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Ohlédnutí za volbami do sněmovny
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi malé ohlédnutí za volbami do PSP ČR,
které se uskutečnily 20. a 21. října 2017.
Mým cílem není opakování všem známých volebních výsledků jednotlivých stran a hnutí. Nemám ani ambice hodnotit a posuzovat jednotlivé
programy kandidujících subjektů. Chci pouze
upozornit a dát k zamyšlení, Vám všem čtenářům,
hlavní aspekt současné společenskopolitické situace v naší zemi, která je nakonec i dílčím odrazem
situace v celé Evropě.
Letošní rok byl pro další vývoj Evropy zcela zásadní. Parlamentní volby se uskutečnily v celé řadě
důležitých států, v Holandsku, Francii, Německu,
Rakousku a též v naší České republice. Společným fenoménem výsledků všech těchto voleb je
významné až zásadní přeskupení politických sil
v jednotlivých národních parlamentech těchto
zemí. Na jedné straně vidíme velké oslabení tradičních politických stran a na straně druhé velký
nástup nových politických subjektů a hnutí. Není
divu, že tyto velké politické změny jsou neustálým
tématem politických komentátorů a politologů,
kteří se snaží vysvětlit a zdůvodnit jejich podstatu.
Dovolte mi i můj pohled.
Vážení občané, milí čtenáři, myslím, že velkou
a odvěkou pravdou filozofů je poznání, že jedinou
stálou věcí na světě je změna. Není a nemůže být
nejmenších pochyb, že vše, včetně lidské povahy, se neustále vyvíjí a mění, a to se všemi klady
a zápory, které utvářejí kvalitu a úroveň lidského
společenství.
Osobně jsem přesvědčený, že každá změna má
vždy svůj racionální důvod. Klíčové státy západního světa v čele s USA mnohdy zbytečně a zcela
neuváženě rozvrátily stabilitu suverénních států,
především v oblasti severní Afriky – v Iráku, Libyi
a Sýrii apod., odkud se následně zvedla velká migrační vlna lidí, kteří začali ve statisících zaplavovat
evropské státy na západ od nás. To samozřejmě
znepokojuje obyvatele těchto zemí. Je přirozené,
že na tuto situaci zareagovala a úspěšně z ní těží
především nově vzniklá politická hnutí, která velmi rychle získávají na oblibě, což dokazují volební
výsledky v mnoha zemích. I my u nás v České republice vidíme dopady tohoto vývoje.
Souběžně s dalšími tématy současné doby, především v oblasti životních jistot, jsme svědky výrazných změn, kdy se velká část voličů odvrací

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám i Vašim blízkým příjemné
a klidné prožití vánočních svátků.
V novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí,
spokojenosti a splněných přání.
Jaroslav Martinů, starosta
Bc. Antonín Kadlec, místostarosta

od tradičních politických stran a vzhlíží k novým
politickým spasitelům v nově vzniklých stranách
a hnutích. Společným jmenovatelem je ztráta důvěry v klasický politický systém střídání levice
s pravicí, který se zdá být čím dál tím více přežitý.
Většina Evropy prožívá v současné době velmi
dobré konjukturální časy. Hospodářský výkon je
po mnoha letech těžkých časů na vrcholu svých
možností. Rostou mzdy, včetně důchodů, což je
přirozeně hlavním cílem fungující ekonomiky.
Souběžně s tímto pozitivním ekonomickým vývojem se na poli politickém rychle prosazují miliardáři. Vidíme to na Ukrajině, v USA, ale i v České
republice. Zdá se, že lidé uvažují velmi zjednodušeně – bohatí lidé jsou schopní a nepotřebují krást.
Pouze čas prokáže oprávněnost a přínos tohoto
uvažování. Vývoj na Ukrajině, ale i ve zcela protichůdných USA nenasvědčuje, že to přináší užitek
většině.
Dovolím si v této souvislosti napsat, že nejsem
zastáncem a nemám důvěru ve vládu miliardářů.
Myslím, že současný vývoj, kdy pouhé 1 % nejbohatších lidí vlastní drtivou většinu bohatství západního světa, je velmi znepokojující a je nejvyšší
čas hledat možnosti, jak tomu čelit.
Zároveň odsuzuji nepřiměřenou represi vůči
drobným živnostníkům a podnikatelům, včetně
různých zákazů a omezení, pod záminkou řádného placení daní. Na velké miliardářské skupiny
boháčů se přitom zapomíná. V této situaci chci
odkázat na studii Světové banky, ze které prokazatelně vychází šokující zjištění, že na celkovém
objemu nepřiznaných daní se tito malí a drobní
živnostníci podílejí pouhými 7–8 %. Zbytek připadne na velké hráče, kteří za pomoci daňových
rájů, optimalizace daňových základů a mnoha dalších faktorů okrádají rozpočty jednotlivých států.
Máme velkou povinnost vůči generaci našich
dětí a vnuků, nedopustit situaci, kdy bude vše rozebráno a drženo několika málo obrovsky bohatými lidmi a skupinami a my všichni ostatní budeme
pouhými malými šroubky v jejich soukolích.
Jsem starší a založením staromódní člověk, který stále věří v užitečnost standardních politických
stran. Na straně druhé ale považuji za přirozené,
že část nastupující mladé generace, která je velmi
silně vystavena mnoha reálným problémům dnešní doby, hledá alternativní možnosti pochopení
a uplatnění v nově vzniklých politických subjektech.
Za velmi důležité považuji nezasívat neklid
a nestrašit lidi mnohdy smyšlenými záminkami.
Zásadním společným pilířem naší politiky musí
být trvalá a poctivá snaha o posílení vyspělosti
politické kultury, které se nám tak moc nedostává.
Nesnažme se být soudci naší historie – každá
doba měla své specifické a neopakovatelné podmínky, které formovaly a utvářely dobové uvažování. Minulost nesuďme, ale poučme se z ní. Kaž
dý ze své pozice podporujme posílení poctivosti,
slušnosti a hospodárnosti. Jen tak máme šanci na
spokojený život v naší zemi a naději, že i naše děti
a vnuci budou v našem díle spokojeně a úspěšně
pokračovat.
Jaroslav Martinů,
starosta města
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Oprava Heydukovy
a Starohradské
Asfaltového povrchu se do konce tohoto roku
dočká komunikace vedoucí pod centrálním hřbitovem a k ní přiléhající ulice Heydukova. Rekonstrukci provádí na základě výběrového řízení firma SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s., náklady
jsou ve výši 1,4 mil. korun.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Rekonstrukce
Ladovy ulice
Aktuálně probíhají rozsáhlé stavební práce
na rekonstrukci chodníků po obou stranách ulice Ladova. Opravu realizuje firma PP-Group.
cz, s. r. o. Proseč. Nové chodníky z betonové zámkové dlažby začnou sloužit obyvatelům ulice na
konci tohoto roku. Zároveň zde probíhá výměna
elektrických kabelů realizovaná firmou ČEZ. Ulice
Nerudova se potřebné opravy chodníků dočká na
jaře příštího roku. Celkové náklady v obou zmíněných ulicích představují částku 3 mil. Kč.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
16. prosince
www.policka.org/jitrenka
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Šibeniční vrch má
nový dřevěný kříž

Koncepce dostupného bydlení

Již velmi špatný stav dřeva stávajícího kříže
byl důvodem ke zhotovení kříže nového. V dolní
části v místě fixace bylo dřevo napadené hnilobou
a v brzké době hrozilo zřícení kříže. Dle nalezeného data byl původní kříž postaven v roce 1971 a byl
vyroben z modřínové kulatiny.
Nový kříž je vyroben z kulatiny jedlové, jedle je
obecně trvanlivé dřevo odolávající klimatickým

Město Polička během prázdnin uzavřelo s Agenturou pro sociální začleňování, kterou zřizuje Úřad
vlády České republiky, Memorandum o spolupráci
a stává se tak prvním městem Pardubického kraje,
které je k této spolupráci připraveno.
Výstupem vzájemné roční spolupráce bude Koncepce dostupného bydlení města Poličky, která zapracuje potřeby všech sociálních skupin v Poličce
a okolí v oblasti bydlení včetně potřeb startovacích bytů, chráněného či podporovaného bydlení
či možnosti ubytování osob bez domova a bez přístřeší.
Zatím poslední setkání pracovního týmu se konalo v budově Městského úřadu v Poličce v úterý
24. 10. 2017 za přítomnosti zástupců místních organizací a institucí, které se na projektu podílejí
a týmu Agentury pro sociální začleňování. Všichni
měli možnost seznámit se se speciálně vytvořenou
podkladovou analýzou a vyjádřit své názory a komentáře.
V pracovním týmu jsou jak zástupci vedení města, tak zástupci z bytové a sociální komise města
Poličky, zástupci poskytovatelů sociálních a návazných služeb – Oblastní charita Polička, Dětský
domov Polička, Domov na zámku Bystré, Dům

s pečovatelskou službou Polička, Dům na půl cesty
Květná zahrada Květná, zástupci MPSV či zástupci svazku obcí.
Všichni zúčastnění se shodují, že otázka možnosti dostupného bydlení pro jakoukoliv cílovou
skupinu obyvatel Poličky je naprosto zásadní pro
kvalitní a trvale udržitelný způsob života ve městě.
Setkání pracovního týmu budou pokračovat.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Na hrad Svojanov i v prosinci

vlivům. Nově byla provedena i pevná fixace kříže
do ocelové patky a pevné ukotvení do betonového
lože. Trnový věnec je z původního kříže.
„Kříž nám vyrobil náš dlouholetý kamarád pracující v našich lesích, soukromník v těžbě dřeva
p. Marek Schauer. Výroba byla kompletně ruční,
hrubé přiřezání kulatiny motorovou pilou, následně hoblování, broušení a kosení hran,“ komentuje zhotovení kříže Ing. Radek Krejčí, vedoucí odboru lesního hospodářství města Polička.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Zatímco většina památek se už uložila k zimnímu spánku, na Svojanově návštěvnická sezona
ještě zdaleka nekončí. Navíc správa hradu pro
milovníky historie, kteří si rádi prohlédnout pamětihodnosti i v chladnějších měsících, připravila
další lákavou nabídku.
„Až do konce sezony máme akci, kdy si návštěvníci za cenu jednoho okruhu mohou prohlédnout
celý hrad, tedy obě prohlídkové trasy. Tuto akci
považujeme za dárek našim návštěvníkům za

Svoz odpadu
o svátcích
Informace o svozu odpadu a provozní době našich zařízení o svátcích. Svoz odpadu proběhne
beze změn. Provozní doba o svátcích:
Sběrný dvůr Polička
So
23. 12.
Po
25. 12.
Út
26. 12.
St
27. 12.
Čt
28. 12.
Pá
29. 12.
So
30. 12.
Po
1. 1. 2018

8.00-12.00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno
8.00-12.00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno

Překladiště Polička
Po
25. 12.
Út
26. 12.
St
27. 12.
Čt
28. 12.
Pá
29. 12.
So
30. 12.
Po
1. 1. 2018

Zavřeno
Zavřeno
6.00-14.00
6.00-14.00
Zavřeno
Zavřeno
Zavřeno

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 11 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.

Informace je možné také najít na www.likosvitavy.cz.
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jejich přízeň,“ uvádí kastelán. Kromě prohlídek
romantických interiérů a středověkého sklepení si
výletníci také rádi projdou venkovní areál, který
čítá trasu dlouhou zhruba kilometr.
„Na první tři prosincové víkendy máme připravené adventní prohlídky se sváteční výzdobou
hradu, vyprávěním o zvycích a dalším doprovodným programem,“ dodává Miloš Dempír. Mikuláš s anděly a čerty se na hrad dostaví 2. prosince. Tradiční nadílka začne v 16 hodin. Na sobotu
16. prosince je naplánovaný adventní koncert. Letos pozvání přijal komorní sbor Rakos z Radiměře. V repertoáru má renesanční a barokní hudbu
českých i zahraničních autorů, dále spirituály,
kánony, ale i lidové a populární písně. Přijeďte
se svátečně naladit. Hudba se hradem ponese od
14. hodiny.
Letošní návštěvnost Svojanova opět zlomí
rekord. K poslednímu říjnu, kdy většina hradů
a zámků sezonu uzavřela, navštívilo oblíbenou památku 54 554 výletníků.
Do 17. prosince, kdy se brány Svojanova pro veřejnost na čas uzavřou, má hrad otevřeno o víkendech, vždy od 10 do 17 hodin.
Květa Korbářová, PR Hrad Svojanov

V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.
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Nepříliš dobrý den
V pátek 10. 11. zhruba v 14.30 h jsem se na jízdním
kole vracel z práce. Cestou po cyklostezce v místě křižovatky u mlýna Hrubý, kde jezdím opravdu
často, jsem najel na překážku a stalo se to, co jsem
už několikrát předpokládal. Trefil jsem sklopenou
zábranu, kterých je na cyklostezce dost na to, aby si
jich cyklista, který se vyhýbá třeba běžcům, chodcům, bruslařům apod., nemusel všimnout. Tato past
na cyklisty, a nejen na ně, která by měla zabraňovat,
ale přesto nijak nezabraňuje vjezdu motorovým vozidlům, naštěstí sklopená, neplní jinou funkci, než
že je nebezpečnou překážkou. Chirurgickou ambulanci jsem nenavštívil, i když roztržený prst, naražená dlaň, obražené žebro a krásně vybarvená odřenina kolena, slušně modrající, by za to určitě stála.
Chtěl bych tímto poukázat na nepříliš šťastnou instalaci těchto zábran a domnívám se, že nejsem sám,
kdo zažil let přes řídítka kvůli takovým vynálezům.
Milan Mužík
Vážený pane Mužíku,
velice dobře vím, o čem píšete, a mám pro Vaše
rozhořčení pochopení. Osobně se snažím, a to již od
okamžiku zabudování sloupků, o jejich odstranění,

dle mého názoru nevhodně řešených zábran, a nalezení jiného přijatelného řešení. Podle mého mínění
jsou sloupky, které mají v první řadě zabránit vjezdu
aut, čtyřkolek a dalších motorových vozidel na cyklostezky, nešťastným řešením. Bohužel jsme v této
záležitosti vázáni přísnými normami, ze kterých vychází i stanoviska příslušných orgánů státní správy
a zejména PČR.
I přesto slibuji, že i nadále budu apelovat na příslušné orgány, abychom společně zvolili vhodnější
řešení na každém jednotlivém místě, kde se momentálně zábrany nacházejí, a to tak, abychom maximálně zajistili bezpečné užívání cyklostezek, zejména v místech, kde protínají nebo přímo navazují
na pozemní komunikace. V době, kdy sepisuji tuto
odpověď, mám přislíbeno další jednání s příslušnými orgány na místě samém.
Vážený pane Mužíku, velmi mě mrzí Vaše nepříjemná událost a věřím ve Vaše brzké uzdravení.
Přejme si, aby zdravý rozum zvítězil a bylo nalezeno jiné bezpečné řešení.
S pozdravem
Jaroslav Martinů,
starosta města

Chodník na ulici
Rumunské
Vážený pane zastupiteli městského zastupitelství v Poličce, Mgr. Jane Jukle.
Obracím se na Vás se žádostí o pomoc k vydláždění chodníku na ulici Rumunská, v části přiléhající k Masarykově škole.
Neprosím za sebe, ale za Kačky blátošlapky (žákyně) z přilehlé části města a za žáky a žákyně,
které denně přiváží plný autobus (asi přespolní).

Setkání s princem
V úterý 31. 10. převzalo šest studentů poličského
gymnázia prestižní zlaté ocenění Mezinárodní ceny
vévody z Edinburghu (DofE) – a to přímo z rukou
prince Edwarda. Místem slavnostního předávání
byl Valdštejnský palác v Praze, sídlo Senátu České
republiky.
Princ Edward, nejmladší syn britské královny
Alžběty II. a prince Philipa, vévody z Edinburghu,
ocenil české studenty za dlouhodobý rozvoj v oblasti sportu, talentu a dobrovolnictví. Po slavnostní ceremonii promluvil i s ředitelem školy, Mgr. M. Svobodou, a s šesticí našich studentů. Pogratuloval jim
a vyzdvihl fakt, že za tak krátkodobé působení programu DofE na naší škole (od ledna 2016) už máme
šest držitelů zlatého ocenění. Naši šestici nazval
průkopníky, pionýry tohoto programu na naší škole, a vyjádřil naději, že se programu u nás bude dařit
a zapojí se do něj další studenti.
Osobně oceňuji na DofE programu to, že díky
němu zažívají svůj comeback aktivity, které dříve
byly normální (např. pobyt v přírodě, pomoc druhým). Zároveň si vážím toho, že studenti, kteří mají
spoustu učení a aktivit ve škole i mimo ni, si najdou
čas na tento časově náročný program.
Ráda bych tímto pogratulovala našim prvním
držitelům zlatého ocenění, jmenovitě Báře Freundové, Karolíně Kozáčkové, Lence Kvapilové (všechny ze třídy 7. P), Martině Drahošové, Markétě Svo-

janovské a Vojtěchu Stodolovi (třída 4. A). Zároveň
bych chtěla povzbudit všechny další účastníky programu DofE, aby na sobě pracovali a nevzdávali
svoje úsilí. Stejně jako princ Edward i já doufám, že
výše jmenovaní budou motivací pro další zájemce
a že se programu DofE bude i nadále na naší škole
dařit.

Závěrem bych si dovolila pozvat veřejnost do naší
školy dne 7. 12. na Den otevřených dveří, kde bude
možné dozvědět se více o programu DofE či pohovořit přímo s účastníky tohoto programu.
Erika Jiroušová,
Gymnázium Polička

Děkujeme
S velkou radostí píšeme tyto řádky poděkování
za všechny lidi v Bosně a Hercegovině, ke kterým
dojde pomoc z Poličky.

Děkujeme Veronice Hubinkové, Alence Procházkové, Ludmile Prokopcové, Jiřímu Exlerovi
(který je pacientem LDN v Poličce) a farníkům
Římskokatolické farnosti v Poličce za zhotovení
opravdu krásných ručních prací a firmě Ravensburger Karton, s. r. o. za jejich výrobky pro charitativní akci Diplomatický zimní bazar v bosenském Sarajevu.
Bazar se letos koná v sobotu 9. prosince a veškerý výtěžek z prodeje na stánku českého velvyslanectví bude věnován na projekty potřebným,
především dětem a handicapovaným v Bosně
a Hercegovině.
Jsme opravdu rádi, když vidíme, jak lidé z našeho krásného města umějí pomáhat. Děkujeme!

Protější chodník ulice je vydlážděný. Jeho používání dětmi je riskantní, protože ve stejnou dobu
je ulice plná aut, která přivážejí děti do školy.
V r. 2015 po úraze páteře jsem žádal ved. odboru
dopravy města o právo umístění značky stání pro
invalidu. Odpovědí bylo, že by mi musela chybět
alespoň jedna noha. Ale že příští rok (2016) bude
rekonstrukce Rumunské ulice. Do té doby bude
ulice jednosměrná.
Rekonstrukce se udělala z části. Zde, v horní
části, ne. Takže chodník s prašným, blátivým povrchem zůstal (asi pro rekonstrukci plotu zahrady školy). Již téměř rok na nový plot koukám. Já
o berlích chodím stále. Na opravu chodníku asi ani
v r. 2018 nedojde (zpráva Jitřenky říjen 2017).
Poznámka pro stavební dozor akce Rekonstrukce zahrady školy: Dodavatel stavby asi nemá na
nákup zednické lžíce, kterou by zahladil nadzemní část vyráběných patek sloupku plotu, nedělají
žádnou parádu.
Ing. Otakar Jukl
Vážený pane Jukle,
velice rád Vám touto formou v naší Jitřence sděluji, že o neutěšeném stavu Vámi zmiňovaného
chodníku víme a opravu zrealizujeme v roce 2018.
Děkuji za Váš zájem a jsem s pozdravem
Jaroslav Martinů,
starosta města

Eva a Jakub Skalníkovi
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Více stromů
do krajiny

