby archivu muzea.
Za autory děkuje Filip Vrána
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Hlídání dětí v době pravidelných aktivit
(kapacita 1dítě)
úterý 9.00 – 12.00 hod
čtvrtek 9.00 – 12.00 hod (pouze děti do 1 roku)
pátek 9.00 – 12.00 hod
Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
O vaši ratolest se postaráme ve vaší domácnosti
v odpolední i večerní době.
Cena je 90 Kč/hod.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení
povinné školní docházky.“), popř. naši externí zaměstnanci.
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384 nejlépe den předem, abyste si zajistili
volné místo.

4. Modelové situace - telefonní kontakt s potencionálním zaměstnavatelem, přijímací pohovor,
silné a slabé stránky jednotlivých účastníků,
podělte se o vlastní zkušenosti.
Cena: kurz je zdarma. Během kurzu je možnost
hlídání dětí 35 Kč/hod.
Více informací a přihlášky na prihlasse.matami@seznam.cz.

Ostatní přednášky, semináře a kurzy:
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková)
1. 10. (sobota) od 13.00 do 15.00 hod.
Vedení rodičů s nejmenšími dětmi ke zdravému
a současně správnému vývoji dítěte v souladu
s jeho přirozenými možnostmi psychomotorického vývoje.
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová)
5. 10. (středa) od 9.00 do 11.00 hod.
Poskytne informace v oblasti občanského, obchodního, pracovního, rodinného a trestního
práva.
• Pedagogická poradna
(Mgr. Jana Bidmanová)
6. 10. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 hod.
Řešení výukových, výchovných a vztahových
obtíží dětí a mládeže.
• Poradna a klub pro těhotné
(Mgr. Zuzana Vocásková)
10. a 24. 10. (tentokrát pondělí) od 16.00 do
18.00 hod.
Pro těhotné a jejich partnery. Informace nejen
z praxe, relaxační a pohybové aktivity, které
přispějí k většímu klidu a pohodě nastávajících
maminek.
• Masáže pro maminky (v rámci Drobků)
11. 10. 2016 (úterý) od 10.00 do 12.00 hod.
Masáže provádí žáci 2. ročníku oboru Rekondiční a sportovní masér ze Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o., ceník
k nahlédnutí v RC MaTami.
• Laktační poradna (Lenka Tulisová)
11. 10. (úterý) od 17.00 do 19.00 hod.
Pomoc a podpora maminkám při kojení. Poskytnutí informací rodičům po porodu i v rámci
profylaktické přípravy.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková)
17. 10. (pondělí) od 16.00 do 18.00 hod.
Předcházení problémů s řečí, vady řeči, nápravy.
• Zdravotní poradna
(MUDr. Daniela Juklová)
25. 10. (úterý v rámci drobků) od 10.00 do
11.00 hod.
Řeší s rodiči prevenci a první pomoc, konzultuje
problémy.
Kurz „Chystáme se na
přijímací pohovor“
Kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené, ale i pro širokou veřejnost.
Kdy: každou říjnovou středu od 16.00 do
18.00 hod.
1. Verbální a neverbální komunikace - co nás
může v tomto směru potkat při přijímacím
pohovoru.
2. Jak a proč psát strukturovaný životopis - cílené
individuální konzultace, co uvést, co neuvést;
teoretická část: bianko životopis, příklad životopisu; úprava dokumentů typu životopis.
3. Motivační dopis, průvodní dopis - proč oba, cílené konzultace. Teoretická část: náležitosti,
struktura, koncept obou.

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

Kurz „Šťastný rodič, šťastné dítě“
Kdy: čtvrtek 6., 13. a 20. 10. od 16.00 do 18.00 hod.
Lektor: Renata Křivá
Kurz pro rodiče s dětmi, o vztazích v rodině, jak
si rozumět a naslouchat, jak zůstat sám sebou, malí
i velcí, proč jsme někdy naštvaní a proč někdy v euforii a jestli se s tím dá něco dělat.
Cena: 300 Kč/kurz. Během kurzu je možnost hlídání dětí 35 Kč/hod.
Více informací a přihlášky na prihlasse.matami@seznam.cz.
Bleší trh
„Aneb najděme druhé použití pro věci, které by
jinak předčasně skončily v popelnici.“
Kdy: 15. 10. (sobota) od 9.00 do 12.00 hod
Kde: Palackého náměstí, Polička
Přijďte si sami prodat to, co vám doma přebývá za
cenu, kterou si sami určíte. Děti si prodají své hračky, se kterými si už nehrají, dospělí např. oblečení,
knihy, nářadí… Prodávat může přijít kdokoliv, není
třeba se registrovat dopředu. V den konání Blešáku
se pouze zapíšete do evidenční listiny a uhradíte
poplatek ve výši 20 Kč, dítě uhradí poplatek ve výši
10 Kč. Více informací na Facebooku nebo stránkách
centra.
Beseda a dílna pro děti prvního
stupně – Kuřátko Pípo
Finanční gramotnost pro děti – dopolední program pro děti 1. stupně
Kdy: 26. 10. (středa, podzimní prázdniny) od
8. 00. do 12.00 hod.
Přednáší: Ing. Marcela Hrubošová
Děti se učí s kuřátkem Pípem - hravou, interaktivní a jednoduchou formou: co jsou peníze, kde se
berou, jak se získávají, jak se s nimi hospodaří, jak
se zhodnocují a prožívají s Pípem mnohá dobrodružství, když jim Pípo vypráví o svých cestách po
světě, když byl bohatý, ale i chudý, když byl hloupý
a nevzdělaný, ale i zkušený a světaznalý, za jakých
okolností se mu dařilo a co se mu povedlo a proč,
kdy se mu naopak nedařilo a jaké z toho plyne ponaučení.
Mimo to si děti vyrobí svoji pokladničku. Svačinu s sebou. Více informací o kuřátku Pípo na www.
kuratkopipo.cz.
Cena: 60 Kč/osobu, přihlašujte se na e-mail
prihlasse.matami@seznam.cz.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo facebook.
Cena (pokud není v popisu uvedeno jinak):
• Pravidelné aktivity, přednášky,
Hrátky s angličtinou
40 Kč
 (cena pro členy 30 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč
 (pro členy 45 Kč)
• Poradna a klub pro těhotné 
50 Kč
• Odborné poradny 
zdarma
(Informace o členství získáte od lektorek aktivit.)
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv
dětí MPSV a dále PK, Městem Poličkou a CBM“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství
najdete na webových stránkách www. matami.webnode.cz Facebook stránka: MaTami, centrum pro
rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj, město
Polička, CBM

Indiáni dnes
Ekocentrum Skřítek pořádá
v Divadelním klubu v Poličce
ve čtvrtek 3. 11. od 19 hodin
přednášku Indiáni dnes. Zajímavá přednáška přiblíží dnešní
svět indiánů amerického severozápadu. Většina indiánů zde žije sice moderním způsobem života, ale stále udržují své tradice
a hodnoty.
O své znalosti a zážitky se podělí Arnie Vladimír
Prachař z Náchoda, který do Kanady jezdí pravidelně posledních deset let. Pomáhal u obřadu a poté 5
x tančil Tanec Slunce u Černonožců kmene Kainai.
Je strážcem posvátné dýmky a obřadů. Stal se příbuzným v rodinách Krí a Shuswap. Besedu zahájí
očištěním všech přítomných pelyňkem, zazní buben a posvátné písně. Poté se přenesete na prérie
a do Skalistých hor, na slavnosti Pow Wow, tradiční
svatbu a jiné obřady. Přednáška bude provázena videoprojekcí. Některé momenty je striktně zakázáno
dokumentovat, je ale možné o nich vyprávět…
Vstupné 70 Kč.
Akce se koná díky finanční podpoře města Poličky.

Obřad Potní chýše
4.–6. 11. na skautské základně Maděra v Telecím proběhne obřad Potní chýše pod vedením Arnie Vladimíra Prachaře. Arnie dostal práva obřad
provádět u Černonožců kmene Kainai.
Během celého víkendu si budeme povídat o indiánech, postavíme potní chýši a v sobotu odpoledne proběhne i vlastní obřad. V neděli dopoledne
proběhne dýmkový obřad se zpíváním posvátných
písní.
Obřad v potní chýši (sweat lodge) používají indiáni po staletí k očistě, posílení a uzdravování
všech 4 částí svého těla – fyzické, mentální, emocionální a duchovní. Odehrává se v kruhové konstrukci z vrbových větví, přikryté dekami. Před
vchodem je oltář s bizoní lebkou a dýmkami a dále
oheň, na kterém se nahřívají kameny. Říkáme jim
Dědečkové, uvnitř se k nim modlíme a prosíme je
o pomoc. Skrze byliny a horkou páru z polévaných
kamenů probíhá léčení.
Dovnitř vstupujeme oblečení, muži v šortkách,
ženy v šatech nebo v sukni a tričku. Vcházíme
s pokorou a respektem, nejdříve muži a poté ženy.
Obřad má čtyři kola – očistné, léčivé, kolo proseb
a děkovací. Obvykle po třetím kole je zařazena
modlitba s dýmkami, dýmkové kolo. Na rozdíl od
například lakotských obřadů lze o přestávkách
mezi koly vyjít ven a osvěžit se.
Alespoň čtyři dny před obřadem se nemá pít alkohol a neužívat omamné látky.
Více informací a přihlášky (do 28. 10. ) na tel.
731 563 819, e-mail: ekocentrumskritek@seznam.
cz. Počet účastníků max. 20. Cena za víkend, včetně jídla a ubytování je 1 900 Kč, slouží na pokrytí
nákladů na akci.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Klub zdraví zve na říjnovou přednášku
Jsou lidé, kteří s každým píchnutím utíkají ke
svému lékaři a jsou zase jiní, kteří spoléhají na
nejrůznější metody, které nabízí alternativní léčba.
Obojí má své nesporné výhody i nevýhody. Pokud
jde o možnosti, které nabízí léčba pomocí rostlinných produktů, je nutno přiznat, že i tady jde někdy
více o komerční a módní záležitost než o uzdravení, zvláště když nás trápí nemoc závažnějšího
charakteru. Jsou však i rostliny nebo jejich plody,
které nás mohou velmi překvapit svými účinky, jak
o nich dokazují nejrůznější vědecké poznatky.
Tentokrát vám Klub zdraví chce nabídnout informace o jedné opravdu neobvyklé rostlině. Anona
ostnitá (annona muricata), česky též anona graviola,
měkkoostenná, láhevník měkkoostenný a láhevník
ostnitý, je rostlina z čeledi láhevníkovité. Plod nebo
případně i celá rostlina se lidově nazývá quanabana,
guanabana, velký či ostnitý corossol, ostnitý cachiman, graviola, soursop, což leccos napovídá o jejím
domově. O jejich až skoro neuvěřitelných účincích
a možnostech využití v léčbě nejrůznějších nemocí
vám dne 12. října od 18.00 hodin v horní místnosti
SVČ Mozaika bude se zaujetím přednášet zdravotní
sestra Gábina Slezáková. K přednášce se vždy pojí
i zajímavá ochutnávka a diskuze, možnost získat
nové recepty do sbírky, takže stojí za to si zaplánovat toto datum do svého diáře.
Někdy máme pocit, že tam, kde vidíme trní, se
raději nebudeme pokoušet projít. Je to ale správné? Julius Zeyer řekl na základě vlastní zkušenosti: „Cesta k velkým činům je plná trní a bodláčí.“
A Ellen Key dodává: „Život nám jednou rukou podává zlatý věnec štěstí a druhou trnovou korunu
utrpení. Svým oblíbencům podává obojí.“
Nebojte se toho, že vám život někdy místo samých
růží občas nabídne jen trní a bodláčí, zkuste najít
vnitřní odvahu a sílu překážky překonávat. Moje

dávné maturitní heslo bylo „Per aspera ad astra“
(trnitou cestou ke hvězdám). Už uplynulo hodně
vody a pořád mě baví překážky zdolávat. Tak hodně
odvahy - a buďte zdrávi!
Za tým Klubu zdraví Hanka Ščigelová
Aktuální program Klubu zdraví můžete vyhledat
rovněž na internetových stránkách http://policka.casd.cz/co-nas-ceka nebo na telefonním čísle:
737 820 318.

