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Probíhá prodej bytů v bytových domech
Město Polička zveřejnilo koncem prosince 2017
informaci o prodeji bytů v jednom ze dvou budovaných energeticky úsporných, pasívních bytových domů v lokalitě Bezručova. K prodeji bude
24 bytových jednotek, z toho 6 bytů velikosti 1+kk
(29-31 m2), 15 bytů velikosti 2+kk (44-49 m2) a tři
byty velikosti 3+kk (74 m2). Součástí prodávaného bytu nebudou kuchyňské linky, ani jiné kuchyňské vybavení.
Termín pro přijímání oficiálních žádostí o koupi
bytu byl stanoven na 25. 1. 2018 z důvodu uplatnění požadavků budoucích majitelů bytů na provedení případných klientských změn v této fázi
výstavby. Neznamená to však, že možnost podání
žádosti o koupi bytu tímto datem končí. I po tomto termínu mohou občané podávat žádosti o koupi
bytu, a to buď osobně, prostřednictvím podatelny
MěÚ nebo písemně na adresu Městský úřad Polička, odbor správy majetku, Palackého nám. 160,
572 01 Polička v obálce označené „PRODEJ BYTŮ
BEZRUČOVA“. Rozdíl je pouze v tom, že již nebude možnost jednat v pokročilejším stádiu výstavby o případných změnách barevného řešení obkladů, dlažby a podlahových krytin v budoucím bytě.

Byty v druhém domě jsou určeny k pronájmu
a jejich užívání včetně stanovení výše nájemného
bude řešeno před dokončením stavby obou domů
do 30. 9. 2018. Zájemcům o pronájem bytu evidovaným na oboru správy majetku bude v průběhu roku zaslán tiskopis žádosti o pronájem bytu
s požadavkem na vyplnění údajů potřebných pro
rozhodování bytové komise o přidělení bytu. Podmínky pronájmu budou opět zveřejněny na stránkách města a v měsíčníku Jitřenka.
Vzor žádosti na koupi bytu je ke stažení na
www.policka.org v záložce „Prodej bytů Bezručova“ nebo v papírové podobě na podatelně MěÚ
Polička.
Bližší informace, včetně dispozic a umístění
bytů v bytových domech Bezručova, žádosti ke
stažení a pravidel prodeje naleznete na výše uvedených stránkách města Poličky www.policka.
org ve zvláštní záložce „Prodej bytů Bezručova“.
Se svými případnými dotazy se obracejte na odbor správy majetku MěÚ Polička, I. patro, dveře
č. 18, tel. č. 461 723 811 (pí Jana Trávníčková)
nebo dveře č. 33, tel. č. 461 723 813 (pí Romana
Findejsová).

Úspěšný rozvoj poličských firem,
nedostatek zaměstnanců a bytů…
Základní a nejdůležitější témata letošního setkání podnikatelů se zástupci vedení města Poličky se týkaly expanze a rozvoje místních firem,
nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců a také

zajištění odpovídajícího bydlení pro ně. Vedení
města se s poličskými podnikateli sešlo na tradičním novoročním obědě ve čtvrtek 11. ledna.
Velmi dobrou zprávou je informace o úspěšném rozvoji místních firem, řada podniků plánuje pro letošní rok investovat desítky milionů
do jejich modernizace. V současné době, kdy je
hospodářský rozvoj na svém vrcholu a prožíváme velmi dobré ekonomické časy, je problém
získat dostatek kvalifikovaných pracovníků a zároveň jim v Poličce zajistit odpovídající bydlení.
Podnikatelé tak s uspokojením přijali informaci
starosty Jaroslava Martinů o dostavbě 2 nových
bytových domů v Poličce, kde bude k dispozici 48
bytů, a také o tom, že město plánuje výkup dalších pozemků pro výstavbu rodinných domů a že
dostupné a pěkné bydlení je pro současné vedení
města prioritou.
Ing. Naděžda Šauerová,
tisková mluvčí města
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Blahopřání ke
stoletému jubileu
100 let oslavila v pátek 12. ledna paní Marie
Žertová z Poličky. K výjimečnému jubileu blahopřáli paní Žertové starosta města Jaroslav Martinů, místostarosta Bc. Antonín Kadlec společně
s Ing. Jaroslavou Müllerovou, ředitelkou OSSZ
Svitavy.

Paní Žertová je ve svém věku příkladem vitální
a krásné osoby, „stovku“ by jí opravdu nikdo nehádal! A jaké je životní motto jubilantky a možný
návod pro dlouhověký a hlavně naplněný život?
„Když člověk nemá právě práci, tak si ji musí najít!“ Myšleno samozřejmě i v soukromí domova.
A kromě neustálé činnosti sem patří i střídmost
a skromnost.
„Milá paní Žertová, užívejte dál dny plné zdraví, naplnění a spokojenosti, patří Vám velká gratulace a také obdiv!“
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Uzávěrka

příštího čísla Jitřenky
15. února
Další letošní uzávěrky:
17. 3., 17. 4., 19. 5., 17. 6., 19. 7., 19. 8.,
15. 9., 18. 10., 18. 11., 15. 12.
www.policka.org/jitrenka
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Bezplatná linka pro
hlášení poruch na
veřejném osvětlení
Veřejné osvětlení (VO) spravuje, provozuje
a opravuje na území města a městských částí Lezník, Střítež a Modřec společnost Osvětlení
a energetické systémy, a. s. (dříve CITELUM, a. s.).
Upozorňujeme občany na možnost nahlásit
veškeré zjištěné poruchy a požadavky na údržbu a opravy VO telefonicky přímo na dispečink
správce VO na bezplatné lince 800 101 109 nebo
na e-mail: pavel.dusek@o-es.cz.
Pro přesnou lokalizaci poruchy je nejlépe sdělit
číslo světelného bodu uvedené na štítku sloupu
VO a stručně poruchu popsat.
Ing. Marta Mastná
vedoucí OÚPRaŽP
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Vítáme prvního
občánka

Zápis do 1. třídy Masarykovy ZŠ

Prvním občánkem letošního roku je Kristýnka
Lipenská, narodila se 2. ledna ve 14.36 h ve svitavské porodnici, míry a váhy – 52 cm a 3470 g. Do
rodiny tak k sestřičce Terezce přibyla další holčička.
Rodičům pogratulovali a dárky předali při setkání ve čtvrtek 11. ledna starosta města Jaroslav
Martinů a místostarosta Bc. Antonín Kadlec.

Vítání nového občánka je vždy velmi slavnostní
a krásná novoroční záležitost. Starosta města při
této příležitosti zároveň komentuje počet narozených dětí za poslední dva roky, který má konečně
vzestupnou tendenci. Pro srovnání v roce 2016 se
v Poličce narodilo 69 dětí, v roce 2017 to bylo již
93 dětí. Přejme městu Poličce velký počet zdravých a krásných dětí, jako je Kristýnka Lipenská.
Ing. N. Šauerová,
tisková mluvčí města

Masarykova základní škola Polička zve budoucí
prvňáčky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy.
Budova pavilonu se dne 6. dubna od 13. do
17. hodiny promění v pohádkový svět a přivítá
budoucí žáčky 1. tříd. Pohádkovou říší vás budou
provázet pohádkové bytosti společně s učitelkami z 1. stupně, které se stanou vašimi průvodci
na kouzelné cestě poznání a při řešení pohádkových úkolů ověří znalosti a dovednosti budoucích
školáčků, které jsou nezbytné pro zahájení školní
docházky. Překvapení všem zúčastněným připraví žáci 4. ročníků dramatizací pohádky „Zlatovláska“. A v žádné správné pohádce nesmí chybět
ani kouzla.
Brána do světa pohádek se otevře také 8. března v Den otevřených dveří, který bude probíhat
na pavilonu v dopoledních hodinách od 10.00 do
11.15 a od 13.30 do 15.30 hod. v odpoledních hodinách. Zváni jsou především budoucí žáčci 1. tříd
se svými rodiči, aby si prohlédli prostředí pavilonu, kde probíhá výuka 1. a 2. ročníků a činnosti
ranní a odpolední školní družiny. Návštěvníci
mají možnost nahlédnout do jednotlivých tříd,
ale i zúčastnit se vyučování a získat odpovědi na
své otázky týkající se zápisu do 1. tříd.
Ve dnech 15. – 17. května proběhne Škola nanečisto, která umožní prvňáčkům poprvé usednout do školní lavice a vyzkoušet si roli školáka.
Rodiče mezitím získají užitečné informace spojené s nástupem svých dětí do 1. třídy a možnosti
využití školní družiny, která žákům školy nabízí ranní a odpolední zájmovou činnost. V rámci
činností školní družiny můžete svého prvňáčka
zdarma přihlásit na mažoretky a kroužek zumby.
Vychovatelé a vychovatelky připravují pro děti

nepřeberné množství aktivit v průběhu celého
školního roku, včetně bruslení, plavání, návštěv
kina a dalších akcí. Pestrou nabídku školní družiny doplňují kroužky navazující na vyučování, ve
školním roce 2018/2019 bude probíhat kroužek
pohybových her, anglického jazyka, logopedie,
přírodovědný kroužek „Broučci“, čtenářský klub
a kroužek deskových her.
Znalosti, nadání a píli mohou žáci Masarykovy
ZŠ uplatnit také v různých soutěžích – od matematických, přírodovědných, recitačních a pěveckých přes Bobříka informatiky až po různé sportovní soutěže. Své matematické a přírodovědné
dovednosti a znalosti mohou navíc žáci využít od
šestého ročníku ve výběrové třídě s rozšířenou
výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Neméně důležitou složkou kvalitního vzdělání žáka jsou komunikační schopnosti, které žáci
rozvíjí od prvních do devátých tříd nejen ve svém
mateřském jazyce, ale od druhého ročníku i v jazyce anglickém, od sedmého také ve francouzském, ruském či německém.
Přijďte se svými dětmi pohádkově začít
a s úsměvem vkročit do světa poznání.
Zápis do prvních tříd proběhne 6. dubna od
13.00 do 17.00 hodin. Rodiče vezmou s sebou
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný
zápisní lístek (možno vyzvednout při zápisu). Žádají-li rodiče o odklad povinné školní docházky,
vezmou s sebou Žádost o odklad školní docházky,
doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a vyjádření odborného lékaře.
Těší se na vás učitelky 1. stupně Masarykovy
základní školy v Poličce.

Oprava farního kostela svatého Jakuba

Poděkování paní
Ludmile Seidlové
U příležitosti ukončení činnosti paní Ludmily
Seidlové ve funkci ředitelky Mateřské školy Luční
Polička se uskutečnilo setkání, na kterém starosta Jaroslav Martinů, místostarosta Antonín Kadlec a zástupci oddělení školství, odboru vnitřních věcí poděkovali končící ředitelce za její více
než čtyřicetileté působení v oblasti předškolního
vzdělávání a sedmnáctileté působení na pozici
ředitelky Mateřské školy Luční Polička.

Vážení čtenáři Jitřenky, již jste byli informováni, že Římskokatolická farnost Polička uspěla se
svou žádostí o dotaci na komplexní opravu kostela. Projekt s názvem Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů bude financován z evropské dotace
v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu. Rozpočtové náklady akce činí přes 71
milionů Kč, vlastní podíl pak téměř 4 miliony Kč.
V posledních měsících začíná oprava nabírat
jasnější kontury. Proběhla soutěž o realizaci stavební části projektu. Z deseti nabídek byla v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vybrána
ta nejnižší, kterou dala pražská společnost PRA-

COM, s. r. o. Firma předložila všechny potřebné
dokumenty včetně harmonogramu oprav a byla
s ní podepsána smlouva o dílo.
Zatím to vypadá tak, že kostel bude kvůli interiérovým opravám pro veřejnost i bohoslužby
uzavřen od dubna tohoto roku až do konce roku
2019. Kompletně by měla být oprava hotova na
sklonku roku 2020.
Nyní nás kromě zahájení oprav čeká ještě několik výběrových řízení na restaurátorské práce
a opravu varhan. O dalším vývoji vás budeme
i nadále informovat.
Tomáš Enderle,
administrátor ŘKF Polička

MĚSTO POLIČKA
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Výkupy zemědělských pozemků
Děkujeme tímto jménem města Poličky za
veškerou vykonanou práci pro poličské školství
a město.
Zároveň přejeme pevné zdraví, mnoho životních radostí a vzpomínek na uplynulé roky.
S končící ředitelkou přivítalo vedení města do
funkce novou ředitelku mateřské školy, paní Lenku Červenou, DiS.
Paní ředitelce přejeme mimo jiné mnoho sil,
pracovního elánu a zdaru při řízení největší mateřské školy v Poličce.
oddělení školství, odbor vnitřních věcí
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Město Polička oslovuje všechny majitele zemědělských pozemků (orné půdy, travních porostů, polí, luk, pastvin) v katastrálním území Polička, Lezník, Střítež, Modřec, Borová, Telecí, Pustá Rybná, Pustá Kamenice, Korouhev, Pomezí, Jedlová,
Stašov, Svojanov a dalších v oblasti Poličska, kteří uvažují o jejich prodeji, aby pozemky nabídli městu Poličce.
Nabízíme jistotu uzavřeného obchodu s městem, rychlou úhradu dohodnutých částek kupní ceny po schválení převodu
v zastupitelstvu města a podpisu kupní smlouvy, zajištění a úhradu veškerých nutných úkonů spojených s prodejem pozemků
včetně správních poplatků na katastrálním úřadě a daně z nabytí nemovitostí.
V případě vašeho zájmu o výkup nebo bližší informace nás kontaktujte
na tel. č. 461 723 810, 731 441 408 (Ing. Škrabalová),
odbor správy majetku Městského úřadu Polička, dveře č. 20.