Z rady města Poličky

Deštivá říjnová neděle a parta bláznů kope na
kopci mezi Oldřiší a Babkou jámy pro výsadbu stromů. Právě zde vznikají dvě nové aleje. Alej Vlčí pole
vede od rybníčku za tratí nahoru do kopce. 15 jabloní a 7 třešní bylo umístěno mezi stávající stromořadí
lip a klenů a pak výše po stávajícím poli. Alej K Babínu vznikla podél polní cesty od hlavní silnice do
Borové směrem k lesíku Babín. Zde našly své nové
stanoviště 2 jabloně a 6 třešní.
V naší krajině bývala typická malá políčka rozčleněná četnými mezemi, které byly v minulosti
rozorány a pole spojena ve větší lány. Staré chyby se
jen pomalu napravují, a tak jsme rádi za každý nový
strom, který v krajině přibyde. Záměrů k výsadbě

jsme již měli mnoho, často ale plán skončí na nevůli
vlastníka pozemku. Naštěstí již víme o hospodářích,
kteří chtějí podporovat ochranu biodiverzity a tradiční ráz krajiny. Letos jsme se domluvili s rodinou
Stodolových z Oldřiše a Jílkových z Babky, kterým
děkujeme za spolupráci a pozitivní přístup k hospodaření v krajině.
Strom dává stín, štěpí větry, drží vodu v půdě, drží
půdu a může dávat i plody. Abychom všechny benefity naplno využili, rozhodli jsme se pro výsadbu tradičních odrůd ovocných dřevin. ČSOP dlouhodobě
pracuje na navracení krajových a starých ovocných
odrůd do krajiny, mapování výskytu jednotlivých
druhů, podporuje zakládání genofondových ploch,
sadů, stromořadí a vede databázi záchranného sortimentu druhů pro návrat do přírody. K výsadbě jsme
zvolili s ohledem na místní klimatické podmínky
jabloně a třešně právě ze záchranného sortimentu:
třešně – Kaštanka a Karešova, jabloně – Sudetská
reneta, Wealthy, Vejlímek červený, Car Alexander,
Peasgoodovo a Coulonova reneta.
Sazenice pochází ze školky Ing. Stanislava Bočka, Ph.D. v Crhově u Olešnice na Moravě, která se zaměřuje na pěstování starých tradičních a krajových
odrůd ovocných stromů, pěstuje na vyšší kmenné
tvary, roubuje na semenné podnože. Nadmořská
výška školky 550 m n. m. zaručuje podobnost klimatických podmínek pro úspěšné pěstování nakoupených stromků na novém stanovišti.
Samotná výsadba obnáší rozsáhlou přípravu.
Pozemek je třeba rozměřit, jámy vykopat dostatečně hluboké i široké, z půdy vybrat kamení, stromy
zasadit, ukotvit dvěma kůly a úvazky kvůli stabilizaci, ochránit proti okusu zvěře pletivem a nátěrem.
Pro vylepšení podmínek růstu stromů byl do půdy
přidán přírodní přípravek Symbivit, který je založen na využití skvělých vlastností mykorhizních
hub. Pro výsadbu ho daroval výrobce – firma Symbiom, s. r. o. z Lanškrouna. Na závěr je třeba výsadbu zaměřit pro zaevidování do mapy. Zde však práce
nekončí, součástí projektu je i péče po dobu nejméně 10 let. Stromkům upravujeme korunky, obnovujeme úvazky, ochranu, v horkých létech zaléváme.
Děkujeme všem dobrovolníkům za užitečnou
práci pro blaho krajiny. Přípravu materiálu, nářadí
a výběr rostlin zajistil Petr Jílek, zahradník a člen organizace, za což mu patří velké poděkování. Projekt
byl finančně podpořen Českým svazem ochránců
přírody v rámci programu „Ochrana biodiverzity“.
1. ZO ČSOP Polička
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Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady
města Poličky konané dne 30. října 2017
RM schvaluje architektonické řešení rekonstrukce ul. Pálená, Fortna a Štěpničná v Poličce
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo
s Ing. Petrem Klusoněm, Polička, dle důvodové
zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě
o dílo „Protipovodňová opatření pro povodí Bílého potoka – Polička, I. etapa (Bílý potok)“ uzavřené dne 28. 8. 2009 s firmou ŠINDLAR, s. r. o.,
Hradec Králové, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje odpis pohledávek na základě
faktury č. 201232 a č. 201304 za pronájmy nebytových prostor z účetní evidence pohledávek příspěvkové organizace Masarykova základní škola
Polička, Polička, v celkové výši 6.270 Kč, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny
Masarykovy základní školy Polička, Polička, ve
školském rejstříku o 30 účastníků na celkový počet 180, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo se společností
SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice,
Chrudim, na opravu části komunikace v Poličce
Lezníku, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o dílo se společností
SWIETELSKY stavební, s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast Pardubice,
Chrudim, na opravu části veřejného prostranství
v Poličce Lezníku, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 829/2017/1
ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 na akci „Cyklostezka Polička – Modřec“ – ISPROFOND 5538510059 a „Cyklostezka
Polička – Bořiny“ – ISPROFOND 5538510060, se
Státním fondem dopravní infrastruktury, Praha,
dle důvodové zprávy.
Usnesení přijatá na 24. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 13. listopadu 2017
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/17/20253 s Pardubickým krajem, se
sídlem Pardubice, o poskytnutí účelové dotace
v dotačním řízení na podporu sociálních služeb
poskytovaných v souladu se z. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, dle důvodové zprávy.
RM projednala a bere na vědomí rozbor plnění
rozpočtu města Poličky za 3. čtvrtletí 2017.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu záchrany architektonického dědictví na
obnovu kulturní památky hrad Svojanov ve výši
700 tis. Kč.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón na obnovu městského opevnění
ve výši 865 tis. Kč.
RM schvaluje dotace Ministerstva kultury ČR,
se sídlem Praha 1, z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na obnovu Mariánského (morového)
sloupu ve výši 1.150 tis. Kč.
RM schvaluje přijetí finančního příspěvku Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na obnovu
nemovité kulturní památky Tylův dům v Poličce
ve výši 109 tis. Kč.
RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu ochrany nemovitého kulturního dědictví – dotace pro Městské muzeum a galerii Polička ve výši 52 tis. Kč na
restaurování rukopisů B. Martinů.

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

RM schvaluje přijetí dotace Ministerstva kultury ČR, se sídlem Praha 1, z Programu veřejná
informační služba knihoven – dotace pro Městské muzeum a galerii Polička ve výši 38 tis. Kč na
ochranné obaly pro staré tisky.
RM bere na vědomí informaci k procesu přípravy města Poličky na soulad s nařízením GDPR.
RM jmenuje s účinností od 1. 1. 2018 ředitelkou
Mateřské školy Luční Polička paní Lenku Červenou, DiS., bytem Svépomoc Polička.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč,
na akci „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch v městském parku v Poličce vč. mobiliáře a osvětlení – etapa 1 A a 1 B“, dle důvodové
zprávy
RM doporučuje ZM schválit rozdělení bytů
v připravované výstavbě bytových domů v lokalitě Bezručova v Poličce tak, že část bytů v počtu
24 b. j. (bytový dům A) bude určena k prodeji
a část bytů v počtu 24 b. j. (bytový dům B) bude
určena k pronájmu.
RM ukládá OSM doplnění materiálu „Kritéria
pro prodej bytů v majetku města Poličky (lokalita
Bezručova)“ tak, aby bylo zřejmé, že výsledné bodové hodnocení žádosti je určující pro všechny velikostní kategorie bytu jednotně a doporučuje ZM
schválit takto doplněný materiál včetně žádosti
o koupi bytu dle přílohy k této důvodové zprávě.
RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv
č. 1 až 18/2017-P pro výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s 18 obcemi
ve správním obvodu ORP Polička, tj. s obcemi
Borová, Březiny, Hartmanice, Jedlová, Kamenec,
Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Pomezí, Pustá
Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov,
Široký Důl, Telecí, Trpín, s účinností od 1. 1. 2018,
dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace
na zpracování projektové dokumentace obnovy
č. p. 46 v areálu hradu Svojanov s Pardubickým
krajem, se sídlem Pardubice, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje bezplatné uložení sedimentu
odtěženého Povodím Moravy, s. p., Závod Dyje,
Náměšť nad Oslavou, v Bílém potoce v Sádku na
zemědělské pozemky na „Místě pro uložení zeminy – Polička“ za podmínky doložení vyhovujících
rozborů sedimentu a provedení úpravy povrchu „Místa pro uložení zeminy“ Povodím Moravy, s. p. dle důvodové zprávy.
RM schvaluje záměr prodeje požárního vozidla
Ford Tranzit jednotky SDH Lezník dle důvodové
zprávy.
Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým
přístupem obsahují text upravený tak, že jsou
odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob
a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text); originální text
je k dispozici v kanceláři sekretariátu starosty
a místostarosty.

Upozornění
Upozorňujeme, že k 31. 12. 2017 končí platnost
tříletých MP karet opravňujících jejich držitele ke
vjezdu do centra města Poličky. Jedná se o osoby
s trvalým pobytem v centru města (uvedené v občanském průkaze), osoby vlastnící v centru města
nemovitost (zapsáno v katastru nemovitostí). Nové
karty je možno si vyzvednout na služebně Městské
policie již v průběhu měsíce prosince tohoto roku.
Stejně tak je možné si již v průběhu měsíce prosince vyzvednout MP karty s platností na jeden rok
pro osoby podnikající v centru města (sídlo nebo
provozovna v centru města uvedené v živnostenském rejstříku).
MP Polička

Kalendář akcí
prosinec 2017

Tylův dům
pátek 1. prosince v 19.00 hod.
Kurz tance a společenské výchovy 2017
nepřístupno veřejnosti
sobota 2. prosince v 17.00 hod… Palackého nám.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V předvečer adventu se uskuteční rozsvícení vánočního stromu na poličském náměstí s doprovodným programem, ve kterém,
mimo jiné, vystoupí děti z MŠ Palackého nám.
Polička, folk-rocková kapela Lee banda…
neděle 3. prosince od 13.00 do 18.00 hod.
Vánoční inspirace
19. ročník oblíbené prodejní výstavy s vánoční tématikou
úterý 5. prosince v 19.00 hod.
Musica Dolce Vita – Vánoční koncert
Zbyňka Šolcová – harfa, Žofie Vokálková –
flétna, Daniela Demuthová – zpěv
vstupné 110 Kč, studenti, žáci 20 Kč
koncert v rámci KPH sezóny 2017/2018

středa 6. prosince v 19.00 hod.
Jako Thelma a Louise
Dvě odlišné kamarádky Thelma a Luise chtějí alespoň na chvíli uniknout ze svých stereotypních životů a vydávají se… (Munzarová,
Procházková, Trnavský, Novák).
vstupné: 270, 300, 330 Kč
čtvrtek 7. prosince v 19.00 hod.
Taneční pokročilí
nepřístupno veřejnosti
pátek 8. prosince v 19.00 hod.
Věneček – dokončená Kurzu tance
a společenské výchovy 2017
K tanci hraje taneční orchestr Combo 2.
vstupné pro veřejnost: 150 Kč (v předprodeji
s místenkou), 110 Kč (před akcí balkón, stání)
čtvrtek 14. prosince v 19.00 hod.
Taneční pokročilí
nepřístupno veřejnosti

Kino Polička
pondělí 4. prosince v 19.00 hod.
Kvarteto
komedie, ČR, 93 min, přístupný od 12 let,
vstupné 120 Kč
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí
a prožíváte nečekaná dobrodružství…
neděle 10. prosince v 18.00 hod.
Přání k mání
rodinný, vánoční příběh, ČR, 90 min, přístupný, vstupné 110 Kč
Film není klasická pohádka, je to prostě vánoční příběh s trochou kouzel.
pondělí 11. prosince v 19.00 hod.
7 životů
sci-fi/thriller, USA, 123 min, přístupný od
12 let, vstupné 110 Kč

Film o sedmi identických sestrách, které tají
svou existenci před okolním světem. Dokud
jedna z nich nezmizí.
středa 13. prosince v 19.00 hod.
Nádech pro lásku
životopisný/romantický, VB, 117 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 100 Kč. Láska
mu dala sílu žít! Životopisný romantický příběh je natočen podle skutečného příběhu.
neděle 17. prosince v 16.30 hod.
Star Wars: Poslední z Jediů
akční/sci-fi, USA, 150 min, dabing, přístupný,
vstupné 120 Kč
Sága rodu Skywalkerů pokračuje.
neděle 17. prosince v 19.30 hod.
Star Wars: Poslední z Jediů – 3D
3D akční/sci-fi, USA, 150 min, dabing, přístupný, vstupné 140 Kč
Postavy předchozího filmu spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará
tajemství síly a šokující události z minulosti.

Pod stromečkem
nadělte vstupenky
na akce TD
Řešíte problém, že každým rokem máte stále
méně a méně nápadů, jaké vánoční dárky koupit?
Nechte se inspirovat Tylovým domem na dárky
k letošním Vánocům a darujte vstupenky na akce,
které proběhnou v prvním pololetí nového roku
2018:
• novoroční koncert Evy Urbanové
• Padesát odstínů svobody – třetí díl úspěšného
filmového zpracování knižního bestselleru
• koncert skupiny Slza
• Lenka Filipová a hosté
• Manželské vraždění – divadelní hra s Jaroslavem Duškem a Natašou Burger
• Jiří Kolbaba – To je Havaj!
• dechová hudba Budvarka
• talk show Zbigniewa Czendlika
• dárkové poukazy na akce Tylova domu

pondělí 18. prosince v 19.00 hod.
Na shledanou tam nahoře
komedie/drama, Francie, 117 min, titulky,
přístupný od 12 let, vstupné 110 Kč
Listopad 1918. Do konce světové války zbývá
jen pár dní. Poručík je přesto ochotný kvůli
uznání a povýšení jít přes mrtvoly a žene svou
jednotku do nesmyslného útoku…

Sádek zve
Dovolujeme si vás pozvat na 7. ročník výstavy
vánočních floristických dekorací a prací dětí z MŠ
a ZŠ Sádek „Kouzelná předvánoční chvíle“, která
se koná 9. – 17. 12. ve společenském sále Obecního
domu v Sádku, pondělí – pátek 15.00 – 18.00, sobota a neděle 14.00 – 18.00 hod. Na zahájení výstavy
vystoupí děti z mateřské školy. Součástí letošní výstavy bude v neděli 17. 12. ukázka černého drátování. V průběhu návštěvy si můžete zpříjemnit chvíli
menším občerstvením. Možnost zakoupení některých vystavených výrobků. Vstupné dobrovolné.
Zastupitelstvo obce Sádek vás srdečně zve na
15. adventní koncert, který se koná v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku 17. 12. od 14 hodin. Vystoupí děti ze Základní školy a Mateřské školy v Sádku,
Chrámový sbor ze Sádku, Josef Bednář – varhany,
Helena Gregorová – housle, Petr Dvořák – student
Ostravské konzervatoře – zpěv, Eliška Mešťanová –
vánoční poezie. Vstupné dobrovolné. Bude použito
na restaurování barokního obrazu v kostele Nejsvětější Trojice v Sádku.

S Mozaikou
v každém věku
Středisko volného času Mozaika získalo přízeň
zákazníků řetězce Tesco a vyhrála grant v hodnotě
30 000 Kč na realizaci našeho projektu „S Mozaikou v každém věku“.
Pro vás všechny, kdo nechcete jen sedět doma,
ale máte zájem se scházet s vrstevníky, máte zájem
si zasportovat úměrně věku a zdravotnímu stavu,
máte zájem jezdit na výlety a chodit na poznávací
procházky, zkrátka pro ty, kdo chtějí žít aktivně.
Sledujte naši nabídku a určitě využijte všech
akcí, které budou spolufinancovány z projektu „Vy
rozhodujete, my pomáháme“. Informace a nabídku
akcí naleznete také na www.mozaika-policka.cz.
Děkujeme všem, kteří nás v Tescu podpořili.
Za SVČ Mozaika
Irena Chroustovská

Zprávy SBM
Ve čtvrtek 23. listopadu se v aule Gymnázia
Polička uskutečnil koncert k 40. výročí založení
Společnosti Bohuslava Martinů. Na klavír zahrála
Kristýna Znamenáčková a zazpívala Ivana Pavlů
za klavírního doprovodu doc. Marty Vaškové.
V pondělí 18. prosince pořádáme již tradiční
zájezd do Rudolfina v Praze na koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Všem přihlášeným účastníkům připomínám, že odjíždíme
v 12.30 hod. od gymnázia.
E. Erbesová

středa 20. prosince v 19.00 hod.
Matky na tahu o Vánocích
komedie, USA, 116 min, titulky, přístupný od
15 let, vstupné 110 Kč
Tři matky rebelky už mají dost věčného uklízení, vaření, zdobení a shánění perfektních
dárků pro celou rodinu. Proto se vzbouří
a rozhodnou se, že tento rok si Vánoce konečně chtějí pořádně užít i ony…
Více informací o jednotlivých akcích na www.tyluvdum.cz

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

Městská knihovna

Čas neztratil nic ze svého pravidelného tempa
a rok 2017 se opět dostává ke svému závěru, který více či méně zpříjemňuje sváteční dny na jeho
samém konci. Měsíc prosinec je snad více než ty
předcházející naplněn shonem a přípravami, které
vyžadují rok od roku více nápaditosti, aby překvapení byla ještě originálnější, což stojí nemalé sebezapření, vyšší finanční náklady a také, přiznejme
si, je to komercionalizací a konzumností Vánoc
vyvolaný stres. Ale proč? Někdy jsme tak zahlceni
přípravami na tyto svátky, že se nám vytrácí jejich
smysl. Chceme mít všechno perfektní a snažíme se
postarat o každý detail. Co je ještě přiměřené a co
je už příliš?
Zveme všechny, kteří na pár hodin odhodí za
hlavu starosti s pečením cukroví a dalšími přípravami, k příjemnému setkání dne 13. prosince od
18.00 hodin v horní místnosti SVČ Mozaika. Nabízíme již tradiční antistresové „Vánoční posezení s písněmi a zdravými dobrotami“ a povídáním
o tom, jak si tento čas opravdu užít se všemi, které
máte rádi, jak neztratit anebo znovu nalézt to pravé vánoční kouzlo.
A na konec citát od Washingtona Irwinga (17831859): „Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně
pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen dobročinnosti v srdci.“ Neboť ne každý má domov a dobročinnost nejen jednou za rok může mnoho změnit
jak v životě obdarovaného, tak i dárce.
Za tým Klubu zdraví Polička vám všem přeji požehnané vánoční svátky, ať jejich pokojná atmosféra přesáhne do celého roku 2018. A buďte zdrávi
vy i vaši milí.
Hanka Ščigelová
Vánoce 2017
Božího dítěte narození
na přelomu věků věci mění,
nejde tady jen o něhu,
kterou v betlémském příběhu
připomíná si svět celý,
jak oslík s volkem nad ním bděli
a pastýři radovali se s anděly,
tenkrát základy zla se zachvěly
a začaly se definitivně rozpadat,
Bůh opět upevnil narušený řád
a dobro s láskou přišly na zem,
kde lidská srdce zkřehlá jako mrazem
potřebují cítit dotek laskavosti,
ale jednou za rok nemůže být dosti…

neděle 10. prosince – Divadelní klub od 15.30 hod.
kino – premiéra filmu o Poličské lokálce
Snímek, který vám přiblíží vznik a historii místní
dráhy.
středa 13. prosince – čítárna knihovny od
14.00 hod. do 16.00 hod.
Vánoční plackování v knihovně – tvořivá dílna
pro děti i dospělé
Vyrobte si v tvořivé dílně vlastní placky a budete
mít originální dárky pod stromeček. Motiv si můžete
u nás namalovat nebo donést svůj vlastní z domova
v papírové podobě.
vstupné 40 Kč
středa 13. prosince – čítárna knihovny od
17.30 hod.
Bitva u Azincourtu – útěk před domácími problémy – přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Jste-li synem uchvatitele trůnu, nezbývá vám než
odlákat pozornost. Má-li váš soused vážné problémy
a šíleného krále, je nejlepší jej vojensky napadnout.
Máte-li silné vojsko a vojáckou duši, úspěch je váš.
Výstava Ksifty vol. 2 – fotografie Simony Tumové
Ve vestibulu knihovny se můžete seznámit s fotografickou technikou kyanotypií, jejíž ukázky zde vystavuje poličská fotografka Simona Tumová. Spatříte klasické portréty krásných tváří tak typických pro

většinu výstav a zároveň uvidíte proměnu autorčiny
tvorby, která si klade za cíl diváka provokovat. Výstava bude k vidění v prostorách knihovny do poloviny
ledna 2018.
Fotosoutěž s knihou
Knihovna vyhlašuje soutěž o nejoriginálnější fotografii s oblíbenou knihou. Zašlete fotografii vaší top
knihy do 15. prosince na e-mail kasparova@knihovna.policka.org. Na výherce čeká překvapení. Kreativitě se meze nekladou…
Pohádkový svět – výstava dětských ilustrací Venduly Hegerové – první patro knihovny
Do 31. prosince v knihovně představujeme ilustrace Venduly Hegerové, mnohostranné výtvarnice,
která se věnuje tvorbě pro děti. Na svém kontě má
leporela, komiksy, animovaný film, designy pokojíčků, přáníčka, ale především řadu ilustrovaných
knih. Její ilustrace najdete například v knihách Žeryk to spočítá, Kouzelná abeceda, Veršované rozcvičky aj. V. Hegerová je také známá svými ilustracemi
do časopisů Sluníčko a Čtyřlístek.
Součástí výstavy je výherní soutěž o knihy ilustrované V. Hegerovou.
Prosincový tematický koutek – Vánoce s knihou
Nechte se v zimních chladných večerech zahřát
poutavými příběhy, mrkněte do vánoční kuchařky
na recepty, inspirujte se v knihách na vánoční tvoření, pletení či zimní sportování.
Spoustu knih pod stromečkem a krásných čtenářských zážitků v novém roce. PF 2018
vaše knihovna
Půjčovní doba o Vánocích
23. – 26. 12.
zavřeno
st 27. 12.
dospělí
13.30 – 18
děti
13.30 – 16
čt 28. 12.
dospělí
8 – 18
děti
8 – 17
pá 29. 12.
dospělí
8 – 16
30. 12.–2. 1.
zavřeno
st 3. 1.
běžná pracovní doba

Stát

© Hanka Ščigelová

Redakce Jitřenky
přeje všem čtenářům klidné
prožití Vánočních svátků.

Mše sv. o Vánocích
• so 23. 12. 18.00 h. sv. Jakub
• ne 24. 12. (Štědrý den) 7.30 h. sv. Jakub,
9.00 h. Pomezí, 10.30 h. sv. Jakub, 16.00 h.
sv. Jakub, 21.00 h. Pomezí, 24.00 h. sv. Jakub
• po 25. 12. (Hod Boží) 7.30 h. sv. Jakub,
9.00 h. Pomezí, 10.30 h. sv. Jakub
• út 26. 12. (sv. Štěpán) 9.00 h. sv. Jakub
• so 30. 12. 18.00 h. sv. Jakub
• ne 31. 12. (sv. Silvestr) 7.30 h. sv. Jakub,
9.00 h. Pomezí, 10.30 h. sv. Jakub
• po 1. 1. (Nový rok) 7.30 h. sv. Jakub, 9.00 h. Pomezí, 10.30 h. sv. Jakub
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středa 6. prosince – Divadelní klub od 20.00 hod.
LiStOVáNí slaví 15 let! aneb
Ahoj Nazdar Čau
LiStOVáNí slaví patnáctileté
výročí na svých deseti nejvěrnějších scénách, mezi nimiž nebude chybět Polička. V kompovaném večeru v režii
Alana Novotného a Lukáše Hejlíka a dalších herců
projektu LiStOVáNí nebude chybět kvíz, písně ani
soutěže, a přesto se nejedná o politickou či reklamní
akci. Prosincové LiStOVáNí odehraje nejlepší možná
parta – Alan Novotný, Lukáš Hejlík, Věra Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela. Vstupné 50 Kč/100 Kč.
Předprodej vstupenek v knihovně.