Galerie Kabinet
Chaos
Vernisáž v sobotu 29. 10. v 16 hod.
Tomáš Němec - Jsem z Poličky
Vystavovat bude Tomáš Němec, vynikající mladý
malíř, který žije a tvoří nedaleko Blanska a v Praze. Narodil se v Poličce. Tomáš maluje fascinujícím
současným způsobem, ale jeho díla připomínají
mistrovské kousky impresionistů. Je fascinovám
přírodou, magickými ženami, jako byla francouzská
šansonierka Edith Piaf, k jejíž osobě se vztahuje velmi rozsáhlý cyklus jeho maleb, nebo Stephanií Van
der Strumpf, současnou světově proslulou tanečnicí,
performerkou a burleskou. Také se věnuje malbám
mužských poloaktů či aktů. Vystudoval Akademii
výtvarných umění u prof. Michaela Rittsteina. Vystavuje mezinárodně. V Galerii Kabinet Chaos vystaví průřez svou tvorbou.
Z pera umělce a kurátora Michala Pěchoučka: „Za
mladým malířem Tomášem Němcem už nyní zůstává dílo velké síly a nezaměnitelného výrazu. Touha
po rajské zahradě, hledání a naplnění ve světě krásy
a rozhodnutí kráčet za svými romantickými ideály
poznamenávají celou jeho malířskou tvorbu. Němcovou největší předností je smysl pro barvu, tvar,
gestický rukopis a motivická věrnost. Jeho malby
si zapamatujeme pro jejich nadčasovou senzualitu,
křehkost a nuance extatických vjemů i nostalgických nálad.“
Za Spolek Planeta Chaos se na setkání s vámi těší
Tomáš Němec a Veronika Šrek Bromová. Za částečnou podporu celoročního výstavního programu
děkujeme městu Polička a Ministerstvu kultury ČR.

69 dní –
12 000 km
„69 dní – 12 000 km - jeden z nejrychlejších přejezdů Jižní Ameriky z jihu na sever na kole.“ Přijďte si poslechnout povídání blázna Petra Mazala
o jeho cestě přes tento kontinent v sedle kola. Povídání s promítáním proběhne v Divadelním klubu
v Poličce v neděli 9. října a to od 16. a 18. hodin.
Těmto dvěma přednáškám bude od 15.30 hod.
předcházet krátké uvedení výstavy fotografií
z cest, jež bude poté možné shlédnout po celý zbytek října v prostorách klubu.
-pm-

Dny evropského
dědictví
Každoročně v září se Polička připojuje k projektu
Dny evropského dědictví - European Heritage Days
a to vstupem zdarma do vybraných památkových
objektů. V letošním roce došlo k mezinárodní spolupráci. Muzeum vlastní rozměrný obraz Svatojiřské
posvícení 1608, pocházející z obrazárny Hohenemsů.
Obraz byl namalován dle nizozemské grafiky, jejíž
obliba způsobila, že podobných obrazů je po celé Evropě více jak deset. Na toto téma vydalo muzeum publikaci Ztracené obrazy s příběhem ztraceného syna,
která vyšla v němčině i v Rakousku. Obraz s tímto
tématem našli v polském Prudniku a 17. 9. , v rámci Dnů evropského dědictví, uspořádali přednášku.
Požádali muzeum o zapůjčení obrazu a Davida Junka o referát. Dále vystoupil ředitel prudnického muzea Wojciech Dominiak a Darius Kacprzak z národního muzea ve Štětíně. Sál byl zaplněn do posledního
místa a všichni přítomní obdivovali bohatý dějový
obsah obrazů. Pro zájemce je obraz k dispozici ve
stálé expozici v poličské radnici.
MMG

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

Z Římskokatolické
farnosti
Ohlasy na zpřístupnění
kostela sv. Jakuba
Stejně jako v minulém roce
se naší farnosti, ve spolupráci
s městem Polička, podařilo od
června do srpna zpřístupnit kostel sv. Jakuba pro veřejnost. Informace o kostele
i jednotlivých výtvarných a sochařských dílech podávaly letáky vytištěné v češtině a v angličtině a také
průvodci, kteří byli návštěvníkům k dispozici každý
den, kromě pondělí, od 10.00 do 16.00 hod. V červnu
přišlo průměrně 46 návštěvníků za den, v červenci
95 a v srpnu 87, celkem za tři měsíce 6 037 lidí. Většina hostů byla velmi potěšena, že si mohou kostel
prohlédnout, že je přístupný, a průvodce považovali za velký bonus. I sami průvodci se divili, co vše
o kostele nevěděli a co se díky této brigádě dozvěděli.
Vzhledem k dobrým ohlasům bychom rádi náš kostel zpřístupnili pro veřejnost i v dalších letech.
Vzpomínka na všechny zemřelé
Úcta k našim mrtvým předkům je pozitivní součástí naší kultury a součástí naší tradice a dávné
historie. 2. listopad je svátkem těch, kteří zemřeli.
Oficiálně je nazýván „Vzpomínka na všechny věrné
zemřelé“ nebo „Památka zesnulých“, lidově „Dušičky“. V tento den se sejdeme v 18 hod. v kostele sv. Michaela, kde bude mše sv. a po ní bude na hřbitově
následovat společná modlitba za zemřelé.
Mgr. Jiří Vraspír

Pocahontas na
Nedvědičce
Tak jako každý rok jsme i letos završili naši
skautskou činnost táborem. Natěšení na prázdninové dobrodružství jsme se 16. července sešli
na nábřeží, kde na nás čekal autobus, který nás
odvezl na znovuzískané tábořiště Nedvědička
u Bystřice nad Pernštejnem. Tentokráte nás hned
na začátku čekal úkol nejdůležitější, a to postavit
tábor. Světlušky, vlčata, skauti i roveři, všichni si
na vlastní kůži zkusili, jaké to je stavět podsadové
stany, tee-pee či připravit kuchyni.
Letos jsme se ocitli v roce 1607 na území, kde žili
indiáni. Zde se odvíjel příběh Pocahontas, zažili
jsme připlutí bílých mužů, kteří hledali na našem
území zlato. Žili jsme život indiánského kmene,
vyráběli luky, šípy. Jako indiáni jsme si obstarávali i potravu na zimu – lovili jsme bizony. Zároveň
jsme chránili i svá obydlí před zlými duchy, a to
pomocí lapačů snů, které jsme vyráběli. Zpívali
jsme indiánské písně a pořádali výpravy na území,
kde žili bílí lidé. Společně jsme objevovali kouzlo
příběhu, který končí porozuměním mezi bělochy
a indiány. Stejně tak jako každý rok táborové dny
doslova uletěly a nám nezbylo než vrátit se domů
s přáním, abychom se zase za rok sešli a prožívali
léto stejně krásné jako letos.
Petra Habrmanová
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Zdravím všechny důchodce a seniory, členy MěO
SDČR. V měsíci září bylo překrásné počasí a pokračoval letní čas, jistě jsme ho všichni náležitě
využili ke svým zájmům a potřebám.
Splnili jsme si také všechny plánované akce naší
organizace, jak sportovní, turistické i kulturní.
Kdo se těchto akcí zúčastnil, má jistě pěkné zážitky
a pocity z toho, že udělal něco pro zdraví svého těla.
Co nás čeká v nejbližším období měsíce října?
Jak jinak než začít cyklem divadelních her v rámci
6. ročníku Zákrejsovy Poličky. Členové MěO SDČR,
kteří mají členský průkaz nebo Senior pas mají na
tyto hry volný přístup. Konají se vždy v 19 hodin ve
dnech 1., 8., 15., 22. a 29. října. Divadelní spolek
Tyl Polička uvádí hru Čert nikdy nespí 23. října
v 15 hodin v Tylově domě.
Pravidelná vycházka na přehradu se koná
10. a 24. října, sraz vždy v 9 hodin u prodejny na
Berlíně. Účastníci pétanque skupiny se sejdou
v 10 hodin na obvyklém místě v parku. 11. října
se uskuteční zájezd do Brna a na jižní Moravu do
obce Hrušky, odjezd je v 7 hodin z parkoviště u Tylova domu. Spoluúčast na tento zájezd je 400 Kč,
zaplaťte do 6. 10. V. Vaňkovi, vedoucímu zájezdu.
18. 10. se sejdeme ve 12 hodin u Tylova domu a na
kolech se vydáme do Oldřiše zahrát si kuželky. Mů-

žeme jet i vlakem ve 14.31 hod. z nádraží a vystoupit na zastávce v Sádku a dojít do kuželny.
Dne 25. října ve 14 hod. se v Tylově domě uskuteční beseda s vedením města Polička, následovat
bude vlastní organizační opatření k programu
MěO SDČR Polička k dalším akcím a dále volná
zábava. Zveme všechny členy k plné účasti na této
besedě.
Připravujeme tradiční ozdravný zájezd do termálních lázní Velký Meder v roce 2017. Přihlášky přijímá Jiří Krejsa do konce října 2016. Podle
zájmu při dostatečném počtu přihlášek je možné
uskutečnit 2 zájezdy. Spoluúčast zálohy je 1 800 Kč
a je nutné ji uhradit do 15. října 2016 Jiřímu Krejsovi nebo své vlaštovce.
Výbor a vlaštovky MO se sejdou na pravidelném
jednání dle plánu.
Ve dnech 7. a 8. října se konají volby do krajského zastupitelstva, počítáme s tím, že všichni naši
členové se těchto voleb zúčastní a budou mít šťastnou ruku při výběru kandidátů, kteří nás budou
zastupovat a podporovat naše klidné a spokojené
stáří po všech stránkách. Přejeme všem dále pěkné
počasí a dobrou pohodu při účasti na našich akcích.
Za výbor MěO SDČR Polička
mpř. J. Koráb

Včelaři
Historie včelaření sahá do
dalekého starověku, kdy lidé
náhodně vybírali včelí hnízda.
V současné době je včelaření cílená činnost, která zahrnuje celou
škálu produktů a přínosů. Když
se řekne včelař, lidé si vybaví med. Včelaření má
však pro lidstvo mnohem větší význam.
Význam včel pro člověka charakterizoval Albert
Einstein slavnou větou: „Pokud by zmizely na zemi
včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.“ Následky by byly dalekosáhlé, ale zhruba by se dalo
napsat: bez opylení nebude úroda, zvířata pojdou
hlady a lidé s nimi.
Včely opylují většinu zemědělských plodin a velkou část těch volně rostoucích, bez jejich pomoci
by sklizeň obilovin, řepky nebo ovoce byla výrazně
chudší. Pro některé hmyzosnubné rostliny jsou včely existenčně nezbytné.
Včela medonosná, žijící ve strukturovaných a nesmírně výkonných společenstvech, je nenahraditelná. Ostatní volně žijící opylovači jako čmeláci, motýli nebo včely samotářky takový objem práce nikdy
nezvládnou, nehledě na to, že i jich výrazně ubývá.
Na Poličsku působí kolem 120 včelařů, kteří chovají přibližně 1100 včelstev. Pod spolek Českého
svazu včelařů ZO Polička spadá území od Květné,
přes Poličku a přilehlé obce, až po Březiny, Telecí,

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

Pustou Kamenici, Borovou. Většina včelařů chová
včely pouze zájmově a ráda vám nadbytky medu
přenechá. Proč kupovat med přímo u včelařů by
bylo na dlouhé povídání, tak jen stručně. V mnoha
našich obchodních sítích a v hypermarketech se
prodávají nekvalitní medy ze zahraničí. Poznáte
je podle toho, že na etiketě je většinou napsáno směs medu ze zemí EU a mimo země EU. Jedná se
o medy, které mají často vysoké obsahy toxických
a jiných cizorodných látek (např. antibiotik, sulfonamidů aj. používaných na léčení včel v zahraničí).
V těchto medech jsou přítomny exotické druhy pylů,
které vyvolávají extrémní alergické reakce u našich
obyvatel. Naopak český med pomáhá ke zvládnutí
mnoha alergií, neboť je z českých rostlin, které rostou kolem nás. Je proto vhodné nakupovat kvalitní
med od českých včelařů a zpracovatelů, kteří zpracovávají výhradně tuzemský med, jenž i ve světě
proslul vynikající kvalitou. Více najdete na webu
Agrární komory ČR (falšování medu).
Z toho plyne – najděte si svého včelaře – prospějete svému zdraví.
V příštích článcích si budete moct přečíst o životě
včel, jejich produktech a významu včelaření, případně odpovíme na vaše dotazy zaslané do redakce
Jitřenky.
Za ZO Polička ČSV
Ing. Eva Janečková