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

Speciální mateřská škola v Poličce
Speciální mateřská škola v Poličce zahájí svůj
provoz 1. 9. 2018. Přijímáme děti od 3 do 8 let.
Jedná se o předškolní zařízení, které poskytuje
kvalitní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí s více vadami, mentálním postižením,
tělesným postižením, autismem, vadami řeči, poruchami chování a dalším zdravotním postižením.
Sídlo mateřské školy bude v ulici Jiráskova 825,
Polička (budova Speciální základní školy Bystré).
Od 1. září bude vyřešen i nový název školy – Speciální mateřská škola a základní škola Polička.
Do celodenního provozu školy se může přihlásit pouze 10 dětí, což odpovídá kapacitě našeho
předškolního zařízení. Další prostory školy budou
i nadále určeny pro žáky základní školy speciální.
Prostory pro Speciální mateřskou školu jsou
plně vyhovující a splňují materiální a hygienické
požadavky. Třída se nachází v pravém křídle školy,
je propojena s velkou školní zahradou a terasou.
Je vybavena odpovídajícím nábytkem a hračkami,
didaktickými i kompenzačními pomůckami.
Dětem bude poskytována plnohodnotná a vyvážená strava – zajišťujeme stravování dovozem jídel
z MŠ Polička za dodržení hygienických podmínek.
Budeme klást důraz na pitný režim – střídání tekutin. V letních měsících bude dětem zajištěno
podávání tekutin během pobytu na školní zahradě.
Výchova a vzdělávání se řídí školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání s ohledem na individuální potřeby každého dítěte.
Vycházíme z toho, že děti se speciálními potřebami mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je
pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování.
Z tohoto důvodu je koncepce MŠ zaměřena mimo
jiné na:
• podporu psychického a fyzického zdraví
• individuální přístup, malý počet dětí ve třídě

• rozvoj žádoucí komunikace mezi vrstevníky
i vůči okolnímu světu
• rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky
• intenzivní logopedická péče
• strukturované učení pro žáky s PAS
• rozvoj individuálních dovedností dle potřeb
dítěte
• u předškolních dětí příprava na školní docházku
• spolupráce se základními školami pro bezproblémový přechod na běžnou základní školu
• spolupráce s rodiči při každodenním životě
školy
V mateřské škole budou pracovat kvalifikovaní, vysokoškolsky vzdělaní speciální pedagogové
s praxí v oboru a asistenti pedagoga. Logopedickou péči bude zajišťovat kvalifikovaný školní logoped pod supervizí krajského koordinátora logopedické péče.
Výchova a vzdělávání dětí bude konzultována
s pracovníky Speciálně pedagogického centra,
nebo Pedagogicko-psychologické poradny ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí.
Dle potřeb dětí je zajištěna supervize s odbornicí na psychomotorický vývoj dítěte.
Nabízíme plně kvalifikovaný a individuální
přístup ke každému dítěti, mnoho školních i mimoškolních aktivit (např. canisterapie, muzikoterapie).
Přijďte si prohlédnout prostory školy, rádi vám
vše ukážeme a odpovíme na vaše dotazy.
Nejlépe po telefonické domluvě na tel.
č. 602 191 229, nebo e-mailem szsbystre@szsbystre.cz.
Informace o škole: www.szsbystre.cz

Tradiční vánoční
setkání
Adventní dny tradičně patří setkání zástupců vedení města Poličky s dětmi z dětského domova. Tentokrát se starosta Jaroslav Martinů a místostarosta
Bc. Antonín Kadlec setkali s dětmi a s těmi, kdo se
o ně starají, ve středu 20. prosince. Děti dostaly dárky, o které si napsaly, nechybělo výborné vánoční
cukroví, zpěv koled a vánoční atmosféra, jak má být.
Další tradiční zastavení patří obyvatelům ubytovny firmy Faulhammer, kde zástupci vedení města
také předali dárkové balíčky města Poličky.
Ing. N. Šauerová, tisková mluvčí města

Zápis do 1. třídy
na ZŠ Na Lukách

Oznamujeme všem budoucím prvňáčkům a jejich rodičům, že váš velký den, nesoucí se v duchu
večerníčků, nastane v pátek 6. dubna v čase od 14
Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy
do 17 hodin v prostorách prvního stupně naší základní školy.
Pro řádný zápis dítěte do školy je nutné mít s sebou rodný list dítěte, přihlášku (můžete vyplnit i na
místě) a občanský průkaz rodiče. Podle počtu zájemců se později rozhodne, zda bude kromě klasictele (1984) měla mimořádný význam pro prestiž
ké třídy opět otevřena i třída pracující dle programu
města i muzea. Byl autorem velkého počtu výstav, „Začít spolu“ (informace o tomto programu naleznečlánků a publikací – především knihy Martinů
te na webových stránkách www.zacitspolu.eu).
a Polička. Ta představovala nejenom mimořádný
Těšíme se na shledání s vámi.
popularizační a výtvarný výkon, ale svým způsopedagogický sbor 1. stupně ZŠ Na Lukách
bem představila i mravní postoje pisatele – ačkoliv rukopis byl předán v pololetí 1989 (tedy dlouho
před sametovou revolucí), nemusela být při tisku
(jaro 1990) vypuštěna či vyměněna jediná věta.
Celý život jej provázela solidnost odborné práce,
vstřícnost k ostatním a nezištná propagace díla
Martinů.
Byl iniciátorem a dramaturgem prvních ročníků festivalů „Polička 555“ (od r. 1992) a „MartiJako v každém roce, tak i letos mohou organinů Fest“ (od r. 1996) – potěšitelné je, že festivaly
zace či jednotlivci žádat o finanční prostředky na
zdárně probíhají dodnes.
kulturní činnost v našem městě.
Přejeme jubilantovi hodně zdraví a spokojeFormulář pro žádost naleznete na http://www.
nosti!
policka.org/mestsky-urad/formular/499/.
Za městské muzeum – centrum Bohuslava MarPro lepší informovanost o možnostech čerpání
tinů v Poličce
prostředků uvádím následující.
David Junek, Monika Holá a Pavla Juklová
Program se vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Poličky pro období let
2014–2020, města s tradicí společenských a kulturních událostí. Účel možné dotace – pořádání
kulturních akcí (např. divadelní představení, hudební produkce, výstavy, publikace apod.). Program podporuje kulturní rozvoj města.
Na poskytnutí dotace není právní nárok, dotace
může být poskytnuta v požadované výši, případně
Opakovaně tímto vyzýváme majitele psů, aby
může být krácena dle výše alokovaných finančních
uklízeli při procházkách po svých psech exkre- prostředků pro program podpory kultury. Kritérimenty v ulicích našeho města. Zároveň upozorňu- em pro hodnocení žádostí o podporu je přínos pro
jeme, že je městská policie oprávněna pokutovat
kulturní život města. O poskytnutí dotace na záneukázněné majitele až do výše 10 tisíc korun pří- kladě doporučení kulturní komise rozhoduje Rada
mo na místě. Dbejme na pořádek a čistotu v našem
města Poličky, respektive Zastupitelstvo města
městě.
Poličky.
MP Polička
Lukáš Zrůst, předseda KK

PhDr. František Popelka jubilující
Zájemci o dílo Bohuslava Martinů jistě znají
i jeho významného propagátora PhDr. Františka
Popelku, jenž se letos dožívá významného jubilea
(narozen v Poličce 19. 2. 1933). Přídavek „PhDr.“
je pro Poličáky důležitý, aby jej odlišili od jeho
stejnojmenného otce, rovněž významného propagátora díla B. Martinů (František Popelka starší,
1908-1989): šlo o houslistu, bibliofila, muzejníka
a nadšence „staré dobré školy“. Dr. Popelka pro
odlišení používal při publikování dětskou podobu
svého jména „Iša“.
Již jako absolvent muzikologie Masarykovy
univerzity v Brně koncipoval roku 1957 první velkou expozici o Martinů v poličském muzeu (a pak
r. 1973 a 1984 její moderní podobu). Byl dlouholetým redaktorem vydavatelství Supraphon
v Praze a v letech 1984-2000 muzikologem poličského muzea. Významným způsobem profiloval
a zpracoval bohaté martinůovské sbírky uložené
v Poličce. Právě obnova expozice „Památník Bohuslava Martinů“ v roce 25. výročí úmrtí sklada-

Program podpory
kultury 2018

Upozornění pro
majitele psů
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Z rady města Poličky
Usnesení přijatá na 1. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 15. ledna 2018
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo se společností PP-GROUP.cz, s. r. o., Proseč,
na akci „Oprava části chodníků na ul. Heydukova
v Poličce – II. etapa; Oprava části chodníků na ul.
Hegerova v Poličce; Oprava části chodníků na ul.
V. Hálka v Poličce; Oprava části chodníků na ul.
Tyršova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
s obcí Pomezí na akci „Chodník u silnice II/363,
ul. Hegerova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje zadavatele studie proveditelnosti na akci „Stavební úpravy části sídliště Zahrady
v Poličce (ul. Haškova, Erbenova)“ společnost
OPTIMA s r.o., Vysoké Mýto, dle důvodové zprávy.

Nové vozy pro
pečovatelskou
službu
Svazek obcí AZASS realizuje projekt „Obnova
vozového parku pečovatelské služby“, jehož výsledkem je pořízení 2 nových osobních vozů Škoda Fabia Combi a Dacia Duster pro pečovatelskou
službu, kterou Svazek obcí AZASS zajišťuje ve
svých členských obcích. Projekt umožní lepší dostupnost a zkvalitnění poskytované sociální služby potřebným občanům – klientům služby.
Projekt „Obnova vozového parku pečovatelské
služby“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj a státním rozpočtem.

Hrad Svojanov přijme
brigádníky na pozici
průvodce/průvodkyně
Nabízíme práci o víkendech v období březen –
prosinec a denně v období červen – září. Směny
dle dohody, možnost krátkodobého ubytování.
Požadujeme zejména příjemné vystupování,
znalost alespoň jednoho světového jazyka je
výhodou. Kontakty – e-mail: hrad@svojanov.cz
nebo tel. č. 739 339 991.

Restaurace hradu Svojanov nabízí
trvalý pracovní poměr na pozice
číšník/servírka
kuchař/kuchařka
pomocná síla do kuchyně
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou
(březen – listopad). Na stejné pozice přijmeme
i brigádníky s možností směn dle dohody.
Možnost krátkodobého ubytování.
Požadujeme zejména příjemné vystupování,
praxe v oboru je výhodou. Kontakty – e-mail:
restaurace@svojanov.cz nebo tel. č. 606 628 021.
Nabízíme velmi dobré platové podmínky.
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RM schvaluje smlouvu o provozování turistického informačního centra města Polička se
společností KOTOUR – INFO s r.o., Polička, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu o poskytování služeb
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a požární ochrany se společností AZ prevence
s r.o., dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 2 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 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu
plochy za účelem umístění, provozování a údržby městského kamerového dohlížecího systému
na domě č. p. 62 stojícím na st.p. č. 592 v k.ú. Polička, ul. Revoluční v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se
společností PRIMA, spol. s r. o., Hradec Králové,
na akci „Stavba bytových domů v pasivním standardu vč. přípojek a terénních úprav, I. etapa lok.
Bezručova v Poličce a s ní související projektová
a inženýrská činnost“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje smlouvu na havarijní pojištění požárního dopravního automobilu FORD
TRANSIT SDH Střítež s Hasičskou pojišťovnou, a. s., Praha, dle důvodové zprávy.
RM ukládá OÚPRaŽP zpracovat do konce
I. pololetí 2018 materiál, který v širších souvislostech popíše předpoklady a podmínky pro
konání architektonických soutěží podle doporučení ČKA, navrhnout pravidla jejich možné
aplikace v plánovací a investiční činnosti města
a předložit je k posouzení a rozhodnutí Komisi
stavební a životního prostředí Rady města Poličky, poté RM a ZM.
Usnesení přijatá na 29. schůzi
Rady města Poličky konané
dne 18. prosince 2017
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 13. 6. 2006 se společností ELEKTROWIN, a. s., se sídlem Praha 4, za účelem
zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo se společností BERNDORF BADERBAU, s. r. o., se sídlem Bystřice, na akci
„Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu v Poličce – V. etapa“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo s Ing. Petrem Klusoněm, se sídlem
Polička, na akci „Projektová dokumentace Cyklostezka k Masokombinátu v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k smlouvě
o dílo se společností SaM silnice a mosty Litomyšl, a. s., se sídlem Litomyšl, na akci „Oprava
části komunikace na ul. Starohradská a Heydukova v Poličce“, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s f. SWIETELSKY stavební, s. r. o., se sídlem odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, Oblast
Pardubice, na příjezdovou komunikaci na hasičskou zahradu z ulice Luční v Poličce, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy –
sdružené pojištění vozidla č. 50721440-16,
s Českou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1,
s platností od 11. 1. 2018, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy –
sdružené pojištění vozidla č. 52645214-19,
s Českou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1,
s platností od 2. 1. 2018, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje užití městského znaku a loga pro
stránky projektu Toulovcovy Maštale – www.
toulovcovymastale.cz, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr zpracování „Ročenky
města Poličky za rok 2017“ a „Kontaktníku“.
RM schvaluje objednání grafického zpracování, tisku a roznosu „Ročenky města Poličky 2017“
a „Kontaktníku“ u firmy TISKÁRNA POLIČKA,
Brno, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Směrnici Rady města Poličky –
evidence, vymáhání a odpis pohledávek s účinností od 1. 1. 2018 dle důvodové zprávy.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy –
sdružené pojištění vozidla č. 37117200-13, s Českou pojišťovnou, a. s., Praha 1.
RM jmenuje členy školské rady Masarykovy
základní školy Polička pro funkční období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 ve složení Mgr. David
Šafář a Vendula Kučerová, DiS.
RM jmenuje členy školské rady Základní školy Na Lukách Polička pro funkční období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 ve složení: Mgr. Petr
Nožka, Bc. Kateřina Stodolová.
RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy –
sdružené pojištění vozidla č. 37117117-15, s Českou pojišťovnou, a. s., se sídlem Praha 1, s platností od 4. 2. 2018, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje navýšení prostředků na provoz
městské autobusové dopravy v Poličce dle důvodové zprávy včetně příloh.
RM schvaluje umístění sídla nové firmy KOTOUR-INFO, s. r. o. a KOTOUR, s. r. o. ve stávajících nebytových prostorách CK KO-TOUR, v budově se sídlem Riegrova č. p. 52, 572 01 Polička,
dle důvodové zprávy.
RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku
č. 1 ke smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené mezi městem Polička jako propachtovatelem
a společností Agronea, a. s., se sídlem Polička,
jako pachtýřem, týkající se aktualizace propachtovaných pozemků, dle důvodové zprávy.
RM rozhoduje o výběru dodavatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Stavební úpravy
chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“ takto: vybraným dodavatelem je firma
Skanska, a. s., se sídlem 186 00 Praha 8, a pořadí
dalších účastníků zadávacího řízení je dle předložené zprávy o hodnocení nabídek.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy chodníků u silnice II/360, ul. Zákrejsova v Poličce“ s dodavatelem Skanska, a. s., Praha 8, dle důvodové zprávy.
RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Polička platný od 1. 1. 2018.
RM schvaluje kalkulaci pro stočné na rok
2018 a cenu stočného na rok 2018 ve výši
41,59 Kč/m 3 vody, tj. 47,83 Kč/m 3 vč. DPH, dle
důvodové zprávy.
RM schvaluje cenu vody převzaté k čištění od
obce Pomezí na rok 2018 ve výši 20 Kč bez DPH/
m 3, tj. 23 Kč vč. DPH a kalkulaci této ceny, dle
důvodové zprávy.
RM bere na vědomí cenu vodného na rok 2017
ve výši 33,50 Kč/m 3 vč. DPH dle důvodové zprávy.
RM schvaluje vyřazení požárního automobilu
Ford Transit 2,5TD, rok výroby 1995 v užívání
SDH Lezník ke dni 20. 12. 2017 dle důvodové
zprávy.
RM souhlasí s udělením plné moci pro technika bytové správy společnosti T.E.S., s. r. o., se
sídlem Polička, k zastupování města Poličky na
shromáždění společenství vlastníků bytových
jednotek domu č. p. 940 – 941, Sídliště Hegerova,
Polička, konaném dne 18. 12. 2017, dle důvodové
zprávy.