V příštím roce si budeme všichni připomínat
vznik Československé republiky, zatím předposledního státoprávního celku, ve kterém bylo žít
našim předkům. Instituce státu nás však doprovází nepoměrně déle než jen posledních sto let. Kdy,
jak a proč usoudili „Čechové“, že se potřebují opřít
o uspořádání, které je sice na jednu stranu chrání, ale na druhou je zdrojem jejich omezování? To
jsou otázky, které si zasluhují podrobnější odpovědi a vysvětlení. Bez pochopení našeho místa v Evropě v dávné minulosti totiž budeme asi těžko hledat smysl přítomnosti, o budoucnosti ani nemluvě.
Jarní cyklus přednášek v Městské knihovně
v Poličce proto věnujeme vzniku a existenci státu „Čechů“ v průběhu posledních asi 14 století. Na
oblast střední Evropy je to doba a tradice více než
úctyhodná. Doba vyplněná úsilím mnoha generací
lidí, kteří krok za krokem budovali systém, který
jim umožnil nejenom přežití, ale i smysluplnou
existenci a rozvoj. Během času trvání státu na našem území se střídaly doby zlé a ještě horší s těmi
dobrými a klidnými, měnily se elity v čele, ale
i „obyčejní“ lidé, vznikaly a zanikaly ideje státnosti. Stát jako instituce však přetrval až do současnosti. Proč asi?
Náš cyklus začneme 17. ledna 2018 prapočátky
naší státnosti, tedy příchodem Slovanů, 31. ledna
budeme pokračovat dějinami Velké Moravy. Potom se budeme věnovat rodinné historii Přemyslovců (14. 2. 2018) a křesťanství, coby novému ná-
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boženství, které pomohlo stmelit nově vznikající
stát (28. 2. 2018). V březnu si připomeneme Čechy
knížecí (14. 3. 2018) a krize, kterými byly zmítány
(28. 3. 2018). Duben věnujeme Čechám královským (11. 4. 2018) a povýšencům, kteří se státu
chtěli zmocnit (25. 4. 2018). Době vrcholu středověkého státu, jeho záři i stínům bude patřit květen
(16. 5. 2018 – Lucemburkové; 30. 5. 2018 – česká
reformace). Na červen jsme si nechali dvě slavné české prohry, o bitvě u Lipan budeme hovořit
13. 6. 2018 a na Bílou horu se vrátíme 20. 6. 2018.
Přednáškový cyklus Dr. I. Fridrichové-Sýkorové proběhne v čítárně Městské knihovny v Poličce o vybraných středách vždy v 17.30 h. Doufáme,
že i toto připomenutí státu a státnosti v průběhu
staletí si najde své zájemce, na jejichž účast se budeme těšit.
Ivana Fridrichová-Sýkorová

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
pátek 1. 12. ve 20.00 hod.
Jiskřící tour kapely Zrní
Jejich projev na pódiu je stejný jako jejich
muzika: osobitý, hypnotický, hutný, energický a uvěřitelný. Známé české netradiční
seskupení opět v Poličce. Vstupné 180 Kč
předprodej v DK, 250 Kč na místě
neděle 3. 12. v 18.00 hod.
Severský filmový podzim, Kyselé Vánoce,
komedie Švédsko 2015
Simon a Oscar jsou už tři roky spolu. Teď
koupili dům spolu se svou společnou přítelkyní, která čeká s jedním z nich dítě. Chtějí
to oznámit svým rodinám. A kdy je na to
ten nejlepší čas? No přece o Vánocích, v čas
pohody a tolerance, kdy se všichni musí mít
rádi a být na sebe hodní. Vstupné 50 Kč
středa 6. 12. v 17.00 hod.
Hormonální antikoncepce
Přednášku o složení, mechanismu působení, nežádoucích účincích, jak hormonální
antikoncepce ovlivňuje zdraví ženy, o dopadu na životní prostředí povede celostní gynekoložka MUDr. Jitka Blábolilová.
Vstupné 60 Kč
středa 6. 12. ve 20.00 hod.
LiStOVáNí slaví 15 let!
aneb Ahoj Nazdar Čau
V komponovaném večeru v režii Alana
Novotného a Lukáše Hejlíka a dalších
herců projektu LiStOVáNí nebude chybět
kvíz, písně ani soutěže, a přesto se nejedná o politickou či reklamní akci. Prosincové LiStOVáNí odehraje nejlepší možná
parta – Alan Novotný, Lukáš Hejlík, Věra
Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela.
Vstupné 50 KčS/100 Kč
čtvrtek 7. 12. v 19.00 hod.
Ozvěny FAMUFESTU
Filmový večer zaměřený na současnou
tvorbu studentů FAMU. Každý rok koncem
listopadu se na škole koná festival FAMUFEST, jehož cílem je zpřístupnit tyto snímky veřejnosti a zároveň ocenit ty nejlepší
z nich. Porota provede výběr v několika
kategoriích, a právě z těchto filmů bude
následně složen program letošních Ozvěn
FAMUFESTU v Poličce. Kompletní seznam
filmů bude uveden začátkem prosince na
stránkách Divadelního klubu a na Facebookové stránce „Filmy v Divadelním klubu“.
Vstupné zdarma
sobota 9. 12. ve 21.00 hod.
!!!ACHTUNG NEURO!!!
Regál DJ’s + Lock ’n Load DJ’s
vstupné 60 Kč
neděle 10. 12. v 18.00 hod.
Kino – premiéra filmu o Poličské lokálce
Snímek, který vám přiblíží vznik a historii
místní dráhy.
čtvrtek 14. 12. v 17.00 hod.
Vánoční divadelní etudy studentů
klubové Divadelní školy
Předvánoční představení nejmladších
ochotníků vedených Veronikou Jílkovou –
Hrčkovou. Vstupné 50 Kč/20 KčD
pátek 15. 12. ve 20.00 hod.
Jazzové setkání – Stanisław Słowiński
Quintet (Krakow, Polsko)

Lídrem kapely je Stanisław Słowiński –
houslista, aranžér, skladatel, hudební producent, multiinstrumentalista. Laureát
mnoha hudebních cen, spolupracuje s významnými světovými muzikanty, jako je
například Brian Eno… Pochází z hudební
rodiny, jeho rodiče jsou členy slavné polské
etnické kapely Muzykanci. V jeho hudbě se
projevuje vliv klasiků polského jazzu a silný vliv moderní klasické hudby. Debutové
album kapely je plánována na konec roku
2016. Vstupné 130 Kč/80 KčD
sobota 16. 12. ve 20.00 hod.
Mydy Rabycad + afterparty DJ Tommy
Weed
Elektroswingová kapela, která o sobě tvrdí, že více hraje v zahraničí než doma, a to
se chystá změnit. V listopadu vydala LP
M.Y.D.Y. a vyrazila na turné po českých
klubech. O afterparty se postará DJ Tommy Weed. Předprodej vstupenek: Tabák
u Kubátů nebo bar v Divadelním klubu.
Vstupné 180 Kč předprodej, 250 Kč na místě
neděle 17. 12. v 18.00 hod.
Afrika Eco Race (Bystré – Dakar po
vlastní ose)
Promítání fotek Davida Janouška ze závodu
Africa Eco Race, který vede po trase starého afrického Dakaru. Vstupné dobrovolné
čtvrtek 21. 12. v 19.00 hod.
Vánoční klubové kino – Obchod za rohem
Klasická romantická komedie se odehrává
v jednom malém krámku a sleduje osudy
jeho zaměstnanců. Co se ale stane, když si
dva z těchto zaměstnanců, kteří se v reálném světě nemůžou ani vystát, podají inzerát a přes své dopisy se zamilují? O skutečné
totožnosti toho druhého nemají samozřejmě ani ponětí… Režisér Ernst Lubitsch,
který před válkou emigroval z Německa do
USA, situoval celé vyprávění do Budapešti a do hlavní role obsadil hvězdu tehdejší
doby, Jamese Stewarta. Vstupné 20 Kč
Pátek 22. 12. ve 20.00 hod.
Poličská Vomladina
Tvoří něco poličská mládež? Odpověď se
dozvíme na Vomladině! Návštěvou večera
přispějete na Dětský fond OSN UNICEF.
Zájemci o hudební, taneční, divadelní vystoupení či ukázku filmu, hlaste se v klubu
nebo u Rybany nejpozději týden předem.
Vstupné 50 Kč

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
8.–17. 12. – Vánoční trhy na
Masarykově náměstí
Centrum východočeské metropole se promění v živé tržiště
s výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel. Vánoční atmosféru doplní stylový kulturní program.
Cheb
do 26. 12. – Chebské vánoční trhy
největší v Karlovarském kraji, denně program
na pódiu či kluzišti
Jindřichův Hradec
2.–3. 12. – Jindřichohradecké JIHoHRÁtky
II. ročník festivalu betlémů, místo konání Muzeum Jindřichohradecka a centrum města
Kutná Hora
9. 12. – Sladké Vánoce v Kutné Hoře
zimní cukrářské slavnosti, vánoční trhy, doprovodný program, od 10.00 do 20.00 hod.
Litomyšl
3.–24. 12. – Andělské adventní neděle na zámeckém návrší v Litomyšli
Na zámecké návrší se vrátili andělé a přinášejí
čtyři adventní neděle plné koncertů, trhů, prohlídek, výstav a dílen.
Telč
16.–17. 12. – Živý betlém s folklorními soubory
Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč
nádvoří státního zámku – 16. 12.–17.00
a 18.15 hod. + 17. 12.–14.00 a 15.00 hod. Komponovaný pořad telčských folklorních souborů vychází
z biblického příběhu o Ježíškovi, je sestavený ze
staročeských lidových koled, říkadel a tanců. Vystoupí několik desítek účinkujících v autentických
kostýmech za doprovodu živé hudby.
Třeboň
9. 12. – Čertovské rojeníčko
Od 15.00 hod. – čtyři desítky čertů, démonů
a dalších pohádkových bytostí z bavorských lesů
dorazí na Masarykovo náměstí. Program zpestří
vystoupení dětí z MŠ, žáků ZUŠ a žesťového sextetu Žestě 200.
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz

sobota 23. 12. v 19.00 hod.
Česká mše vánoční (mladí kočovníci)
„Hej Mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost. Krásu uhlídáš
v tento noční čas. Krásu uhlídáš.“ Mladí
kočovníci si pro vás připravili mši. Přijďte
se pomodlit a zazpívat si do Divadelního
klubu. Zpěvníky budou připravené na místě. „Obloha toť jasnější. Hvězdy budou krásnější. Mistře, slyšíš?“. Vstupné 50 Kč
pondělí 25. 12. ve 20.00 hod.
Štěpánská zábava
Notorest band a hosté. Vstupné 80 Kč
úterý 26. 12. ve 21.00 hod.
Vánoční večírek aneb Co nám nadělil
Ježíšek pod stromeček
Drum and base a house music v podání Beat
rain Dj’s and Special guest. Vstupné 70 Kč
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zemřel Václav
Riedlbauch

Program Centra Bohuslava Martinů

Ve věku 70 let zemřel 3. listopadu Václav Riedlbauch, skladatel, pedagog a organizátor hudebního
života, ředitel Nadace Bohuslava Martinů. Václav
Riedlbauch měl k hudbě blízko od dětství: věnoval
se hře na akordeon a tento obor spolu s kompozicí
vystudoval na pražské konzervatoři. Jako skladatel pokračoval ve studiích i na pražské Akademii
múzických umění, kterou absolvoval v r. 1973 a na
níž působil řadu let i jako pedagog. Jeho nesmírně
aktivní duch a manažerské schopnosti jej předurčovaly k tomu, že se v průběhu let objevil na
významných kulturních postech Československa
a později České republiky: do roku 1989 působil
jako umělecký šéf opery Národního divadla v Praze, později se stal programovým ředitelem Paláce
kultury, šéfproducentem a následně ředitelem hudebního vydavatelství Panton a od 1. ledna 2001
generálním ředitelem České filharmonie. Na jaře
2009 byl Riedlbauch navržen do takzvané překlenovací vlády Jana Fischera jako ministr kultury,
tento post zastával od května 2009 do řádných
květnových voleb roku 2010. Jako ministr kultury v roce 2010 dopomohl k prohlášení poličského
kostela sv. Jakuba s rodnou světničkou Bohuslava
Martinů za národní kulturní památku. K poličskému rodákovi Bohuslavu Martinů měl Riedlbauch
úzké vazby i v dalších letech, neboť byl od r. 2013
až do své smrti činný jako ředitel Nadace Bohuslava Martinů.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM

Inzerujte v JiTřence
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

2.–3. 12.
9.–10. 12.
16.–17. 12.
23. 12.
24. 12.

25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.

30. 12.
31. 12.

1. 1.

MUDr. Cacek Tomáš,
Trstěnice 184, 461 634 157
MDDr. Elčknerová Irena,
Polička, 1. Máje 606, 733 152 435
MUDr. Kašparová Leona,
Polička, Růžová 195, 775 724 524
MUDr. Kočí Jiřina, Dolní Újezd
383, 461 631 126
MUDr., MBA Kopecká Eva,
Bystré, nám. Na Podkově 25,
606 182 715
MUDr. Kössler Pavel, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kösslerová Jitka, Polička,
Haškova 445, 461 724 369
MUDr. Kopecká Pavla, Litomyšl,
Mariánská 1137, 461 614 614
MUDr. Krpčiar Patrik, Litomyšl,
Nerudova 207, 461 619 670
MDDr. Kučerová Karolína,
Polička, Smetanova 55,
731 262 633
MUDr. Kučerová Marta, Polička,
Smetanova 55, 461 724 635
MDDr. Martinec Vojtěch,
Litomyšl, J. E. Purkyně 1150,
461 615 402
MDDr. Novák Peter,
Sloupnice 188, 465 549 236

Výstavy:
Bílá jako sníh, černá jako
káva – výstava s nádechem nostalgie starých časů a kouzelné
atmosféry Vánoc
25. listopadu 2017 – 7. ledna 2018
Jako se střídá světlý den a temná noc, proměňuje se po staletí móda oblečení i výzdoba interiérů.
A k Vánocům vždycky patří to nejlepší, nejparádnější, nejozdobnější a nejčistší. Krajky a výšivky
bílé jako sníh, ale také důstojné a slavnostní jako
černá káva.
Výstava prostřednictvím tří témat – narození, prostřený stůl, dárky – představuje bohaté
muzejní sbírky textilu a porcelánu ze dvou století. Připomeneme si zrození Ježíška, který nemá
„ani chatrné plínčičky“, i narození děťátka a jeho
křestní soupravičky. Nejlépe prostíráme stůl o Vánocích; proto si prohlédneme krajkové ubrusy
i soupravy porcelánového nádobí. Dárky jsou nejvzácnější ty vlastnoručně vyrobené, a tak výstava
ukazuje, jak byly dívky vedeny k dovednostem ve
vyšívání, háčkování i pletení.

Otevírací doba centra
o vánočních svátcích:
Zpřístupněny pro vás budou probíhající výstavy
Bílá jako sníh, černá jako káva a O včelách a lidech.
24. – 25. 12. – zavřeno
26. – 29. 12. od 10.00 do 16.00 h
30. 12. 2017 – 1. 1. 2018 – zavřeno

Vánoční tvoření – Romantický jehelníček
sobota 9. prosince 2017 od 13.00 do
15.00 hod.
Máte doma osamocený hrneček nebo skleničku,
které nemají využití? Proměňte je na romantický
jehelníček. Je ideálním spojením tří materiálů,
které prezentujeme na vánoční výstavě – textil,
porcelán a káva. Stane se vám pěknou památkou
nebo dárkem. V příjemném odpoledni si prohlédnete vánoční výstavu „Bílá jako sníh, černá jako
káva“, podíváte se, jak šikovné dámy paličkují,
háčkují, pletou apod. Přijďte si i vy vyzkoušet svoji zručnost.
Malý hrneček (může být i s podšálkem) a malou skleničku si přineste s sebou.
Cena: 50 Kč/osoba. V ceně je zahrnutý materiál
a návštěva výstavy.

Náš Martinů
Alén Diviš • Rudolf Kundera •
Josef Šíma
malíři z okruhu přátel Bohuslava Martinů
Meziválečná Paříž, plná tvořivosti a naděje, propojila lidské
a umělecké osudy mnoha umělců. Druhá světová
válka pak ovlivnila pokračování těchto osudů
a vztahů často nechtěným a dramatickým způsobem, aby se po jejím ukončení znovu vytvářely,
ale již za zcela jiných okolností. Životní cesty tří
malířů a přátel Bohuslava Martinů jsou toho svědectvím.
Přednáška ak. malíře Jiřího Štourače
se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince od
19.00 h. v přednáškovém sále centra. Pořádá Spolek Náš Martinů.
Vstupné: 50 Kč.

O včelách a lidech
– hravá výstava o včelách a včelařství
7. 10. 2017 – 7. 1. 2018
Proč včely tančí? Proč se jim oznamovala
smrt hospodáře? A za co včelaři vděčí Františku Hruškovi? To je pouze několik otázek, které nejen dětským návštěvníkům zodpoví včelí
průvodkyně Medulka na výstavě O včelách a lidech. Návštěvníci se dozvědí, v čem jsou včely
užitečné, jaký je život včely dělnice, včelího trubce

Pour Féliciter
Jak řekl básník Paul Valéry „Historie je
věda o tom, co se nikdy nestane dvakrát.“
Proto i my vám přejeme, aby byl váš rok
2018 plný jedinečných a neopakovatelných
zážitků. A  pokud si přece jen budete chtít
nějaké ty momenty z historie připomenout,
dveře poličského muzea jsou vám otevřeny.
Děkujeme za přízeň.
kolektiv městského muzea

Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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nebo včelí matky, kde včely bydlí a jak se spolu
dorozumívají. Práci člověka ve včelíně představí
sbírkové předměty používané od dávné minulosti
až dodnes. V interaktivní části si pak děti mohou
vyzkoušet, jak včela sbírá pyl, jak krmí larvy, jak
staví své voskové obydlí nebo se prostřednictvím
hry seznámí se stavbou těla včely. Součástí výstavy jsou makrofotografie Ze života včely včelaře
Josefa Permedly. Výstava vznikla ve spolupráci
Vlastivědného muzea v Šumperku, Vlastivědného muzea v Olomouci a za pomoci členů Českého svazu včelařství základní organizace Polička
a Ekocentra Skřítek.

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

nám. B. Martinů 85, 572 01 Polička, tel. 461 725 352, mobil: 736 761 281,
e-mail: mozaika@mozaika-policka.cz,
www.mozaika-policka.cz
Předvánoční dílna
– tvořivá dílna pro dospělé
– výroba závěsných dekorací – keramika, sklo, drát, korálky, peříčka…
a práce s řezacím plotrem
termín:
pátek 1. 12.
čas:
od 16.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
400 Kč
s sebou: pracovní tričko
lektorka: Dáša Procházková, Zdeňka Švecová,
Irena Chroustovská
info:
Dáša Procházková, tel: 461 725 352

Ošatka z pedigu
– dílna pro dospělé a studenty
– pletení ošatek a košíčků dle vašeho
výběru
termín:
úterý 12. 12.
čas:
16.30 – 20.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
150 Kč
lektorka: Zdeňka Švecová
přihlášky: do 4. 12.
info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Kalendář
– výtvarná dílna pro děti z II. stupně ZŠ
a studenty
– vyrobíme si originální vánoční dárek
grafickými technikami
termín:
středa 13. a 20. 12.
čas:
17.00 – 19.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
120 Kč
lektorka: Věra Dvořáková
přihlášky: do 8. 12.
info:
Hejduková Alena, tel.: 461 725 352

Mikuláš – čertovské dovádění
– podvečerní dovádění pro děti a rodiče s čerty, kteří si ověří vaše sliby
a vypíší nové smlouvy s peklem
termín:
úterý 5. 12.
čas:
17.00 – 18.00 hod.
místo:
nám. Palackého, Polička
info:
Alena Hejduková, tel: 461 725 352
Ve spolupráci se Spolkem přátel při
SVČ Mozaika Polička.
Vánoční (explodující) krabička
– dílna pro děti od 1. třídy
– vyrobíme si vánoční krabičku na
dárek či malé překvapení
– tvořivá kreativní práce s papírem,
razítky, big shot, papírová krajka,
flitry…
termín:
pátek 8. 12.
čas:
14.00 – 16.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
120 Kč
s sebou: pracovní tričko
přihlášky: do 4. 12.
lektorka: Kateřina Luzarová
info:
Alena Hejduková, tel: 461 725 352

Vánoční skřítek
– dílna pro dospělé a studenty
– výroba vánočního skřítka
termín:
čtvrtek 14. 12.
čas:
18.00 – 20.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
120 Kč
lektorka: Monika Procházková
přihlášky: do 11. 12.
info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Skřítek vousáč
– dílna pro děti od 1. třídy
– výroba vánočního skřítka bez šití
termín:
čtvrtek 14. 12.
čas:
16.00 – 17.45 hod.