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

#

Čas Název akce – popis
1. 10. 19.00 Manželské vraždění – Zákrejsova Polička
2. 10. 15.00 Den seniorů – Dechová hudba Mistříňanka
3. 10. 13.00 Seniorská stopa – Okolo, okolo… – pochod nejen pro seniory
19.00 Krycí jméno Holec – napínavý příběh odehrávající se v roce 1968
4. 10. 9.00 Den otevřených dveří
17.30 MDDr. Iva Černá v Poličce – Hormonální rovnováha
5. 10. 14.00 Násilí na seniorech – přednáší zástupkyně Policie ČR por. Mgr. Hana Kaizarová
16.00 Chystáme se na pohovor – kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené
18.00 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
6. 10. 16.00 Strašidýně – keramická dílna pro děti od 1. třídy
16.00 Šťastný rodič, šťastné dítě – Kurz pro rodiče s dětmi
18.00 Století přemyslovských králů – Přemysl Otakar I.
19.00 Bobby Shew Big Band – Podzimní ozvěny festivalu Polička JAZZ 2016
7. 10. 18.00 Oslavte s námi 10 let Otevřených dveří – komponovaný večer
8. 10. 14.00 Dopravní hřiště – Přijďte si s dětmi vyzkoušet jízdu podle dopravních předpisů.
19.00 Vojnarka – Zákrejsova Polička
9. 10. 16.00 „Přijďte si poslechnout zážitky které naplnily mou 12000 km dlouhou cestu
z jihu na sever Jižní Ameriky.“ – Petr Mazal
18.00 „Přijďte si poslechnout zážitky které naplnily mou 12000 km dlouhou cestu z jihu
na sever Jižní Ameriky.“ – Petr Mazal
10. 10. 18.00 Čapí dobrodružství – Animovaný rodinný film
11. 10. 19.00 Czech Philarmonic Low Brass – koncert sezóny KPH
12. 10. 13.30 Šikovné ručičky
16.00 Chystáme se na pohovor – kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené
17.30 Eva Motyčková – Energie života
19.00 Instalatér z Tuchlovic – Smutná česká komedie
13. 10. 14.00 Psychické násilí na seniorech – Přednáší psycholožka Mgr. Petra Štarková
16.00 Šťastný rodič, šťastné dítě – Kurz pro rodiče s dětmi
17.00 Sladké sny – dílna pro holky od 4. třídy
17.00 Kurz tvůrčího psaní – Cesta k probuzení
19.00 Bláznivý Petříček – Vojtěch Dyk s Tatianou Vilhelmovou míří do Tylova domu!
14. 10. 20.00 Jazzové setkání
20.00 Retro večírek – Večer hudby z 70.–90. let s půlnočním překvapením
15. 10.
Bleší trh
19.00 To je přepadení, pěkně prosím – Zákrejsova Polička
20.00 Divadlo Tří (Úředničunina, Prasklá hřídel)
a hudební kabaret Inspektor Kluzó (Tomáš Matonoha)
17. 10. 19.00 Anthropoid – Válečné drama
19. 10. 14.00 Kavárnička – povídání o starých řemeslech
16.00 Chystáme se na pohovor – kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené
19.00 Bezva ženská na krku – česká komedie
20.00 LiStOVáNí – Muž, který miloval Yngveho
20. 10. 8.00 Den stromů 2016 – zábavně vzdělávací program pro MŠ a ZŠ
16.00 Šťastný rodič, šťastné dítě – Kurz pro rodiče s dětmi
17.30 Lampa – keramická dílna pro studenty a dospělé
18.00 Století přemyslovských králů – Václav I.
21. 10. 8.00 Den stromů 2016 – zábavně vzdělávací program pro MŠ a ZŠ
20.30 Plexis – Friends Crew – Rogers – Extinction – Osmý benefiční koncert
pro ZŠ Speciální Bystré. Předprodej: Trafika u Kubátů, IC Bystré.

říjen 2016

Místo konání
Velký sál Tylova domu
Velký sál Tylova domu
DPS Polička
Kino Tylův dům
DPS Polička
Divadelní Klub
DPS Polička
MaTami (CBM)
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
MaTami (CBM)
Městská knihovna
Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
Dopravní hřiště
Velký sál Tylova domu

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz
MaTami
matami.webnode.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
MaTami
matami.webnode.cz
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Oblastní charita Polička
zastupce.charita@policka.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz

Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl

Divadelní Klub
Kino Tylův dům
Velký sál Tylova domu
DPS Polička
MaTami (CBM)
Divadelní Klub
Kino Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
Městská knihovna
Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
Dům Jordán
Palackého náměstí
Velký sál Tylova domu

Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
MaTami
Tylův dům

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

Divadelní Klub
Kino Tylův dům
DPS Polička
MaTami (CBM)
Kino Tylův dům
Divadelní Klub
Divadelní Klub
MaTami (CBM)
SVČ Mozaika
Městská knihovna
Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
DPS Penzion Polička
MaTami
Tylův dům
Městská knihovna Polička
Ekocentrum Skřítek
MaTami
SVČ Mozaika Polička
Městská knihovna Polička
Ekocentrum Skřítek

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

Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl

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

www.divadelniklub.cz

www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
říjen 2016

Čas Název akce – popis
22. 10. 19.00 Jezinky – Bezinky – Zákrejsova Polička
23. 10. 10.30 Česko-polský koncert Píseň zemí Koruny české
– Koncertní projekt k 700. výročí narození Karla IV.
14.00 Komentované prohlídky výstavy fotografií Jaroslava Mareše
15.00 Čert nikdy nespí – Zákrejsova Polička
17.00 Valná hromada Divadelního spolku Tyl – Zveme všechny členy spolku.
24. 10. 19.00 Inferno – Tom Hanks-poslední naděje lidstva
25. 10. 14.30 Podzimní aranžmá – dílna pro děti od 1. třídy
Naaranžujeme si podzimní věneček s šitými doplňky
26. 10.
Beseda a dílna pro děti prvního stupně – Kuřátko Pípo – Finanční gramotnost pro děti
Strašibraši – nejen tvořivá dílna pro děti od 1. třídy
Dlabání dýní, masky, řádění, strašení…
13.30 Keramická dílna
16.00 Chystáme se na pohovor – kurz nejen pro maminky vracející se z rodičovské dovolené
16.30 O životě, smrti a truchlení – Přednáška ke Dni hospicové péče
s PhDr. Mgr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D.
17.00 Pro radost – tvořivá dílna pro studenty a dospělé
18.00 Lichožrouti – Film o radostech a strastech zlodějů ponožek
27. 10.
Jabkohraní – dílničky, hry, vaření, pobyt venku
14.00 Narozeninové zpívání
28. 10. 20.00 PayaNoia + Lidopop + Omakalamuhopotajmu – PayaNoia: Pája Táboříková
– zpěv, bicí, klávesy, Jakub Homola – kytara, bicí, Dave Mendez – baskytara.
Lidopop: Kudla Pop, bass, voc, Lubinho, dr, voc, Mikeš, gt, voc, Omakalamuhopotajmu:
29. 10. 17.00 Benefiční koncert: PKF – Prague Philharmonia a Lucie Hilscherová
Ve prospěch Oblastní charity Polička tento rok vystoupí smyčcové kvarteto členů PKF
19.00 Detektor lži – Zákrejsova Polička
21.00 Sega sound system + guests
– Noční to směsice: drum and bass, minimal, techno?, tekkno… a něco něco…
31. 10. 19.00 Jack Reacher: Nevracej se – Tom Cruise v akčním dramatu
2. 11. 19.00 Bratři Ebenové – Čas holin – Bratři Ebenové koncertují k novému albu Čas holin
3. 11. 19.00 Indiáni dnes – Přednáška o indiánech Kanady pod vedením Arnie Vladimíra Prachaře.
4. 11. 14.00 Zapletený podzim – dílna pro děti od 1. třídy
20.00 Debustrol, Hypnos – Metalový večírek

Místo konání
Velký sál Tylova domu

Pořadatel akce
Tylův dům

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz

Kostel sv. Jakuba
Městské muzeum a galerie (CBM)
Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
Kino Tylův dům

Tylův dům
CBM (Muzeum)
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

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

SVČ Mozaika
MaTami (CBM)

SVČ Mozaika Polička
MaTami

www.mozaika-policka.cz
matami.webnode.cz

SVČ Mozaika
DPS Polička
MaTami (CBM)

SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička
MaTami

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

Městské muzeum a galerie (CBM)
SVČ Mozaika
Kino Tylův dům
SVČ Mozaika
DPS Polička

Oblastní charita Polička
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička

Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl

Kostel sv. Jakuba
Velký sál Tylova domu

Oblastní charita Polička
Tylův dům

zastupce.charita@policka.cz
www.tyluvdum.cz

Divadelní Klub
Kino Tylův dům
Velký sál Tylova domu
Divadelní Klub
SVČ Mozaika
Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl
Tylův dům
Tylův dům
Ekocentrum Skřítek
SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl

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

Název akce – popis
9. 9.–28. 10. Výstava – Příběh Dětského domova v Poličce – Příběh Dětského domova
v Poličce v letech 1936 – 2016
10. 9.–6. 11. Výstava: Věra Faberová –Reflexy – kostýmní tvorba – Kostýmní výtvarnice
a scénografka Věra Fáberová a poličská rodačka.
10. 9.–30. 10. Výstava – 69. Umělecký salon – Přehlídka současného výtvarného umění.
16. 9.–6. 11. Výstava Jaroslav Mareš Fotografie – Autor představí návštěvníkům na padesát prací,
mezi kterými naleznou jak ty nejnovější, tak i ty které mohou znát z dřívějších výstav.
17. 9.–6. 11. Výstava: Bohuslav Martinů a Brno – Slavný poličský rodák Bohuslav Martinů
a moravská metropole
26.–27. 10. Podzimní prázdniny u koní – prázdninový pobyt pro dívky v JS Jitřenka

Místo konání

Pořadatel akce

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Městské muzeum a galerie (CBM)
Radnice

CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org
muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)
JS Stašov

CBM (Muzeum)
SVČ Mozaika Polička

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

zastupce.charita@policka.cz
www.mozaika-policka.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz

www.divadelniklub.cz

Kontakt, informace, rezervace
www.knihovna.policka.org

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

#

v poličce...