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

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.

Kalendář akcí
únor 2018

Kino Polička
pondělí 5. února v 19.00 h
Labyrint: Vražedná léčba – 3D
3D akční/sci-fi, USA, 140 min, titulky, přístupný od 12 let, vstupné 150 Kč
Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah Labyrintu. Mnohokrát si mysleli, že už
je konec, že to nemůže být horší. Přesto mají
ty nejtěžší chvíle a nejbolestivější rozhodnutí
teprve před sebou.

erotický thriller, USA, 105 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 140 Kč
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství
pro Anastasii a Christiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit.

Tylův dům
čtvrtek 8. února v 19.00 h
Lenka Filipová & hosté, Brno Strings
Lenka Filipová je na české kulturní scéně
značkou hudební kvality, úspěchu, ale i neobyčejné lidské skromnosti.
vstupné 330, 360, 390 Kč
úterý 13. února v 19.00 h
Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek – 1. housle, Richard Kružík –
2. housle, Jan Řezníček – viola, Břetislav Vybíral – violoncello
vstupné 110 Kč, 20 Kč studenti, žáci
koncert v rámci KPH sezóny 2017/2018

středa 7. února v 10.00 h
Milada
životopisný/drama, ČR, 130 min, přístupný
od 12 let, vstupné 60 Kč
pro střední školy

středa 14. února v 18.00 h
Dukátová skála
pohádka, ČR, přístupný, vstupné 110 Kč
Obec v Hostýnských horách si žije svými
běžnými radostmi i starostmi. Co se ale stane, když se skupinka dětí pustí do odhalování
místní pověsti, kterou až do teď všichni považovali za pohádku?

středa 7. února v 19.00 h
Prezident Blaník
komedie, ČR, 90 min, přístupný od 15 let,
vstupné 120 Kč
Celovečerní film Prezident Blaník vypráví
příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se
rozhodne kandidovat na prezidenta České
republiky.

pondělí 26. února v 18.00 h
Pračlověk
animovaný/dobrodružný, VB/Francie,
89 min, dabing, přístupný, vstupné 100 Kč
děti, 125 dospělí
Příběh animované komedie se odehrává
v dávné době, kdy po naší zemi ještě kráčeli
mamuti a lidé si vážili svých rodných jeskyní.

pondělí 19. února v 19.00 h
Zbigniew Czendlik
Postel-Hospoda-Kostel
Obsahem talk show Zbigniewa Czendlika je
vyprávění příběhů ze života osobního, kněžského i jiného… podané s humorem jemu
vlastním.
vstupné 150 Kč

neděle 11. února v 19.00 h
Padesát odstínů svobody
erotický thriller, USA, 105 min, titulky, přístupný od 15 let, vstupné 140 Kč
Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí,
závěrečné fáze. Anastasia Steele a Christian
Grey se dobrovolně zřekli své svobody a před
svatebními svědky řekli rozhodné „ano“.

středa 28. února v 19.00 h
Hmyz
komedie/Drama, ČR/SK, 98 min, přístupný
od 12 let, vstupné 110 Kč
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru „Ze života hmyzu“. Během zkoušky
se prolnou jejich životy s osudy postav této
divadelní hry.

čtvrtek 22. února v 16.30 h, malý sál
Zasedání Městského zastupitelstva

pondělí 12. února v 19.00 h
Padesát odstínů svobody

Více informací o jednotlivých akcích
na www.tyluvdum.cz

sobota 17. února v 15.00 h… stolová úprava
Dětský karneval – Rej zvířátek
Elegantní pan Vosa a jeho kamarádky Beruška a Včelka přivezou do Tylova domu dětskou
show plnou tance, soutěží a písniček.
vstupné: masky 20 Kč, ostatní 50 Kč

sobota 24. února v 17.00 h
Kollárovci – Neúprosný čas
Jedinečný koncert slovenské skupiny v rámci
Tour po ČR.

Městská knihovna
úterý 13. února – čítárna
knihovny od 15.00 h
Zimní pohádková knihovna – čtení a tvoření pro děti
V hravém workshopu pro
děti z 1. stupně ZŠ nebude nouze o ledové pohádky, tvoření a úkoly. Karnevaly jsou
v plném proudu – kostým vítán! Vstupné zdarma.
středa 14. února – čítárna knihovny od 17.30 h
Počátky českého státu – historie jedné rodiny –
přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Pokud se chcete mocensky prosadit, musíte si opatřit mocného ochránce a pána. Pak už stačí jenom
sloužit. Když váš ochránce zeslábne, nic vám nebrání
v založení vlastního státu. Vstupné zdarma.
středa 21. února – Divadelní klub od 20.00 h
LiStOVáNí – A taková to byla láska
(Anna Gavalda)
Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu neřešil? Román francouzské autorky v podobě scénického čtení představí na jevišti Divadelního klubu
Věra Hollá a Zdeněk Černín. Předprodej vstupenek
v knihovně, vstupné 50/100 Kč.

Hotýlek vyšel v roce 2015. Vstupné 40 Kč, studenti
zdarma
středa 28. února – čítárna knihovny od 17.30 h
Počátky českého státu – nové náboženství
– přednáška Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Vznikající státy potřebují mnoho služebníků. V raném středověku mocní tehdejšího světa nepohrdli
ani náboženstvím. Ježíš Kristus by se asi divil, kterak lze využít lásky k bližnímu… Vstupné zdarma
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.
Únorový tematický koutek – Z českých luhů
a hájů
Jste fanoušky české literární tvorby? Přinášíme
knižní tipy ze současné české literatury, které by
vám neměly uniknout!

úterý 27. února – čítárna knihovny od 18.00 h
Autorské čtení Aleny Mornštajnové
Úspěšná česká spisovatelka, překladatelka a lektorka Alena Mornštajnová v knihovně představí
svůj nejnovější román Hana. Debutovala v roce 2013
románem Slepá mapa, který se dostal do užší nominace na Cenu Česká kniha 2014. Její druhý román
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Zveme vás do
Kraje Smetany
a Martinů

MartiNoviny

Bystré
1. 2. – PohádkoTour
Černobílý
neformální
outfit vítán. Budeme si hrát
na tučňáky. Chcete-li být
u toho, pak přijďte na půl
čtvrtou do knihovny.
3. 2. – Madam Colombová zasahuje aneb Kam
zmizel diamant
Bláznivá, konverzační krimikomedie točící
se okolo ukradeného diamantu. Spolek divadelních ochotníků J. K. Tyl Sezemice. Začátek
v 19.00 h. v divadelním sále Sokolovny. Vstupné
70 Kč (předprodej v IC Bystré 60 Kč).
10. 2. – Masopustní veselí
Masopustní rej spojený s vepřovými hody
a mysliveckou kuchyní. Od 12.00 h začne výdej vepřových specialit před Sokolovnou, od
13.00 h. bude připravena myslivecká kuchyně
v Sokolovně a ve 14.00 h. vyjde masopustní průvod. Zahraje Dechový soubor ZUŠ Bystré a bubeníci z Korouhve.
17. 2. – Dětský karneval – od 13.30 h. v Sokolovně. Připraven je bohatý program pro děti.
Dolní Újezd
10. 2. – Hasičský ples
V sokolovně od 20 h., hraje Ropoted, vstupné
60 Kč, půlnoční překvapení.
11. 2. – Masopust
Průvod masek vychází ve 14 h. od hospody
U Koruny a od 14.30 h. začíná masopustní program v sokolovně.
Litomyšl
9. 2. – Horkýže Slíže
20.00 h., Music Club Kotelna, Litomyšl. Koncert slovenské kapely, vstupné 300 Kč v předprodeji a 350 Kč na místě.
11. 2. – Zpíváme a tančíme s Míšou
15.00 h., Smetanův dům, Litomyšl
Písničková šou pro nejmenší diváky, vstupné:
130 Kč.
13. 2. – Pjér La Šé’z: Vztahy jako umění
18.00 h., Zámecký pivovar, Litomyšl
přednáška, vstupné: 290 Kč
21. 2. – Chanson Trio Coucou
19.30 h., Smetanův dům, Litomyšl
Francouzské šansony a hudba první poloviny
20. století, vstupné: 150 Kč.
Oldřiš
10. 2. – Hasičský ples
Od 20.00 h v Orlovně Oldřiš, hraje Rytmik.
11. 2. – Dětský maškarní karneval
V Orlovně Oldřiš – začátek 14.00 h.
Sebranice
3. 2. – Hasičský ples
Začátek ve 20.00 h. na sále kulturního domu,
hudba: Vepřo knedlo zelo.
Ve 21.00 h. se můžete těšit na vystoupení naší
hasičské mládeže.
4. 2. – Karneval MŠ Sebranice na téma cirkus
Od 14.00 h. na sále kulturního domu, na děti
čeká veselé překvapení.
10. 2. – Masopustní hody
Od 11.00 h. zabijačkové dobroty, od
13.30 h. maškarní rej, zahraje venkovská kapela
pod vedením Jana Pohorského.
17. 2. – ping-pongový turnaj
8.30–9.00 h. prezence hráčů, 9.00 h. začátek
turnaje Přihlašovat se můžete na tel.: 735 828 641,
startovné 150 Kč.
Turnaj je určen pro neregistrované hráče od
15 let výše. Na sále kulturního domu v Sebranicích.
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(Nejen) poličské zimy
Bohuslava Martinů
Letošní zima nepatří k nejchladnějším. Dosavadní teploty zatím (tedy do uzávěrky tohoto
vydání Jitřenky) nepřinesly zásadní výkyvy směrem k velkým mrazům a sněhové nadílce, byť by
to na Poličsku nebylo nic neobvyklého. Polička
– v porovnání s jinými místy stejné nadmořské
výšky – patří k těm chladnějším místům republiky a bylo tomu tak i v minulosti, období života
Bohuslava Martinů nevyjímaje.
Z doby jeho dětství žádné konkrétní vzpomínky o prožívání zimních měsíců nemáme. Můžeme
si jen domýšlet, jak asi bylo rodině ve věžní světnici, když ji kolem dokola bičovaly mrazivé větry – moc hřejivé pohody v ní zřejmě nezažívala.
Světnici a kuchyňku v pětatřicetimetrové výšce
určitě nebylo snadné vytopit. Navíc bylo topivo
relativní vzácností, zejména s ohledem na fakt,
že jej musel někdo nejprve do věže ručně vynést.
Po změně práce Bohoušova tatínka rodina jistě
uvítala přestěhování z věže dolů do města.
Jedna z nejsilnějších zim přišla před rovnými
sto lety, v roce 1918. Byl to poslední rok první
světové války a Bohuslav Martinů tehdy trvale
pobýval v Poličce, neboť by se v Praze, zchudlé válkou, pravděpodobně neuživil. Prožil zde
tedy stejně jako všichni ostatní občané Poličky
velkou zimní kalamitu, o které máme podrobné
svědectví z tehdejší Jitřenky. Hned 2. ledna přišla velká sněhová vánice, která znemožnila večerní povozné poště dojet do Svitav. Vánice pokračovala i v následujících dnech, takže povozy
přestaly jezdit úplně. Nahrazoval je vlak, který –
byť ne zcela pravidelně – poštu dovážel. To se
však změnilo 11. ledna, kdy neutuchající vánice
zapříčinily i vlakovou neprůjezdnost terénu do
Svitav. Onoho 11. ledna dosáhla podle Jitřenky
nepřízeň počasí vrcholu: „Ke čtvrté hodině odpolední povstala taková prášenice s mlhou, že
se setmělo jako pozdě večer a chodci, jdoucí po
ulicích, se zachycovali domů, aby je vichřice
nepovalila. Nebylo viděti ani na krok před sebe
a kdo byl na cestě po silnici, nevěděl, kde jest.“
Leckde ležely údajně až tři metry sněhu, takže
se podařilo trať zprůjezdnit až o tři dny později.
Poličákům pak bylo zpětně přivezeno 28 pytlů
pošty!
Byť bylo počasí zmíněného roku 1918 pravděpodobně i na tehdejší poměry dosti extrém-

ní, zimy plné sněhu byly tehdy naprosto běžné.
A i když už žil Bohuslav Martinů v pozdějších letech trvale v zahraničí, v častých dopisech rodině do Poličky každou zimu přemýšlel, jaká je asi
situace na Vysočině: „Nemám od vás žádných
zpráv, myslím, že asi u vás nejezdí vlaky a že
jste zapadlí ve sněhu. Protože i tady padal sníh
dost hustě.“ (1931), „Vzpomínali jsme, že u vás
asi bude hodně sněhu a mrazů“ (1933), „zde
trochu chumelí tak asi u vás je pořádná zima“
(1935), „také vlaky byly zastaveny, napadlo
všude plno sněhu, u Vás je to asi také všechno
bílé…“ (1954).
Skladatel sám zimu nikterak nemiloval, naopak. Vyhovovalo mu mírnější klima Francie,
kde se s velkými mrazy příliš nepočítalo. Pokud
ale zima uhodila i zde, byly následky vážné. Na
vlastní kůži to poznala manželka Martinů, Charlotte, po první zimě, kterou s Bohoušem prožili
v tehdy novém bydlišti v Paříži. Místo, které se
jmenovalo Plaisance, tvořily malé dřevěné domky se zahrádkami, nacházející se v zahradních
traktech městské zástavby. V létě skýtaly romantickou možnost pobytu v zeleni, v zimě však
minimum komfortu. Při větších mrazech malá
kamna nezvládala domek vytopit a Charlotte to
na začátku roku 1933 odnesla svým zdravím:
prodělala těžký zápal plic.
Většinou však zimní měsíce ve Francii příliš
mrazivé nebývaly, Bohouš ve svých dopisech nejčastěji popisoval zimu jen s mlhou a minimem
denního světla. S mírným klimatem se natolik
sžil, že mu pak česká zima byla cizí. Jednu „pravou vysočinskou“ zimu však ještě prožil při návštěvě vlasti v únoru 1935. Rtuť teploměru tehdy
klesala opravdu nízko, jak skladatel zaznamenal
ve své korespondenci: „Tady mrzne naprosto nemožně na naši pařížskou povahu, máme ráno
26 st. pod [nulou], chodíme na lyže, sáňky a mrzneme.“ Atmosféru tehdy rodina zachytila fotoaparátem; poměrně unikátní fotografie hudebního skladatele na lyžích i sáňkách Martinů chytře
ihned použil pro svou propagaci jako obrazový
doprovod ke článku, který zaslal k publikování
svému propagátorovi Karlu Šebánkovi. Zda byl
tehdy uveřejněn a v jakém periodiku, se zjistit
zatím nepodařilo.
doc. Monika Holá,
muzikoložka CBM