Kdy cesta může být cíl
Tak přesně pod tímto názvem se skrývá nový film
z dílny filmového studia AV FONA Chrudim o místní dráze ze Svitav přes Poličku do Žďárce u Skutče
a turistických zajímavostech v jejím okolí, na jehož premiéru, která se uskuteční 10. prosince od
15.30 hodin v Divadelním klubu v Poličce, si vás dovolujeme co nejsrdečněji pozvat. Autoři si dali za cíl
propagaci nejen této malebné lokálky, ale rovněž jejího okolí. Film tak přibližuje, kromě historie místní
dráhy, také historii okolních měst a obcí, jednotlivé
památky, přírodní zajímavosti nebo možnosti turistického či sportovního vyžití, a to jak v létě tak
i v zimě.
Filmaři strávili u kolejí místní dráhy a v jejím okolí
nejeden den a za účelem filmování byl dokonce vypraven mimořádný vlak s historickým motorovým
vozem M240.0113 „Singrovka“, který patří Klubu
přátel kolejových vozidel Brno. Kromě jiných se na
natáčení filmu významnou měrou podílel i náš spolek, kdy jsme zajistili například odborný komentář
k historii lokálky, vypravení mimořádného vlaku
nebo kompars pro natáčení, včetně dobových stejnokrojů.
Premiéra filmu bude součástí cyklu přednášek na
téma „Historie, současnost a možná budoucnost poličské lokálky“, na němž se od pánů Pavla Stejskala,
Josefa Vendolského, Martina Hájka nebo Petra Tej
kla, jež jsou odborníky na poli železniční dopravy,

dozvíte nejen mnoho zajímavostí z její historie a současnosti, ale také například proč každý Švýcar jede
vlakem v průměru až 50x ročně, jak vypadá moderní
regionální železnice nebo fungující integrovaný dopravní systém a především, jak by v budoucnu mohla
vypadat i naše lokálka a doprava na ní.
Pro bližší informace můžete využít e-mail policskalokalka@gmail.com nebo telefon 724 585 442.
Více informací bude zveřejněno také na našem
profilu „Poličská lokálka“ na Facebooku, kde nás
můžete rovněž kontaktovat.
Těšíme se na setkání s vámi.
Pavel Stejskal, místopředseda Poličské lokálky

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

místo:
cena:
lektorka:
přihlášky:
info:

SVČ Mozaika
90 Kč
Monika Procházková
do 11. 12.
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352

Vánoce v Mozaice
– tradiční předvánoční akce pro děti,
rodiče, babičky, dědy
– přijďte se na chvíli zastavit v předvánočním shonu a v příjemné atmosféře u teplého čaje a koled vytvořit
pár dárečků pro své blízké
– od 10 hod. divadelní představení „Slyšte, slyšte“ aneb Co se stalo
v Betlémě v podání herce, muzikanta
a pedagoga Ivana Urbánka
termín:
neděle 17. 12.
čas:
od 10.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
vstupné: dobrovolné
info:
Alena Hejduková, tel: 461 725 352
Ve spolupráci se Spolkem přátel při
SVČ Mozaika.
Živé květy na vánoční stůl
– dílna aranžování s živými květy pro
studenty a dospělé
termín:
středa 20. 12.
čas:
17.00 – 20.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika
cena:
400 Kč
přihlášky: do 13. 12.
lektorka: Alena Hejduková
info:
Alena Hejduková, 461 725 352,
736761281
Vánoční dílny pro základní školy
termín:
4. – 8. 12.
čas:
8.00 – 12.00 hod.
místo:
SVČ Mozaika Polička

Hormonální
antikoncepce
Téma věru zajímavé. Nová
doba, nové prostředky. Spousta
pilulek – léčí či škodí – ženám či
mužům? Jak to souvisí s přírodou, životním prostředím?
Odpovědi na tyto a podobné
otázky se dozvíte na přednášce Hormonální antikoncepce ve středu 6. 12. v 17.00 h v Divadelním
klubu v Poličce.
O složení, mechanismu působení, nežádoucích
účincích, jak hormonální antikoncepce ovlivňuje
zdraví ženy a dopadu na životní prostředí bude
povídat MUDr. Jitka Blábolilová z Nového Bydžova. Nejdříve vystudovala porodní asistenci a po 5
letech praxe se rozhodla vystudovat medicínu. Je
gynekoložkou s celostním přístupem ke zdraví
ženy. Ráda poslouchá příběhy žen a hledá příčiny
obtíží, podporuje ženy na jejich cestě k trvalému
zdraví. Přednášku doprovodí krátký film Hormonální akvárium od Terezy Tary, za který získala
řadu ocenění. Na závěr bude čas i na dotazy.
Zváni jsou nejen ženy každého věku, ale i všichni muži, neb jich se toto téma také týká, více než
si myslí.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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Program RC MaTami

Martinoviny
Příjmení a rodové vazby skladatele
Pokusme se dnes poodkrýt rodové vazby skladatele Bohuslava Martinů: co víme o jeho předcích či jiných nositelích tohoto příjmení?
Budiž řečeno hned v počátku, že příjmení Martinů v historii mělo a dodnes má zejména na Poličsku velmi častý výskyt. Podle databáze Ministerstva vnitra ČR z roku 2016 žije v České republice
800 občanů s příjmením Martinů, což znamená,
že každý 13 337. obyvatel republiky je nositelem
tohoto jména. Nejzastoupenější je příjmení Martinů v hlavním městě Praha (95 lidí), nicméně
Polička s 51 občany je v četnosti hned na druhém
místě. V poměru na počet obyvatel tvoří v Praze
toto příjmení 0,0075 % obyvatel, kdežto v Poličce
je to 0,58 % obyvatel. V Poličce je tedy výskyt 77×
vyšší než v Praze.
A co vlastně toto příjmení znamená? Celkem logicky můžeme dedukovat, že vyplývá z křestního
jména „Martin“ a kdysi mělo za úkol rozlišovat
lidi se stejným křestním jménem. Nejčastěji šlo
o označení podle otce (tedy kupř. Jan, syn Martinův = Jan Martinů). V současnosti je chápeme
jako příjmení nesklonné, ale ještě za života Bohuslava Martinů bylo příjmení skloňováno poměrně
často – kupř. skladatelova sestra byla běžně oslovována jako Marie Martinova (Marie Martinů).
Ale zpět ke skladatelovým předkům. Matriky
vypovídají o celkem šesti generacích rodu Martinů před narozením Bohuslava. Není to možná
tolik, kolik by se dalo čekat, leckteré rody mají
historii zmapovánu o více než sto let. V případě
Martinů předků si můžeme být jisti „pouze“ do
roku 1728, což je letopočet sňatku jistého Ondřeje Martinovýho (!), od něhož pak generační linie
vede až k hudebnímu skladateli. A jelikož u zmiňovaného Ondřeje nejsou uvedena jména rodičů,
jakékoliv úvahy o starších představitelích rodu
Martinů by už byly jen pouhou spekulací. Ondřej
Martinů měl spolu s manželkou Kateřinou syna
Jakuba (nar. 1731), ten pak syna Václava (nar.
1764), linie dále pokračovala Václavovým synem
Karlem Martinů (nar. 1802), Karlovým synem Janem (nar. 1822) a Janovým synem Ferdinandem
(nar. 1853). Ferdinand se 26. dubna 1880 oženil
s Karolinou rozenou Klimešovou a společně měli
celkem 5 dětí, z nichž se dospělého věku dožili
pouze sourozenci František, Marie a Bohuslav
Martinů. Jimi tato větev poličského rodu Martinů
bohužel vymírá, protože ani jeden ze sourozenců
po sobě nezanechal potomka.
Jistou zajímavostí rodu (potvrzující výše uvedenou informaci o hojnosti výskytu příjmení na Poličsku) je fakt, že jen za mapované údobí od první
poloviny 18. století se hned dvakrát objevuje příjmení Martinů nejen po meči, ale i po přeslici: poprvé u zmiňovaného Václava Martinů, ctihodného
měšťana v Poličce (titul dokládající společenský
vzestup rodu), jenž se oženil s jistou Kateřinou,
dcerou Josefa Martinů a Žofie Martinovské (velmi
pravděpodobně jde též o obměnu stejného příjmení). A podruhé v případě skladatelovy maminky
Karoliny, jejíž babička Anna byla taktéž rozená
Martinů.
I když je Bohuslav Martinů jednoznačně nejproslulejším nositelem tohoto přímení, uveďme
i několik dalších zajímavých osobností stejného
jména, rodově však (s největší pravděpodobností)
neprovázaných: Libor Martinů (1732-1785), narozen v Poličce (!), byl zvonař a dělolijec, jeho zvony
s plastickou výzdobou barokních světců se dochovaly na jižní Moravě; Alois Martinů (1879-1947)
působil jako sochař a řezbář zejména na Olomoucku; Jan Martinů (1881-1940) byl profesorem
církevního práva a je autorem různých církevních
publikací; Oldřich Martinů působil v letech 20072010 jako prezident policie ČR. Jaroslav Martinů,
politik a od roku 2006 starosta města, je v současnosti na Poličsku logicky nejznámějším nositelem
tohoto příjmení.
doc. Monika Holá, muzikoložka CBM
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Centrum bude uzavřeno od
23. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Tým
MaTami vám přeje všem krásné
Vánoce a šťastný Nový rok. Na viděnou v roce 2018.
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé pondělí 9.00–
12.00 hod.
• Drobínci s Jitkou (0 – 1 rok): každé úterý
9.00 – 12.00 hod.
• Hrátky s angličtinou (0 – 6 roků): každé úterý
15.00 – 17.00 h. Pozor! Hrátky s angličtinou
budou probíhat v nové formě. Budeme tvořit,
hrát si a u toho nenásilnou formou zapojovat
angličtinu (prožitek u tvoření umocňuje upevňování si nového jazyka). Vhodné pro rodiče
s dětmi od 3 do 6 let.
• Drobečci s Lídou (1 – 2 roky): každý čtvrtek
9.00-12.00 hod.
• Drobci s Lídou (2 – 3 roky): každý pátek 9.0012.00 hod.
• Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power jóga – 19.00-20.00 hod.
v MaTami
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/
HIIT/TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál 19.00 –
20.00 hod. Do zrcadlového sálu je nutné si
vzít cvičební podložku!
–– Pátek: Jemná jóga 18.00 – 19.00 hod.
v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 hod. v MaTami
Hlídáček
Samostatný (kapacita 6 dětí): každou středu
8.00-12.00 h. Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí v době pravidelných aktivit (kapacita max. 1 dítě)
úterý 9.00-12.00 hod.
čtvrtek 9.00-12.00 hod.
pátek 9.00-12.00 hod.
Cena 45 Kč/dítě/hodina
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
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.

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

Odborné poradny:
Z našich poraden proběhne v prosinci pouze poradna logopedická. Ostatní poradny se budou opět
konat od února 2018.
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 11. 12. (pondělí) 16.00-18.00 hod.
Nástup do MŠ
7. 12. 2017 (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod.
Nástup dítěte do mateřské školy je prvním velkým životním mezníkem dítěte. Změna je náročná na psychiku, ale i fyzickou stránku dítěte a je
dobré děti na ni pomalu připravit.
Každé dítě reaguje na odloučení od rodiny,
především matky, zcela jinak – pláčem, steskem,
nepozorností, rušením harmonogramu školky,
agresí atd. Přijďte si poslechnout, případně se
poradit, jak lze dítě na změnu připravit.
Povede: Mgr. Bc. Iva Sedláčková
Mimořádná členská schůze
8. 12. 2017 (pátek) od 17.00 hod.
Zveme všechny členy RC MaTami na mimořádnou členskou schůzi. Na programu jednání
bude ceník aktivit na rok 2018. Těšíme se na vás.
Ploché nohy
14. 12. (čtvrtek) od 10.00 do 12.00 hod
Fyzioterapeutka Soňa Kováčová bude mluvit
o tom, co přispívá ke vzniku ploché nohy, jak
dítěti pomoci a ukáže cviky, které lze cvičit na
podporu nápravy klenby.
Změna programu vyhrazena, pro aktuální informace sledujte pravidelně náš web nebo FB.
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)
• 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.cz, Facebook stránka: MaTami,
centrum pro rodinu z.s.
Podporují nás: MPSV, Pardubický kraj,
město Polička, CBM

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... prosinec 2017

Čas
8.00
16.00
20.00
2. 12. 17.00
3. 12. 13.00
18.00
4. 12. 14.00
19.00

1. 12.

5. 12.
6. 12.

7. 12.

8. 12.

9. 12.

10. 12.

11. 12.
12. 12.
13. 12.

#

14. 12.

Název akce – popis
S vůní vanilky – adventní výstava Oblastní charity Polička – První předvánoční nádech…
Předvánoční dílna – tvořivá dílna pro dospělé
Jiskřící tour kapely Zrní
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Vánoční inspirace
Severský filmový podzim – Kyselé vánoce – komedie Švédsko 2015
S vůní jehlčí – společné zdobení stromečku
Kvarteto – Režisér M. Krobot se věnuje tématu hledání štěstí
v generaci dnešních třicátníků.
17.00 Mikuláš – čertovské dovádění – Podvečerní dovádění pro děti a rodiče s čerty
19.00 Musica Dolce Vita – koncert v rámci KPH 2017/2018
14.00 Mikulášská zábava
17.00 Hormonální antikoncepce – přednáška MUDr. Jitky Blábolilové o vlivu hormon.
antikoncepce na naše zdraví a životní prostředí
19.00 Jako Thelma a Louise – divadelní představení v rámci abonmá
20.00 LiStOVáNí slaví 15 let! aneb Ahoj Nazdar Čau – LiStOVáNí slaví patnáctileté výročí
na svých deseti nejvěrnějších scénách, mezi nimiž nebude chybět Polička!
10.00 Nástup do MŠ – beseda s Mgr. Bc. Ivou Sedláčkovou
13.00 Den otevřených dveří Gymnázia Polička
19.00 Ozvěny FAMUFESTU – výběr nejlepších filmů FAMU z minulého a letošního roku
14.00 Vánoční, explodující „ krabička – dílna pro děti od 1. třídy – Vyrobíme si vánoční
krabičku na dárek či malé překvapení.
19.00 Věneček – dokončená letošního podzimního běhu kurzu tance
9.00 Zasvěcení do světa fotografie – kurz fotografování pro začátečníky pod vedením
Simony Tumové
13.00 Vánoční tvoření – romantický jehelníček
15.00 Umění ve fotografii – kurz fotografování pro pokročilé pod vedením Simony Tumové
21.00 Shadow of Neurofunk – Regál DJ’s + Lock n‘Load DJ’s
18.00 Kino – premiéra filmu o Poličské lokálce – Snímek, který vám přiblíží vznik
a historii místní dráhy.
18.00 Přání k mání – Na začátku prosince vstoupil do kin vánoční film plný kouzel.
19.00 7 životů – Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které
tají svou existenci.
16.30 Ošatka z pedigu – dílna pro dospělé a studenty – pletení ošatek a košíčků
dle vašeho výběru
14.00 Vánoční plackování v knihovně – Vyrobte si vlastní placky a máte originální
dárky k Vánocům.
17.00 Kalendář – výtvarná dílna pro děti z II. stupně ZŠ a studenty
17.30 Bitva u Azincourtu – Prosincová přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové bude
ve znamení bitvy u Azincourtu.
19.00 Nádech pro lásku – Láska mu dala sílu žít!
10.00 Ploché nohy – beseda se Soňou Kováčovou
14.00 Narozeninové zpívání
16.00 Skřítek vousáč – dílna pro děti od 1. třídy – výroba vánočního skřítka bez šití
17.00 Vánoční divadelní etudy studentů klubové Divadelní školy – předvánoční představení
nejmladších ochotníků vedených Veronikou Jílkovou – Hrčkovou
18.00 Vánoční skřítek – dílna pro dospělé a studenty – výroba vánočního skřítka
19.00 Diviš, Kundera, Šíma – malíři z okruhu přátel B. Martinů
– přednáška ak. malíře Jiřího Štourače

Místo konání
Charitní dům I. (Vrchlického 22)
SVČ Mozaika
Divadelní Klub
Palackého náměstí
Tylův dům
Divadelní Klub
DPS Polička

Pořadatel akce
Kontakt, informace, rezervace
Oblastní charita Polička
zastupce@pol.hk.caritas.cz
SVČ Mozaika Polička
www.mozaika-policka.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
DPS Penzion Polička
www.dpspolicka.cz

Kino Tylův dům
Palackého náměstí
Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička

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

Divadelní Klub
Tylův dům

Ekocentrum Skřítek
Tylův dům

www.ekocentrumskritek.cz
www.tyluvdum.cz

Divadelní Klub
MaTami (CBM)
Gymnázium Polička
Divadelní Klub

Městská knihovna Polička
MaTami
Gymnázium Polička
Divadelní spolek Tyl

www.knihovna.policka.org
matami@matami.cz
www.gympolicka.cz
www.divadelniklub.cz

SVČ Mozaika
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Tylův dům

Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)
Městská knihovna
Divadelní Klub

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz

Divadelní Klub
Kino Tylův dům

Městská knihovna Polička
Tylův dům

Kino Tylův dům

Tylův dům

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

Městská knihovna
SVČ Mozaika

Městská knihovna Polička
SVČ Mozaika Polička

www.knihovna.policka.org
www.mozaika-policka.cz

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

Městská knihovna Polička
Tylův dům
MaTami
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička

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

Divadelní Klub
SVČ Mozaika

Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička

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

Městské muzeum a galerie (CBM)

Spolek Náš Martinů

www.cbmpolicka.cz/cz/nas-martinu

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

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

www.knihovna.policka.org
www.tyluvdum.cz
www.tyluvdum.cz
www.mozaika-policka.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce... prosinec 2017

Čas Název akce – popis
15. 12. 20.00 Jazzové setkání – Stanisław Słowiński Quintet (Krakow, Polsko) – Stanisław Słowiński
– housle, Zbyszek Szwajdych – trubka, křídlovka, Katarzyna Pietrzková – piano,
Justyn Małodobry – kontrabas, Max Olszewski – bicí
16. 12. 14.00 Adventní koncert – Vystoupí Chrámový sbor sv. Jakuba Polička.
20.00 Mydy Rabycad + afterparty DJ Tommy Weed
17. 12. 10.00 Vánoce v Mozaice – tradiční předvánoční akce pro děti, rodiče, babičky, dědy
16.30 Star Wars: Poslední z Jediů – Sága rodu Skywalkerů pokračuje.
18.00 Afrika Eco Race (Bystré-Dakar po vlastní ose)
19.30 Star Wars: Poslední z Jediů/3D – osmý film ze série Star Wars s českým dabingem
a 3D projekcí
18. 12. 19.00 Na shledanou tam nahoře – Ani pod tou nejdokonalejší maskou se člověk neschová…
20. 12. 14.00 Vánoční snění
17.00 Živé květy na vánoční stůl – dílna aranžování s živými květy pro studenty a dospělé
19.00 Matky na tahu o Vánocích – Nepeč a zapař! Amy, Carla a Kiki, matky na tahu…
Tentokrát o Vánocích
21. 12. 18.00 Trátak-meditace pohledem na plamen svíčky – silná jógová očistná
a meditační technika
19.00 Vánoční klubové kino – Obchod za rohem
22. 12. 20.00 Poličská vomladina – Tvoří něco poličská mládež? Odpověď se dozvíme na Vomladině!
23. 12. 19.00 Česká mše vánoční (mladí kočovníci)
25. 12. 20.00 Štěpánská zábava – Notorest band a hosté
26. 12. 21.00 Vánoční večírek aneb Co nám nadělil Ježíšek pod stromeček – tradiční povánoční setkání
28. 12. 14.00 Silvestrovská zábava

Místo konání

Pořadatel akce

Divadelní Klub
DPS Polička
Divadelní Klub
SVČ Mozaika
Kino Tylův dům
Divadelní Klub

Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička
Divadelní spolek Tyl
SVČ Mozaika Polička
Tylův dům
Divadelní spolek Tyl

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

Kino Tylův dům
Kino Tylův dům
DPS Polička
SVČ Mozaika

Tylův dům
Tylův dům
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička

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

Kino Tylův dům

Tylův dům

Studio Satori
Divadelní Klub
Divadelní Klub
Divadelní Klub
Divadelní Klub
Divadelní Klub
DPS Polička

Spolek Satori48
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
DPS Penzion Polička

Název akce – popis
2. 10. – 31. 12. Pohádkový svět – výstava dětských ilustrací Venduly Hegerové – Výstava ilustrací
Venduly Hegerové v prvním patře knihovny.
7. 10. – 7. 1. O včelách a lidech – hravá výstava o včelách a včelařství
25. 11. – 7. 1. Bílá jako sníh, černá jako káva – výstava s nádechem nostalgie starých časů
a kouzelné atmosféry Vánoc

Místo konání

Pořadatel akce

Městská knihovna
Městské muzeum a galerie (CBM)

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org

Městské muzeum a galerie (CBM)

CBM (Muzeum)

Od neděle 10. prosince do konce roku bude v Poličce, v objektu bývalé drogerie Teta v Riegrově ulici (od náměstí k Tylovu domu), otevřena výstava
obrazů malíře Jana Čiháka a jeho žáka Františka
Štursy na téma Vysočina v obrazech a květinová
zátiší. Vernisáž se uskuteční 10. prosince ve 14 hodin, otevřeno bude od pondělí do neděle v čase
9–12 a 13–16 hodin. Pro někoho možná bude tato
zpráva inspirací pro nákup hodnotného vánočního dárku, pro jiného může být návštěva výstavy
jen odpočinkovým setkáním s múzou…

Římskokatolická farnost a Chrámový sbor
sv. JAKUBA v Poličce
vás zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
CHRÁMOVÝ SBOR sv. JAKUBA v Poličce
a hosté, řídí Květa Šafářová
kostel sv. JAKUBA v Poličce
sobota 30. prosince v 16.00 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ, bude věnováno
na opravu kostela sv. Jakuba
www.farnostpolicka.cz

www.tyluvdum.cz
www.studio-satori.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.dpspolicka.cz

Kontakt, informace, rezervace

muzeum@muzeum.policka.org

Adventní koncert
v evangelickém
kostele
Evangelický sbor v Poličce vás zve na adventní
koncert s videoprojekcí. Uskuteční se v neděli
10. prosince od 18 hodin a vystoupí při něm Dan
Jun (klavír) a Jiří Kabát (viola).
Pásmo od klasických skladeb (Mozart, Händel)
až po jazz (Gershwin, Kabát) bude doplněno průvodním slovem a uměleckou animací Veroniky
Zacharové.
Kostel je vytápěn, vstupné dobrovolné.
Jiří Tengler

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

#

Vánoční výstava
obrazů Čiháka
a Štursy

Kontakt, informace, rezervace

Zveme vás do Kraje Smetany a Martinů
Borová
9. 12. od 20.00 h. – taneční
zábava v Borové – hraje kapela
Legend rock, host večera kapela
Happeace, zábava se koná v sokolovně v Borové, vstupné dobrovolné
16. 12. – sobotní adventní odpoledne spojené
s vánoční besídkou ZŠ Borová. Jako hosté vystoupí taneční skupina Rozárky z Jimramova. Několik
slov o času adventním poví faráři evangelické a katolické církve, na závěr vystoupí svitavská kapela
SUE Ukulele Ensemble. Plánovaný začátek 14.00 h.

9. 12. – „Splněná přání“ Jitky Zelenkové – vánoční
koncert. Od 17.00 h. – Piaristický chrám Nalezení
sv. Kříže, Litomyšl, doprovod: Lev Rybalkin (piano), František Raba (kontrabas), délka programu:
cca 90 min., vstupné: 280 Kč (předprodej v IC Litomyšl od 16. října)

Dolní Újezd
2. 12. – Pekelně Mikulášská zábava
V sokolovně od 20 h. pořádá Sokol. Hraje DJ
Tomáš Janků, vstupné 60 Kč, stylové masky vstup
zdarma.
3. 12. – Rozsvícení vánočního stromu
V 17 h. v parku před ZŠ Dolní Újezd, bude připraven krátký kulturní program.
13. 12. – Česko zpívá koledy
Od 18 h. v parku před ZŠ Dolní Újezd se budou
zpívat vánoční koledy.
14. 12. – Vánoční koncert pro Dolní Újezd
Připravila ZUŠ Dolní Újezd v kostele sv. Martina
od 17 h.
17. 12. – Vánoční koncert pro dobrou věc
Od 17 h. a od 19 h. v sokolovně pořádá hudební
soubor DúVá a Obec Dolní Újezd.