Zprávy z Charity

Kardiaci

Otevřené dveře na prahu
další desetiletky
Před 10 lety poličská Charita netušila, zda se její novorozeně dožije prvních narozenin. Mládě však
záhy projevilo tuhý kořínek a nyní
vstupuje do druhého desetiletí.
Začátky byly pro Otevřené dveře krušné. Neměly
vlastní prostory, postrádaly know how, chyběly zkušenosti. Ani v mateřské Královehradecké diecézi
neexistovala služba, která by se svou koncepcí Otevřeným dveřím podobala. Chuť, odhodlání a vědomí potřebnosti ale fungovaly jako dostatečně silné
základní pilíře, na nichž začaly Otevřené dveře stavět. Ty stačily na to, aby služba přežila, rozvinula se
a plánovala další budoucnost.
Za 10 let se Otevřené dveře vepsaly do života 73
uživatelů, z nichž 36 službu stále využívá, protože
obvyklá délka spolupráce s uživateli se počítá na
roky. Většina lidí, kteří službu vyhledají, trpí nějakou formou psychózy (58 %), 16 % uživatelů trápí poruchy nálady a 26 % představují lidé s dalšími
psychiatrickými diagnózami. Z hlediska bydliště
pomáhají Otevřené dveře nejvíce lidem z Poličska
(51 %), v těsném závěsu jsou uživatelé z Litomyšle
a okolí (40 %). Svitavsko navštěvují „dveře“ v 8 %
případů, mimo Pardubický kraj je to asi 1 %.
Nyní už mají Otevřené dveře své zkušenosti, specifický přístup i vlastní metodiku práce. Staly se
partnery ostatních poskytovatelů psychiatrické
péče, patří ke členům celorepublikové Asociace komunitní péče v oblasti péče o duševní zdraví a nově
vzniklé Platformy péče o lidi s duševním onemocněním v Pardubickém kraji. Potřebnost služby dokládá
i stále se zvyšující počet žadatelů o službu.
„Za těch uplynulých 10 let jsme udělali pořádný
kus práce. Vystřídali jsme asi 5 způsobů financování, 4 různé adresy, od píky vybudovali vztahy
s odborníky a institucemi v regionu, hledali svou
vlastní cestu pomoci,“ zhodnotil vedoucí služby
Štěpán Plecháček. Ani teď se pracovníci Otevřených
dveří nechystají usnout na vavřínech. Do budoucna
hodlají pokračovat ve stabilizaci služby a navýšit
počet sociálních pracovníků, aby byli k dispozici
všem zájemcům, kteří je budou potřebovat. Těší se
na prohloubení spolupráce s psychiatrickým oddělením Svitavské nemocnice. Budou muset reagovat
na probíhající reformu péče o duševně nemocné, jejímž cílem je poskytovat nemocným co nejkomplexnější péči v blízkosti jejich domova. „Do dalších let
bych Otevřeným dveřím každopádně přál, aby se
jim dařilo pomáhat aspoň tak, jako doposud,“ dodal Plecháček.
Jana Dobrovolná
Benefiční koncert pro budoucnost
V sobotu 29. října v 17 hodin v kostele sv. Jakuba
v Poličce na benefičním koncertu Oblastní charity
Polička zazpívá mezzosopranistka Lucie Hilscherová. Doprovodí ji smyčcové kvarteto složené z členů

PKF- Prague Philharmonia. Očekáváme, že koncert
bude pro posluchače mimořádným uměleckým zážitkem. Vždyť Lucii Hilscherovou můžeme pravidelně vídat na prknech Národního divadla, ve Státní
opeře, ve státním divadle v Košicích a mnohde jinde.
Srdečně vás zveme také proto, že svojí návštěvou
koncertu podpoříte benefiční účel. Dva roky po
koupi třetího charitního domu se zamýšlíme, jak
postupovat dál. Děkujeme všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomohli. Dům je provizorně opraven,
zprovozněn a slouží svému účelu. Splácíme ho řádně
a díky veřejné sbírce a příspěvkům řady dárců jsme
dokonce dluh snížili uhrazením mimořádné splátky.
To jsou však dílčí kroky, jež starou budovu do lepší
kondice neposunou. Víme, že pomůže jedině kompletnější rekonstrukce v rozsahu daleko přesahujícím naše finanční možnosti.
Situace však není beznadějná. Cestu k řešení nám
otevírá nový program EU IROP určený na zvýšení
kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální
inkluzi. O získání těchto prostředků na komplexní
rekonstrukci a rozšíření prostor pro služby v Charitním domě III. bychom se chtěli ucházet příští rok
na jaře.
Protože jsme nezisková organizace, je pro nás problém zajistit dokonce i peníze na náklady spojené se
zpracováním žádosti do IROP a nezbytné stavební
dokumentace. Ty jsou poměrně vysoké a budou se
pohybovat od 350 do 500 tis. Kč. Proto jsme se rozhodli letošní benefiční koncert i sbírkovou činnost
zaměřit na tento účel. Budeme velmi rádi, když přijdete na koncert a svojí účastí tento benefiční účel
podpoříte.
Pozvánka
Zveme vás na přednášku pořádanou Domácím
hospicem sv. Michaela Oblastní charity Polička
pořádanou ke Dni hospiců. Setkání s přednášející PhDr. Mgr. Naděždou Špatenkovou, Ph.D. dne
23. října od 16.30 hodin v CBM v Poličce přinese
mnoho moudrých a možná i nevšedních pohledů
na Život, smrt a truchlení. Přednášející dlouhodobě
studuje psychologii lidí prožívající „věci poslední“ se
svými blízkými a je autorkou řady publikací.
Poděkování
Děkujeme všem účastníkům zářijového tenisového turnaje ISOFIN CUP 2016 a především hlavnímu
organizátorovi panu Robertovi Huclovi za nečekaný
finanční dar 22 222 Kč věnovaný Oblastní charitě
Polička, středisku Šance pro rodinu. Použijeme ho
na poznávací a zážitkové výlety pro některé klienty
tohoto střediska, tzn. pro děti ze sociálně slabých
rodin.
Štěpánka Dvořáková

Aktivní kardiaci
Výbor kardio Svitavy a Polička zve členy naší
organizace na Stezku v oblacích do Dolní Moravy. Z provozních důvodů se zájezd uskuteční
v pátek 7. října. Odjezdy z autobusového nádraží v 7.00 hod. Informace: Anna Mlynářová, tel.
724 290 229.
Akce v sobotu 22. října za jedlými kaštany na
Nasavrcké kaštanobraní do Nasavrk, kde se nás
ujmou místní členové naší SPCCH, kteří nás provedou městem. Odpolední program bude seznámení s pěstováním a úpravou pokrmů z jedlých
kaštanů, bude přístupná alej Kaštánka s doprovodným programem. Cena pro členy 50 Kč, nečlen 80 Kč. Odjezdy: Polička 8.00 hod. Přihlášky:
Anna Mlynářová. Vedoucí zájezdu Marcela Pokorná.
Neseďte doma, podzimní příroda je barevná
a nádherná, těšíme se na vás.
Jan Pokorný
Kardiaci v srpnu a září
Nezaháleli ani v letních měsících. 20. srpna
jsme uskutečnili kombinovaný výšlap. Část kardiaků odjela autobusem do Telecího a nenáročnou
vycházkou došla na chatu manželů Pokorných.
Druhá část jela až ke Kučerovu mlýnu. Tato trasa
byla náročnější, ale moc pěkná kolem řeky - potěšil nás pěkný úlovek hub. Na chatě na nás čekalo
příjemné prostředí, grilování, občerstvení. Velice
milým zpestřením byla oslava životního výročí
dvou našich členek včetně hudební vložky. Účast
byla vysoká - celkem 58 členů, počasí skvělé.
Třetího září jsme pro naše členy uspořádali velice pěkný zájezd do Boskovic. Pracovnice IC Boskovice nás provedla židovskou čtvrtí a synagogou,
její odborný výklad všichni účastníci hodnotí velice kladně, zaslouží velkou pochvalu. Dále jsme
navštívili arboretum a zámek v Boskovicích. Za
tento zájezd moc děkujeme organizátorům - Janu
a Marcelce Pokorným.
Za ZO kardio Hana Ml.

Přehlídka
středních škol
Kontaktní pracoviště Úřadu práce ve Svitavách
pořádá za účasti středních škol okresu Svitavy
a vybraných středních škol z jiných okresů v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách Přehlídku
středních škol 2016. Přehlídka se koná ve čtvrtek
20. října, pro veřejnost v době od 9.00 do 17.00 hod.
v přízemí Střediska kulturních služeb města Svitavy (Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, pedagogické pracovníky, výchovné poradce a všechny, kteří chtějí
získat přehled o vzdělávací nabídce v našem regionu.

Poděkování
Velice děkuji MUDr. Lubomíru Jílkovi za vlídnou a obětavou pomoc a péči, kterou věnoval naší
mamince, paní Věře Schauerové, v posledních
týdnech a dnech jejího života v domácím prostředí.
Stejně tak děkuji sestrám domácí péče paní Pavlíně Telecké a paní Líbě Sionové, že svojí pomocí
a laskavým přístupem mamince ulehčily zbytek
života.
Děkuji i lékařům a zdravotníkům Zdravotnické
záchranné služby v Poličce za opakovanou pomoc
u naší nemocné maminky v době její těžké nemoci.
Za celou rodinu děkuje dcera Věra Frodlová
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Pozvánka DPS
Penzion

Zprávy z Masarykovy základní školy

3. 10. Seniorská stopa –
Okolo, okolo… viz článek
o Mezinárodním dni seniorů.
4. 10. Den otevřených dveří od 9.00 hod.
5. 10. Násilí na seniorech – 14.00 hod. jídelna
DPS „Penzion“. Viz článek o Mezinárodním dni
seniorů.
12. 10. Šikovné ručičky od 13.30 hod. v pracovní
místnosti
13. 10. Psychické násilí na seniorech od
14.00 hod. v jídelně DPS Penzion. Přednáší psycholožka Mgr. Petra Štarková.
19. 10. Kavárnička – povídání o starých řemeslech od 14.00 hod ve společenské místnosti.
26. 10. Keramická dílna od 13.30 hod. v pracovní místnosti.
27. 10. Narozeninové zpívání od 14.00 hod. v jídelně.

Poličská univerzita
třetího věku
Říjnové číslo Jitřenky by nebylo úplné, kdybychom se v něm nezmínili o pokračování velmi oblíbené Poličské univerzity třetího věku. Přednášky
se utěšeně rozbíhají, frekventantů utěšeně přibývá
a nic nám tedy nekazí radost z naší činnosti. Ba
právě naopak, rozhodli jsme se, že nebudeme
spát na vavřínech. Z tohoto důvodu si dovolujeme
oznámit široké poličské veřejnosti, ale nejenom jí,
ale všem čtenářům Jitřenky, že Univerzita třetího
věku pořádá ve středu 26. října cestu do Opočna,
tedy výlet za perlou renesančního stavitelství ve
Východních Čechách.
Bližší informace o této naší výpravě nejenom za
poznáním budou k dispozici v recepci Domu s pečovatelskou službou v Poličce, tedy v „Penzionu“
od 3. října, kde budou přijímány i přihlášky. Ovšem už nyní se moc těšíme na vaši účast a doufáme,
že se nám putování s Poličskou univerzitou třetího
věku opět vydaří.
Fridrichová-Sýkorová, I. Smolková

I na naší škole se stal adaptační kurz nedílnou součástí zahájení školního roku. Se změnou
třídy a školy se mění množství
požadavků, které jsou na žáka
kladeny, ale především sociální
prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Podstatou
adaptačního kurzu je, aby se noví spolužáci poznali
jinak a více, než jak jim školní třída nabízí. Naučí se
spolupracovat a lépe rozumět jeden druhému. Nastartuje se tak proces, který je nezbytný pro zdravé
fungování skupiny. Kurz sám o sobě nevytvoří soudržnou skupinu na dlouhá léta, ale přinese žákům
výhody, které jim usnadní zvládnutí nároků nové
třídy, školy, spolupráci a vytváření hlubších přátelských vztahů.
Ve dnech 15. – 16. září se zúčastnily šesté ročníky
adaptačního pobytu v Budislavi. Letos nás provázelo velmi pěkné teplé počasí. Rozlehlá základna
přinesla žákům nejen dostatek společných činností, ale i možnost pobavit se, proběhnout se lesem
a prožít čas se svými spolužáky a učiteli. Čtvrteční
večer byl zakončen noční hrou.
V pátek dorazili i páťáci, kterým do tříd přibyli
noví spolužáci a výměna nastala i v roli třídních
učitelek. Zápolili ve sportovních disciplínách, přemýšleli u Kimovy hry a procházeli stezku s šátkem
na očích. Nakonec zachraňovali spolužáky i paní

Zahradní slavnost a oslava
výročí ZŠ Na Lukách
V pátek 9. září odpoledne byla celá základní škola na nohou. Konala se totiž druhá zahradní slavnost aneb odpoledne plné soutěží pro děti I. stupně
a zároveň probíhal Den otevřených dveří u příležitosti 30. výročí otevření školy.
Díky krásnému letnímu, až tropickému počasí, se zahradní slavnost konala venku, na školní
zahradě, kde se soutěžilo v mnoha disciplínách,
např. skákání v pytli, kop na branku, hod na cíl,
opičí dráha, chytání rybiček a další. Žákyně 6. třídy malovaly zájemcům na obličej. Více jak 90 soutěžících dětí přišli podpořit rodiče, sourozenci, ale
i babičky a dědečkové. Každý, kdo splnil všechny

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

MDDr. Stavělová Pavla, Polička,
1. máje 607, 461 724 423
8.–9. 10.
MUDr. Švecová Dagmar,
Litomyšl, Šmilovského 1122,
461 613 663
15.–16. 10. MUDr. Burešová Ivana,
Litomyšl, Smetanovo nám. 97,
461 614 569
22.–23. 10. MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
28. 10.
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
29.–30. 10. MUDr. Adamec Stanislav,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
5.–6. 11.
MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157

1.–2. 10.