Konopné potraviny
Ekocentrum Skřítek zve na
přednášku o konopných potravinách do Divadelního klubu ve čtvrtek 22. února od
19 hodin. Přednášející, DiS.
Pavel Čermák z Prahy má hluboké znalosti o konopí a CBD
a jejich léčebném potenciálu.
Pracuje v rodinné firmě Zelená Země, kde radí a pomáhá
zákazníkům a stará se o vzdělávání partnerů a celého týmu.
Je zapáleným sportovcem a konopné znalosti
získal především samovzděláváním a dlouholetou praxí v tomto odvětví.
Na přednášce se dozvíte:
• Co jsou a jak se konopné potraviny vyrábějí.
• Co jsou kanabinoidy a jak v našem těle fungují.
• Proč konopné potraviny zařadit do našeho
jídelníčku.
• Konopné potraviny – prevence, zdraví, vitalita
• Benefity konopných potravin
• Způsoby užití

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

• Seznámení s CBD a jeho účinky na náš organizmus
Získáte pravdivé informace o konopí, nezkreslené různými médii. Vstupné 60 Kč, účastníci obdrží zdarma časopis. Během přednášky ochutnávka
konopných produktů, které bude možnost po
přednášce zakoupit. Přednáška bude doprovázena
multimediální projekcí. Čas bude i na dotazy.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková

Divadelní klub
Polička – zadní vchod TD, www.divadelniklub.cz
sobota 3. 2. ve 20.00 h
Jazzové setkání
Koncert jazzového kytarového mága
a jeho kapely. Nigel Price (UK) – kytara,
Jakub Zomer – klávesy, Tomas Hobzek –
bicí
Vstupné 80/130 Kč
čtvrtek 8. 2. v 19.00 h
The Wall
Záběry, pořízené ve třech městech na
dvou kontinentech, putují mezi 150 metrů
dlouhým jevištěm a zákulisím, ze kterého
vše exkluzivně komentuje sám Waters.
Divákům se naskytne pohled na úchvatnou hudební a vizuální show, ve které
nechybí pyrotechnika, bohaté projekce
a před zraky rostoucí monumentální zeď.
Waters při tvorbě ohromující rock‘n‘rollové show do slova zhmotnil vlastní imaginaci a protiválečné vize – stejně jako
původní dvojalbum rockové opery z roku
1979 nese i film silné pacifistické poselství a stopuje Watersovu osobní minulost,
kterou tvrdě zatížila otcova a dědečkova
smrt ve světových válkách.
Vstupné 50 Kč
neděle 11. 2. v 18.00 h
Severská filmová zima – Ženy v příliš
velkých pánských košilích
komedie, Norsko, 2015
Tři ženy hledají svou identitu a štěstí.
Plachá studentka literatury se zamiluje
do o dvacet let staršího spisovatele. Nekompromisní umělkyně, které se konečně podařilo prorazit, zjistí, že je těhotná.
A žena, která je přesvědčená o tom, že
umírá, se chce setkat se svým synem, kterého kdysi dala k adopci.
Vstupné 50 Kč

Tylův dům v Poličce
zve děti a jejich rodiče na

DĚTSKÝ KARNEVAL
Rej zvířátek
Zábavným pořadem pro děti MŠ a 1. stupně
ZŠ vás budou provázet Ivo Opletal a jeho tým
DĚTSKÉ AKCE. Elegantní pan Vosa a jeho kamarádky Beruška a Včelka přivezou do Tylova
domu dětskou show plnou tance, soutěží a písniček – nejen o zvířátkách. Včelka a Beruška
mají pro děti připravené taneční vystoupení.
Pobaví se určitě nejenom děti, ale i jejich
dospělý doprovod.
Děti v maskách zvířátek jsou vítány
sobota 17. února
začátek v 15.00 hodin
program karnevalu 15.00 – 18.00 hodin
velký sál Tylova domu, stolová úprava
Na občerstvení zveme dospělé i děti do baru
ve vestibulu Tylova domu.
vstupné: masky 20 Kč, ostatní 50 Kč

pátek 16. 2. ve 21.00 h
Homeboy in Da müx
Vstupné 70 Kč
sobota 17. 2. v 18.00 h
Divadelní komedie
Skupina „Mladých ochotníků“ reprízuje
podařenou úpravu hry finského autora
Berghta Alfonse v úpravě a režii Michala
Moravce.
Vstupné 50 Kč
neděle 18. 2. v 18.00 h
Severská filmová zima – Výletnice
drama, Litva, 2013
Vstupné 50 Kč
středa 21. 2. ve 20.00 h
LiStOVáNí – A taková to byla láska
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé
u dveří s kufrem v ruce a oznamuje jí, že
od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží
tchán, starý nepříjemný mrzout Pierre,
na svou chalupu. V nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního
mrzoutství – manželství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice
otřásl vztah k „jediné lásce jeho života“,
ale nezničil je. Zůstat, nebo odejít? Román francouzské autorky v podobě scénického čtení představí Věra Hollá a Zdeněk Černín.
Vstupné 50/100 Kč
čtvrtek 22. 2. v 19.00 h
Konopné potraviny
Co jsou a jak se konopné potraviny vyrábějí. Prevence, zdraví, vitalita – přednáší
Pavel Čermák z Prahy.
Vstupné 60 Kč
pátek 23. 2. ve 20.00 h
Hudba Praha Band + Ajdontker
Vstupné předprodej 180 Kč,
na místě 230 Kč
sobota 24. 2. v 18.00 h
Vernisáž (Ver-ni-s-age)
Ateliér Asi tak v devět si dovoluje pozvat
vás na výstavu zcela neadekvátně naivních
obrazů ve stylu raného amatérismu a totalitního primitivismu. Ve spolupráci s dj-lidmi připravíme příjemnou, byť místy
lehce znepokojivou atmosféru. Všelikými
podivnými přístroji zahrkají Dj PsyCilin,
Ajda-Man, Zapatari a Arnosteux. O stravu
se postará Popelka Kláborovitá. Kdo dobrovolně nepřijde, je brotální třítil.
Vstupné 73 Kč

Inspirace z měst
České inspirace
Hradec Králové
11. 2. – Masopust na statku
Šrámkův statek Piletice – trh
s nabídkou masopustních dobrot, ukázkou bourání prasátka, prodejem zabijačkových pochutin a obchůzkami masopustních
maškar. V roubence ochutnáte tradiční královéhradeckou masopustní pochoutku – Boží milosti.
Pro děti jsou připraveny tvořivé dílničky.
Cheb
10. 2. – Chebský Masopust 2018
od 13.45 hod. – Letošní Chebský masopust bude
patřit především šaškům, kašpárkům a tradičním
masopustním maskám, takovým jaké známe z pohádek a Ladových obrázků.
Jindřichův Hradec
11. 2. – Masopust v Jindřichově Hradci
od 13.00 hod. – masopustní průvod masek centrem města
Chybět nebude doprovodný program.
Kutná Hora
24. 2. – Kaňkovský masopust
Kutná Hora – Kaňk – 9.30 – 15.00 hod.
Tradiční masopustní průvod s doprovodným
programem.
Litomyšl
25. 2. – Dětský karneval
Zámecký pivovar od 14.30 hod.
Již 6. ročník oblíbeného dětského karnevalu, zábavné odpoledne v maskách plné soutěží a her.
Telč
10. 2. – Masopust v Telči
Ve 14.00 hod. přivítáme na náměstí průvod masek v čele s horáckým folklorním souborem Podjavořičan. Můžete se těšit i na pravé vepřové hody.
Třeboň
22. 2. – Česká a světová operní dueta
Divadlo J. K. Tyla v 19.00 hod.
Kristýna Vylíčilová – soprán, Roman Hoza –
bas, Zdeněk Klauda – klavírní doprovod
program: B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček
Bližší informace a mnohem více tipů na výlet
naleznete na našich webových stránkách www.
ceskainspirace.cz.

neděle 25. 2. v 18.00 h
Severská filmová zima – Můj takzvaný
otec
drama, Švédsko, 2014
Těhotná Malin nemá kde bydlet po tom,
co se s ní rozešel její přítel. Poslední naděje spočívá v jejím otci Martinovi, kterého ale nikdy neviděla. Ukáže se, že je to
arogantní a sebestředný herec. Zatímco
mu Malin vypráví, kdo je, dostane Martin
mrtvici. Po probuzení si nepamatuje, kdo
je. A už vůbec ne, že svoji dceru nikdy neviděl. Malin uvidí příležitost získat otce,
kterého nikdy neměla. Učí Martina, jak
se má žít život, a spolu si vymyslí šťastné
dětství.
Vstupné 50 Kč
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Aby nikdo
nebyl sám

Program Centra Bohuslava Martinů

Máme za sebou první měsíc roku 2018. Městská
organizace svazu důchodců zahájila svou činnost
výroční členskou schůzí, která přijala a schválila
program na rok 2018. Tímto programem a jeho
zaměřením budeme naplňovat naše heslo „Aby nikdo nebyl sám“. Chceme společně prožívat chvíle
pro naši radost a naplňování vlastních potřeb při
uskutečňování společných akcí.
Proto se již 5. února v hostinci u Mrštíků uskuteční objednávka na ozdravný zájezd do Velkého
Mederu na Slovensko. Zájemci se přijdou osobně
přihlásit a zaplatí si cenu tohoto zájezdu. Přihlašování proběhne v době od 10 hodin do 11.30 hodin,
přijďte proto včas.
6. února se koná ve velkém sále Tylova domu
beseda o bezpečnosti chodců i řidičů, o současné
situaci při ochraně vlastní bezpečnosti a o chování v některých nebezpečných situacích. Přednášku
povede zástupce BESIPu. Jistě bude velmi zajímavá, také budou promítány filmy k této problematice. Přednáška začíná ve 14.00 hodin v Tylově
domě. Zveme proto k hojné účasti.
20. února se sejdeme ve 14 hodin v místnosti Oblastního podniku Polička, kde při družné zábavě
a povídání si zahrajeme i některé společenské hry,
občerstvení s sebou. Vedoucí programu paní Věra
Fialová.
Přejeme všem důchodcům hodně zdraví a také
trochu toho sněhu ještě v této zimě.
Příště něco z výroční členské schůze.
Jaroslav Koráb

Vernisáž:
Síla vody očistná Velikonoce nachystá
– velikonoční výstava ve třídě
B. Martinů o tom, jak naši předkové prováděli jarní očistu těla
i ducha.
17. února – 15. dubna
Velikonoce se dříve slavily nejen jako církevní
svátky. Připomínaly především začátek jara a celého
hospodářského roku. Během příprav na ně probíhal
důkladný úklid v domácnosti, větrání příbytku, praní prádla. Lidé se věnovali nejen očistě těla, ale i svého ducha. Činili tak zpytováním svědomí, přemýšlením nad svými hříchy, návštěvou obřadů v kostele,
modlitbou a jinými symbolickými úkony.
V lidové víře k obojímu dobře posloužila voda, proto se hojně objevovala při různých zvycích a obyčejích. Voda špínu a zlo odplaví, nemůže prý být ničím
znečištěna. Voda je nezbytná k životu. Je potřeba
dobře s ní hospodařit a šetřit ji.
Na výstavě uvidíte mnoho starodávných předmětů spojených s osobní hygienou i krášlením, s čistotou domu i praním prádla. Zvykoslovné předměty
používané k obyčejům, jako například posvěcené
proutky kočiček, slaměná figurína smrti nebo zelená
ratolest létečka, budou replikami či napodobeninami těch původních. Ty se totiž vyráběly z přírodnin
pouze pro jeden den nebo krátké období a po vykonání symbolického úkonu je pohltila řeka nebo sežehly plameny.
Návštěvníci si budou moci vyzkoušet některé činnosti a předměty.
Mokrá vernisáž
V sobotu 17. února od 14.00 do 16.00 h budete mít možnost na vlastní kůži poznat, že voda přináší užitek i potěšení. V programu „Babiččino velké
prádlo“, který vznikl v Městském muzeu Svitavy, budete mít možnost vyprat prádlo na valše, pracím zvonem či v originální japonské pračce. Zjistíte, k čemu
slouží klikyhák a mandl. Vyzkoušíte, jak těžké je
nanosit vodu na vahadle nebo žehlit starými žehličkami. Pro oddech po těžké práci si ve tvořivé dílně
vyrobíte barevný balíček z několika druhů vonných
solí do koupele.
Výstavy:
Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let
3. 2.–15. 4.
Zbyšek Sion se narodil před 80 lety v Poličce. Již
na studiích jeho tvorba vynikla nad dobový průměr
a dodnes je mimořádně ceněná. Studoval střední
Školu uměleckých řemesel v Brně. Následovala roční
přípravka na Výtvarné škole v Praze. V letech 19581964 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Zastoupen je v prestižních galeriích a publikacích.
Vystavené obrazy představují poličská zákoutí
i portréty. S ohledem na tehdejší dobu bylo obtížně
seznamovat se s obrazy moderních malířů, nicméně
mladá generace je dychtivě vyhledávala. Na akade-
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mii udělal Zbyšek Sion krok mimo tradiční proud
a představil se již jako zralý malíř figurálními výjevy
s vrstvenou – strukturální malbou. Třetím okruhem
je abstraktní tvorba – tedy obrazy nepředstavující
žádný konkrétní výjev či postavu. U diváka měla abstrakce vytvářet asociace a silné odezvy. Na počátku
60. let šlo o nejradikálnější malířský projev. Některé
obrazy budou vystaveny poprvé.
Akce:
Náš Martinů: Houslové koncerty II
Po lednové přednášce věnované
houslovým koncertům předválečného pařížského období přichází
na řadu druhá část, která přenese dané téma do Spojených států
amerických. První významnou
skladbou, kterou zde Martinů po
příjezdu v březnu 1941 a úvodní
tvůrčí odmlce napsal, byl právě houslový koncert,
a to Concerto da camera, v mnohém připomínající
slavný Dvojkoncert z roku 1938. Zatímco Concerto
směřovalo zpět do Evropy ke švýcarskému mecenáši Paulu Sacherovi, další objednávky již směřovaly
k premiérovému provedení na americkém území
(Koncert pro housle a orchestr č. 2 z roku 1943, Koncert pro dvoje housle a orchestr z r. 1950 a Koncert
pro housle, klavír a orchestr z roku 1953). Akce se
koná ve čtvrtek 22. února od 19.00 h. v hudebním sále centra. Pořádá Spolek Náš Martinů, vstupné 50 Kč.
Připravujeme:
Jarní prázdniny v muzeu – tvořivé odpoledne pro malé i velké
14. března od 14.00 do 16.00 h
Pokud nevíte, kam zajít s dětmi o jarních prázdninách, využijte programu poličského muzea. Během
odpoledne se děti mohou těšit na zábavný program.
V Pohádce z rozkvetlé louky zjistí, co se chystá
pod Medovou strání a kdo vyhraje Velký jarní závod
a hlavní cenu. Účinkuje Divadlo JOJO. Následovat
bude tvořivá jarní dílnička pro malé i velké, na které
budeme vyrábět jarní vrkoče. Společně si naaranžujeme zápich zelených větviček do vašeho oblíbeného hrníčku nebo květináče a ozdobíme jej stuhami,
barevnými skořápkami a květinami z různých materiálů.
Vstupné 60 Kč, v ceně je divadlo, materiál na dílnu
a vstupné na jarní výstavu Síla vody očistná Velikonoce nachystá.
Upozornění:
Uzavření expozice Sklářství na Horácku
od 1. 2. do 30. 6.
Příčinou uzavření expozice je rekonstrukce ulice Šaffova. Otevřeny zůstávají expozice Historie
města Poličky a okolí, Třída Bohuslava Martinů, expozice věnovaná životu a dílu Barevný
svět Bohuslava Martinů a krátkodobé výstavy.
Děkujeme za pochopení.