Oldřiš
8. 12. – Kouzlo okamžiku – výuka kruhových
tanců z celého světa. Začátek od 18.00 h. v základní
škole. Cena 50 Kč, více informací na www.oldris.cz.
23. 12. – Zpívání u stromečku – začátek
v 18.00 h. u OÚ, kde bude rozsvícen vánoční stromeček. Teplé nápoje zajištěny, vezměte si s sebou dlouhé
prskavky, z kterých po zapálení vytvoříme světelný
řetěz.
29. 12. – Předsilvestrovský ples v Oldřiši. Začátek
ve 20.00 h. v Orlovně. Můžete se těšit na bohatou
tombolu, zajímavý program (laserová show) a chutné občerstvení. Hraje kapela Combo2.

Litomyšl
5. 12. – Andělé v mém srdci
19.00 h., Smetanův dům, Litomyšl. Léčivé divadlo Gabriely Filippi. Skutečné příběhy žen, které
od dětství komunikují s anděly a duchy zemřelých.
Hostem prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. kontroverzní publicistka v oblasti medicíny, imunologie, autismu a zdravého životního stylu. Autorka
bestselleru Doba jedová. Hudební doprovod hlasový mág a improvizátor Patrik Kee.
8. 12. , 20.00 h. – Pavel Callta
Music Club Kotelna. Koncert, afterpárty.
vstupné: 220 Kč v předprodeji (IC Litomyšl a Paseka) a 270 Kč na místě

21. 12. – J. J. Ryba: Česká mše vánoční
od 18.00 h. – Kostel Povýšení sv. Kříže, Litomyšl
vystoupí: Litomyšlský symfonický orchestr, spojené sbory, sólisté, dirigent David Lukáš, sbor ZUŠ
Litomyšl (sb. Kratochvílová). Vstupné: 90 Kč

Pomezí
2. 12. – Vánoční inspirace – KD Pomezí, rozsvícení vánočního stromu
5. 12. – Peklo v hasičárně – hasičská zbrojnice
17. 12. – Zpívání u vánočního stromu u OÚ
Sebranice
10. 12. – Vánoce ve Světnici – 12 – 16 h. Přijďte nasát atmosféru vánočního interiéru Světnice
č. p. 8. Povídání Kamily Skopové, spisovatelky a ilustrátorky, nejen o jejich knížkách od 14 do 16 h.
Svojanov
9. 12. od 17.00 – Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše ve Starém Svojanově
16. 12. od 16.00 – Svojanovské Vánoce: tradiční
setkání před radnicí ve Svojanově, cukroví, vánoční
punč, vánoční jídlo, vystoupení dětí (živý betlém)

Prosincová ZUŠka
Blíží se čas vánočních svátků, pro uměleckou školu čas
příprav několika tradičních
koncertů. Přijměte prosím pozvání na tyto předvánoční akce,
pozastavte s námi rychle běžící
čas a vychutnejte klidné chvíle
naplněné hudbou a uměním vůbec. Bude nám potěšením popřát vám touto cestou krásné a především
v klidu a radosti prožité Vánoce.
Hned v počátku prosince, 4. 12. v 17 hod., jsme
pro vás v malém sále Tylova domu připravili tradiční
koncert u příležitosti narozenin Bohuslava Martinů,
koncert s názvem BM a MY. Tento koncert je naším
dárkem ke skladatelovým narozeninám, zazní zde
především jeho dílo a dále je zde vyhrazen prostor
tvorbě jeho současníků a pokračovatelů, tedy převážně skladatelů 20. a 21. století.
V těchto dnech probíhají ve škole třídní přehrávky jednotlivých pedagogů, které jsou prostorem pro

setkání rodičů, vyučujících a žáků. Jsou pro mnoho
žáků první zkušeností s vystoupením na pódiu a pro
vás možností informovat se o průběhu vzdělávání
vašeho dítěte během prvního čtvrtletí letošního
školního roku. Využijte tedy této příležitosti a poslechněte si také výkony dalších dětí ze třídy pedagoga vašeho dítěte.
Z dalších akcí bych ráda připomněla, že i nejmenší – čtyřleté a pětileté děti vzdělávající se v programu Hrátky s uměním – zažijí své první vystoupení
v rámci Vánoční otevřené hodiny 11. 12. v 16 a 17 hod.
v sále hlavní budovy ZUŠ.
Poslední týden již tradičně patří převážně vánočně laděným aktivitám, takže kromě vánočních
besídek organizovaných jednotlivými pedagogy ve
třídách, uspořádá naše škola tradičně Vánoční koncert ve velkém sále Tylova domu (19. 12. v 17 hod.), na
kterém vystoupí žáci tanečního, literárně dramatického a hudebního oboru a dále Vánoční koncertík
v sále ZUŠ (21. 12. v 17 hod.), který nabídne zejména
program hudební.
Tímto se kalendář akcí pro letošní kalendářní rok
uzavře, ale již koncem ledna se na vás budeme těšit
při představení k 20. výročí působení tanečního
oboru na naší škole.
Za kolektiv ZUŠ Bohuslava Martinů vám přeji
klidné adventní období a co nejvíce rozzářené oči
a srdce všech vašich blízkých v době vánoční.
MgA. Gabriela Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy
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Aby nebyl
nikdo sám
Rok 2017 se nachýlil k samému závěru. Naše
organizace svazu důchodců již osmý rok naplňuje
stanovy našeho svazu a plní své povinnosti vůči
našim členům tak, abychom jim umožnili využití volného času podle jejich zájmů a zdravotních
možností a schopností. Naplňujeme heslo důchodci důchodcům – aby člověk nebyl sám. Postupně se
rozrůstá naše členská základna. V roce 2017 o dalších 20 členů. V současné době máme zapsáno více
jak 250 důchodců.
V říjnu a listopadu jsme uskutečnili zájezdy do
Náchoda, Brna a na jižní Moravu, návštěvu termálních lázní ve Velkých Losinách a některé další,
jako např. kuželky v Oldřiši.
Předseda organizace se zúčastnil jako delegát
X. sjezdu svazu důchodců České republiky v Praze.
Tento sjezd byl velmi důležitý, protože se konaly
volby do všech orgánů svazu. Byla zvolena ústřední rada, výkonná rada a prezidentem ústřední rady
(dříve předseda) byl zvolen Dr. Dryml. Dále byla
zvolena ústřední kontrolní a revizní komise. Jak
zaznělo na sjezdu, podařilo se prosadit některá
opatření pro zlepšení života důchodců. I přesto je
však celá řada věcí a problémů k řešení, ať již je
to bydlení, doprava a především neustálé rozevírání nůžek mezi průměrným důchodem a průměrnými příjmy ostatních skupin obyvatel. Všichni
přítomní hosté sjezdu pozdravili jednání a dotkli
se otázek týkajících se důchodců. Andrej Babiš
nastínil určitý způsob vyrovnání základní výměry důchodu a dále pak navýšení v průměru o 475
korun valorizace průměrně. Budeme jedině rádi,
jestliže se některé návrhy v usnesení podaří naplnit ku prospěchu důchodců. Bylo vzneseno několik
připomínek ke stanovám svazu, které musí vyřešit
ústřední rada a dát organizacím na vědomí.
Protože se blíží konec roku, je potřeba poděkovat všem, kteří se svou prací podíleli na činnosti
naší organizace a přispěli tak k naplnění programu v roce 2017. Vážíme si spolupráce s vedením
města i jednotlivými odbory, rovněž tak všechna
kulturní a vzdělávací zařízení si zaslouží dík za
dobrou spolupráci a vzájemnou pomoc. Nemůžeme opomenout více jak 30 firem a organizací, se
kterými spolupracujeme a které nám vychází
vstříc při řešení našich potřeb při různých formách činnosti naší organizace.
Dne 2. 12. odjíždíme zhlédnout vánoční inspiraci na zámek do Lysic u Kunštátu, zájezd je obsazen,
7. prosince se uskuteční společné jednání všech
komisí a orgánů naší organizace k přípravě programu na rok 2018. Vyzýváme proto naše mladší
důchodce k pomoci při zajišťování zájmových činnost, 14. prosince se sejdou stolní tenisté na místě
obvyklém v 9.00 hodin, pod vedením pana Švejdy
bude odehrán turnaj ve stolním tenise.
Dále tu máme oznámení pro naše členy ohledně
ozdravného pobytu ve Velkém Mederu. Zájemci
budou podrobně informováni v lednu na výroční
členské schůzi. Další podrobnosti budou sděleny v únorové Jitřence. A protože se blíží období
Vánoc, nejkrásnějších svátků v roce, radujme se
z dobře vykonané práce, načerpejme další síly pro
rok 2018, ať nám vydrží pevné zdraví a elán pro
splnění našich plánů a představ.
Jménem celého výboru městské organizace svazu důchodců v Poličce
předseda Jaroslav Koráb
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Zákrejsova Polička po sedmé
Ochotníci z Víru jsou našimi stálými hosty a zahájili další ročník Zákrejsovy Poličky. Představili
nám kladenskou inscenaci inspirovanou Dietlovými Rozpaky kuchaře Svatopluka a proměnili je
v Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka. Před třiceti
třemi lety Jaroslav Dietl netušil, že se budeme prodírat džunglí hodnotových a bodovacích kriterií,
bez kterých, jak se na každém kroku přesvědčujeme,
nemůžeme plnohodnotně existovat. Ve zmiňované
hře propadnou zubaři bodovému systému natolik,

tanečních skupin a klavírního doprovodu kompaktní a směřuje k jednoznačnému poselství, sdělenému nám autorkou: „Je to osobní pohled na dobu, ve
které žijeme, abychom v ní zůstali sami sebou.“ Jak
je prožito ve skladbě a závěrečném tanci: Naděje,
malý kamínek na prázdné dlani.
ZUŠ Bystré se svým programem vystoupila v holandském městě Beverwijk a tamní diváci byli nadšeni. Prostory kostela, kde soubor účinkoval, umocnily poselství tohoto představení.

uvidí značku, která jim ukazuje, že mohli kopec bez
problému obejít. Podobně tomu bylo i v této hře. Za
to herci nemohou, mohou hrát jen to, co je v textu,
ale kdyby autorka Isabelle de Toledo hru napsala
jako rozhlasovou dramatizaci, vyzněla by vyřčená
slova dramatičtěji. Na realistické scéně lokálu se
umývaly sklenice, přesunovaly židle a závěrem se
také zatančilo tango. To mi příliš nekorespondovalo s místem, ve kterém se drama odehrává – v Bretani poblíž Saint Mallo.

Rozpaky zubaře Svatopluka Nováka

Pod křídlem

Dva bratři

O hloupé kovářce

V rytmu tanga

Habaďůra

že se pohybují v obluzujícím řádu, přiřazujícím jim
minimum bodů za běžný stomatologický nález, až
po jejich vysoký příděl za jakousi extrakci hrotového kořínku; a neváhají dokonce podstoupit sebezničující zubařské výkony k dosažení mety nejvyšší.
Na představení jsem přišel už nepatrně poučen, jelikož mi byl nedávno svěřen nákup toaletního papíru a já se nemohl prokázat slevovou kartou, která
by mi přidělila nějaký ten kladný bod, v budoucnu
proměněný za lákavou cenu, bez níž bych zřejmě
nemohl být. Následně po představení jsem si bodovací systém vyzkoušel prakticky. Právě projíždějící
cyklista na naši skupinku jdoucí po chodníku totiž
zvolal: „Já vás musím objet!“ V rámci všezahrnujícího bodového systému byl mnou také ohodnocen.
Řekl jsem si, ať se jde bodnout. Zpět k představení:
bavili jsme se dobře a myslím, že pořadatelé Zákrejsovy Poličky vezmou na vědomí přání „vířinského“
komentátora shledat se napřesrok.
Bysterská ZUŠ nás překvapuje rok co rok vynalézavým repertoárem. Pod dvojznačným názvem
Pod křídlem přivezla baletně taneční inscenaci, doprovázenou sentencemi, nenechávající posluchače –
diváky lhostejnými. Autorka pořadu MgA. Hana
Malíková nám nabídla takovéto myšlenky a ponouknutí: samota není špatná, ale osamění ano;
světýlko v tmách je cesta k povzbuzení; díky naději
se nemožné stává možným; křídla dávají svobodu.
Tanec podtrhuje význam slov. Tu je tanec zádumčivý jak předchozí slova, tu svobodný jak let
– ať skutečný nebo způsobený křídly andělskými.
Ukáže nám současnou nevyhnutelnou skutečnost:
elektronizaci zaplňující náš život mobily, internetem, selfíčky, maily, ale především nenasytným
pospícháním, odbíháním a neprodléváním. To vše
jsme viděli v transformované podobě tance a hudby,
slova. Představení je celkem, který je přes proměny

Poličský večer zahájil holandský kytarista Serge
Héman. Svůj nástroj ovládá mistrně a je škoda, že
jsme mohli slyšet jen málo z jeho umění. V choreografii H. Malíkové, vedoucí tanečního oboru, žáci
citlivě vyjádřili vybrané myšlenky obsažené jak
v světovém literárním dědictví, tak v myšlenkách
aktuálních. Ty jsme slyšeli v melodickém přednesu
učitelky Ivany Klímové. Na křídlo – klavír hráli žáci
Jiří Mládek a Jiřina Mládková a Adam Voves, který měl rovněž taneční vystoupení. V programu se
představil celý taneční soubor nejmladších žákyň,
až po budoucí absolventky oboru.
Včas jsme se dozvěděli, že budeme ochuzeni
o představení KD Holice Dokonalá svatba pro nemoc hlavního představitele. Tak snad příště.
Nedá se vstoupit dvakrát do stejné řeky. Trochu
se o to pokusili ochotníci ze Širokého Dolu s obdobnou dramaturgií jako roku loňského. Opět šlo o dvě
pohádky. První zase hrály děti, chtělo by se napsat
neposedné děti, ale režisérsky je zvládnout je samo
o sobě výkon, nejen herecký. Ve hře Dva bratři byly
však milé. Další dílko, místy komentované, O hloupé kovářce nám znovu připomíná, že k životu na
vesnici divadlo patří a že staletí sem staletí tam,
stále poutá zapálené ochotníky hrající pro své potěšení a radost. A tu předali teď nám.
V rytmu tanga se rozezněl pár takty sál Tylova
domu. Než tango zaznělo znovu, museli jsme trpělivě čekat málem do konce hry. Říkám-li trpělivě, je
to proto, že zápletka hry se jaksi nekonala. Manželská rozepře, při níž byl otec manžela naslouchající
vrbou a sem tam komentující počínání synovo, je
nakonec jedinou obětí většinou v rovině plynoucího dialogu. Tatínek, kterému autorka vyměřila
potřebnou dávku textu, nakonec bez zjevných příčin umírá. A manželské drama končí smírem. Měl
jsem pocit, že turisté jdou na kopec, pak dolů a v cíli

Ocenění za odvahu tuto hru nastudovat a dobře
zahrát zaslouží všichni členové souboru Divadelního spolku Vicena a také se jim tohoto ocenění od
diváků dostalo.
Sázka na komedii je asi zaklínadlem současné
divadelní produkce. Nejen u divadla profesionálního. Podat ji ale tak, aby dostála svému předznamenání je fuška i pro profíky. Mohu klidně napsat,
že vysokomýtský divadelní spolek Šembera nás dvě
hodinky vkusně bavil. Roztodivná komedie plná
neočekávaných zkratkovitých vyústění nás rozesmávala. Nebyly to jen snůšky bizarních situací, ale
pod bláznivými epizodami se skrývalo i vyústění.
Tak jako kasaře někdy potřebuje i policie, tak také
podvodníka se sociálními dávkami lze využít k odhalení děr v předpisech ve prospěch věci.
V představení byli všichni herci bezprostřední,
ale role strýčkovi Georgovi – Vl. Martínkovi a Mr.
Forbrightovi – K. Fenikovi vysloveně seděly. Nájemníci pana Swana v „Habaďůře“ nás pobavili.
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Mladí ochotníci DS Tyl Polička,
dostal jsem pozvánku do Divadelního klubu
na zkoušku a hru Matky a dcery. Zkouška začala
poměrně přesně, což je jev na ochotníky neobvyklý – znám to. Nemusel jsem nahlížet klíčovou dírkou, ale sledoval jsem naprosto obnažený obrázek
současnosti. Zkouška začala, cimrmanovsky řečeno, šrapnelem, vzali jste si na paškál Deník staromilce a otřeli jste se o Lulejše. Ještě před začátkem
zkoušky si to před našima očima hokejově rozdali
Michal s Jirkou, avšak nebylo to kvalifikováno jako
trest ve hře – s vyloučením do konce hry. Pak už
došlo na první repliky a zaregistroval jsem, že režisérka ví i o Stanislavském, což osvědčila v reálu
paní Hloušová, pletoucí realisticky svetr. Herecké
pojetí se mi líbilo, bylo moderní, (pokr. na str. 14)

Zprávy z Masarykovy ZŠ

Zákrejsova
Polička po sedmé

Zprávy našich prvňáčků
Do školy i ze školy chodíme
s úsměvem. Práce se nám daří.
Rádi se učíme tematicky, prostřednictvím různých projektů.
Při školním projektu Prvňáci
a deváťáci jsou kamarádi jsme
získali patrony z 9. A a B. Byli při našem pasování
na školáky, prožili s námi Halloween, připravili
pro nás Slavnost slabikáře. Po přečtení Živé abece-

Cílem této aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy, témata mohou souviset s prevencí, modernizací škol a vzdě- (pokr. ze str. 15) výrazné. Herci mluvili srozumilávacího systému. Důležitou součástí je diskuze
telně, nahlas a tady bych je upozornil, že aby dosáhzúčastněných rodičů s lektorem. Setkání se budou
li profesionálních kvalit, řekněme seriálu 1. repubuskutečňovat přímo v prostorech školy. Rodičům
lika, museli by svá slova nesrozumitelně uplivovat
bude v případě zájmu poskytnuta i odborná lite- a davu házet jen tak jakoby mimochodem.
ratura. První setkání proběhla 23. 11. pro rodiče
Ve svém štítu jste si nadepsali DS Tyl Polička
žáků 1. A, B, C, 6. B, C, 9. A, B. Jako první téma „mladí ochotníci“ a to je věc, kterou vám, a nejen
jsme zvolili:
já, musím závidět. Hráli jste s chutí a neohlíželi
jste se napravo nalevo, to nemyslím zaplaťpánbůh
politicky, a dosáhli jste šťavnatého projevu, tak jak
to k tomu zaštítění patří. Michal se přidělenou rolí
cítil upozaděn, takže ho chválím, že to vydýchal,
ale tak musím chválit všechny, což rád dělám. Ten
autor Beght Ahltors, pocházející z Kuopia, by vám
tu úpravu Michala Moravce zřejmě nejen schválil,
ale i pochválil. Stál jsem tam před divadlem, kde
se jeho hra hrála, byl jsem u skokanského můstku
s vedle stojící rozhlednou, spíš věží. Jsou z ní vidět
desítky finských jezer a myslím, že si umím představit také jeho rozhlednový nadhled nad lidským
kynožením. Počínali jste si nepřehnaně suverénně
a byl na vás krásný pohled, ale hlavně, tak jak jste
své role hráli, tak já vám je věřil.

dy jsme ho v listopadu odemkli kouzelným zlatým
klíčem. S novými písmeny se seznamujeme prostřednictvím písmenkových pohádek a různých
třídních projektů – např. Týden pohádek, Výprava
eskymácká, Opičí týden, Týden pilných včelek byl
obohacen muzejním výukovým programem O včelách a lidech. Při čtení písmene I a i jsme prožili
celý týden s indiány. Prostírat stůl a připravit výbornou svačinku jsme se naučili na SOŠ ve výukovém programu Pohádkové dobroty. Třídy máme
vyzdobeny našimi pěknými výtvory z pozorování
přírody a věcí kolem nás. Vyrobit podzimního
skřítka z hlíny nám umožnila spolupráce s Mozaikou. Těšíme se, že šikovným písařům donese školní Mikuláš pero a napíšeme Ježíškovi o krásnou
knížku a další dárky. Učíme se nakupovat v obchodě a počítat peníze. Výuku matematiky obohacujeme pomůckami a postupy pana Hejného. Školní
Vánoce prožijeme s kamarády z devítky, kteří pro
nás připraví dílničky plné překvapení. Už brzy napočítáme do pěti a Vánoce budou tady.
paní učitelky a děti z 1. A, B, C

1. ročníky – Psychohygiena – lektorka MUDr. Jana
Šíchová – beseda o tom, jak správně nastartovat
prvňáčka do školy, zásady správné domácí přípravy
6. B, C – Mezi stěnami – film a problematika
šikany a kyberšikany – navazujeme na adaptační
kurz a besedu o kyberšikaně – lektor Mgr. František Trampota
9. ročníky – Trh práce na Svitavsku – lektor
Mgr. Tomáš Lorenc – beseda s informacemi o aktuální situaci pro absolventy na Svitavsku, jaké
jsou možnosti na trhu práce, zvolit si to správné
budoucí povolání, přijímací zkoušky
Sychravé podzimní dny vyplnily některé sportovní soutěže, 13. 11. proběhlo pro žáky druhých
až pátých tříd školní kolo ve šplhu. Reprezentanti jednotlivých tříd si soutěž užívali a navzájem
si fandili. Ti nejlepší si odnesli diplomy a drobné
ceny. Šesťáci změřili síly ve florbalu a sportovní
klání budou dále pokračovat zápasy ve vybíjené
a fotbalu.
9. A, B absolvovala exkurzi do Poslanecké sněmovny ČR v Praze. Opět jsme měli štěstí na průvodkyni, která nám ukázala i opomenutá zákoutí.
Poté si deváťáci prohlédli Hrad a nejvíce času strávili v obchodních centrech a fastfoodech.
-har-

V rámci spolupráce s rodiči našich žáků chceme
nabídnout odborná a tematicky zaměřená setkávání a spolupráci s rodiči jednotlivých ročníků.