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin.
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učitelky. Zpáteční pěší pochod do Borové a následná cesta vlakem do Poličky završila jejich snažení.
Všichni byli spokojeni a na pobyt jen tak nezapomenou.
Děti mají dostatek sebevědomí a znají svá práva,
ale s povinnostmi už je to trochu horší. Učitel má
vždy radost, když ho žák překvapí svým umem –
svým zlepšením, chováním. Většina chce pracovat,
organizovat, lehce se posouvat ze směru soustavného zlobení. Toto vše se dá na takovéto akci sledovat
a usměrňovat. Děti jsou bezprostřední a kamarádské a učitelé v té chvíli jsou pedagogy – optimisty.
-har-

soutěžní disciplíny, si mohl za odměnu vyrobit
vlastní připínací placku. Žáci prvních tříd obdrželi, ještě navíc, po splnění všech disciplín knížku
z britského nakladatelství Usborne. Za asistence
svých třídních učitelek si na školní zahradě zasadili asijskou hrušeň, u které se nakonec společně
vyfotili. Loni prvňáčci sázeli jabloň, která krásně
roste a s letošní hrušní sousedí.
Souběžně se zahradní slavností byla otevřena
pro všechny zájemce, tedy i pro veřejnost, celá
základní škola s doprovodným programem. Bylo
možné si prohlédnout jednotlivé třídy, i ty speciálně vybavené pro výuku chemie, fyziky, počítačů,
jazyků… V dílnách si zájemci, za pomoci deváťáků
mohli vyzkoušet pájení, řezání, zapojit jednoduchý elektrický obvod. Dále bylo možné hrát šachy,
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

v tělocvičně pak stolní tenis nebo lézt na horolezecké stěně.
Ve školní jídelně se během odpoledne sešli na
pozvání vedení školy bývalí učitelé, kteří společně
zavzpomínali a zároveň se z úst pana ředitele dozvěděli o tom, co je ve škole jiného či nového.
Během celého parného odpoledne bylo zajištěno
bohaté občerstvení, o které se postaraly obětavé
maminky a babičky žáků ZŠ. K ochutnání byly
sladké i slané dobroty. Točila se sodovka, vařila
káva a čaj.
Z ohlasů účastníků, malých i velkých, se celá
akce velmi vydařila a myslím si, že se podařilo
založit tradici zahradních slavností, které budou,
i do budoucna, jakýmsi uvítacím „rituálem“ nového školního roku a prvňáčků. Je to výborná příležitost pro setkání rodičů, dětí a učitelů mimo
vyučování.
Závěrem patří poděkování Spolku rodičů a přátel ZŠ Na Lukách, pedagogům a ostatním pracovníkům ZŠ a v neposlední řadě všem obětavým rodičům, kteří se na zajištění obou akcí podíleli.
Za spokojené rodiče
M. Kučerová

Mezinárodní den seniorů,
Týden sociálních služeb
Seniorská stopa - 9. ročník
Okolo, okolo…
pondělí 3. října
• Trasa č. 1 - okolo historické části města, odchod od DPS „Penzion“ ve 13.00 hod.
• Trasa č. 2 - okolo budovy DPS Penzion, odchod od DPS „Penzion“ ve 13.30 hod.
• Trasa č. 3 – okolo náměstí, odchod od Domova
důchodců ve 13.30 hod.
Na závěr bude pro účastníky v prostorách DPS
Penzion připravena jedna stezka, která vede poutníka do středu – Labyrint.
Pochod již tradičně ukončíme v jídelně DPS
„Penzion“, kde bude připraveno občerstvení a muzika k poslechu i tanci. Vstup zdarma.
Den otevřených dveří
úterý 4. října
9.00 – 10.00 hod. video ze života v DPS Penzion

10.00 – 11.00 hod. - cvičení na židlích
10.00 – 16.00 hod.
• Seznámení s pečovatelskou službou
• Prohlídka střediska osobní hygieny
• Ukázka kompenzačních pomůcek
• Prohlídka volného bytu
• Prohlídka společných prostor
• Seznámení s volnočasovými aktivitami
Násilí na seniorech
středa 5. října
14.00 hod. jídelna DPS „Penzion“
Beseda se zástupkyní Policie České republiky
por. Mgr. Hanou Kaizarovou o problematice násilí
na seniorech a také o tom, jak se násilí bránit nebo
umět pomoci v nouzi. Přijďte mezi nás. Společně
získáme informace, společně budeme předcházet
násilí na seniorech, protože nikdo není povinen
snášet týrání, vydírání a násilí. Vstup zdarma.

Z činnosti
DPS Penzion
Procházky po městě, povídání na lavičce v parku
nebo v atriu Penzionu, ale i kratší výlety po okolí – to
bylo náplní letních dnů seniorů v DPS Penzion. Čerstvého vzduchu si jedno odpoledne užívaly cvičenky
z DPS Penzion v Borové. Senioři také zavítali na Baldu. Hub bylo málo, ale to vůbec nevadilo. Bylo krásné slunečné odpoledne, opékala se uzenina a hrálo se,
zpívalo a hlavně – voněl les. V kavárničce si senioři
připomněli svá školní léta. Šikovné ručičky pracovaly s papírem, ale nebudeme nic prozrazovat, protože je to překvapení na Seniorskou stopu. Pěvecký
soubor Poupata zazpíval při narozeninovém zpívání.
A tak ty letní dny pěkně plynuly, až nastalo zamykání atria. Hrálo se na harmoniku a kytaru, zpívalo se,
grilovalo se. Odpoledne plné sluníčka a veselé nálady
si senioři užili.

Z deníku staromilce
aneb: občané, občanů, občanům,
občany, občané!, občanech, občany
Do druhé poloviny vstoupí za pár dnů čtyřleté
„komunální“ období, na podzim roku 2018 nás čekají obecní volby. Proč se nepodívat osobně na zářijové jednání zastupitelů? Jednotlivé projednané body
přinese v řeči úředníků Jitřenka v samostatné rubrice, pozorovatel zvenčí se pokusí o (pocitový) záznam situací, které ho pobavily, rozhořčily, zmátly,
ba i vylekaly. Vzhledem k očekávané návštěvě hlavy
státu se zastupitelstvo sešlo v neobvyklém termínu
v zasedačce MěÚ. Nekompletní sbor doplnila hrstka zaměstnanců města a dvě zástupkyně veřejnosti.
V příštím roce hodlá město realizovat šestou
etapu rekonstrukce krytého bazénu. Zatímco dosavadní etapy řešily vnitřnosti budovy, nyní má dojít
na atrakce, které by konečně měly přilákat ty, kdo
už léta jezdí jinam – nejčastěji do Litomyšle. Před
x lety zpracovaný (a nejspíš slušně zaplacený) projekt je, vcelku logicky, nepoužitelný, bude se muset
revidovat a není jasné, zda bude více in tobogán, či
zázemí pro rodinky s plaváčky. Doufám, že se elity
města nepoperou (padala dosti ostrá slova), za sebe
tvrdím, že ani super vybavený bazén z Poličky Litomyšl prostě neudělá. Ve chvíli, kdy se potvrzuje,

že příjemné a lehce nadpoličské kavárny Pralinka
a Palačinka ukončily provoz, jsem si tím téměř jista.
Zastupitelstvo si pochválilo práci s rozpočtem, řešilo několik majetkových záležitostí, kvituji, že nebyl
prodán jeden z posledních městských bytů a odhlasován byl záměr zakoupit dům pro vybudování několika obecních (sociálních) bytů. Jeden z bodů této
(majetkoprávní) části jednání provázelo demonstrativní zdržení se dvou zastupitelů a zřetelná úleva všech ostatních, že bylo „prohlasováno“. Třeba
se někdo (naději vkládám do pana Kučery) dopátrá,
o co šlo, a bude nás informovat. Dětský domov se
pozvolna transformuje, první skupinka klientů se,
spolu s doprovodem, zabydlí v bytě v Pomezí. Kontrolní výbor kontroloval a ptá se, proč v tropických
zářijových dnech není v provozu koupaliště, a proč
lidé vnímají poličský park jako nebezpečnou zónu.
Koupaliště nefunguje, funguje bazén a personální
kapacity jsou pro dvě lokality nedostačující. Zcela
zaskočený člen sboru zjistil (díky tomu, že jezdí
v neděli na návštěvu do LDNky), že bazén je liduprázdný. Není-li to tím, že je touto dobou už léta
zavřený (bazén, ne zastupitel)? I toto se prý má po
provedení šesté a sedmé, závěrečné, etapy, změnit. Debata k parčíku výživná. Marné je volat po
projevech restrikce ze strany té či oné policie. Za
nevhodné chování jsou zodpovědni rodiče a škola
a o nápravu se má snažit jeden každý občan. Výborně. Příště udělám „ty, ty, ty“ hůlčičkou a dobrovolně
se utopím v páchnoucí laguně u hřiště. A docházíme k vystoupení zmíněných účastnic jednání. Obě
pohovořily na téma „pěší a cyklista jako problematické prvky poličské dopravy“. Za pěšáky říkám, je
to marné, je to marné, je to marné. Cyklisté si dál
budou jezdit, jak se jim zachce (hlavně, aby se jim
nezdrclo mlíko při jízdě po kostkách), napomínat či
vychovávat je bude opět škola, rodina, popřípadě ti
z nás, kdo k tomu seberou sílu a odvahu. Troufám si
říct, že mnoho nás nebude.
Návštěva hlavy státu v Poličce je zaznamenána
na FB Miloše Zemana, nemá smysl ji zde podrobně
komentovat. Snad jen tolik, že většina těch, jak anonymní pán z davu popsal, blbečků, jsou inteligentní,
vzdělaní, pracující a aktivní lidé. Zatímco ani jeden
z transparentů, které nesli, neobsahoval urážku,
slovo blbeček urážkou je. A od pachuti z toho všeho nepomohou ani citace pana Zemana z Otvírání
studánek, ani starostovský dárek, košík místních
uzenin.
PS: Krom správného skloňování slova občan
(občané), dovoluji si požádat pana starostu o promyšlenější volbu slov, mluví-li o hendikepovaných
spoluobčanech. Díky…
-kaz-

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

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
„PENZION” POLIČKA
nabídka volného pracovního místa