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
Hurá za kuželkami
Pro děti od 1. třídy
Jsou tu prázdniny a vy máte
jedinečnou příležitost si je pořádně
užít. Kuželky v Oldřiši, tvoření na
Mozaice.
Termíny: pátek 2. 2.
Čas:
sraz na nádraží Polička v 8.15 hodin
Odjezd: 8.30 hod.
Místo:
Oldřiš
Cena:
250 Kč – v ceně je jízdenka, pobyt na
„Kuželníku“
S sebou: vhodné oblečení a obuv do přírody,
malou svačinu a pití, drobné na
útratu
Lektorka: Alena Hejduková

Ples
Termín:
Čas:
Místo:
Cena:
Hraje:

Pořadatelé ze Spolku přátel SVČ Mozaika se moc těší, že přijdete.
pátek 9. 2.
20.00 hod. – 3.00 hod.
Společenský dům Jordán
150 Kč
skupina MIX

Kurz černého drátování II.
Pro dospělé a studenty
Termín: začátek 8. 2.–10 lekcí
Čas:
čtvrtek 17.00 – 19.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
750 Kč
Lektor:
Ing. Ivan Šouta
Po absolvování kurzu si odnesete jednak
vlastní výrobky, hezké vzpomínky
na pobyt ve skupině, kde vládl duch
radostné spolupráce. Důležité je si věřit
a vzpomenout si, že žádný učený z nebe
nespadl. O to větší je radost z vykonané
práce. Tuto techniku zvládne každý.
V ceně kurzu je i základní materiál, drát.

Hejbni kostrou
Pro holky 1. st. ZŠ
Pololetní prázdniny s Jumpingem
a bruslením na zimním stadionu.
Termín: pátek 2. 2.
Čas:
9.00 – 14.30 hod.
Místo:
sál gymnázia, zimní stadion (ráno
sraz v Mozaice)
S sebou: kraťasy, tričko, botasky na trampolínu, sportovní oblečení na led – rukavice, helma, brusle (helmu a brusle
lze půjčit na stadionu), láhev s pitím
Cena:
190 Kč (v ceně je svačina, pitný režim
a oběd)
Lektorka: Blanka Faltýnková a Andrea Faltýnková

Jarní keramika
Keramická dílna a aranžování pro děti
od 5 let. Výroba keramického květináče
s jarními dekoracemi.
Termín: čtvrtek 22. 2., 16.00 – 18.00 hod
8. a 22. 3., 16.00 – 17.30 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
110 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 20. 2.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352

Valentýnské prostírání
Papírová dílna pro děti od 6 let
Termín: čtvrtek 8. 2.
Čas:
16.00 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 26. 1.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352

Být zdravý je přirozené, játra
– sídlo našich nemocí
Seminář PhDr. Jitky Bukáčkové. Meditace, léčebné pozice pro játra. Význam
jater v našem těle a jakou roli hraje psychika. Návod jak udržet svá játra zdravá.
Termín: sobota 24. 2.
Čas:
9.00 – 14.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
500 Kč
Lektorka: PhDr. Jitka Bukáčková, Dagmar Martínková
Přihlášky: do 10. 2.
Info:
PhDr. Jitka Bukáčková, tel. 605 261 011

Jarní dekorace
Keramická dílna pro děti, dospělé
a studenty. Výroba keramického
košíku na stůl, dopleteného proutím.
Termín: středa 14. 2., 7., 21. 3.
Čas:
9.00 – 11.30 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 12. 2.
Podpořeno z programu společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Taška na nákup
Malování, tisk na tašku pomocí šablon
a razítek. Plátěná taška 45 x 40 cm
v ceně. Pro dospělé.
Termín: středa 28. 2.

Čas:
Místo:
Cena:
Lektorka:
Přihlášky:
Info:

9.00 – 11.30 hod.
SVČ Mozaika
90 Kč
Dáša Procházková
do 19. 2.
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Smajlíkové tričko
Výtvarná dílna pro děti od 5 let.
Malování, tisk na trička pomocí
šablon a razítek. Tričko nejlépe bílé
přinést vlastní.
Termín: čtvrtek 1. 3.
Čas:
16.00 – 18.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
90 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 22. 2.
Info:
Dáša Procházková, tel.: 461 725 352
Podpořeno z programu společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
Jarní miska
Keramická dílna pro dospělé
a studenty. Výroba keramické
misky dopletené pedigem.
Termín: čtvrtek 1., 8., 22. 3.
Čas:
18.00 – 21.00 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
150 Kč
Lektorka: Dáša Procházková
Přihlášky: do 15. 2.
Podpořeno z programu společnosti
Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme“.
Volná místa v zájmových kroužcích od
pololetí 2018
Klokánci – cvičení na míčích
3 – 5 let, 400 Kč (2. pololetí), pondělí
16.00 – 17.00 hod., SVČ, K. Sokolová
Šachy II.
pokročilí, 400 Kč (2. pololetí), pátek
15.30 – 17.30 hod., SVČ, D. Schaffer
Kurz in-line bruslení
děti od 6 let, 8 lekcí, 450 Kč, květen –
červen, zimní stadion
Kurz jógy smíchu
Pro dospělé a studenty, 50 Kč, 5 lekcí,
duben – čtvrtek 18.00 – 19.30 hod.,
sál SVČ, Mgr. J. Macenauerová,
začátek 5. dubna

Mozaika v číslech
Co možná nevíte:
Středisko volného času v Poličce pod různými
názvy a v různých podobách funguje již 57 let. Zpočátku plnilo funkci hlavně ideologickou a masově
politickou. Po otevření v roce 1961 pracoval Dům
pionýrů a mládeže v Tylově domě, 50 dětí navštěvovalo 2 zájmové kroužky a uskutečnilo se 14 akcí.
Postupně tato čísla rostla a přibývaly i druhy činností. V roce 2017 v Mozaice pracovalo 5 stálých
pedagogů, 51 vedoucích zájmových kroužků a 53
vedoucích táborů.

Bylo otevřeno 72 zájmových kroužků a kurzů
a navštěvovalo je 845 dětí a dospělých. Zorganizovali jsme 72 akcí, kam přišlo 12 269 účastníků.
Uskutečnili jsme 12 táborů s 300 účastníky. Pomohli jsme školám s organizací 28 převážně sportovních soutěží a závodů s 1622 závodníky.
Uskutečnili jsme preventivní výukové programy
ve školách pro 3 963 žáků. Naší výukou dopravní
výchovy ve školách a na dopravním hřišti prošlo
3 618 žáků. V Poličce a okolí spolupracujeme s 31
organizacemi. Ve své práci se stále snažíme zdoko-
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nalovat, pedagogové absolvovali 30 vzdělávacích
kurzů a seminářů.
A to nejdůležitější na konec. Nadšení a píle, se
kterou pro vás činnost v Mozaice připravujeme,
je nevyčíslitelná. Vše, co děláme, děláme s chutí
a nadšením. Snažíme se vytvořit místo plné pohody, vzájemné tolerance a spolupráce, místo, kam se
všichni ve svém volném čase těší.
A my se těšíme na vás.
Zdeňka, Dáša, Irena, Alena, Blanka
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Program RC MaTami
Pravidelný program
• Klubík + Hlídáček: každé
pondělí 9.00–12.00 h. Přijďte
si se svými dětmi do Klubíku
něco malého vyrobit.
Drobínci s Jitkou (0 – 1 rok): každé úterý
9.00-12.00 h
Hrátky s angličtinou (0 – 6 let): každé úterý
15.00–17.00 h
Co-working: každou středu 12.30-15.30 h
Drobečci s Lídou (1 – 2 roky): každý čtvrtek
9.00-12.00 h
Drobci s Lídou (2 – 3 roky): každý pátek
9.00-12.00 h
Cvičení s Danou:
–– Pondělí: Power jóga – 19.00–20.00 h v MaTami
–– Úterý a čtvrtek: Metabolic training/HIIT/
TBA – ZŠ TGM zrcadlový sál
19.00–20.00 h. Do zrcadlového sálu je
nutné si vzít cvičební podložku.
–– Pátek: Jemná jóga 18.00–19.00 h v MaTami
–– Neděle: Metabolic training/HIIT/TBA – od
18.00 h v MaTami

•
•
•
•
•
•

• Logopedický seminář (Mgr. Hana Dalíková):
12. 2. (pondělí) 16.00-18.00 h
• Ekonomická poradna (Bc. Eva Pazderová, DiS.): 6. 2. (úterý) 13.00-15.00 h
• Zdravotní poradna (MUDr. Daniela Juklová): 8. 2. (čtvrtek) 10.00-12.00 h
• Poradna psychomotorického vývoje
(Mgr. Bc. Iva Sedláčková): 24. 2. (sobota)
13.15-15.15 h
• Právní poradna (JUDr. Veronika Mazalová):
12. 2. (pondělí) 10.00-12.00 h
• Homeopatická poradna (Mgr. Dagmar Klusoňová): 7. 2. (středa) 16.00 – 18.00 h
• Laktační poradna (Lenka Tulisová):
20. 2. (úterý) 17.00-19.00 h (pouze na objednání), rezervace na tel. čísle: 737 964 913
• Logopedická poradna (Mgr. Hana Dalíková): 26. 2. (pondělí) 16.00-18.00 h

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 h
čtvrtek 9.00–12.00 h
pátek 9.00–12.00 h
Cena 45 Kč/dítě/hodina.
Hlídání dětí mimo provozní hodiny Hlídáčku
Vaše děti můžeme pohlídat i mimo vyhrazený
čas a prostor RC MaTami, např. ve vaší domácnosti a dle potřeby (večer, ráno, kterýkoliv den).
Cena: 90 Kč/h, 45 Kč/h za každého druhého
sourozence.
Hlídání zajistí: Lída Macků (absolventka
zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do
zahájení povinné školní docházky.“), popř. naši
externí zaměstnanci.
Pro rezervaci a více informací volejte na tel.
724 921 384, nejlépe den předem, abyste si zajistili volné místo.
Odborné poradny:
I v tomto roce jsou všechny odborné poradny
zdarma a bez objednání (kromě Laktační poradny).
• Pedagogická poradna (Mgr. Jana Bidmanová): 22. 2. (čtvrtek) od 14.00 do 16.00 h

Stomatologická
pohotovost
oblast Litomyšl – Polička

3.–4. 2.

10.–11. 2.
17.–18. 2.

24.–25. 2.

3.–4. 3.

zubní lékař Vaskiv Natalia,
Litomyšl, Nerudova 207,
461 619 670
MUDr. Cacek Tomáš, Trstěnice
184, 461 634 157
MUDr. Zeman František,
Litomyšl, Smetanovo nám. 132,
461 613 827
MUDr. Adamcová Markéta,
Polička, Hegerova 373,
461 725 987
MDDr. Novák Peter, Sloupnice
188, 465 549 236

Další data stomatologická komora nedodala.
Ordinační doba: sobota, neděle
a svátky od 8 do 11 hodin
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Jednodenní příměstský tábor
v době pololetních prázdnin
2. 2. (pátek) od 8.00 do 15.00 h
Potřebujete šetřit dovolenou, nemáte hlídání
nebo nechcete, aby vaše děti trávily volný čas u televize, mobilu, PC, atd.? Přihlaste vaše děti na jednodenní tábor v době pololetních prázdnin, který
jsme pro vás a vaše děti připravili. Tábor je určen
pro děti I. stupně ZŠ.
Program: tvoření, kolektivní logické a kreativní
hry, malování na obličej a jiná zábava
Cena: 300 Kč, 200 Kč člen, vč. svačiny a oběda
Porucha autistického spektra –
svépomocná skupina
8. 2. (čtvrtek) od 16.00 do 18.00 h
Zveme rodiče dětí s PAS k nám do centra na pravidelné setkávání, sdílení zkušeností a rad. Tato
tzv. svépomocná skupina se bude scházet jednou
měsíčně. Přijďte se podělit o své zkušenosti i vy.
Potravinové alergie –
svépomocná skupina
14. 2. (středa) od 15.30 do 17.00 h
Má vaše díte alergii na lepek, mléko, vajíčka či
jinou potravinu? Nejste v tom sami. Mezi námi
je mnoho dětí, které na potravinové alergie trpí.
Každý rodič si s tím dokáže poradit trochu jinak.
Naučí se vařit bez lepku, ví, kde se dá koupit rohlík
bez vajíček, má vyzkoušené různé výrobce. Potravinové alergie postihují tolik dětí kolem nás, že
jsme se rozhodli vám nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, receptů a rad. Tato tzv. svépomocná
skupina se bude scházet jednou měsíčně. Přijďte
se podělit o své zkušenosti i vy.
Kalíšek
15. 2. (čtvrtek) od 15.00 do 16.30 h
Slyšeli jste někdy o menstruačním kalíšku?
Kalíšek představuje ekologické a zdravotně nezávadné řešení, spolehlivě nahradí tampóny i vložky, a to i při velmi silné menstruaci. Je to vhodná
hygienická pomůcka pro ženy v každém věku, poskytuje maximální pohodlí, je ideální pro všechny druhy sportů, je nenahraditelný při cestování.
Pokud je pro vás toto téma zcela nové a rádi byste
se o kalíšku dozvěděli více, přijďte si poslechnout
zkušenosti žen, které kalíšek používají.
Cena: 30 Kč/osobu
Kineziologie v co-workingu
21. 2. (středa) od 14.30 do 15.30 h
Do našeho co-workingu zavítá Jana Svatošová
s povídáním na téma kineziologie One Brain (jednotný mozek) a o tom, jak vám tato metoda může
pomoci. Díky této metodě lze určit příčinu emocionálního stresu, strachu a odstranit ji. Jestliže
odstraníme negativní emoce z minulosti, můžeme
v přítomnosti uskutečňovat nové volby a měnit pozitivně svou budoucnost. Pokud se chcete o kineziologii dozvědět více, přijďte, Jana Svatošová se na
vás těší. Povídání je zdarma.