Ocenění v Senátu ČR
Dva žáci SŠ obchodní a služeb SČMSD Polička,
David Ligas a Martina Vítová, studující obor veřejnosprávní činnost dosáhli vysokého celostátního
vyznamenání.
Dne 12. 10. byli oceněni v Senátu ČR titulem
Mladý řemeslník roku 2017. Soutěž pro žáky soukromých škol pořádá Sdružení soukromých škol
Čech, Moravy a Slezska pod záštitou 1. místo-

předsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horské. Nominovaní účastníci z různých oborů z celé
republiky musí splnit požadovaná kriteria, jimiž
jsou: výborný prospěch, účast s čelným umístěním v celostátních soutěžích a celková odborná
aktivita. Ze všech nominovaných pak bylo vybráno dvacet nejlepších. Pro celou naši školu je toto
ocenění velkou poctou a zároveň pobídkou pro
další období.
Předávání cen paní Horskou a panem Kolderem,
předsedou Sdružení, následné společné fotografování a raut v historických prostorách Senátu
ČR pro nás bylo velkým zážitkem. Prohlédli jsme
si také přilehlé Valdštejnské zahrady, kde bylo
opravdu na co se dívat. Krásné podzimní počasí
nás nalákalo na procházku Nerudovou ulicí na
Hrad. Celou akci jsme si velmi užili a věříme, že
úspěchy spolužáků budou motivací i pro další šikovné studenty naší školy.
Blahopřejeme oceněným žákům a učitelům děkujeme za jejich podporu a vedení.
Bc. Martina Jurášová, vedoucí učitelka
praktického vyučování
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Divadelní komedie
Závěrem ale jedna potřebná rada: až to budete
uvádět na Brodwayi, N.Y., radil bych, abyste tamnímu divákovi vysvětlili, kdo je to staromilec; obávám se, že překlad The Daily Old Lover by byl silně
nepřesný, aby postihnul věrnou podstatu titulku,
hlavně však obsahu. Jistě by vám poradil pan Martin Hilský. Taktéž Lulejš – Loolaish by zasloužil
více ozřejmit. Ale jak pravil inspicient závěrem
inscenace: „Než odhalíme taje divadla, vyprchají
nám všechny bublinky ze šampaňského. Pojďte, šéfová, zítra je taky den.“ Nad představením se vznášel zázrak mladistvé krásy. Že je to nadnesené? Tak
to přizemním: netrvá dlouho.
Líčím to přehnaně? Ne, tak jsem to viděl.
S Thálií na věčné časy.
Zdraví vás
A. Klein, foto P. Klein
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Vzpomínáme
Dne 3. 12. by se dožil 68
narozenin pan Karel Jahl.
Zlá nemoc však jeho život
ukončila již před 11 lety.
Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná rodina
Bednářova a Kocandova.
Čas běží, ale vzpomínky
zůstávají…
Dne 15. prosince uplyne
10 let, co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef Buchta.
Stále vzpomínají
manželka a syn Martin
s rodinou.
15. prosince uplyne již
22 let, co navždy odešel náš
milovaný tatínek Rudolf Řebíček.
Kdo jste ho znali a měl rádi,
vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu
dcera a syn

Proč studenti 3. P sázeli před
gymnáziem krokusy?
Třída tercie Gymnázia Polička se zúčastnila projektu Krokus, který se snaží připomenout oběti
holocaustu a uctít jejich památku. Projekt pořádá
irská organizace Holocaust Education Trust Ireland
(HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání
a kulturu Židovského muzea v Praze. Tato organizace na podzim zasílá krokusy, aby mohly vykvést co
nejblíže 27. lednu, což je Mezinárodní den památky
obětí holocaustu.
Jakmile se naše třída dozvěděla o této akci, chtěla
se zapojit. Na krokusy jsme čekali celý měsíc, nakonec došly v pořádku, bylo jich asi 40 kusů. Krokusy
byly vysázeny v pondělí 6. 11. Zeptali jsme občanů
Poličky, co si o tomto projektu myslí.
Rozhovor s občany:
a) Věděli jste o tomto projektu?
1. Věděla jsem o něm od syna.
2. Ne.
3. Slyším to poprvé a moc se mi to líbí.
b) Jak na vás tento projekt působí?
1. Jsem ráda, že se mladí lidé zajímají o tyto věci.
2. Nevím, ale myslím, že to je dobrá akce.

Dne 17. 12. 2017 by se dožil
90 let pan Bohuslav Nožka.
V červenci jsme si připomněli 35 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Libuše, děti Iva a Luboš
s rodinami
Dne 18. prosince uplyne již
10 let, co nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan Ladislav Teplý.

A je to také již 8 let, kdy
8. listopadu zemřela jeho
manželka a naše milovaná
maminka, babička a prababička, paní Vlasta Teplá.
Kdo jste je znali vzpomeňte na ně s námi.
Za tichou vzpomínku děkují
dcera Hana, vnuk Míla
a pravnuk Lukáš.
Dne 23. 12. 2017 uplyne
smutný rok, co nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička
a prababička paní Zdeňka
Ferlíková. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou společně
s námi.
Manžel Jiří, dcery Monika
a Zdeňka s rodinami
Dne 30. 12. 2017 uplyne
první smutné výročí úmrtí naší milované maminky,
paní Anny Peškové.
S láskou vzpomíná
dcera Jana.
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3. Děláte velký lidský počin a jsem rád, že vaše
mladá generace myslí na hrůzy, které by neměly
být zapomenuty. Je to naše povinnost.
c) Zapojili byste se?
1. Ano.
2. My s našimi zády asi ne, maximálně finančně.
3. Nějakým způsobem bych se do ní určitě zapojil,
pokud by tam nějaká role zbyla. Rád o tomto tématu čtu a sleduji dokumenty, v televizi takové
věci často bývají, a když spatřím oběti, tak mi
kolikrát tečou i slzy.
d) Měl by se dle vás projekt opakovat každý rok?
1. Ano.
2. Ano.
3. Bylo by to moc hezké, třeba ho i rozšířit o nějakou další myšlenku.
Všem, kdo se zapojili do ankety, chceme srdečně
poděkovat. První respondentkou byla maminka
jednoho ze studentů, druhou paní knihovnice a třetím respondentem byl pan starosta.
Martin Kohut, Adam Tichý,
Samuel Mašek a Daniel Martinů

Den stromů

Říjen ve Speciální ZŠ
Školní rok se naplno rozjel a kromě samotné výuky se žáci stihli zapojit do spousty akcí. V úterý
3. 10. se sedm vybraných sportovců z 6. – 9. ročníku zúčastnilo turnaje ve florbalu v Domově na
zámku v Bystrém. Náš tým zabojoval a obsadil
krásné čtvrté místo. Děkujeme organizátorům
z DNZ za bezvadnou sportovní akci.
Na celé středeční dopoledne 18. 10. se všichni
žáci vydali na podzimní vycházku do lesa. Cestou
bylo připraveno několik zajímavých úkolů zaměřených na paměť, poznávání přírodnin, stavění
lesního obydlí. Společně jsme sbírali houby a za
pomoci atlasů hub určovali jejich druh.
Ve čtvrtek 19. 10. jsme se zúčastnili akce Den
stromů v Divadelním klubu. S chutí se žáci pustili do plnění připravených úkolů – poznávali listy,
stromy, větve, viděli dokument o přírodě, povídali
si o hmyzu, savcích, ptácích. Na posledním stanovišti pozorovali živou strašilku a ochutnali vý-

borný čaj. Děkujeme Ekocentru Skřítek za krásný
zážitek a mnoho nových a zajímavých informací.
V úterý 24. 10. proběhlo v tělocvičně hravé dopoledne pro speciální třídy, kde si žáci vyzkoušeli, jak
voní přírodniny v lese, rozpoznávali, co všechno
do lesa patří. Poznávali různé věci po hmatu i pomocí čichu. Každá třída si složila lesní chaloupku
pro skřítka Podzimníčka a vypravila se schovaného skřítka i s jeho pokladem najít.
Žáci III. třídy speciální začali „cestovat“ Českou
republikou a poznávat zajímavosti různých krajů
naší republiky. Pracovali s přírodninami typickými pro vybrané kraje. Měli možnost prožít bramborový i dýňový týden. Připomněli si také, jak je
důležité chránit přírodní prostředí. Kromě toho
stihli ještě další zajímavé akce: dopravní hřiště,
zábavné dopoledne Kdo si hraje, nezlobí, návštěvu
CBM O včelách a lidech, divadlo Pohádky z pařezové chaloupky a Barvy a vůně skřítka Podzimníčka.
Závěrem bychom rádi poděkovali vedení DPS
Pension Polička za příjemně strávené tvořivé dopoledne. Jmenovitě paní Pevné a skupině seniorů.
Oceňujeme vlídné přijetí, citlivý přístup k našim
žákům. Stanovený čas nám rychle uběhl. Na příští
setkání se těší třída paní učitelky Houdkové a Stejskalové.
Ještě jedno poděkování patří Divadelnímu klubu Polička za poskytnutí prostor pro uspořádání
benefičního koncertu. Poděkování posíláme organizátorům a sponzorům akce, všem přítomným,
kteří přišli a pomohli vykouzlit příjemnou atmosféru, a tak podpořili činnost naší školy.
Bc. Monika Burešová

Salvia poskytuje sociální poradenství
Středisko sociálních služeb Salvia poskytuje
i v Poličce službu sociálního poradenství. Základní
sociální poradenství poskytuje osobám potřebné
informace přispívající k řešení jejich nepříznivé
sociální situace a je poskytováno se zaměřením na
potřeby osob se zdravotním postižením, osob chronicky nemocných a seniorů. Součástí odborného
poradenství je i půjčování pomůcek, dále pak zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
Můžeme vám poradit:
• jak požádat o příspěvek na péči, mobilitu
(např. příspěvek na provoz motorového vozidla),
příspěvek na zvláštní pomůcku (např. na zakoupení automobilu), příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek
• pomůžeme vám s výběrem kompenzační pomůcky
• poradíme vám při výběru sociální služby
• poradíme při výběru školy pro dítě se zdravotním postižením

Službu sociální poradenství poskytujeme pravidelně na detašovaném pracovišti v Poličce, v Domě
s pečovatelskou službou Penzion, Družstevní 970,
v místnosti v 1. patře. Můžete si zde zakoupit drobné komponenty, jako jsou např. baterie do sluchadel
značky Panasonic a ušní koncovky ke sluchadlům.
Termíny detašovaného pracoviště na rok 2018 jsou:
6. února, 6. března, 3. dubna, 24. dubna, 5. června,
7. srpna, 4. září, 2. října, 6. listopadu a 4. prosince:
vždy od 14.00 do 15.00 hod.
Budeme se na vás těšit.
Realizační tým Salvie

Jako každý rok (od roku
2006 s dvěma výjimkami) na
podzim proběhl v prostorách
Divadelního klubu v Poličce ve
čtvrtek a pátek 19. a 20. října
zábavně vzdělávací program
Den stromů pro kolektivy mateřských a základních škol. Téma dřevin stále stejné, ale informace na 4 stanovištích opět jiné. V dopoledních
hodinách do klubu přišlo 332 žáků v doprovodu
40 pedagogů z Poličky i okolí – MŠ Jedlová, MŠ
Rozmarýnek Polička, MŠ Pomezí I. a II., MŠ Borová, ZŠ Široký Důl, ZŠ Speciální, ZŠ Borová, ZŠ
Pomezí, ZŠ Květná, ZŠ Oldřiš a ZŠ Telecí.
Na stanovišti Život na stromě se účastníci dozvěděli, kdo bydlí na stromě, ve stromě či co na
něm roste.
Listy, lístečky, jehlice – další zastávka, kde se
prezentoval účel listů, formy listů, proč některé
opadávají a jiné ne, druhy listů a stromů, doprovázené skládáním dřevěného puzzle listů ze dřeva právě toho stromu, ze kterého list je.
Listy stromů a keřů jako potrava – zde žáci
zjistili, co sedá použít jako jídlo, lék i co raději
nekonzumovat, kdo listy jí a proč, druhy stromů.
Ochutnali i čaj z listí dřevin a překvapivě všem
chutnal. Někteří si odnesli i živé strašilky domů
či do tříd.
Kolečko stanovišť uzavíral krátký film o životě
v lese.
Na přípravě a realizaci Dne stromů pomáhali
studenti Gymnázia Polička, kteří vedli jednotlivá stanoviště či zajišťovali plynulý běh akce. Byli
to Kamila Čermáková, Barbora Kučerová, Tim
Raasch, Charlota Kleinová, Kamila Čermáková,
Barbora Kučerová, Adéla Laštovičková, Markéta
Tocháčková, Plecháčková Ester, Trnová Monika.
Všem uvedeným dobrovolníkům moc děkujeme.
Naše poděkování patří i vedení gymnázia za
uvolnění studentů, městu Poličce a Pardubickému kraji za finanční podporu.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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Kardiaci zvou
ZO Kardio Svitavy zve všechny své příznivce na
vycházku do Kamence u Poličky, která se uskuteční v sobotu 9. 12. Vycházka bude spojena s návštěvou výstavy vánočních dekorací. Odjezd ze
Svitav bude vlakem ve 12.00 hod., sraz v Poličce
ve 12.30 hod. na vlakovém nádraží.
V sobotu 21. 12. se od 17.00 hod. uskuteční
3. ročník zpěvu koled u vánočního stromu na
náměstí Míru ve Svitavách. Všichni jste srdečně
zváni.
V sobotu 14. 10. jsme uspořádali vycházku
v okolí Svitav. Vycházka se jako vždy vydařila,
všichni zúčastnění byli spokojeni.
Za ZO Kardio Svitavy
Pavel Brokl
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Pozvánka DPS
Penzion
4. 12. S vůní jehličí –
zveme vás na společné
zdobení stromečku od
14.00 hod. v jídelně DPS
Penzion.
6. 12. Mikulášská zábava – vystoupí děti z MŠ
Pomezí, přijde Mikuláš s andělem a čerty. K poslechu i tanci zahraje pan Hladík, zazpívá paní
Andrlíková. Vstupenky si můžete zakoupit na
recepci DPS „Penzion“. Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno. Začínáme ve 14.00 hod. v jídelně
DPS Penzion.
14. 12. narozeninové zpívání od 14.00 hod.
v jídelně DPS Penzion.
16. 12. Adventní koncert – Milí přátelé, srdečně vás zveme na koncert Chrámového sboru
sv. Jakuba, který se koná od 14.00 hod. v jídelně
DPS Penzion.
20. 12. Vánoční snění od 14.00 hod. v jídelně
DPS Penzion.
28. 12. Silvestrovská zábava – přijďte se
společně rozloučit s rokem 2017. Se svým programem vystoupí pěvecký soubor Poupata,
k poslechu i tanci zahraje pan Ing. Petr Drahoš.
Vstupenky si můžete zakoupit na recepci DPS
Penzion. Cena vstupenky je 80 Kč. Občerstvení
zajištěno, tombola.

Z činnosti
DPS Penzion
Rok se s rokem sešel a DPS Penzion připravil
pro seniory v rámci prevence kriminality opět
zajímavý program. Protože máme dobré zkušenosti s prevencí formou divadla, i letos zavítali
mezi seniory herci. Herci divadla VeTři diváky
učili nenásilnou a úsměvnou formou přemýšlet
o nástrahách a nebezpečích, s nimiž se mohou
setkat. Jednalo se například o obtěžování a kontakt s cizí osobou, volání na tísňové linky, důvěřivost k cizím osobám, umění říci ne, domácí

násilí. Diváci scénky doplňovali svými zkušenostmi a cenné informace seniorům předal také
zástupce Policie ČR, nprap. Bc. Ondřej Zeman.
Posluchači Poličské univerzity třetího věku se
vydali na výlet. Navštívili Nasavrky, kde si na
zámku prohlédli výstavu Po stopách Keltů. Zavítali také do keltského skanzenu, kde si prohlédli
opevnění, obydlí a hospodářské budovy a seznámili se s životem Keltů. Výlet se uskutečnil
den po keltském svátku Samhain a oběd byl také
keltský – pohanková polévka a keltský guláš.
Výlet do historie se opravdu vydařil.
Senioři v DPS Penzion se sešli s žáky Speciální
školy při podzimním tvoření a Šikovné ručičky
začaly již vyrábět vánoční výzdobu. Svatomartinské posezení v DPS Penzion si už našlo své
příznivce. Na stolech nechyběly martinské rohlíčky, víno a husa (z těsta). Zpívalo se, veselilo
se a bylo dobře.
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Poznámka
k výstavě
o „Anexi“ Krymu
Pontopolis z.s. v poslední Jitřence sděluje, že pořádá výstavu fotografií o anexi Krymu v DK. Je třeba se v tomto případě jasně vymezit k pojmu anexe.
Krym byl vždy republikou, která je jasně definována
a Ukrajina je též republikou. Republika je forma státu. Krym nebyl součástí republiky Ukrajina, ale byl
zařazen v systému administrativně-územního uspořádání, tedy pouze ve správě. Že jde o anexi je fake,
který se v médiích bohužel objevuje. Předseda Asociace akreditovaných právníků pro interakci s orgány veřejné správy při Evropské unii, Christian D. de
Fouloy, publikoval analýzu právního postavení Krymu. Z ní zcela jasně vyplývá, že anexe Krymu nebyla
anexí, ale zkrátka rozhodnutím Krymu o svém sebeurčení. Tečka. Věřím, že toto nikdo zpochybňovat nebude. Je třeba, aby pisatel z Pontopolisu z.s. si udělal
v pojmech pořádek. Pokud chce vyvíjet Pontopolis
z.s. politickou činnost ve formě propagandy či zastávání určitého politického názoru jako organizace,
pak by se měl přihlásit jako politická strana.
Zdeněk Lipenský
Pozn. redakce:
Pan Lipenský neuvádí zdroj svého tvrzení. Pokud
však zadáte jméno pana Christiana D. de Fouloy
do vyhledávače, na prvním místě najdete článek
serveru Krajské listy, jenž svým obsahem odpovídá
textu pana Lipenského. Jeho nadpis zní „Připojení
Krymu k Rusku je legální, tvrdí právníci Evropské
unie.“ Už tento nadpis je lživý.
Realita je taková, že tuto „analýzu“ vytvořil šéf
Asociace akreditovaných právníků pro styk s orgány veřejné moci EU (AALEP) Christian de Fouloy.
Samotná organizace je jen jednou z neziskových organizací lobbující mezi zástupci EU. Přímo s Evropskou unií však nemají nic společného. Na stránkách
organizace AALEP se objeví jako první člen Oleg
Rumyantsev, který působí jako veřejný poradce federální služby pro duševní vlastnictví Ruské fedarace
(Rospatent) a přednáší jako docent v Státním institutu mezinárodních vztahů v Moskvě, což je diplomatická škola Ministerstva zahraničních věcí Ruska.
Kromě toho Rumyantsev dostal v roce 2008 čestnou
cenu přímo od ruského prezidenta, působil také jako
asistent a poradce v ruské dumě.
Zdroj: www.manipulatori.cz a další weby, které
soudný čtenář najde ve vyhledávačích po zadání
jména výše zmíněného lobisty.
-ij-
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Zprávy z charity
Pojďte s námi do Betléma…
Za hlaholu trub a zvuku pištců,
oděni v bílém a korunováni „zlatem“, v bohatém průvodu, za nebeskou hvězdou v sobotu 6. ledna 2018,
přesně v čase svátku Tří králů,
vyjdou ne tři, ale hned 150 králů
a promění ulice Poličky v Betlém.
Před 2018 léty (+/- cca 4 až 6 let) to udělali poprvé Kašpar spolu s Melicharem a Baltazarem, když
vyrazili za nebeským znamením poklonit se právě
narozenému králi. A našli dítě ve stáji, chudé, hodné obdarování.
V trochu pozměněné podobě si v Poličce tento
pradávný příběh přehrajeme už po sedmnácté. Od
té doby jsme nikdy nevynechali a nevynecháme ani
letos. Potřebujeme k tomu však vaši pomoc. Voláme
vás, děti i dospělé: „Staňte se králem nebo členem
doprovodu tříkrálových skupinek. Se zkušeností
několika posledních let vám můžeme slíbit, že zažijete mimořádný den plný mimořádných zážitků
a pěkných lidských setkání. Pomůžete také pořádající organizaci, Oblastní charitě Polička a prostřednictvím ní až tisícovce jejích klientů ročně.“
K přihlášení můžete použít telefon: 734 435 458,
e-mail: zastupce@pol.hk.caritas.cz nebo on-line
přihlášku na webu: www.policka.charita.cz. Těšíme se na vás. Uděláme vše, aby Tříkrálová sbírka
2018 byla pro vás, nás a poličské občany zase pěkná
a důstojná.
Corale opět zabodovaly
Pěvecký sbor Corale z žambereckého gymnázia,
vedený sbormistryní Ivou Mimrovou, se při sobotním benefičním koncertu Oblastní charity Polička
(konal se 4. 11. v kostele svatého Jakuba v Poličce) trefil do černého.
Před diváky zcela zaplněným kostelem svatého
Jakuba sbor rozpálil atmosféru nevídanou mla-

Úterní běhání
v Liboháji
zná vítěze
Seriál závodů, pořádaný F-bike klubem Sádek,
který úspěšně navázal na Úterní běhání po vlečce,
zná své vítěze. Tratě o délce 2 km a 4 km si našly své
příznivce. Vždyť bylo změřeno více než 300 časů.
V sedmi bodovaných kolech měli běžci možnost
bojovat se soupeři, ale také sami se sebou. Nejvíce
bodů získali a celkovými vítězi v kategoriích se stali
na 4km okruhu: Milan Beneš, Jan Havran, Petr Kapoun, Miloslav Červ, Kateřina Šuterová a Iva Pešlová.
Na 2km trati: Jan Kapoun, Adéla Bartoňová, Zdenka
Fliedrová a Iveta Vrabcová.
Součástí akce byl také červnový závod pro děti
s názvem „Běžíme vstříc prázdninám“. Na start se
postavilo 30 dětí. Poslední finálové kolo bylo zařazeno mezi akce Evropského týdne sportu podporovaného Českým olympijským výborem.
-tf-

distvou energií. Koncert byl jednoznačně úspěšný,
a to i po finanční stránce. Čistý výtěžek ze štědrých
sponzorských darů a štědrého diváckého vstupného činí 115 367 Kč. Bude použit na Dům pro Charitu
(Vrchlického č. p. 10) – na jeho nejnutnější opravy
a splácení úvěru souvisejícího s jeho pořízením.
Návštěvníkům koncertu, sponzorům a Coralím
moc děkujeme.
Potravinová sbírka poprvé
Poprvé v historii se Oblastní charita Polička
zapojila do Národní potravinové sbírky. V sobotu v poličském Tescu lidé naplnili nákupní košíky
513,74 kg trvanlivých potravin a základními hygienickými potřebami. Ty budou sloužit poličské
Oblastní charitě Polička jako zásoba k rozdání potřebným.
Za všechny potřebné vám, kdo jste v sobotu
11. listopadu košíky naplňovali, děkujeme.
Štěpánka Dvořáková
Pan Novák přišel pro radu
Na tomto fiktivním příběhu čtenářům Jitřenky
co nejjednodušeji ilustrujeme poměrně složitou
problematiku oddlužování a nastiňujeme rozsah
pomoci, jakou může dlužníkům poskytnout Občanská poradna Oblastní Charity Polička.
Do Občanské poradny přišel pan Josef Novák:
Víte, chtěl bych pomoci sousedovi. Neví si rady.
Zadlužil se kvůli synovi a syn s ním teď už nekomunikuje. Dluhy prý jsou jeho. Chápete?! Slyšel
jsem o možnosti oddlužení, a tak se ptám, jestli by
to byla cesta právě pro mého známého.
Pane Josefe, jste tady dobře. Zkusíme o možnosti oddlužení podle současné právní úpravy mluvit. Zákon upravující oddlužení se už několikrát
změnil, naposledy novelou insolvenčního zákona
k 1. 7. 2017. Podle této novely si však dlužník návrh
na oddlužení už nemůže podat sám.
A na koho se tedy může obrátit?
Návrhy mohou podávat pouze advokáti, notáři,
insolvenční správci, soudní exekutoři a akreditované osoby (např. občanské poradny), kterým byla
rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti
oddlužení. Dlužník sám za sebe může podat návrh
na oddlužení pouze v případě, že má právnické či
ekonomické vzdělání v magisterském programu.
Navíc se zpřísnila pravidla pro podávání návrhů
a insolvenční návrhy musí být k soudu posílány
pouze elektronickou formou.
Prosím vás, kolik by ta záležitost stála?
Pokud návrh na insolvenci spojený s návrhem na
povolení oddlužení podává advokát, notář, insolvenční správce nebo soudní exekutor, náleží mu odměna ve výši 4 000 Kč (nebo v případě společného
oddlužení manželů 6 000 Kč). Částky jsou uvedeny
bez DPH. Ovšem akreditované osoby (neziskové
organizace, občanské poradny) služby poskytují
dlužníkům bezplatně.
Tak to by měl můj soused šanci!
Ano, určitě. Mimo to však bude muset ještě splnit určité podmínky, ale ty bychom s ním podrobně
probrali až při osobní návštěvě.
A proč si vlastně již dlužníci nemohou podávat
návrhy na oddlužení k soudu sami?