ÚČETNÍ (EKONOM/KA)
Náplň práce: ekonomické činnosti organizace,
kompletní finanční agenda, podvojné účetnictví
včetně DPH, správa majetku a personální agenda
(účetnictví, pokladna, fakturace, rozpočet, rozbory hospodaření, evidence majetku, inventarizace,
statistika, podklady pro zpracování mezd, apod.)
Požadujeme: vzdělání ÚSO ekonomického směru, bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů – doloží se
před podpisem pracovní smlouvy), zodpovědný
přístup k práci, pečlivost, důslednost, obětavost
Výhodou: znalost účetního programu FENIX,
praxe v příspěvkových organizacích
Zaměstnání: hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou (po zapracování) a se zkušební dobou na
3 měsíce
Pracovní doba: plný pracovní úvazek, pondělí –
pátek 7.00 - 15.30 hod.
Platové zařazení: 9. platová třída (odměňování
na základě zákona 262/2006 Sb., a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Nástup: nejpozději od 1. 1. 2017 (možnost i dříve)
Podání přihlášek: písemně, formou strukturovaného životopisu nejpozději do 10. 10. 2016
Na základě podaných přihlášek proběhnou do
20. 10. 2016 pohovory s přihlášenými uchazeči,
součástí pohovoru bude písemný test z oblasti
účetnictví.
Nabídky přijímá a informace podává:
Mgr. Pavel Brandejs - ředitel
Dům s pečovatelskou službou
„Penzion“ Polička
Družstevní 970, 572 01 Polička
tel.: 461 753 121, email: reditel@dpspolicka.cz
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ZKS na návštěvě ve Speciální
základní škole Bystré
Členové zdravotně sociální komise před prázdninami navštívili Speciální školu Bystré, pracoviště
Polička. Zde je přivítala pani ředitelka Mgr. Dita
Bomberová. Po výzvě v Jitřence na kladení dotazů
pani ředitelce nebyla žádná odezva, a tak se rozpovídala sama:
Kde nás najdete?
• Škola v Bystrém – Zámecká 1, Bystré
• Odloučené pracoviště: Multifunkční dům, náměstí Na podkově 68, Bystré
• Odloučené pracoviště: Jiráskova 825, Polička
• Odloučené pracoviště SPC: Nádražní 775, Polička
Ve škole se vzdělává 66 žáků s mentálním postižením, více vadami a autismem. Hlavním cílem
školy je přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám každého žáka, připravit je pro praktický
život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže
reagovat na potřeby jednotlivých žáků. Všichni žáci
se vzdělávají dle platných vzdělávacích programů.
Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení.
V bysterské škole se vzdělávají žáci se středně
těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním
postižením, více vadami a autismem. V těchto třídách se vzdělává 4 až 6 žáků pod vedením 2 až 3 pedagogických pracovníků. Podporu zajišťují osobní
asistenti (služby osobní asistence jsou zajišťovány
ve spolupráci s neziskovými organizacemi působící
ve svitavském regionu). Do výuky jsou zařazovány
nejnovější speciálně pedagogické metody a formy
práce, relaxační a terapeutické činnosti. Nově byla
zřízena pro žáky s poruchou autistického spektra
třída, která je umístěna na odloučeném pracovišti
školy – v Multifunkčním domě na náměstí v Bystrém. Žáci zde mohou využívat speciální kompenzační nebo didaktické pomůcky.
V poličské škole žáci navštěvují ZŠ praktickou,
která je určena žákům s lehkým mentálním postižením, více vadami a autismem (v kombinaci s mentálním postižením). Pro ně jsou uzpůsobeny třídy,
ve kterých se může vzdělávat 6 až 14 žáků. Žáci se
středně těžkým mentálním postižením, těžkým
mentálním postižením, více vadami a autismem
navštěvují ZŠ speciální. Třídy se naplňují do počtu
4 – 6 žáků. Součástí školy je přípravný stupeň základní školy speciální. Do přípravného stupně jsou

Pozvánka
Speciální základní škola Bystré pořádá
v Divadelním klubu v Poličce

8. ročník
Benefičního koncertu
Vystoupí:
Plexis – Friends Crew
(Rapové uskupení žáků SZŠ Bystré)
Extinction - Rogers
Datum: 21. 10.
Začátek: 20.30 hod.
Vstupné: 100/150 Kč
Předprodej: IC Bystré, Trafika u Kubátů Polička
Výtěžek koncertu poslouží k nákupu
kompenzačních pomůcek a úhradě školy
v přírodě žáků SZŠ Bystré.
Tímto vás všechny upřímně zveme.
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vřazovány děti s více vadami a autismem od 5 let.
Nezbytná je pomoc pedagogických asistentů nebo
osobních asistentů. Součástí školy je školní družina,
která zajišťuje žákům obědy, odpolední volnočasové aktivity a přípravu na vyučování.
V prostorách školy je nově vybudována tělocvična, dílna pro chlapce a dívky, učebna pro žáky s více
vadami a počítačová učebna. Interaktivní tabule
a tablety určené pro výuku jsou samozřejmostí.
Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik enviromentální výchovy, metodik prevence rizikového chování a koordinátoři ŠVP. Škola se zapojuje
do různých aktivit, soutěží, projektů a využívá
kulturní a jiná zařízení v regionu. Součástí školy je
také Speciálně pedagogické centrum. Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení.
Poskytuje bezplatně speciálně pedagogickou, logopedickou a psychologickou péči a sociálně – právní
poradenství. Klienty centra jsou děti, žáci a studenti s nerovnoměrným vývojem, s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s tělesným
a kombinovaným postižením a s narušenou komunikační schopností.
Při SZŠ Bystré, odloučeném pracovišti Polička,
jsou v provozu 2 oddělení ŠD. Celkem v tomto roce
družinu navštěvuje 22 žáků.
Školní družina praktická pracuje podle vzdělávacího programu Ententýna, školní družina speciální
pracuje podle svého programu, který je přizpůsoben individuálním schopnostem dětí. Obě oddělení
spolu velmi úzce spolupracují, děti aktivně tráví
svůj volný čas společně. Během roku připravujeme
příležitostné akce podle zájmu dětí – např. kino,
plavání, bruslení, exkurze.
Mezi tradiční akce školy patří Benefiční koncert
a veřejná vánoční besídka. Výtěžek z Benefičního
koncertu je použit na nákup kompenzačních pomůcek pro žáky školy
Po rozsáhlé přednášce o činnosti si členové komise prohlédli učebny a pěkné zázemí školy.
Petr Šimon, ZKS

Poděkování
Srdečné poděkování za veškerou péči o paní
Rychlou MUDr. Olince Pávkové a personálu LDN.
Dcery Dana a Lída s rodinou

Vzpomínáme
Dnem 2. října 2016 pro
naši rodinu uplyne první těžký rok od tragického úmrtí
pana Jiřího Křenka, bylo mu
51 let.
Bendys, vždycky budeš
s námi a my s Tebou.
Maminka Milada
Křenková, sourozenci Dana,
Robert a Richard
Dne 4. října 2016 uplyne
již 25 let od úmrtí našeho
manžela a tatínka, pana
Josefa Štefla. Kdo jste ho
znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
Láska
smrtí
nekončí,
máme Tě ve svém srdci.
Manželka a děti
s rodinami
Dne 20. října uplyne 5 let,
co nás navždy opustila naše
drahá manželka, maminka
a babička, paní Jiřina Bidmonová.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel, syn a vnoučata
Dne 28. 10. uplyne již 10 let
od úmrtí paní Vlasty Řehové.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte ji tichou vzpomínku.
S láskou a vděčností vzpomíná
rodina.
Smrt prošla kolem,
život jde dál.
Zůstala jen vzpomínka a žal.
1. listopadu uplyne rok, co
odešel pan Jaroslav Suma.
Manželka Olga, syn
Jaroslav, rodiče Sumovi,
rodiče Kvapilovi, bratr
a sestra, švagrové s rodinou
a ostatní příbuzní

Poděkování
Dne 1. září nás navždy opustil náš drahý Bohumír Zrůst. Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří nám zaslanou kondolencí nebo laskavým slovem projevili svou účast.
Rodina Zrůstova
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Řádková inzerce
Provádím každoroční cyklickou kontrolu
komínů a jejich čištění dle nařízení vlády ČR.
Tel. 731 506 249, 464 620 162.
•
Nabízím rekonstrukce a opravy starých
komínů, čištění komínů, opravy žlabů, svodů, drobné zednické práce. Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Provádíme očištění starých střech tlakovou vodou a nátěr lakem nebo barvou. Zvýšení životnosti střech! Tel. 731 506 249,
464 620 162 po 19. hodině.
•
Opravy chladniček a mrazniček – Milan
Fajmon, tel. 603 782 573.
•
Prodám nebo vyměním rod. domek v Poličce za byt 3+1 (doplatek). Tel. 734 132 824.
•
Prodám garáž v Poličce u ČSAD. Tel.
603 598 313.
•
Prodám elektrickou sekačku na trávu
s košem. Cena: 1 000 Kč. Dále bojler 80 litru, zánovní. Cena: 1 500 Kč. V Poličce, tel: 604 356 220.
•
Přijímám objednávky na domácí vánoční
cukroví - při včasné objednávce sleva. Domácí
cukrárna Lubná, tel. 724 225 497.
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Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
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Volejbalové zprávy

Tenis

Nová sezóna byla zahájena dvěma turnaji, a to
starších žaček a kadetek, juniorek.
Děvčata v kategorii žaček nastoupila poprvé
k zápasu ve starší kategorii. Sedmička statečných
(ostatní si ještě užívaly prázdninové výlety) se jela
porvat do sousedních Svitav o co nejlepší umístění.
Na Memoriálu manželů Vymětalových startovalo
16 družstev. Naše skupina byla celkem hratelná,
ale dostávaly jsme se do hry velmi pomalu. S přibývajícími zápasy opadla nervozita a byly k vidění
i pěkné momenty. Rozhodující zápas se Žďárem
nad Sázavou jsme zvládly a vyhrály 2:0. Umístění
ve čtvrté čtyřce bylo naším maximem. Potěšující
byl výkon nahrávaček, které poprvé vbíhaly.
Kadetky odjížděly do Přerova na mega turnaj –
32 družstev. Los příliš nepřál. Na kurtech jsme se
potkaly s ex ligovým Olympem, Prostějovem a Bratislavou. Druhý den děvčata ve skupině přivítala
Junior Brno, Nový Jičín, Prostějov B a Střešovice,
Ostravu B a Vyškov. Celkem jsme získaly 6 bodů za
jednu výhru a tři prohrané tiebreaky. Konfrontace
s ligovými a ex ligovými družstvy dopadla dobře,
všechny hráčky vstoupily do hry. První ligový zápas odehrají děvčata 24. 9. v České Třebové. Doma
je uvidíme o týden později s Vysočinou.
Družstva přípravek, hnedle sedm v kategorii
dívek a chlapců, mají za sebou první kvalifikační
kolo. Děvčata v poličském mistrovství – 6 družstev. Chlapci při své premiéře zajížděli do Litomyšle. Dařilo se jim a ve své skupině skončili na třetím
místě.
I mladší žákyně zahájily svoji soutěž. A tým svoji kvalifikační skupinu vyhrál a čeká ho A skupina
společně s Českou Třebovou, Pardubicemi a Lanškrounem A. B tým poskočil do druhé skupiny
a změří síly s Chvaleticemi, Svitavami a Lanškrounem B.
Do krajské soutěže zasáhli i muži, kteří po dvou
kolech drží neporazitelnost, a to výhrami nad
Chocní a Slatiňany.

20. 8. turnaj mladších žákyň v České Třebové. Šárka Uhlířová opět zabodovala 3. místem ve
dvouhře a 1. místem ve čtyřhře.
20. 8. minitenisový turnaj v Poličce. Turnaj byl
rozdělen na chlapce a děvčata. Mezi děvčaty potvrdila roli favoritky Baruška Slavíková a obsadila
své premiérové 1. místo. Verunka Sršňová podala
také výborný výkon a po zásluze jí patří 2. místo.
Další naší bojovnici Anežce Zahradníčkové patří dělené 3. místo. Šárynka Dostálová obsadila
5. místo, Valerka Zobačová obsadila 6. místo, na
7. místě skončila Štěpánka Vodehnalová a Julinka
Kavanová obsadila konečné 8. místo.