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

Nástěnka snů
Přijďte si vzpomenout na své sny.
27. 2. (úterý) od 17.00 do 19.30 h
V centru si budeme hrát a tvořit své vlastní mapy
přání pro rok 2018 ve formě koláží.
Cena: 100 Kč/osobu
Povede: Renata Křivá, certifikovaný kouč Psychology of Mind
Bazárek
Bazárek se opět uskuteční v prostorách Jordánu.
Tam také proběhne příjem i výdej věcí.
Prodej: 21. 3. (středa 9.00-17.00 h) a 22. 3. (čtvrtek 9.00-16.00 h)
Příjem věcí: 19. 3. (pondělí) 9.00-17.00 h (Jordán)
Výdej věcí: 23. 3. (pátek) 9.00–16.00 h (Jordán)
Opět se můžete těšit na komisní prodej kojeneckého oblečení, dětského oblečení a obuvi na období jaro/léto, oblečení pro těhotné, hračky aj.
Přihlašovat se můžete až do odvolání na e-mailové adrese: bazarek.matami@email.cz.
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
50 Kč

(cena pro členy 35 Kč)
• Kondiční a posilovací cvičení
50 Kč

(pro členy 40 Kč)
• Jóga
70 Kč

(pro členy s permanentkou 60 Kč)
• Odborné poradny 
zdarma
Členství 150 Kč/půl roku, 300 Kč/rok. Informace o členství získáte od lektorek aktivit.
„Aktivity projektu Čas pro rodinu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV a dále PK, městem Poličkou
a CBM“.
Více informací o nás, našich aktivitách a členství najdete na webových stránkách:
www.matami.cz nebo FB: www.facebook.com/
RCMaTami

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
v poličce...

1. 2.
2. 2.

3. 2.
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9. 2.
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15. 2.
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#

18. 2.

Čas Název akce – popis
Místo konání
18.00 Květináč na sukulenty – dílna pro dospělé a studenty
SVČ Mozaika
8.15 Hurá za kuželkami – Pro děti od 1. třídy jsou tu prázdniny a vy máte jedinečnou
příležitost si je pořádně užít, kuželky v Oldříši, tvoření na Mozaice.
Oldříš
8.00 Jednodenní příměstský tábor v době pololetních prázdnin – tábor je určen
pro děti I. stupně ZŠ
MaTami (CBM)
9.00 Hejbni kostrou – pro holky 1st. ZŠ, pololetní prázdniny s jumpingem
a bruslením na Zimním stadionu
SVČ Mozaika
14.00 Vernisáž: Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let
Městské muzeum a galerie (CBM)
20.00 Jazzové setkání – koncert jazzového kytarového mága a jeho kapely,
Nigel Price (UK) – kytara, Jakub Zomer – klávesy, Tomas Hobzek – bicí
Divadelní Klub
19.00 Labyrint: Vražedná léčba 3D – Thomas s přáteli společně prošli zkouškou
ohněm při vražedné cestě.
Kino Tylův dům
18.00 Klavírní večer Petra Kašpara – Klavírní recitál, jako host vystoupí Ladislav Doležel,
pedagog Konzervatoře Brno.
ZUŠ Bohuslava Martinů
13.30 Šikovné ručičky
DPS Polička
19.00 Prezident Blaník – Příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se rozhodne
kandidovat na prezidenta ČR.
Kino Tylův dům
14.00 Tučný čtvrtek – maškarní zábava
DPS Polička
16.00 Valentýnské prostírání – papírová dílna pro děti od 6 let
SVČ Mozaika
16.00 Porucha autistického spektra – Rodiče dětí s PAS mají možnost sdílet osobní
zkušenosti a rady.
MaTami (CBM)
19.00 Lenka Filipová & hosté – jedinečné spojení zpěvačky a kytaristky Lenky Filipové
a smyčcového doprovodu Brno Strings
Tylův dům
19.00 The Wall – Roger Waters The Wall je hudebně – zážitková road movie, která zachycuje
světové koncertní turné zakládajícího člena legendární britské skupiny
Pink Floyd v letech 2010 až 2013.
Divadelní Klub
20.00 Ples SVČ Mozaika a spolku přátel
Dům Jordán
18.00 Severská filmová zima – Ženy v příliš velkých pánských košilích, komedie, Norsko, 2015 Divadelní Klub
19.00 50 odstínů svobody – Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze.
Kino Tylův dům
14.00 Společenské hry
DPS Polička
19.00 50 odstínů svobody – Nenechte si ujít vyvrcholení.
Kino Tylův dům
15.00 Zimní pohádková knihovna – V hravém workshopu pro děti z 1. stupně ZŠ nebude
nouze o ledové pohádky, tvoření a úkoly.
Městská knihovna
19.00 Janáčkovo kvarteto – koncert v rámci KPH 2017/2018
Tylův dům
9.00 Jarní dekorace – keramická dílna pro děti, dospělé a studenty, výroba keramického
košíku na stůl, dopleteného proutím
SVČ Mozaika
13.30 Šikovné ručičky
DPS Polička
15.30 Potravinové alergie – výměna zkušeností a rad mezi rodiči dětí s potravinovými
alergiemi
MaTami (CBM)
17.30 Počátky českého státu – historie jedné rodiny – historická přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
Městská knihovna
18.00 Dukátová skála – Co se stane, když se skupinka dětí pustí do odhalování místní pověsti? Kino Tylův dům
15.00 Kalíšek – povídání o menstruačním kalíšku
MaTami (CBM)
21.00 Homeboy in Da müx – techno, break, electro, dnb
Divadelní Klub
14.00 Mokrá vernisáž – tvořivé odpoledne pro děti i dospělé
Městské muzeum a galerie (CBM)
15.00 Dětský karneval / Rej zvířátek – Zábavným pořadem pro děti vás budou
provázet Ivo Opletal a jeho tým.
Tylův dům
18.00 Severská filmová zima – Výletnice, drama, Litva, 2013 – Příběh desetileté dívky,
která unikla z deportačního vlaku a pokračuje 6000 km dlouhou cestu
zpátky do své vlasti.
Divadelní Klub

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

Kontakt, informace, rezervace
www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

MaTami

matami@matami.cz

SVČ Mozaika Polička
CBM (Muzeum)

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

Divadelní spolek Tyl

www.divadelniklub.cz

Tylův dům
ZUŠ Bohuslava Martinů
DPS Penzion Polička
Tylův dům
DPS Penzion Polička
SVČ Mozaika Polička
MaTami
Tylův dům

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

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

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

Městská knihovna Polička
www.knihovna.policka.org
Tylův dům
www.tyluvdum.cz
MaTami
matami@matami.cz
Divadelní spolek Tyl
www.divadelniklub.cz
CBM (Muzeum)
muzeum@muzeum.policka.org
Tylův dům

Divadelní spolek Tyl

www.tyluvdum.cz

www.divadelniklub.cz

Kulturní
kalendář
kam dnes ?
Čas Název akce – popis
19. 2. 19.00 Talk show Zbigniewa Czendlika – vyprávění příběhů ze života osobního,
kněžského i jiného…
21. 2. 14.00 Literární kavárnička
14.30 Kineziologie v co-workingu – Jana Svatošová přijde vysvětlit
pojem kineziologie a její využití.
20.00 LiStOVáNí – A taková to byla láska – Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu neřešil?
22. 2. 16.00 Jarní keramika – keramická dílna a aranžování pro děti od 5 let, výroba keramického
květináče s jarními dekoracemi
19.00 Konopné potraviny – Co jsou a jak se konopné potraviny vyrábějí.
Prevence, zdraví, vitalita.
19.00 Houslové koncerty B. Martinů II.
nas-martinu
23. 2. 20.00 Hudba Praha Band + Ajdontker
24. 2. 9.00 Být zdravé je přirozené, játra – sídlo našich nemocí – seminář PhDr. Jitky Bukáčkové
14.30 Koncert mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus z Jimramova
17.00 Kollárovci – Neúprosný čas – jedinečný koncert slovenské skupiny v rámci tour po ČR
18.00 Vernisáž (Ver-ni-s-age) – první výstava ateliéru Asi tak v devět + párty
25. 2. 18.00 Severská filmová zima – Můj takzvaný otec, drama, Švédsko, 2014
26. 2. 18.00 Pračlověk – Animovaná komedie se odehrává v dávné době, kdy po naší zemi
ještě kráčeli mamuti.
27. 2. 17.00 Nástěnka snů – Přijďte si vzpomenout na své sny.
18.00 Autorské čtení Aleny Morštajnové – čtení úspěšné české spisovatelky
z nejnovějšího románu Hana
28. 2. 9.00 Taška na nákup – malování, tisk na tašku pomocí šablon a razítek, plátěná taška
45x40 cm v ceně, pro dospělé. Podpořeno z programu společnosti Tesco
„Vy rozhodujete, my pomáháme.“
14.00 Narozeninové zpívání
17.30 Počátky českého státu – nové náboženství – historická přednáška
Dr. I. Fridrichové – Sýkorové
19.00 Hmyz – Divadelní ochotníci zkoušejí hru Ze života hmyzu, během ní se prolnou
jejich životy s osudy postav hry.
1. 3. 16.00 Smajlíkové tričko – výtvarná dílna pro děti od 5 let, malování, tisk na trička pomocí
šablon a razítek, tričko, nejlépe bílé, přinést vlastní
18.00 Jarní miska – keramická dílna pro dospělé a studenty, výroba keramické misky
dopletené pedigem
2. 3. 21.00 Sto zvířat
3. 3. 18.00 Severská filmová zima – Drom vidare, drama, Švédsko, 2017
4. 3. 19.00 Jako Thelma a Louise – přesunuté divadelní představení z prosince 2017

3. 2.–15. 4.
17. 2.–15. 4.
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Místo konání

Pořadatel akce

Tylův dům
DPS Polička

Tylův dům
DPS Penzion Polička

MaTami (CBM)
Divadelní Klub

MaTami
Městská knihovna Polička

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

Divadelní Klub
Městské muzeum a galerie (CBM)

Ekocentrum Skřítek
Spolek NÁŠ MARTINŮ

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

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

Kino Tylův dům
MaTami (CBM)

Tylův dům
MaTami

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

SVČ Mozaika
DPS Polička

SVČ Mozaika Polička
DPS Penzion Polička

Městská knihovna

Městská knihovna Polička

Kino Tylův dům

Tylův dům

SVČ Mozaika

SVČ Mozaika Polička

www.mozaika-policka.cz

SVČ Mozaika
Divadelní Klub
Divadelní Klub
Tylův dům

SVČ Mozaika Polička
Divadelní spolek Tyl
Divadelní spolek Tyl
Tylův dům

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

Název akce – popis
Místo konání
Výstava: Zbyšek Sion – obrazy ze studentských let
Městské muzeum a galerie (CBM)
Výstava: Síla vody očistná Velikonoce nachystá – velikonoční výstava ve třídě B. Martinů
o tom, jak naši předkové prováděli jarní očistu těla i ducha
Městské muzeum a galerie (CBM)

Pořadatel akce
CBM (Muzeum)
CBM (Muzeum)

Kontakt, informace, rezervace
www.tyluvdum.cz
www.dpspolicka.cz
matami@matami.cz
www.knihovna.policka.org
www.mozaika-policka.cz
www.ekocentrumskritek.cz
http://www.cbmpolicka.cz/cz/
www.divadelniklub.cz
www.mozaika-policka.cz
www.dpspolicka.cz
www.tyluvdum.cz
www.divadelniklub.cz
www.divadelniklub.cz
www.tyluvdum.cz
matami@matami.cz
www.knihovna.policka.org

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

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

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

#

v poličce...

Mozaika – tábory a zájezdy
Příměstský tábor s Álou
Tvoření a hry na prázdninové téma pro
děti od 1. třídy.
Věk:
1.–5. třída
Termín: 9.–13. 7.
Čas:
každý den od 8.00 do 16.15 hod.
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Alena Hejduková
Info:
Alena Hejduková
Příměstský tábor
Tvoření a hry na prázdninové téma pro
děti od 1. třídy.
Věk:
1.–5. třída
Termín: 16.–20. 7.
Čas:
každý den od 8.15 do 16.15 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Dáša Procházková
Info:
Dáša Procházková
Příměstský tábor kopaná
Soustředění pro účastníky ZK Kopaná
Věk:
1.–5. třída
Termín: 16.–20. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
Fotbalový stadion SK Polička
Cena:
1 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Roman Lajžner 733 187 189
Info:
Roman Lajžner
Sportovní příměstský tábor
Míčové hry, turistika, atletika, koloběžky, bojová umění, tenis, kopaná, florbal,
hokejbal, in–line, lanové aktivity…
Věk:
4.–8. třída
Termín: 23.–27. 7.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
Sportoviště
Cena:
1 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Ludmila Haraštová
Info:
Ludmila Haraštová 731 180 433, l.harastova@seznam.cz
Příměstský tábor gymnastika
Soustředění pro účastnice ZK Sportovní
gymnastika
Věk:
1.–9. třída
Termín: 30. 7.–3. 8.
Čas:
každý den od 8.30 do 16.30 hod
Místo:
Sportovní hala Gymnázia
Cena:
1 500 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Blanka Faltýnková
Info:
Blanka Faltýnková, tel.: 461 725 352,
736 761 281
Příměstský tábor III.
Věk:
1.–4. třída
Termín: bude upřesněn
Čas:
každý den od 8.00 do 16.00 hod
Místo:
SVČ Mozaika
Cena:
1600 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Zdeňka Švecová
Info:
Zdeňka Švecová, tel.: 461 725 352
Dámy v sedle
– pobyt u koní v JS Jitřenka Stašov
Věk:
1.–9. třída
Termíny: 1.–10. 7., 15.–20. 7., 19.–24. 8.
Místo:
JK Vraník Stašov
Cena:
(1.–10. 7.) 5200 Kč, (15.–20. 7., 19.–
24. 8.) 3200 Kč
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Vedoucí: Irena Chroustovská

Info:

Rekonstrukce
objektu „G“
v areálu AZASS

Irena Chroustovská, tel: 605 431 034

Letní tábor Maděra 2018
Cesta za Sherlockem Holmesem
Věk:
1.–4. třída
Termín: 14.–22. 7.
Místo:
Maděra (doprava z Poličky společným
autobusem)
Cena:
2600 Kč
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
matousmilan@seznam.cz

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce jednoho z objektů v areálu AZASS (nemocnice)
v Poličce – bývalé vrátnice (objekt „G“). V objektu
vzniknou po jeho rekonstrukci tři tzv. „pečovatelské“ byty a provozní zázemí pro zaměstnance pečovatelské služby.
Investorem stavby je Svazek obcí AZASS. Projekt „Pečovatelské byty Polička“ je spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj
ČR – programu „Podpora bydlení“, projekt „Provozní zázemí pečovatelské služby Polička“ je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím
Evropského fondu pro regionální rozvoj a státním
rozpočtem.