Změna zákona reaguje na situaci, kdy na území
České republiky provozovalo svou činnost velké
množství komerčních subjektů, které za nepřiměřeně vysokou odměnu nabízely dlužníkům pomoc
se sepsáním návrhu na oddlužení. Jejich služby
však postrádaly profesionalitu a dlužníkům přinášely často spíše další problémy než pomoc.
Chápu dobře, že stát chce tímto zákonným opatřením vlastně pomoci dlužníkům, aby jejich návrhy byly sepsány kvalitně?
Ano, určitě. Především však o oddlužení nebudou
žádat lidé, jejichž finanční situace podmínkám insolvence vůbec neodpovídá a které na tuto skutečnost nikdo neupozornil.
Tak to je dobrá zpráva. A jaké podmínky tedy
dlužník musí splňovat, aby měl na oddlužení šanci?
Stále platí, že pro vstup do oddlužení musí mít
dlužník stálý příjem, musí mít dva a více věřitelů,
musí mít dluhy déle než 30 dní po splatnosti. Soudu je povinen přiznat všechny své věřitele a jejich
pohledávky vůči své osobě. Oddlužení trvá maximálně 5 let od schválení návrhu a během této doby
musí být dlužník schopen zaplatit minimálně 30 %
svých dluhů. Své dluhy umořuje buď ve splátkovém
kalendáři nebo prodejem majetku, po novele zákona také kombinací obou způsobů.
A jak celá záležitost po podání návrhu vlastně
pokračuje?
Odeslaný insolvenční návrh spojený s návrhem
na oddlužení je krajským soudem přijat a posouzen,
zda obsahuje všechny náležitosti a je-li srozumitelný a důvodný. Pokud je vyhodnocen jako bezvadný a důvodný, vydá soud rozhodnutí o úpadku.
Soudem přidělený insolvenční správce poté osloví
dlužníka.
Dlužník je povinen osobně se dostavit k insolvenčnímu správci na přezkumné jednání a spolupracovat s ním po celou dobu oddlužení. Insolvenční správce musí navštívit dlužníka v jeho obydlí
a vyhotovit o tom záznam.
Insolvenční správce však určitě nedělá svoji práci zadarmo?
Jistě že ne. Insolvenčnímu správci náleží odměna
ve výši 1 089 Kč nebo 1 634 Kč (v případě oddlužení manželů) měsíčně a také jednorázová odměna
250 Kč za každou přihlášenou přezkoumanou pohledávku. Mimo to je insolvenční správce povinen
na svoji odměnu vytvořit rezervu ve výši šestinásobku své měsíční odměny (jakousi kauci). To pro
situaci, že by dlužník během pětileté doby insolvence nebyl schopen plnit řádně režim splátek. Na
všechny tyto výdaje se dlužník prostě musí připravit, pokud o insolvenci usiluje.
A kdo vlastně o způsobu oddlužení rozhoduje?
O způsobu oddlužení rozhoduje insolvenční soud
na základě zprávy a návrhu insolvenčního správce.
Musí soud vyhovět návrhu dlužníka, jakým způsobem budou jeho dluhy splaceny?
Ne, soud tímto návrhem vázán není. Dlužník se
musí rozhodnutí soudu podřídit.
A co se stane po pěti letech řádného splácení?
Pokud dlužník řádně plnil podmínky oddlužení,
bude po skončení soudem osvobozen od zbytku nezaplacených dluhů.
To všechno zní pro mého souseda nadějně. Můžeme se na vás tedy obrátit? Přišel bych s ním.
Ano, určitě. Můžeme si domluvit termín schůzky.
Občanská poradna Polička pomáhá dlužníkům
sepisovat návrhy na povolení oddlužení již několik
let. I podle novely insolvenčního zákona, účinné
od 1. 7. 2017, podmínky pro sepisování a podávání
návrhů za dlužníky splňujeme. Tyto služby, včetně
dluhového poradenství, poskytujeme bezplatně.
Nebojte se na nás obrátit, rádi se vám budeme
věnovat. Informace o provozní době a kontakty
na Občanskou poradnu najdete na www.policka.
charita.cz nebo je získáte na telefonu 461 723 758,
731 604 683, 731 598 812.
Jana Flídrová
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Rybářské závody
Podzimní muška začala před vichřicí
V sobotu 28. října se v areálu Rybářského
sdružení Vysočina Polička na přehradě Pod
Kopcem konal už po mnoho let oblíbený závod
Podzimní muška, který během své existence
prošel několika peripetiemi. I tentokrát mohou
pořadatelé poděkovat svatému Petrovi za ochranu, protože spoušť, kterou způsobila mimořádně
silná vichřice, nastala až o několik hodin později. I tak byli závodníci, kterých se vzhledem
k počasí dostavil úctyhodný počet (111), vystaveni silnému větru a občasnému mrholení. Jsem
přesvědčen, že všichni by si zasloužili medaili
Za statečnost.
Hospodář RS Vysočina Jaroslav Martinů situaci komentoval následovně: „Tento závod má
velikou tradici. V posledních asi pěti letech nám
s ním pomáhá náš člen a skvělý rybář Pepa Konopásek (pozn. autora: též prodejce rybářských
potřeb v Poličce), který si vzal na starost veškerou administrativu. Musím říci, že i o letošní
ročník byl veliký zájem – přestože panuje velmi
špatné počasí, přijelo 111 rybářů ze všech koutů
republiky, což je na tento pozdní roční termín
počet velice solidní. Jsem moc rád, že původní
meteorologická prognóza se zatím nevyplnila,
ale je zřejmé, že jakmile závod skočí, bude se počasí rychle zhoršovat.
Zatím vše probíhá v klidu a ke všeobecné spokojenosti. Opět jsme vydatně doplnili zarybnění,
přidali jsme 3 000 nových ryb a už první dvě
kola prokázala, že úlovek nebude špatný. Ulovilo se kolem 700 ryb, což se někdy v minulosti
nestalo za celý závod. A tak jsem přesvědčen, že
nakonec bude mít závod důstojný závěr.
Musím při této příležitosti poděkovat Pepovi
Konopáskovi za práci, kterou přípravě, organizaci, komunikačnímu zabezpečení věnoval
i jako sponzor. Jsou tady opět skvělí muškaři
z celé republiky, kteří se prosadili i na zahraničních akcích. Jsem rád za přízeň, kterou nám
rybáři ze širokého okolí i ze zahraniční (především slovenští kamarádi) věnují.
Proto si myslím, že ’muška’ má v našem kalendáři ročních akcí své nezastupitelné místo.“
Do konce roku ještě zbývají ve vašem sportovním kalendáři tři závody, z toho dva významné,
troufám si říci nejatraktivnější…
„Je tomu tak. Už 11. listopadu se uskuteční
7. ročník závodu Poličský candát, což je za poslední roky naše největší akce, srovnatelná
s Podzimní vláčkou. Předpokládáme opět obrovskou účast. Akci jsme už před lety označili
jako Poličský candát, ale hlavní lovnou rybou
bude štika, protože ta, díky své dravosti, nikdy
nezklame a vždycky bere. Je ovšem dlužno říci,
že je to dnes zcela nedostatková ryba, takže její
nabídka se nedá odmítnout. Proto mě těší zprávy odjinud, že lidi sem přijedou jen proto, aby si
s kamarády mohli potřást rukou. Nepochybuji,
že se zde objeví lidé z celé republiky i mimo ni.“
Ředitele závodu, Pepy Konopáska, jsem se
zeptal: „Kolikrát už jste nad závodem převzal
záštitu?“
„Tento závod má už mnohaletou tradici. Já
jsem ho převzal pod svá křídla před zhruba
čtyřmi lety. Jsem rád, že počet muškařů roste
a neustále se zvyšuje. To dokumentuje i jejich
dnešní počet – nejenom z Čech a Slovenska.“
Konečné výsledky: Kategorie dospělých: 1. David Beran, 2. Vojtěch Ungr, 3. Petr Budík, 4. Jiří
Bartoň, 5. Samuel Piekar atd. (Pozn. autora:
z osobního přátelství uvádím i Míru Hlásenského na 6. místě). Kategorie dorostenců: 1. Samuel
Piekar, 2. Jan Winter ml., 3. Adam Kundrata,
4. Jan Carbol, 5. Roman Teluch atd. Ocenění převzali i vítězové jednotlivých kol. Putovní pohár
pro nejlepšího poličského muškaře v roce 2017
převzal Mirek Hlásenský.
Text i foto: L. Vrabec

Konec SK8 2017?
Ale kdepak

Poličský candát – další
rekord (světový?)
Čeká nás totiž ještě jeden závod, a to s názvem
Letos se na rybářských závodech v areálu Rybářského sdružení Vysočina Polička Pod Kop- „SMOOTH PRAGUE European Skateslalom Indoor
Championship 2017“. Jak je z názvu jasné, jedná
cem roztrhl pytel s rekordy, pokud jde o počet
se o mistrovsví Evropy. Ale co není jasné, je to, že
účastníků. Všechny předchozí (dosud 14) ovšem
suverénně trumf l závod konaný v sobotu 11. lis- se jedná o halové mistrovsví Evropy. Tedy počasí
topadu, a to 17. ročník poháru Poličký candát. toto klání nijak neovlivní, a proto také datum závodů 18.–19. 11. Všichni závodníci se těší na povrch
Na startu stanulo 397 závodníků ze všech koutů
republiky, jako obyčejně nechyběla početná vý- haly, protože jak napsal jeden z pořadatelů: „Jede
se opět v hale sponzora závodu P3 Logistic Parks
prava kamarádů ze Slovenska.
s naprosto luxusním povrchem, který vám přiHospodář sdružení Jaroslav Martinů k tomu
řekl: „Letošní již 17. ročník Poličského candá- nese nepoznanou, hebkou, hladkou, rozkošnicky
smetanovou jízdu s nulovým valivým odporem.“
ta, který je v posledních několika letech naší
Prostě krása. Výsledky z tohoto závodu budou tedy
největší akcí, nám doslova ’vyrazil dech’. Už
známé až pro další Jitřenku a Polička bude určitě
u toho.
Využiji tohoto hluchého místa a poděkuji všem
sponzorům za sezónu roku 2017. V kategorii „hlavní sponzoři“ se na prvních příčkách umístily město Polička a Pardubický kraj. Jejich podpora dává
našemu malému sportu smysl fungování v mnoha
směrech, a to hlavně při pořádání závodů a vedení mladé generace ke sportovním výkonům. Další
kategorií jsou „závodní sponzoři“ – Kytos, s. r. o.,
Coma, s. r. o. – UNET, Majt, s. r. o. – ENTER Polička, REK plus, s. r. o., PK ham, s. r. o. – Polabské
uzeniny, VHOS, a. s., Horsefeathers a mnoho dalších drobných přispěvovatelů a pomocníků.
Děkujeme a těšíme se s vámi na sezónu 2018.
SK8 Slalom Polička z.s.
předem se hlásilo tolik zájemců, že jsme začali pochybovat, jestli všem vyhovíme, přestože
jsme zarybnili všechny tři nádrže a napíchali
kolem nich 400 postů. Telefonem se ozvalo 410
lidí, takže další jsme museli odmítat. Nakonec
jich přijelo 397, což je zatím absolutní rekord
ze všech závodů, které jsme v historii sdružení
uspořádali. Soudím-li z dostupných informací,
jsem přesvědčen, že je to největší akce v Evropě,
ne-li ve světě. Dosud nikdo větší nepopsal. Vím,
že například ve Švédsku se na tamních jezerech
jednou za rok schází 150 lidí, tady je to téměř
trojnásobek.
Naší hlavní starostí bylo pochopitelně bohaté
zarybnění revírů, což je klíčem ke spokojenosti
závodníků. To se nám po velkém úsilí podařilo,
stálo nás to 600 000 Kč. Vycházíme z dosavadních zkušeností a tak víme, že tou hlavní rybou
pro tyto účely je štika, která je tak žravá, že
nikdy nezklame. Raritou je, že bylo uloveno téměř tolik štik, kolik jsme jich vysadili – 1 200,
největší kolem 80 cm. Největší dosud ulovená
měřila 83 cm. Pstruzi tentokrát berou méně
než obvykle, ale opět jsme vysadili trofejní kusy
kolem 60 cm a váze 3 až 4 kg (několik jich bylo
uloveno). Také jsme vysadili krásné velké okouny a boleny.
24. ledna to bude již 5 let,
Krásně nám vyšlo počasí, které přispělo
co nás navždy opustila naše
k celkové pohodě kolem vody. Přitom z pátku
milovaná maminka Jiřina
na sobotu celou noc pršelo. Od rána už ale svítí
Řebíčková.
sluníčko. Prognózy říkají, že od 20 hodin už má
Kdo jste ji znali a měli rádi,
zase pršet. Takže je to tady malý zázrak a znavzpomeňte s námi.
mení, že nás má svatý Petr rád, přeje nám a odZa celou rodinu
měňuje naše obrovské úsilí, směřující ke spokodcera a syn
jenosti lidí. Těší nás přízeň našich kamarádů
ze Slovenska, kteří mezi nás rádi jezdí, a my je
vždy rádi vidíme.“
Konečné výsledky: Kategorie ženy: 1. Dáša
Hýblová, 2. Mirka Strejčková, 3. Zuzana Richterová. Junioři: 1. Pavel Kotouček, 2. Adam Divoký.
3. Alexander Migdal. Hlavní kategorie – celkově:
1. Roman Kaniščev, 2. Vladimír Hájek, 3. Ruda
Dne 1. 12. 2017 oslaví krásKlanica ml., 4. Luboš Hudek, 5. Vilém Šulc atd.
ných 80 let naše maminka
Celkem bylo uloveno 1 731 ryb, z nichž i závoda teta, paní Marie Pitoňáková.
níci ponechali 614. Největší štiku (83 cm) ulovil
Do dalších let jí přejeme hodJan Heidenreich, největšího pstruha (68 cm)
ně zdraví, štěstí a duševní
Víťa Roháček. Všichni jmenovaní převzali popohody.
háry a ocenění. Poděkování patří sponzorům za
Dcera Jana a Milena
hodnotné věcné ceny
s rodinou
Text a foto: L. Vrabec
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Vzpomínáme

Blahopřejeme
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Volejbalové zprávy

Děkujeme za
nové cesty
Po 5. srpnu, kdy se na poličské „horostěně“
při ZŠ Na Lukách sešla na soustředění špička
českého boulderingového lezení, se pomalu, ale
jistě, místní lezci a lezkyně snažili stěnu znovu
„omladit“.
O tom, že se dílo povedlo, svědčí spokojenost
většiny dětí z kroužku sportovního lezení. Pokud jsem sondoval v řadách veřejnosti, zaznívaly
především kladné hlasy oceňující nejen různo-

rodou obtížnost, technické provedení cest, ale
i čistotu chytů a stupů. Aby ne. Vždyť Petr Klíma
se hodiny mořil ve sprchách mezi šatnami s tlakovou vodní vapkou a snažil se všechny chyty
očistit. Vapku nám zapůjčil pan zástupce ze ZŠ,
David Šafář, kterému tímto děkujeme. Tento užitečný nástroj jsme využívali celý víkend.
Sušení chytů, přemísťování, stavění lešení,
kompletování, tvorba nových linií a úklid však
trval podstatně déle.
Za zdarem obnovy stěny stojí strávený čas
např. v pořadí letos třetího závodníka Českého
poháru v boulderingu Honzy Chvály, jenž znovu
zapůjčil stovky chytů s nástroji, které urychlily
povolování, utahování a vrtání.
Ve skupině stavěčů nových cest nemohl chybět
i zkušený lezec (potápěč, ledolezec a speolog)
Petr Hartmann, stále lépe lezoucí Adéla Štef ková a samozřejmě rychlolezec Michal Štěpánek.
Za ŠSK při ZŠ Na Lukách a HK Polička
Standa Nožka

V měsíci listopadu, a to 11.–12. 11. , jsme pořádali velkou událost pro poličský volejbal. Ve dvou
halách, na gymnáziu a Masarykově základní škole,
se konalo 1. kolo Českého poháru starších žákyň
pro skupinu Východ. Sedmičlenná skupina odehrála během dvou dnů 21 zápasů. Polička hostila
Olomouc, Vyškov, Přerov, Zlín, M. Třebovou a Pardubice.
Vše začalo měsíc dopředu, kdy se pravidelně
scházel realizační tým. Povinností, které na nás
ČVS přesunul, bylo hodně. Nakonec vše bylo připraveno.
Poličská děvčata dokonale využila domácího
prostředí na Masarykově základní škole, soupeřky zde prohrávaly jak na běžícím páse. Nutno podotknout, že děvčata zvládla celý turnaj dokonale.
Dlouho nebyl takový přesvědčivý a bezchybný výkon k vidění. O to úžasnější je, že se tak stalo na
domácí půdě před početným publikem.
Největší zodpovědnost padla na základní šestku,
ale i střídající hráčky se neztratily. Základ velkého
úspěchu jsme položili v sobotu a před posledním
zápasem bylo jasné, že historicky postupujeme
do 2. sedmičky Č. P. Východ. Příště tedy budeme
regulérně hrát o 14. místo v rámci ČR, východní
skupiny. Zlín, Olomouc a Vyškov jsme porazily
2:0. Se zbývajícími soupeřkami jsme hráli srdcervoucí tiebreaky. Nakonec 12 bodů v pohodě stačilo
na 2. místo ve skupině a společně s Pardubicemi
zajíždíme příští kolo do Nového Jičína, kde nás
doplní domácí, Prostějov, Znojmo, Frýdek Místek
a Rychnov nad Kněžnou.
V Krajském přeboru starších žákyň jsme porazili Litomyšl, Svitavy i Letohrad, pouze Lanškroun
nám nedovolil odvézt si z jeho palubovky body.
Celkově držíme 3. místo.
Mini-baby volejbal
4. listopadu uspořádal náš oddíl turnaj „miminek“, nejmladších volejbalových začátečníků. Poličská sokolovna pobrala 17 týmů. Obě naše druž-