Mezi chlapci jsme měli tři borce - Matěje Chadimu, který bral pohár za 3. místo, Marťu Baláše
7. místo a Marťu Chalupníka 8. místo.
20. 8. babytenisový turnaj v Poličce. Verča Uhlířová konečně postoupila na stupně vítězů, když
obsadila 2. místo. Žanda Navrátilová obsadila
6. místo a na svém prvním turnaji startovala Kristýnka Benčíková, která skončila na 7. místě.
Mezi chlapci získal pohár Samík Šafář za 3. místo a další náš bojovník Adam Novák obsadil 5. místo. Matěj Chadima si zkusil i tento turnaj s o dva
roky staršími chlapci. Na výhru sice nedosáhl, ale
nasbíral cenné zkušenosti.
27. 8. turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě.
Nějaké body pro příští rok do starší kategorie se
jela pokusit získat Kačka Kotvová. Pokus to byl
velice úspěšný. Ve dvouhře Kačka získala 2. místo
a ve čtyřhře dokonce 1. místo.
27. 8. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie B ve
Znojmě. Získat body ve čtyřhře se podařilo Simče
Válkové.
27. 8. se konal na našich dvorcích oblíbený turnaj AAA, který pořádá Alena Pazlarová a Lída
Teplá. Tohoto turnaje se zúčastnilo 10 vesměs smíšených dvojic. Konečné pořadí: 1. Alena Pazlarová
- Filip Švejda, 2. Alča Pazlarová – Honza Smejkal,
3. Ivona Dvořáková – Pepa Vápeník a Lída TepŽenám se vydařil nový turnaj Poličská stopka. lá – Roman Češka, 5. Fanda Svoboda – Pepa Báča,
Na místních kurtech první zářijovou sobotu bo- Lenka Jelínková – Ivoš Teplý, Dráža Báčová –
jovalo 8 týmů. Do finále se probojovaly hráčky
Láďa Haman a Petra Hamanová – Milan Veselý,
Žichlínku a Svitav. Finálový souboj se rozhodl až
9. Míra Koráb – Jirka Míchek, 10. Jitka Hanáčkov tiebreaku vítězstvím 2:1 pro Žichlínek. Bývalé
vá – Petr Jelínek.
poličské dorostenky obsadily 5. místo a ženy místo
29. 8. –1. 9. již tradičně poslední prázdninový
šesté.
týden proběhlo soustředění našich hráčů, kteří
startovali v soutěžích družstev. Toto soustředění
-har-

se uskutečnilo za finanční podpory města Poličky
a zúčastnilo se ho 26 dětí. Poslední den přišel mezi
naše naděje starosta města pan Jaroslav Martinů
a předal dětem pamětní poháry.

3. 9. turnaj vyšší kategorie B starších žákyň
v Chrudimi. Turnaje se zúčastnila Kačka Kotvová
a zaznamenala jednu výhru ve dvouhře.
3. 9. dorostenecký turnaj v Poličce. Jednu výhru
ve dvouhře získali Zdenda Jílek a Dan Fučík. Jen
kousek od výhry byl také Filip Lopour.
4. 9. minitenisový turnaj ve Vysokém Mýtě. Baruška Slavíková obsadila 3. místo a Valerka Zobačová 8. místo.
17. 9. turnaj starších žákyň v Ústí nad Orlicí.
Kačka Kotvová se už naplno začala soustředit na
kategorii, do které přestoupí a snaží se na poslední
chvíli zajistit co nejvíce bodů. I na tomto turnaji
se jí poměrně dařilo, když vyhrála jeden zápas ve
dvouhře a ve čtyřhře získala 3. místo.
17. 9. turnaj mladších žákyň vyšší kategorie
B v Českých Budějovicích. Na turnaji startovala
Simča Válková. Tentokrát bohužel bez úspěchu,
ale nevadí.
17. 9. turnaj mladšího žactva v Poličce. Poslední
žákovské akce v letošní sezoně na našich dvorcích
se zúčastnilo 19 chlapců a 19 dívek. Mezi chlapci
bojoval z našich pouze Důša Zahradníček a ve
čtyřhře se mu podařilo získat nečekané 2. místo.
Mezi děvčaty získala jednu výhru ve dvouhře Šárka Uhlířová a ve čtyřhře zabodovala stejně jako
Důša 2. místem. Na turnaji startovaly také Kája
Vendolská a Lucka Kotvová. Těm se ovšem bodová
sbírka rozšířit nepodařila.
-zj-

Volné prostory v sokolovně k pronájmu
Nabízíme k pronájmu volné prostory suterénu
sokolovny na ulici Tyršova 60, Polička, v sousedství
Penny marketu.
Prostory do léta sloužily k provozování masáží a jsou takto využitelné i nadále. Prostory jsou
vhodné také např. pro zajišťování administrativních, IT a jiných služeb:
Pronajímaná jednotka obsahuje:
• místnost (čekárna) o velikosti 15 m2
(4,2 x 3,6 m)
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• místnost o velikosti 20,5 m2 (5 x 4,1 m)
• WC pánské a WC dámské,
• koupelnu cca 7 m2 s 2 umyvadly a 2 sprchami
Garantujeme cenově výhodné nájemné ve výši
1.500 Kč/měsíc + náklady na služby (plyn, energie,
voda).
Kontakt a prohlídka prostor:
Fr. Harašta, tel.: 605 713 522

SKATEXIT
Ano, je to tak. Vystoupení evropských, ale i zámořských jezdců ve sk8slalomu, které proběhlo
26.-28. srpna, je již za námi. Závody nesly název European Skate’n’roll Polička 2016. Dva dny se odehrávaly na komunikaci směrem k Širokému Dolu a jeden den jako tradičně na nábřeží Svobody v Poličce.
Bezmála devadesát závodníků se utkalo každý den
v jednom závodě. Ale vezměme to od začátku, protože závody nebyly všechno.
V neděli 21. srpna se začínají po Poličce objevovat
postavy s prknem a čtyřmi kolečky pod nohama.
Proč vlastně skoro týden před závody? To je jednoduché. Pro závodníky a naši poličskou sk8ovou omladinu je už v pondělí v areálu Vysočina Arény, kousek
od malebného Nového Města na Moravě, připraven
Skate’n’Chill World CAMP 2016 pro všechny ty, kteří
si chtějí zatrénovat. V krásném místě, kde mají letní
trénink i čeští biatlonisté, máme vyhrazeno místo na
tři dny od 22. do 24. 8. , kde můžeme bez problémů
trénovat. Ostřílení jezdci a profíci předávají celé tři
dny své dlouholeté zkušenosti právě mladší generaci. Intenzivní tréninky všichni závodníci kvitují jako
skvělou přípravu na nadcházející závody. Následně
každý večer odpočívají v kempu, kde se posilují iontovým nápojem v podobě poličské jedenáctky a müsli tyčinkami, které je ale nutné na koncích trochu
naříznout, aby se daly dobře opéct na ohni.
Čtvrtek 25. 8. je pro závodníky odpočinkový den,
ale pro organizační tým již v sedm ráno začíná čtyřdenní maraton. Přípravy u Širokého Dolu jedou na
plné obrátky a všichni, kdo věnovali svůj čtvrtek ve
prospěch sk8u, sedí v podvečer na louce u závodiště.
Stmívá se a všichni míříme k domovu s pocitem, že
vše je na páteční závodní ráno připraveno.
Svítá a rána už dávají jasně najevo, že léto odchází
do ústraní. Začíná první den evropského sk8ového
klání a i když jsou rána chladná, už teď víme, že
s počasím problémy nebudou. Pátek je vyhrazen
Giant slalomu, který už při přípravě trati měří přes
450 m čisté závodní dráhy. První závodníci se začínají trousit a vše může vypuknout naplno. První kategorií jsou jako vždy děti. Na desátém místě skončil
se svojí závodní premiérou Martin Fajt, devátá pak
Mařenka Maděrová, osmá Anička Šafránková, sedmý Tomáš Mach, šestý Honza Vázler, třetí Lukáš
Martinů a první Karolína Machová. Další kategorií,
kde máme poličského jezdce, je dorost. Zde dosáhl
ve velké konkurenci Petr Martinů na čtvrtou pozici. Za ženy pak dojela Renata Škrabalová na pátém
místě. Zbývají pouze kategorie mužů a to veteráni,
amatéři a profesionálové. Za veterány na patnáctém
místě skončil Ivo Škrabal a na devátém místě pak
Petr Klein. V této kategorii bylo nejvíce jezdců a to
pětadvacet. Další kategorií jsou amatéři, kde Vítek
Hromádko dosáhl na jedenáctou pozici. Poslední
a také nejvyšší kategorií jsou pak profesionálové. Do
první desítky se dostal devátý Zdeněk Mach, osmý
Jakub Knettig a páté místo vybojoval Petr Matouš. Ti
nejrychlejší závodníci změřili svoji rychlost při sjezdu na 63 km/h. Páteční závod byl u konce, a protože
vše proběhlo bez problémů, všichni už se těšili na večerní párty. Živá hudba a skvělá atmosféra nejen při
vyhlášení nejlepších jezdců giant slalomu protáhla
celou akci do nočních hodin. Nikdo však nepochyboval, že se všichni sejdeme ráno opět na kopci.
Na pořadu dne je Hybrid slalom. Sobota se bude
nést v duchu duálních slalomů a nakonec i samotných vyřazovacích bojů (tzv. head-to-head). Je vidět,
že již není všední den a že začíná přibývat i diváků.
Jako vždy se na start připravují ti nejmenší. Děti už
první den neměly z kopce žádný strach na rozdíl od
některých dospělých. Jedenáctý tedy dojíždí Martin Fajt, desátá Mařenka Maděrová, devátá Anička
Šafránková, osmý Tomáš Mach, pátý Honza Vázler,
čtvrtý Lukáš Martinů a na prvním místě všeho
schopná Karolína Machová. V dorostu pak Petr Martinů obsadil skvělé třetí místo. Renatě Škrabalové za
ženy patří šestá pozice. Veteráni Ivo Škrabal a Petr
Klein se umístili na devatenáctém a šestnáctém místě. Vítek Hromádko uzavřel první desítku nejlepších
v kategorii amatérů. V profesionálech dojel na desá-

tém místě Zdeněk Mach, osmý Stanislav Nožka, sedmý Petr Matouš a na nejlepším místě z poličských
závodníků v sobotním klání skončil pátý Jaroslav
Knettig. Sice sobotní závody provázelo několik pádů,
ale naštěstí to skončilo jen odřeninami a to v součtu
všech závodníků asi jeden metr čtvereční. Diváci se
dobře bavili a závodníci si odnášeli skvělý zážitek,
ale i respekt ke kopci u Širokého Dolu. Večer všechny
čekala opět zábava v podání živé hudby a vyhlášení těch nejlepších závodníků v hybrid slalomu. Do
nočních hodin probíhal intenzivní trénink u stánků
s občerstvením.
Ráno už čekalo na závodníky, pro dopravu uzavřené, nábřeží Svobody. Neděle s předpovědí počasí
dávala tušit, že se všichni pěkně zapotíme. Na pořadu dne byl tight slalom. Prvními na startu byly samozřejmě děti, které také byly viditelně ze všech závodníků nejvíce fit. Martin Fajt na jedenáctém místě
završil svoje první závody ve sk8 slalomu a rovnou
na evropské úrovni. První desítku pak uzavírala
Mařenka Maděrová, devátá byla Anička Šafránková,
osmý Tomáš Mach, pátý Lukáš Martinů, třetí Honza
Vázler a na druhém místě Karolína Machová. Karolína se tedy stala v součtu bodů za všechny tři dny
evropskou šampiónkou. Přidala tak další velký titul
ke svému vítězství na mistrovsví světa v Lotyšsku.
Čtvrté místo kategorie dorostu vybojoval Petr Marti-