Vodácký tábor–Itálie
Tradiční pobyt na vodě, tentokrát v Itálii
na řekách Fella, Tagliamentho a Brenta
v provincii Udine. Jedná se o putovní
pobyt ve stanech se zajištěnou stravou.
Můžou i začátečníci. Pobyt vedou zkušení instruktoři.
Věk:
11–99 let
Termín: 20.–29. 7.
Místo:
Itálie na řekách Fella, Tagliamentho
a Brenta v provincii Udine
Cena:
8 600 Kč, členové VS Neptun 8 300 Kč.
Cena zahrnuje: kempovné, stravu
4 x denně, dopravu, zákl. úrazové
pojištění, půjčovné za lodě, pádla, barely,
vesty, tričko nebo něco podobného
Přihlášky: do 30. 4.
Ved. tábora: Vítězslav Fila
Info:
Vítězslav Fila, tel. 731 508 282,
vita.fila@seznam.cz

Za Arcikamem
V sobotu 18. 11. se naše družina Orbitky spolu
s klučičí družinou Křižáci vydala do Moravské
Třebové na již 20. ročník večerní bojovky, kterou
pořádá tamní středisko. Sešlo se zde asi 17 družin.
Bojovka byla na téma Hobit a naším úkolem bylo
najít Arcikam. V setmělých ulicích města jsme
řešili šifry, hledali části map, bojovali se skřety,
šplhali na stromy a dokonce i skládali básničku.
Hra byla završena bojem proti drakovi Šmakovi.
Celou bojovku jsme si moc užili a podařilo se nám
ukořistit třetí místo. Křižáci skončili v poslední
desítce.
Anežka Vargová, Áďa Škorpíková

Jesle na vodě–Slovensko řeka Orava
Vodácký tábor pro rodiče s dětmi
Termíny: 5.–11. 8., 12.–18. 8.
Místo:
vodácké putování Slovensko
Cena:
7500 Kč pro dvojici rodič a dítě, 4000 Kč
další dospělý, 3500 Kč další dítě
Přihlášky: do 30. 4. s platbou
Ved. tábora: Zdeňka Kadlecová
Info:
Zdeňka Kadlecová, tel: 739 667 760
Západočeské lázně 2018
Zájezd pro dospělé
Věk:
18–99 let
Termín: 14.–18. 8.
Místo:
Západočeské lázně
Cena:
4400 Kč
Přihlášky: do 15. 2. s platbou
Ved. tábora: Milan Matouš
Info:
Milan Matouš,
matousmilan@seznam.cz

Vánoční zastavení
s módou
Ve dnech 15.–21. prosince se konala na konci pasáže poličského obchodního domu Ponas výstava
„Vánoční zastavení s módou“ oděvní tvorby ATOL
Jany Štursové. Zejména ženy a dívky si mohly prohlédnout a vyzkoušet aktuální kolekci zimního
a společenského oblečení a módních doplňků.

Kardiaci zvou
ZO Kardio Svitavy a Polička zve příznivce kondičních vycházek v sobotu 3. února do Borové na
Memoriál Jaroslava Hamerníka „Přes střechu Evropy“. Jedná se o pěší vycházku v délce cca 5 km.
Odjezd vlakem ze Svitav v 8.03 h., z Poličky
v 8.53 h.
V sobotu 24. února zveme na procházku po Poličce spojenou s přednáškou JUDr. Tomanové na téma
„Co nevíte, to se dozvíte“ v restauraci Plůtek v Poličce od 13.00 h. Sraz účastníků vycházky v 10.30 h. na
vlakovém nádraží v Poličce.
Neseďte doma, pohyb ve zdravém prostředí je
vaše zdraví. Těšíme se na vás.
V sobotu 13. 1. jsme uspořádali vycházku v okolí
Svitav. Při této příležitosti jsme rovněž oslavili životní jubileum našeho dlouholetého člena a bývalého předsedy pana Jana Pokorného. Vycházka se
jako vždy vydařila, všichni zúčastnění byli spokojeni.
Brokl Pavel, předseda
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org

Blahopřejeme
Dne 9. 1. 2018 oslavil náš milý tatínek, dědeček a pradědeček Milan Pazlar krásných
93 let. Přejeme mu ještě hodně zdraví a sil do
dalších let.
Magda a Milan s rodinami
Dne 28. 1. oslavila naše maminka, babička
a prababička, paní Eva Soukalová své devadesáté narozeniny. Hodně zdraví a spokojenosti přeje
celá rodina.
Dne 18. února oslaví
85. narozeniny paní Milada
Juklová. Do dalších let přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, pohody a životního elánu.
Dcera a syn s rodinami,
vnoučata a pravnoučata
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Tříkrálové koledování – všechno je jinak

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 rod. domek v Poličce (2+1, 1+1),
garáž, zahrada. Protihodnota byt (3+1) a doplatek. Tel. 734 132 824.
•
Prodám řadový dům 4+1 nedaleko centra,
tel: 731 59SS99, 731 598 900.
•
Sháním chalupu nebo starší domek,
příp. zemědělskou usedlost, se zahradou nebo
pozemky, v okolí do 30 km Mor. Třebové, Březové, Jevíčka, Svitav. Může být i horší stav. Tel:
774 765 437
•
Hledám byt v Poličce nebo i okolí, 1+1 nebo
2+1 (nebo větší), nevadí družstevní, nevadí ani
původní stav. Děkuji za nabídku. Tel: 773 463 891
•
Pronajmu garáž, ul. Střítežská, tel.
721 276 100.
•
Půjčím osobní auto Škoda Felicia pro občasné cesty. Cena 250 Kč/den. Tel. 704 432 860.
•
Odvezu, co uvezu. Polička a okolí. Autodoprava +420 702 006 838.
•
Mosaictechs.r.o. Svojanov přijme pracovníky
na tyto pozice:
Řidič firemních vozidel (dodávka, os. auta)
Náplň práce: řízení vozidla, asistence při zaměření a montáži kamenných desek. Požadujeme:
spolehlivost, řidičský průkaz sk. B, časovou flexibilitu.
Nabízíme: základní plat 15 000 Kč + odměny.

Tříkrálová sbírka 2018 na Poličsku skončila. Zřejmě už nikoho
z vás neohromím konstatováním,
že opět padl rekord: 786 520 Kč,
a že byl překročen o úctyhodných
75 156 Kč. Koneckonců rekordy se
zde na Poličsku v této „disciplíně“
odehrávají už od samého začátku, od roku 2001.
Jinak je za osmnáctiletou historií tříkrálové
sbírky všechno jinak. Například v Poličce nyní
máme ne nedostatek, nýbrž nadbytek koledníků.
Aby se sbírka nezvrhla v pochůzku čtyř a vícečetných „tlup“, zavedli jsme pravidlo, podle něhož se
účastní ten, kdo se dřív přihlásí. Zmizela nedůvěra
rodičů a jejich obavy o bezpečí a zachování úcty
ke svěřeným dětem. Dnes už přesně vnímají rozdíl
mezi koledováním a žebráním.
Vytvořili jsme pevnou základnu kvalitních vedoucích skupinek, čímž nám zcela odpadlo jejich
každoroční náročné vyhledávání, prošení a sáhodlouhé přesvědčování. Nyní se nabízejí sami.
Navíc k nim dorůstá nová generace rekrutující se
z řad dřívějších dětských koledníků.
Mimořádně se zlepšila spolehlivost všech účastníků. Ještě před pár lety se obvykle 10 % přihlášených osob na koledu vůbec nedostavilo. Letos
v Poličce nepřišlo jedno dítě, a to rodiče předem
omluvili pro nemoc.
Dávno také minuly časy, kdy jsme tříkrálovou
sbírku museli obhajovat například před starosty
obcí. Transparentnost záměrů a jejich reálné napl-

ňování, ověřené charitní praxí v regionu Poličsko,
rozptýlily jejich pochopitelný počáteční odstup.
V obou městech i ve všech šestadvaceti obcích
máme podporu, a nadto zažíváme opravdový zájem a aktivní pořadatelskou pomoc.
Mystérium Tříkrálové sbírky na Poličsku v několika posledních letech nabralo neobyčejnou
sílu. Načerpalo ji z lidí, především z vás, laskavých
a štědrých dárců, z nadšení stovek koledníků a jejich průvodců, z desítek dalších pomocníků a v neposlední řadě ze samotné práce Charity. „Vám
všem musím a chci velmi poděkovat,“ říká ředitelka pořádající organizace Markéta Šafářová.
Podrobné výsledky tříkrálové sbírky sledujte na:
http://policka.charita.cz/trikralova-sbirka/tks2018/ nebo na charitních nástěnkách.
Tříkrálové rekordy 2018:
1. Nejštědřejší ulice v Poličce: K. Světlé,
J. V. Sládka, V. Hálka, Wolkerova; pokladnička č. 27; částka 10 359 Kč
2. Nejnaditější pokladnička: Sádek; pokladnička
č. 122; částka 18 980 Kč
3. Největší nenasytové: tři králové; Polička
6. ledna 2018; průměrná spotřeba guláše na
jednoho krále: 24 l
Celkem se v Poličce vybralo 234 680 Kč,
o 23 281 Kč více než vloni.
Štěpánka Dvořáková

Foto: Jaroslav Mareš

Foto: Jaroslav Mareš

Foto: Luděk Popelka

Foto: Luděk Popelka

Foto: Petr Stejskal

Foto: Petr Stejskal

Truhlář
Náplň práce: výroba kuchyňských a umyvadlových desek aj. Požadujeme: zodpovědnost, pečlivost, ochotu učit se novým věcem, vyučení v oboru není podmínkou, praxe výhodou.
Nabízíme: zákl. plat 15 000 Kč + odměny, stravování v místě zaměstnání, 1 směnný provoz,
přesčasy proplácíme.
Na obě pozice nástup možný ihned, více informací na tel. č. 604 566 823 p. Palla.
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Zprávy z Masarykovy ZŠ
Trapas nepřežiju… aneb
Ten řízek nezvedej…
V pondělním prosincovém dopoledni Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej (herec z Ordinace
v růžové zahradě) ukázali školákům, jak dodržovat pravidla
slušnosti a etiketu.
Karel Louda, žák 8. B, přichází do nové školy
v novém městě. Bojí se nového kolektivu, nových
učitelů, sousedů a holek! Ve vtipných scénkách se
naši žáci dozvěděli, jaké chyby dělá při představování v autě, ve škole, v kině, na rautu a kontaktu
s holkami.
Aneb základy slušného chování s nadhledem
a vtipně. Poučná komedie pro teenagery vyvolala
v hledišti smích a velký potlesk, který svědčil o tom,
že se líbilo.
KET for Schools
V prosinci skládala část žáků 9. A mezinárodní
jazykovou zkoušku KET for Schools. Všichni žáci
tuto zkoušku úspěšně složili. (Aneta Procházková,
Martin Karlík, Filip Doležal, Šimon Němec, Matěj
Teplý a Patrik Lisý).
Na škole probíhá i jazykový kurz CLIL, ve kterém
se vybraní učitelé zdokonalují v angličtině, vypracovávají učební materiály v angličtině pro žáky do
hodin dějepisu na 2. stupni a matematiky, vlastivědy a přírodovědy na 1. stupni.
V nadcházejícím měsíci nás čeká soutěž v recitaci Dětská scéna, školní a okresní kola v českém
a anglickém jazyce, matematice a zeměpisu. Naši
sedmáci absolvují týdenní lyžařský kurz na poličské sjezdovce.
Na měsíc březen a duben připravujeme pro rodiče opět odborná setkání na téma psychohygiena,
šikana a kyberšikana, učební styly a efektivní učení.

Školní parlament
Školní parlament připravil na konec roku 2017
sportovní aktivitu – boj o titul Vánoční sportovní
třída. Třeťáci až osmáci bojovali v paralelkách, a to
v turnajích ve fotbale a vybíjené. Mnohdy byly k vidění velké souboje. A kdo po prvním kole vedl, neměl zaručené vítězství. Zvítězili ale všichni, vyzráli
nad mobily a počítači a přiměli svá těla k pohybu.
Školní projekt Prvňáci
a deváťáci jsou kamarádi
Před necelým měsícem jsme společně odemkli
zlatým klíčem slabikář a kamarádi z 9. A, B nám
četli ze svých oblíbených dětských knížek.
Projekt pokračoval vánočními dílničkami. Společně jsme si zazpívali koledy, vyrobili z korálků
andělíčka a vánoční přáníčka. Nakonec jsme s kamarády vyřešili obrázkové zimní sudoku.
Nej… chemik
Opět jsme se zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“, kterou pořádá SPŠCH
v Pardubicích. Ze školního kola postoupila a naši
školu v 2. kole reprezentovala tři děvčata z 9. A – Tereza Vomáčková, Lucie Popelková a Markéta Zavoralová. Druhé kolo soutěže se konalo v Pardubicích
12. prosince a zúčastnilo se ho 357 žáků. Terezka,
Markéta i Lucka postoupily mezi třicet nejlepších
do regionálního finále této soutěže. Finále se konalo 18. ledna v laboratořích SPŠCH Pardubice.