-har-

Tenis
V říjnu zveřejnil ČTS celostátní žebříčky za rok
2017. Stejně jako roky předešlé jsme měli ve všech
kategoriích naše zástupce. Nejvíce o sobě dala
vědět, stejně jako loni, Simča Válková v kategorii
mladších žákyň. Opět posunula klubový rekord
a v letošním roce zlepšila loňské 54. místo na letošní 28. místo v celé ČR. Další umístění našich
v této kategorii: Verča Uhlířová 367., Lucka Kotvová 676. a Žanda Navrátilová 1032.
Mezi mladšími žáky se umístil Duša Zahradníček na 465. místě, Samik Šafář 710., Marťa Chalupník 1078., Páťa Slezák 1435. a Honza Sedlatý na
1549. místě.
Kategorie starší žákyně: Simča Válková 128.,
Kačka Kotvová 136., Šárka Uhlířová 286. a Verča
Uhlířová 687.
Starší žáci: Dan Fučík 344. a Jirka Toman 630.
Dorostenci: Adam Jelínek 379., Zdenda Jílek
462. a Dan Fučík 727.
Děkujeme všem hráčům a hráčkám i těm, kteří
se na žebříčku neobjevili, za jejich snahu při zápasech a přejeme všem zlepšení v roce 2018.
Ve sváteční sobotu 28. 10. odstartovala nová
zimní sezóna v Poličce Generačním turnajem. Za
účasti devíti dvojic se ve dvou skupinách bojovalo
o postup do čtvrtfinále. Nejlépe se s nástrahami
úderů soupeřů vypořádala domácí dvojice Filip
Slaný – Zdeněk Jílek, která prošla turnajem bez
zaváhání, když ve finále porazila favority Jirku
Střílka s Michalem Kolářem v poměru 6:4. Turnaj
se nesl v pohodové atmosféře, jen Martin se občas
trošku zlobil.
Konečné pořadí podařeného turnaje:
1. Slaný Filip – Jílek Zdeněk
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stva dosáhla na medaili. 2. místo obsadily Anetka
Prokopová, Eliška Švejdová a Kristýna Lašková.
3. místo Nela Prokopová, Zuzka Bulvová. Začátečnice obdržely medaile a sladkou odměnu.
Přípravka dívek
Pokud se tato soutěž hraje v Chvaleticích, Polička tam zaručeně jede. Chvaletickými dvorními
řidiči jsou manželé Chvojkovi, kteří trasu Polička – Chvaletice mohou jet i poslepu. Na hřišti náš
A tým 2 x Áďa, Nelča a Zuza chvíli tápal, ale domů
jsme odjížděli jako vítězný tým a potvrdili tak zatím celkové první místo v přeboru. B tým odehrál
svá utkání ve Svitavách, kde uhrál 4. místo a setrval v této skupině pro příští kolo. Cílem je poprat
se o postup do finálové skupiny. C a D týmy zatím
sbírají první začátečnické body.
Přípravka chlapců
Kluci odehráli jedno kolo, A tým obsadil v B skupině 3. místo, takže setrvá nadále v této skupině
a B tým hraje stabilně skupinu C. A tým je v přeboru na 6. místě.
Mladší žáci
Po rozehrané kvalifikaci byli naši kluci velmi
blízko k postupu do finálové skupiny. V Poličce
hrály týmy Litomyšle, Letohradu a České Třebové. V koncovkách obou setů ale byla šťastnější
Litomyšl, která postoupila. 2. 12. v hale Masarykovy základní školy kluci přivítají Letohrad, Českou Třebovou a Svitavy. Také oni jsou zatím na
6. místě.
Juniorky
Druhý zápas v soutěži byl jasnou záležitostí poličských juniorek, které přehrály M. Třebovou 3:0,
3:0. Vyhouply se v soutěži na třetí místo.
Ženy
Ženy pořádají 2. 12. turnaj Mikulášák, v poličské sokolovně změří síly s Dolním Újezdem
a M. Třebovou.
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2. Střílek Jirka – Kolář Michal
3. Krejčí Jan – Vrtěna Tomáš a Motl Lojsík – Havlíček Pepa
5.–8. Kubát Martin – Pazlarová Alča ml., Cik
Jarmil – Haman Láďa, Kulhavý Renda – Borovička Dan a Fučíkovi Dan a Jindra
9. Navrátil Pavel – Hrubá Eliška
4. 11. Minitenisový turnaj v Poličce. V domácím mini turnaji obsadil 1. místo Niki Grubhoffer,
2. místo Máťa Kössler a o 3. místo se podělili Anička Graciasová a Filda Mořkovský.
11. 11. se uskutečnil nový turnaj YA cup za účasti
11 dvojic.
Pořadí na stupních vítězů:
1. Alena Pazlarová st. – Láďa Král
2. Alena a Pavel Blažkovi
3. Petr Gerišer – Petr Jelínek a Milan Veselý –
Láďa Haman
-zj-

Zprávy oddílu ledního hokeje
Neděle 15. 10. Polička – Chotěboř 2:6
(0:0, 0:4, 2:2)
Branky: Klíma, Zobač
Po bezbrankové první třetině soupeř ve druhé
odskočil o čtyři branky a bylo prakticky po zápase.
Za stavu 0:6 v poslední třetině stihl Spartak pouze
zkorigovat na konečných 2:6.
Středa 18. 10. Choceň – Polička 6:3
(1:1, 3:0, 2:2)
Branky: Štěrba, Zobač, Nečas
Spartak odjížděl na utkání pouze v deseti lidech.
V první třetině byl rovnocenným soupeřem, když na
inkasovanou branku odpověděl v 15. minutě Štěrba.
Jenže ve druhé části již ubývalo sil a přibývalo vyloučení, čehož domácí náležitě využili a odskočili na
4:1. V posledním dějství již za stavu 6:3 těsně před závěrem neproměnil ještě Hejtmánek trestné střílení.
Neděle 22. 10. Litomyšl – Polička 6:5
(2:2, 3:2, 1:1)
Branky: Kabelka 2, L. Boháček, Zobač, Nečas
Domácí Litomyšl byla vždy o krok napřed. Ještě
v první třetině Spartak své manko stihl dotáhnout
na 2:2. Od druhé části soupeř odskočil o dvě branky,
Spartak sice dotahoval stále, ale na remízu již nedosáhl.
Středa 25. 10. Polička – H. Brod „B“ 3:4
(1:1, 1:3, 1:0)
Branky: L. Boháček, Vápeník, Krajíček
Spartak nezačal špatně. V 10. minutě se ujal vedení, o které ale velice brzy přišel. Scénář se opakoval
tak jako v Litomyšli. Po nerozhodné první třetině
pak po celý zápas už jen dotahoval a nakonec podlehl
zase o jednu branku.
Středa 1. 11. Ledeč n. Sáz. – Polička 1:4
(0:0, 0:2, 1:2)
Branky: Švanda, Poul, Vápeník, J. Boháček
Spartak pod staronovým trenérem M. Grubhofferem (pan Prachař svoji trenérskou činnost po vzájemné dohodě ukončil) odjížděl splnit vítěznou „povinnost“. První třetina skončila nerozhodně, ale po
druhé dvacetiminutovce už Polička vedla 0:2. V poslední části náskok ještě narostl, ale domácí těsně
v závěru zaznamenali čestný úspěch a sebrali tak
našemu gólmanovi čisté konto.
Neděle 5. 11. Polička – Světlá n. Sáz. 2:6
(1:2, 0:4, 1:0)
Branky: D. Hejtmánek, Krajíček
Spartak slibně začal a první třetinu byl vyrovnaným soupeřem. Ale výpadek ve druhé části hry ho
stál zápas. Velkou slabinou je neproměňování i vyložených šancí a hra v přesilovce.
středa 8. 11. Polička – Č. Třebová
(1:1, 1:2, 1:2)
Branky: Krajíček, Vápeník, Poul
Spartak vstoupil do utkání výtečně, když se Krajíčkem ujal vedení. Soupeř vyrovnal, ale Vápeník ve
druhé třetině vrátil domácím vedení. Třebová opět
vyrovnala a záhy šla do vedení. Sice to nebyl zlomový moment utkání, ale tato branka padla z postavení
mimo hru na modré čáře. Rozhodující byla 50. minuta utkání, kdy Spartak nevyužil nabídnutou pětiminutovou přesilovku. Branku nevstřelil, ale naopak
dvakrát inkasoval. I tak předvedl zatím asi nejlepší
výkon.
Neděle 12. 11. M. Třebová – Polička 5:0
(2:0, 2:0, 1:0)
Domácí Slovan chtěl hráčům Spartaku oplatit potupnou desítku z prvního kola. To se sice nepodařilo, ale celé utkání měl pod kontrolou a po třetinách
2:0,2:0,1:0 zvítězil.
Na závěr tohoto článku jen malá informace pro fanoušky. Asi před pěti lety začala spolupráce se Žďárem nad Sázavou, která trvá doposud, ovšem ne tak,
jak si náš oddíl představoval. Do Žďáru byl a nadále
je uvolňován do mládežnických mužstev z Poličky
ten hráč, o kterého má Žďár zájem, anebo o to projeví zájem rodiče. Samozřejmě hráči jsou uvolňováni
i jinam. Na oplátku nám bylo přislíbeno, že naše „A“
mužstvo bude posíleno několika kvalitními hráči
právě z tohoto oddílu. Tak se sice děje, ale! Někteří
z těchto „posil“ jsou jen průměrní hráči, a pokud se

Aréna Vysočina
Dne 11. 11. se konalo mistrovství České republiky
v kickboxu. Turnaj byl pořádán pod hlavičkou ČSK
v Praze. Hlavním pořadatelem této akce byl pražský Kickbox klub Kosagym a jejím ředitelem byl
Mgr. Petr Kotík.
Tuto vrcholnou akci si nemohli nechat ujít svěřenci
trenéra Petra Gregora. Tým Aréna Vysočina reprezentovali dva mladí rohovníci. Vladimír Ocásek reprezentoval svůj klub a město v kategorii starší žáci
do 63 kilogramů v disciplínách light kick a kick light.
V těchto disciplínách po kvalitních výkonech získal
stříbrné medaile. Dalších úspěchů se náš klub dočkal od mladého zápasníka Milana Hermona, který
závodil v kategorii starší žáci do 52 kilogramů v disciplínách kick light a light kick. Milan podal statečný
výkon a i přes zranění dokázal vybojovat dvě druhá
místa, stejně jako Vladimír.
Našim odvážným zápasníkům patří obrovská gratulace za předvedené výkony a příkladnou reprezentaci svého klubu.
Až po uzávěrce Jitřenky proběhne poslední velká akce letošní sezóny. Náš klub čeká 18. 11. MČR
v plném kontaktu, které se ukuteční v Kladně. Klub
Aréna Vysočina bude reprezentovat devatenáctiletý sportovec František Šutera, který bude bojovat
o umístění v kategorii muži, v disciplínách full contact a low kick.
Nakonec musíme samozřejmě poděkovat sponzorům, bez kterých by naše činnost byl jen velmi těžko
možná. Jmenovitě tedy děkuji hlavnímu sponzorovi
panu Františku Šuterovi, který nás dlouhodobě podporuje. Dále děkujeme za podporu skupině Walda
Gang, panu Pavlu Páskovi, firmě Baxant, s. r. o. a dalším.
-dk-

objeví někdo opravdu kvalitní, tak se stane, že třeba
i po jedné sezoně odchází jinam, protože tam mu nabídnou finanční odměnu. Nejvíce odchází do České
Třebové, Hlinska a Chocně. Toto finanční „lanaření“ sahá i do našich řad. Nejmenovaný odchovanec
našeho oddílu skončil před dvěma lety na play-off
v Chocni, loni v půlce sezony v M. Třebové (ještě v sezoně se vrátil pro nedodržení podmínek) a letos hraje
od začátku v České Třebové. Náš oddíl nemá peníze,
aby mohl kvalitní hráče zaplatit, finanční prostředky,
s kterými disponuje, stačí pouze na pokrytí chodu
všech družstev. V dnešní době je těžké sehnat sponzory, a proto si vážíme všech dosavadních a touto
cestou všem děkujeme.
A teď ještě k dnes již bývalému trenérovi p. Prachařovi. Než došlo k podepsání smlouvy mezi oddílem HC Spartak Polička a p. Prachařem, byl vznesen
požadavek, aby přivedl nějaké kvalitní hráče. To
bylo z jeho strany přislíbeno, že pokud se to nepodaří před sezonou, tak v jejím průběhu s tím, že do
Poličky přijdou z Chocně oba jeho synové, kteří jsou
v tamním oddílu jedni z nejlepších. To se však nepodařilo. Teď jen krátce. Na začátku listopadu odešel
z Poličky do Č. Třebové Vyskočil (hostoval z Chocně), dále odešli Marek a Nečas do Chocně (střídavé starty ze Žďáru) a o Jíchu projevila zájem Česká
Třebová, samozřejmě za finanční odměnu. Po dlouhých vyjednáváních o hráčích je vše zbytečné, když
o všem rozhodují peníze. Kam se poděl sportovní
duch!?
Oddíl si cení všech fanoušků, kteří stále chodí na
zimní stadion podpořit naše hráče, a děkuje za věrnost, i když výsledky nejsou nejlepší.
Muži „B“:
M. Třebová – Polička „B“ 
Polička „B“ – Žamberk 
Choceň „B“ – Polička „B“ 
Polička „B“ – Voděrady 
Ml. dorost:
Polička – Chotěboř 
Č. Třebová – Polička 
Polička – M. Třebová 
Lanškroun – Polička 
Polička – Litomyšl 
St. dorost:
Lanškroun – Polička 
Polička – Č. Třebová 
Polička – Třebíč
Velké Meziříčí – Polička 
Skuteč – Polička 
Polička – Hlinsko 
Světlá n. Sáz. – Polička 
Polička – Litomyšl 
Ml. žáci:
Polička/Skuteč – Lanškroun 
Litomyšl – Polička/Skuteč 
Polička – Chrudim 
Polička – M. Třebová 
Hlinsko – Polička/Skuteč 
Polička – Choceň 
Přípravka 2008:
Chrudim – Polička 
M. Třebová – Polička 
Polička – Chrudim „B“ 
Polička – Pardubice 
Polička – Lanškroun 
Polička – M. Třebová „A“ 
Přípravka 2009:
Polička – Choceň 
Polička – Lanškroun 
Č. Třebová – Polička 
Skuteč – Polička 
Přípravka 2010:
Polička – Choceň 
Polička – Lanškroun 
Přípravka 2011:
Choceň – Polička 
Č. Třebová – Polička 

6:2
6:4
3:7
6:4
3:7
7:2
4:3 SN
6:1
2:5
4:3
4:1
2:7
4:2
0:8
1:5
3:1
3:2
3:5
2:3
2:4
4:16
12:3
1:11
9:6
8:4
2:28
2:32
12:3
7:4
17:13
17:2
7:8
0:16
8:26
8:6
10:11
2:26
Výbor oddílu LH

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 pozemky v lokalitě Polička.
Orná půda 22 Kč/m2, louka 20 Kč/m2. Ne RK.
Tel.: 737 405 519.
•
Sháním chalupu nebo starší domek,
příp. zemědělskou usedlost, se zahradou nebo pozemky, v okolí Poličky, do 30 km. Může být i horší
stav. Tel. 773 463 891.
•
Hledám byt v Poličce, 2+1 nebo větší. Cena
dle stavu, může být i k rekonstrukci. Děkuji. Bližší
info na tel: 774 765 437.
•
Prodám klavír zn. Hofmann-Černý v Poličce,
levně. Tel. 777 955 745.
•
Půjčím osobní auto Škoda Felicia pro občasné cesty. Cena 250 Kč/den. Tel. 704 432 860.
•
Knihkupectví Dolejš nabízí knihu Josefa Němečka „Znárodňování v letech 1945-1963“
v části Pardubického kraje, ve které je publikováno
zestátňování podniků v okrese Polička.

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

23

Turisté zvou

Plavecký bazén
1. pátek

6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
2. sobota
14.00-20.00
3. neděle
zavřeno
4. pondělí 6.00-7.30, 13.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
5. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6. středa
6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
7. čtvrtek
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhy
8. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00 prezentace
VZP – bezplatné měření tělesných
hodnot, 19.00-20.00 kondiční plavání
9. sobota
14.00-20.00
10. neděle zavřeno
11. pondělí 6.00-7.30, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
12. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
13. středa 6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
14. čtvrtek 6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhy
15. pátek
12.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
16. sobota 14.00-20.00
17. neděle
zavřeno
18. pondělí 6.00-10.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
19. úterý
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
20. středa 6.00-7.30, 12.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-19.00 kondiční plavání, 19.0020.00 aquafitness
21. čtvrtek 6.00-7.30, 10.30-20.00, z toho 18.0019.00 3 dráhy
22. pátek
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
23. sobota 14.00-20.00
24. neděle zavřeno
25. pondělí 14.00-20.00, kurzy nejsou
26. úterý
14.00-20.00, kurzy nejsou
27. středa 8.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání, kurzy nejsou
28. čtvrtek 8.00-20.00, z toho 18.00-19.00
3 dráhy
29. pátek
8.00-19.00, 19.00-20.00
30. sobota 14.00-20.00
31. neděle zavřeno

Informace o Moje VZP, Klubu pevného zdraví apod. VZP infolinka: 952 222 222 www.vzp.cz.
Využijte nákup permanentek jako vhodný dárek
pod stromeček.
Děkujeme návštěvníkům za jejich přízeň a těšíme se s vámi na rok 2018.
Upozorňujeme návštěvníky, že po ukončení zatraktivnění bazénu se zvažuje zvýšení ceny vstupného.
Daňové doklady pro pojišťovny nebo zaměstnavatele za permanentky pro dospělé nebo děti hlaste
v pokladně před zaplacením. Děkujeme.
Přijímáme poukázky SODEXO (dle platného ceníku www.tespolicka.cz) a Rodinné pasy (sleva 5 %).
Vážení návštěvníci bazénu, fitcentra a sauny, upozorňujeme vás na dodržování provozní doby plaveckého bazénu včetně sprchování, a to nejdéle do
20.00 h. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste svoji
činnost naplánovali a ukončili tak, že odevzdáte klíče od šatních skříněk nejdéle ve 20.00 h. Po zavírací
době není možné, abyste se nadále zdržovali v prostorách bazénu, fitcentra a sauny. Teplota vody v poličském bazénu je každý provozní den 28 °C. Vstup
na bazén je započítán od převzetí do předání klíčku
od kabinky.
Zájemci o kurzy pro děti, dospělé neplavce
a zdokonalování plaveckých stylů volejte na tel.
731 020 030, 461 725 631.
Aktuální změny provozu jsou zveřejněny na
vývěsní tabuli před plaveckým bazénem a na
webových stránkách www.tespolicka.cz a www.
policka.org.
Kontakt:
• Jitka Kmošková 737 867 342
bazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
Provoz sauny
muži – středa a pátek 16.00–20.00 hod.
ženy – čtvrtek
16.00–20.00 hod.
ženy – sobota
14.30–16.55 hod.
společná – sobota
17.00–20.00 hod.
Návštěvníky sauny žádáme o dodržování provozní doby. Děkujeme.

Dne 8. 12. v době od 16.30 do 19.30 hod. proběhne pro návštěvníky na plaveckém bazénu Den
s VZP ČR – bezplatné měření tělesných hodnot
(BMI, tuk, tlak, kosterní svalstvo apod.).
1Wellness – www.1wellness.cz

Oddíl kopané Sportovní kluby Polička
pořádá 9. 12. (sobota) 7. ročník

TURNAJE V MARIÁŠI
Turnaj proběhne v Hospodě na fotbalovém
stadionu. Maximální počet hráčů je 32.
Rezervace na tel. 737 257 395.
Prezentace hráčů od 13.15 do 13.45 hodin. Začátek turnaje ve 14 hodin. Startovné: 150 Kč
Občerstvení zajištěno

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
14.00–17.00 hod.
svátek 25. 12.
a 26. 12.
14.00-17.00 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.
Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
každý čtvrtek 17.30-19.00 hod.
sobota, neděle a svátky 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.
Objednávky na pronájem ledové plochy – kontakt: Miloš Grubhoffer 605 246 743, 461 725 427,
zimnistadion@tespolicka.cz.

Sobota 2. prosince – Zimní
Svojanov – 44. ročník. Na první adventní sobotu se vydáme
v 8.45 hod. na pěší vycházku
od gymnázia v Poličce po červené turistické značce na Baldu
a dále po neznačených cestách do Hamrů a po
silnici na hrad Svojanov. Z hradu Svojanov přes
kapličku v Hartmanicích do Bystrého – 23 km. Na
vycházku zve Zdena Mihulková.
Neděle 26. prosince – Vánoční Prosíčka. Tradiční vánoční vycházka na skalní vrchol Prosíčka
u Jimramova. V termínu uzávěrky nebyly ještě
zveřejněny jízdní řády autobusů, proto bližší informace budou dodatečně zveřejněny ve vývěsce
a na internetu. Trasa asi 15 km. Na vycházku zve
Jiří Vrbický.
Pátek 30. prosince – Loučení s rokem. Poslední
letošní vycházka se koná již tradičně předposlední
den v roce. Letos odjedeme objednaným autobusem v 8.30 hod. od nádraží ČD do Svratky a odtud
dle podmínek na lyžích nebo pěšky do Filipova
k pramenu řeky Chrudimky, kde se tradičně setkáme s našimi kamarády z Hlinska a Chrudimi.
Do Poličky se vrátíme vlakem z Pusté Kamenice.
Trasa asi 15 km. Vše bude upřesněno po zveřejnění
nových jízdních řádů ve vývěsce a na internetu. Na
vycházku zve Vladimír Uhlíř.
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.

Poličský out
V pošmournou sobotu 4. 11. se
v hale ZŠ Na Lukách uskutečnil
XIII. ročník volejbalového turnaje Poličský out, o který byl
velký zájem. Turnaje se zúčastnilo prvních osm
přihlášených družstev z celkem 13 zájemců. Ve
velmi silné konkurenci vyhráli Honáci následované Královským týmem. Třetí skončilo družstvo
Honáci B a čtvrté Kamenec.
Poděkování patří firmám MIRO Borová, Bartosh, s. r. o. – reklama, Chr.Hansen, Kovoslužba
Bulva a Tiskárna Polička za jejich sponzorský příspěvek, firmě ARPANet a Pivnici Kréta za technické zabezpečení akce. Náš velký dík mají též Anežka Korábová, Simona Dvořáková a Michal Bulva za
nezištnou pomoc s organizací.
Kompletní výsledky a pořadí naleznete na webové adrese policskyout.nastrankach.cz.
Za TJ Spartak Polička – RS
J. K. Dvořák

Ubytování „Balaton“
V době od 1. 1. do 28. 2. 2018 je mimo provoz. Ubytování bude zprovozněno po tomto datu.
Je vhodné pro rodiny s dětmi, rekreace nebo pro
oslavy. Chata má tři ložnice, celkem osm lůžek, vybavenou kuchyňku, sociální zařízení, společenskou
místnost s krbem. Venkovní ohniště je vhodné pro
opékání. Využít lze gril a chlazení. Ceník a foto najdete na webových stránkách www.tespolicka.cz
a www.policka.org.
Kontakt: Jitka Kmošková bazen@tespolicka.cz,
tel: 737 867 342, 461 725631.

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

24

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