nů a celkově skončil také na čtvrté pozici. V kategorii
žen měla Renata Škrabalová sice velkou konkurenci,
ale i tak jí po nedělním závodu patřila pátá pozice
a to i v celkovém hodnocení za všechny tři dny. Ve
veteránech slalomu tight se dostal do první desítky
Ivo Škrabal a to na devátém místě a hned před ním
skončil Petr Klein na místě osmém. Naši „dědové“
se tak celkově za tři dny umístili velmi dobře. Ivoš
Škrabal na dvanáctém místě a Petr Klein na místě
sedmém. Vítek Hromádko v nedělních bojích dosáhl na deváté místo a celkově tak v kategorii amatérů
uzavřel první desítku. Zdeněk Mach uzavřel první
desítku v nejvyšší kategorii a to kategorii profesionálů. Před něho se vloudil už jen Standa Nožka na devátém místě a s nejlepším výkonem v tight slalomu
byl osmý Petr Matouš. Celkově tak skončil Zdeněk
Mach na jedenáctém místě, desátý Standa Nožka
a šestý Petr Matouš. Finálová jízda byla v podání
francouzského a lotyšského závodníka. Podívaná
to byla skvělá, protože rozhodovaly opravdu setiny,
ale nakonec vítězně vyšel lépe francouzský závodník Christopher Dupont, který svým výkonem mile
překvapil. Celkovým vítězem kategorie profesionálů
za tři dny soupeření se stal Janis Kuzmins. Neděle
byla u konce, a i když nábřeží bylo při závodech tak
trochu v rozpracovaném stavu, dostavilo se hodně
diváků. Zbývalo již pouze vyhlásit ty nejlepší z nejlepších, rozdat ceny, diplomy a pořádně si zakřepčit
u společné fotky. A tím byl evropský skatexit dovršen.
Je nutné poděkovat všem sponzorům v čele s městem Polička a Pardubickému kraji. Velké díky všem
z organizačního týmu, kteří svůj volný čas věnují na
podporu tohoto sportu. Díky i matce přírodě, která
na nás pamatovala a nadělila tři naprosto nádherné
slunečné dny. Blahopřejeme všem závodníkům ke
skvělým výkonům a těšíme se společně se všemi diváky a příznivci tohoto sportu na další sk8 slalomové
závody v Poličce.
Text Petr Matouš, foto Aleš Doležal
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Kometa úspěšná
na MS
Celkem šest hráčů poličské Komety se nominovalo na mistrovství světa juniorů v hokejbale, které se
konalo 6.–12. 7. v anglickém Sheffieldu. O nominaci
se v rámci přípravných kempů ucházelo celkem osm
poličských hráčů. Velkým úspěchem ale byla konečná účast šesti vybraných.
V reprezentační družině do 16 let nastupoval poličský Ondřej Tobiáš, pro kterého byla účast na MS
premiérou, ale i tak patřil v týmu k důležitým hráčům. Reprezentace do 16 let obsadila nepopulární,
ale pěkné čtvrté místo.

Nejširší zastoupení „komeťáků“ měla reprezentace do 18 let: Jaroslav Holec, Dominik Mikulčák
a Matěj Štefka. ČR v této kategorii získala bronzové
medaile, což bylo pro kluky do jisté míry zklamání,
a to zejména s ohledem na průběh šampionátu, kdy
tým prohrál pouze jediné utkání s Kanadou. Tato
porážka znamenala vyřazení z bojů o zlatou medaili. Malou útěchou jim pak mohla být individuální
ocenění. Nejlepším hráčem utkání v základní části
s USA byl vyhlášen D. Mikulčák, který svými výkony na šampionátu patřil k výrazným oporám týmu
a zároveň mezi pět nejproduktivnějších hráčů této
kategorie. V utkání o 3. místo s USA patřilo ocenění
pro nejlepšího hráče M. Štefkovi, který byl při závěrečném ceremoniálu MS vyhlášen nejlepším útočníkem kategorie U18. Součtem kanadských bodů se
stal nejproduktivnějším hráčem MS.
V reprezentaci do 20 let nás výborně reprezentoval Lukáš Anýž, který za národní tým nastupoval na
pozici obránce a patřil k nejlepším „bekům“ tohoto
výběru. Další významnou oporou U20 byl zkušený
forvard David Hejtmánek, který svoji hrou i výkony
pomohl týmu k důležitým vítězstvím. D. Hejtmánek je talentovaný hokejbalista, který nastupuje
v utkáních nejen v reprezentačních výběrech, ale
také společně s L. Anýžem v extralize OEZ Letohrad
v A mužstvu, za starší dorost i A mužstvo domácí
Komety. U20 získala na MS bronzové medaile.
Všem hráčům za vzornou reprezentaci klubu,
města i ČR děkujeme. Více o průběhu MS na oficiálních stránkách www.hokejbal.cz, záznamy utkání
na www.youtube.com.
Velkou gratulaci a poděkování za reprezentaci
města Poličky vyjádřil hráčům při oficiálním setkání i starosta města Jaroslav Martinů společně
s místostarostkou Marií Kučerovou. Na společné
fotografii chybí Ondřej Tobiáš a Matěj Štefka, kteří,
jak jinak, než z důvodů sportovních, a to klubové
povinnosti v Dynamu Pardubice, nemohli na setkání s vedením města dorazit. O poličských hráčích
určitě ještě uslyšíme, přejeme mnoho úspěchů!
Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města
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Turisté zvou

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

Informace:
• Jitka Kmošková: 737 867 342
bazen@tespolicka.cz, 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631,
plbazen@tespolicka.cz

14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-17.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-17.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 14.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-7.30, 17.30-19.00 kondiční
plavání, 19.00-20.00 aquafitness
6.00-7.30, 14.00-17.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00
6.00-7.30, 12.00-16.00, 17.00-18.00
aquagravidibic, 18.00-20.00
6.00-20.00
6.00-20.00
14.00-20.00
14.00-20.00
zavřeno
6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00

Využijte nabídek vaší pojišťovny pro nákup
permanentek. Přijímáme poukázky Sodexo (dle
platného ceníku www.tespolicka.cz). Přijímáme
rodinné pasy (sleva 5%).
Provoz sauny zahájen
Muži:
středa a pátek 16-20 hod.
Ženy:
čtvrtek 16-20 hod.,
sobota 14.30-16.55 hod.
Společná sauna: sobota 17-20 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní doby! Děkujeme.
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá: 10.00-12.00 a 14.00-20.00 hod.
út, čt:
14.00-20.00 hod.
so:
17.00-19.00 hod.
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vracely i s kladkami od zámku
a dodržovaly zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.

Upozornění: teplota vody v poličském bazénu je
každý provozní den 28 °C.
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny:
upozorňujeme vás na dodržování provozní doby
plaveckého bazénu včetně sprchování a to nejdéle do 20.00 hod.! Z tohoto důvodu vás žádáme,
abyste si svoji činnost naplánovali a ukončili tak,
že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve
20.00 hod.! Po zavírací době není možné, abyste
se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra
a sauny.
Zájemci o kurz pro dospělé volejte na tel.
č. 731 020 030, počet omezen.
Aktuální změny o provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na www
stránkách: město Polička, T.E.S., s. r. o.

Ubytování „Balaton“
Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro oslavy. Chata má tři ložnice, celkem
8 lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení,
společenskou místnost s krbem. Venkovní ohniště
je vhodné pro opékání. Využít lze gril a chlazení.
Ceník a foto najdete na webových stránkách www.
tespolicka.cz a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel. 737 867 342, 461 725 631.

Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
středa
17.30-19.00 hod.
sobota
14.00-15.30 hod.
neděle
14.00-15.30 hod.
svátky/prázdniny 14.00-15.30 hod.
V neobsazených hodinách ZS nabízí veřejné
bruslení s hokejkou. Termíny budou vyvěšeny
na zimním stadionu a na stránkách T.E.S., s.r.o.
www.tespolicka.cz.
Týdenní rozpis ledové plochy je uveřejněn na
webových stránkách T.E.S., s.r.o. a ve vývěsce
zimního stadionu.
Na veřejné bruslení zapůjčujeme brusle.
Kontakt:
Grubhoffer
Miloš
605 246 743,
461 725 427, zimnistadion@tespolicka.cz.

Starší přípravka
odstartovala
V sobotu 11. 9. jsme za krásného počasí odehráli
první kolo soutěže, ve kterém jsme měli výhodu
domácího prostředí. Na náš stadion v Poličce
zavítali tři soupeři. Jedním byli borci z Dolního
Újezdu, se kterými jsme se setkávali již v loňské
sezoně. Další dva soupeři, Pardubičky a Slatiňany,
pro nás však byli velkou neznámou. Kluci a dívky
se ovšem ničeho nezalekli, dokázali využít domácího prostředí, kde jim kromě jejich odhodlání
dalším hnacím motorem byli neúnavně skandující fanoušci, a po dobrých výkonech ovládli celý
turnaj.
SK Polička – Slatiňany 6:0 – branky: Olšán 3,
Kučera, Jelínek, Jílek
SK Polička – Pardubičky 7:2 – branky: Kučera,
Jelínek 2, Olšán 3, Šícha
SK Polička – D. Újezd 5:2 – branky: Jelínek 4,
Jílek.
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Vraspír,
Otcovská, Olšán, Jílek, Jelínek, Šícha, Kučera,
Kryštof, Dvořák.
Trenéři: Lajžner, Král

Sobota 1. října – Slováckými
vinohrady. V letošním roce pojedeme autobusem do Dolních
Bojanovic a odtud přes Starý Poddvorov do cíle v Nechorách. Trasa
asi 13 km. Na výlet zve Jiří Andrle
a Zdena Mihulková.
Středa 5. října – Hřeben Žďárských vrchů. Odjezd autobusem 10.40 hod. do Sněžného. Trasa přes
Blatiny, Malínskou a Lisovskou skálu na Devět skal.
Asi 12 km. Návrat z Křižánek v 17.02 hod. Vycházku
vede Josef Brokl.
Středa 12. října – Na Horní les. Odjezd linkovým
autobusem v 11.25 hod. se zastávkou Polička, most
do Bystrého. Zde přesedneme na autobus do Nyklovic. Odtud po modré značce k rozhledně na Horní les.
Po červené značce přes Rovečné a Velké Trestné do
Olešnice. Linkovým autobusem do Poličky. Trasa:
12 km. Na vycházku zve Jiří Andrle.
Sobota 15. října – Pivnice. 46. ročník oblíbené vycházky do Pivnické rokle u Zderaze. Odjezd objednaným autobusem v 8.30 hod. od nádraží ČD v Poličce
do Budislavi. Z Budislavi přes Toulovcovy Maštale
a Polanku do Pivnické rokle. Odtud půjdeme přes
Hněvětice a Rychumburk do Předhradí. Návrat do
Poličky veřejnou dopravou. Trasa 17 km. Na vycházku zve Vladimír Uhlíř.
Středa 26. října – Přes Kutiny. Odjezd linkovým
autobusem v 10.35 hod. na zast. Březiny roz. Krásné.
Odtud do Krásného a po cykloznačení na Spělkov
a přes Kutiny, Borovnici a Kateřinky do Korouhve. Návrat do Poličky linkovým autobusem. Trasa
12 km. Vycházku vede: Jiří Andrle.
Pátek 28. října – Spadaným listím. Odjezd autobusem v 8.35 hod. do Telecí dolní. Trasa Spělkovským údolím, Maděra, Telecí Lukásova lípa, Lucký
vrch a do Borové 13 km nebo do Poličky 17 km. Vycházku vede Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.

Fotbalový turnaj
starších přípravek
ve Skutči
V sobotu 17. 9. jsme zajížděli na další turnaj přípravek do Skutče. Tentokrát se proti nám postupně postavili borci z Třemošnice, Libchav a domácí.
V prvním zápase proti Třemošnici, kdy nám soupeř
dával více prostoru, předváděli kluci a dívky z Poličky krásný kombinační fotbal. Ve druhém utkání
nás na začátku zaskočil důraz soupeře. Brzy jsme
se však dokázali přizpůsobit a po spoustě neproměněných šancí na obou stranách dokázali zvítězit.
I v posledním zápase proti domácím byl k vidění
pěkný fotbal, ve kterém však naši borci byli o trochu
lepší a dokázali ho dotáhnout do vítězného konce.
Výsledky:
SK Polička – Třemošnice 8:3 – branky: Pavlíková 2, Jelínek 3, Jílek 2, Olšán
SK Polička – Libchavy 2:1 – branky: Jelínek,
Dvořák
SK Polička – Skuteč 5:2 – branky: Olšán, Kučera,
Šícha 2, Pavlíková.
Sestava: Chalupník, Král, Pavlíková, Vraspír,
Otcovská, Olšán, Jílek, Jelínek, Kučera, Dvořák,
Šícha.
Trenéři: Král, Lajžner.
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