Beauty Day
SŠ obchodní a služeb SČMSD, Polička, s. r. o.,
připravuje již třetím rokem pro žáky základních
škol webovou soutěž. Úkolem v této soutěži bylo
vyhledat odpovědi na otázky z webových stránek
naší školy nebo si vyzkoušet přijímací zkoušky
nanečisto.
Výherkyně soutěže ze základních škol v Opatově,
Letovicích a v Poličce si užily v pondělí 8. ledna
Beauty Day v našich salonech.
Výherkyním se věnovali žáci oborů kadeřník,
kosmetické služby a rekondiční a sportovní masér.
V kadeřnickém salonu jim bylo provedeno barvení vlasů a zhotoven celkový účes. V kosmetickém
salonu podstoupily diagnostiku pleti, její celkové
kosmetické ošetření, formování obočí, barvení řas
a obočí, masáž ruky a parafínový zábal. Maséři
nabídli relaxační indickou masáž hlavy, masáž zad
a šíje.
Výherkyně si tento den užily a s našimi službami
byly spokojené.
Bc. Martina Jurášová

Šachy
V úterý 9. 1. se ve Svitavách konalo krajské kolo
turnaje v šachu. Naši školu reprezentovali žáci:
Václav Šafář (5. A), Lukáš Feltl (4. C), Petr a Pavel
Bouškovi (2. C). Po vítězství v okresním a krajském
kole si zajistili postup do kola republikového.
-har-

Být stále mlád, být stále mlád…
Vážení čtenáři poličské Jitřenky,
jistě se vám při přečtení titulku tohoto článku vybavila píseň našeho
božského Karla. Ano, máte pravdu,
trefili jste příslovečný hřebíček na
hlavičku. Přání členů Spolku Patriot, kamarádů a přátel Pavla Mlynáře
vyjadřuje stejnou touhu po stálém mládí a totéž přeje tomuto úžasnému mládenci. Pavel, náš velký kamarád, významného dne českých dějin 25. 2. 2018
(„Pavel se nám asi právě vrátil z Hradu, že by zase
prezident Beneš demisi přijal?“) slaví významné
kulatiny a to je, no uznejte sami, důvod ke krátké
rekapitulaci Pavlova mládeneckého života. Přátelé,
věřte nevěřte, náš mladicky vyhlížející Pavlík slaví
padesátiny.
Pavel již jako malé robě vždy tíhnul ke sportu. Vybavuje se mi, jak jsme v zimě na Božce (ulice
B. Němcové) hokejkami s Pásákama (kluci Páskovi) na zasněženém parkovišti u garáží honili puk,
zatímco Pavlův tatínek, pan Mlynář st., ve slušivé
beranici košťátkem ometal svého červeného moskviče od sněhu. Byly to krásné časy našeho a hlavně
Pavlova radostného a nespoutaného dětství. Přátelé,
vzpomeňme si i na léta dorostenecká, kdy s Pavlíkem začala, jak se lidově říká, „mlátit puberta“. Ano,
i v těchto klackovitých letech dokázal Pavel svůj um,
získaný z lítání za pukem na ulici, jako jeden z mála
přetavit v kvalitní sportovní výkon na zimním stadionu v Poličce a stal se tak na dlouhá léta v městské
lize oporou týmu Betléma. Ale nepředbíhejme. Po
završení Pavlovy plnoletosti ho povolala vlast a Pavel věrně odsloužil celých 730 dní (my vojáci v záloze
dobře víme, co to znamená). Dá se říci, že mu služba
vlasti přirostla k srdci a Pavel dokázal ten dlouhý
čas strávený ve vojenském využít k sebevzdělávání
a samostudiu a pílí jemu tak vlastní získat průkaz

jeřábníka. Však hned po návratu z vojny mu mnoho
kamarádů závidělo a nebojím se říci, že na něj hleděli s úctou a obdivem.
Po návratu ze zetvéesky (jak my matadoři říkáme
absolutoriu základní vojenské služby) se náš Pavlíček (promiňte mi ten familiérní výraz) rozhodl, že
i kulturistika se stane jeho koníčkem. Okamžitě jí
podlehl a pamětníci z našich řad mohou potvrdit,
že si Pavlík vypracoval vskutku krásnou atletickou
postavu, kterou se pyšní dodnes. Figuru jak ze žurnálu si i dnes nadále tuží ve sportovním centru Jirky
Štěpánka a podařilo se mu v disciplíně „Štěpánkovo
veslování“ propracovat do World Top 20.
Pavle, ty borče, buď v pohodě a nejenom k tomuto
úspěchu Ti blahopřejeme.
Pavlíku, kamaráde, k Tvým padesátinám Ti všichni přejeme zdravíčko, dobrou práci a hodně přátel
a buď prosím stále tak usměvavý, jak umíš být jen
Ty, mazlíku…
wop. a přátelé za Spolek Patriot Polička

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

ZUŠ Bohuslava Martinů

7. 2. Šikovné ručičky od
13.30 h v pracovní místnosti
8. 2. Tučný čtvrtek –
maškarní zábava. Říká se,
že kdo v poslední čtvrtek masopustu nesní alespoň jednu koblihu, tomu se nepovede dobře. A tak
přijďte mezi nás s maskou i bez masky. Bude muzika, tanec a samozřejmě i koblihy. Zájemci se nahlásí na recepci DPS Penzion. Vybíráme 50 Kč na
občerstvení. Masky čeká odměna.
12. 2. Společenské hry od 14.00 h ve společenské
místnosti
14. 2. Šikovné ručičky od 13. 30 h v pracovní
místnosti
21. 2. Literární kavárnička od 14.00 h ve společenské místnosti
24. 2. Koncert mužského pěveckého sboru Vocatus Ecumenicus z Jimramova. Uslyšíme lidové písně, klasické skladby, písně Jaroslava Ježka
a také vlastenecké písně jako připomenutí 100. výročí vzniku ČR. Začátek ve 14.30 h v jídelně DPS
Penzion.
28. 2. Narozeninové zpívání od 14.00 h v jídelně

Nový rok začal v naší škole
oslavou 20. výročí působení
tanečního oboru při škole. Za
dvacetileté působení se obor
postupně rozrostl na zhruba sto
žáků a dva pedagogické úvazky.
Těší nás, že na slavnostní představení si zpět do
Poličky našli cestu bývalí pedagogové i absolventi. A nebyli jen hosty v hledišti Tylova domu, kde
představení proběhlo, mnozí se představili i na jevišti, což nás moc potěšilo, a věříme, že pro všechny návštěvníky byl večer příjemným zážitkem.
Tanečnímu oboru přejeme mnoho spokojených
a talentovaných žáků, stále tak báječné pedagogy
a všem dohromady mnoho krásných představení.
V lednu proběhly přijímací zkoušky na konzervatoře, kterých se zúčastnila v oboru hra na
akordeon žákyně 7. ročníku I. stupně Kateřina
Tůmová. Pod vedením p. uč. Jitky Nackové byla
u přijímací zkoušky úspěšná a ke studiu na Konzervatoř v Pardubicích byla přijata. Oběma gratulujeme, paní učitelce patří poděkování za vynikající přípravu a Katce přejeme mnoho úspěchů
a krásných chvil s hudbou.

Klub zdraví zve na únorovou přednášku

Počítačový kurz
pro seniory
Pro seniory pořádáme výukový kurz se zaměřením na ovládání počítačů v každodenní praxi. Kurz
je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro pokročilejší
uživatele.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 15. 2. do
19. 4., vždy po 1 hodině v rozmezí od 8.00 do
12.00 h. Na výuce jsou vždy dva zájemci, které vede
jeden vyučující. Učebna je vybavena 2 počítači,
ale zájemce si může vzít případně i svůj notebook.
Kurz obsahuje 10 výukových hodin a stojí celkem
600 Kč/os. Počet uchazečů je omezený, proto se
bude brát zřetel na pořadí přihlášek. Rovněž je
nutný určitý počet uchazečů pro zahájení kurzu.
Přihlášky přijímá Vladimíra Pevná (tel.
461 753 126) nebo Pavel Brandejs (tel. 461 753 121)
osobně nebo po telefonu.

Každý lidský život by měl mít postupné vývojové
fáze – od početí přes růst v dětství, do dospělosti
a získávání zkušeností až ke stáří, které by mělo
být radostným vyvrcholením všeho, čím jsme se
v životě mohli zabývat. Určitě znáte spoustu lidí,
kterým to takto „vyšlo“ a dokázali si svůj čas
i v této etapě života užívat moc hezky. Ale jsou někdy okolnosti, kdy se to takto nepodaří, a život se
v této fázi může postupně zhoršovat, až se takový
člověk stane neschopným se o sebe postarat. Svůj
podíl na tom mají různé faktory a jedním z těch
podstatných je něco, co lze vlastním úsilím hodně
ovlivnit – náš životní styl.
Bc. Ivana Tesařová si pro vás připravila přednášku na téma „Alzheimerova choroba“, což pro ni
není pouhá teorie, neboť pracuje jako sociální pracovnice v Alzheimer centru v Ústí n. Orlicí. Svoje
praktické zkušenosti i nejnovější poznatky o diagnostice, prevenci i životě s touto nemocí, která ne-

Koncert v DPS „Penzion“
Mužský pěvecký sbor VOCATUS ECUMENICUS.
Sobota 24. února 14.30 hod. jídelna
Vystoupení tohoto ojedinělého hudebního tělesa
má v DPS Polička již svoji tradici a jsou zváni nejen obyvatelé Penzionu, ale všichni, kteří mají rádi
sborový zpěv. Síla mužských hlasů a originální
provedení skladeb nabízí posluchačům nevšední
hudební zážitek. Uslyšíme lidové písně, klasické
skladby, písně Jaroslava Ježka a také vlastenecké
písně jako připomenutí 100. výročí vzniku ČR.
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V únoru nás čeká obvyklé zahájení soutěžního klání. V letošním roce se Soutěž základních
uměleckých škol zaměřuje na dechové a bicí nástroje, zpěv, soubory lidové hudby, dudy a cimbál
a smyčcové orchestry. Naši žáci se v některých
kategoriích soutěže zúčastní, v současné době se
pilně připravují, protože školní kola už klepou na
dveře. Ta okresní kola proběhnou v únoru. Držme
tedy palce, o výsledcích vás budeme informovat
v dalších číslech Jitřenky.
Všechny příznivce klavíru srdečně zveme
6. února v 18 hodin na Klavírní večer Petra
Kašpara, učitele hry na klavír, akordeon a keyboard. Působí v naší škole již 15 let a hře na klavír se věnuje 10 let. Připravil si pro nás skladby
F. Chopina, C. Franka, D. Šostakoviče a B. Martinů i skladby vlastní. Koncert se uskuteční v sálku ZUŠ B. Martinů, Čsl. armády 347. Jako host
vystoupí L. Doležel, profesor brněnské konzervatoře.
Bližší informace o dalších akcích školy naleznete na www.zusbmpolicka.cz.
MgA. G. Vraspírová Vorbová,
ředitelka školy
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musí nutně přijít až v pozdním stáří, vám ráda předá 14. února od 18.00 hodin v SVČ Mozaika. Pro
zpříjemnění setkání pro vás jako vždy nachystáme
voňavý a horký čaj s malým a zdraví prospěšným
občerstvením a receptářem.
A nakonec dva citáty k zamyšlení, první od
Adolfa Burgera: „Občas člověk prožívá úsek života, který není zrovna jednoduchý. Kruté období
přejde, život jde dál, bolest se zmírní a zdá se, že
vše bude v pořádku. Ale události minulých dob se
někdy vracejí“. A druhý od Alberta Camuse: „Jednat, milovat a trpět ve skutečnosti znamená žít“.
Nebojte se žít své občasné a střídající se radosti, starosti, zdraví i nemoci, prostě je žijte a buďte vděčni za každou příležitost vychutnat si další
dobrodružství svých všedních i nevšedních dnů.
Nalézejte v nich pobavení, poučení i zdraví.
Hanka Ščigelová za tým Klubu zdraví Polička

Z činnosti
DPS Penzion

Z deníku Staromilce (věnováno L. H.)
Opakovaně pročítám novoroční zdravici starosty města J. Martinů (Jitřenka, leden 2018) a mám,
zcela subjektivní, pocit, že mi cosi nesedí. V projevu politika, a tím starosta bezesporu je, chybí
slova o problémech, selháních, řešeních, vizích.
Omlouvám se, ale mantra o práci, bytech a rozmnožování už vzbuzuje spíše pobavení.
Ano, stavební aktivity jsou nepopiratelné, nutno dodat, že se většinou dějí za spoluúčasti EU
a lidí, kteří umí sestavit a obhájit potřebné žádosti. O kontroverzních projektech se občas mlčí a,
se smutkem, dodávám, že mlčí nejen město, ale
většina občanů.
Nejsem ekolog, ale cítím, že to, co se občas line
z poličských komínů, není zdravé. Neodvažuji se
tvrdit, že Polička je bezpečné město. Žebrající
trojice (žena, muž a pes) je jen vrcholem ledovce a záměr (www.policka.org) určit jednoho ze
strážníků městské policie ke sledování její „aktivity“ je projevem bezmocnosti, která občana neuklidní. To, že Polička dodnes nemá noclehárnu
s profesionálním zázemím pro lidi v nouzi, též
nevysílá pozitivní signál. Pocit bezpečí je tvořen
mnoha aspekty. Má smysl hovořit o festivalu, který se změnil v ušmudlanou pouť, o neregulovaných soukromých ohňostrojích, o (ne) právu na
noční klid, o individuích, která dotvářejí kolorit
nedělního ranního náměstí, o stavebních akcích,
které brutálně naruší život a podnikání desítek

lidí, kteří se od města nedočkají jakékoliv kompenzace…? Nemá.
„Velká dostupnost služeb (potřeb)“. Vyrukovat
s tímto na člověka, který strávil čtvrt roku života
zoufalým hledáním dostupného stomatologa, rovná se mávání rudým hadrem v býčí aréně. Jistě,
chápu, že za situaci nemůže úřednice v kanceláři
vytapetované slogany o nezbytnosti prevence, ani
zubař, který dosáhl důchodového věku. Chyba
je systémová, ale… Vadí mi, že chci-li péči (tedy
službu), musím, jako za hlubokého socíku, požádat o pomoc kamaráda, který má kamaráda, vadí
mi, že město preventivně nevyčleňuje z bytového
fondu pár bytů, které by mohly zafungovat jako
lákadlo – nejen zubařů je a bude málo, vadí mi, že
silná, a městem výrazně podporovaná, občanská
komunita místo, aby rozjela cílevědomou uživatelskou kampaň, řeší ráchání se v termálech.
Na podzim nás čekají komunální volby. Nebudu
apelovat na zájmové skupiny, které dle mého, stojí
za místními volebními výsledky. Dovolím si oslovit přímo všech jednadvacet zastupitelů. Prosím,
zvažte svoji faktickou užitečnost při výkonu končícího mandátu, a máte-li sebemenší pochybnost,
už nekandidujte.
Spoluobčané, do nového roku vám přeji zdravý
úsudek, vlastní názor a odvahu měnit věci zdánlivě neměnitelné.
-kaz-

Lednové dny již pomalu ukrajují čas z roku 2018
a konec roku minulého je jen ve vzpomínkách.
Adventní koncert Chrámového sboru Polička je
pro seniory setkáním, které vždy uklidní, naladí
a hlavně potěší. S vánočním vystoupením plným
koled přišly mezi seniory děvčata z Vendolí. A po-

tom už nastalo loučení s rokem 2017. Silvestrovské
vystoupení pěveckého souboru Poupata s názvem
„Je libo hašlerku“ přineslo veselou náladu a nechyběl ani zpěv, tanec, tombola… Loučení jak se patří.
K poslechu i tanci hrál pan Ing. Drahoš.
V první kavárničce letošního roku senioři plánovali akce, kterých by se rádi účastnili a také si
četli o svátku Hromnice. Trénování paměti bylo
zaměřeno na koncentraci a tvorbu příběhu pomocí obrázkových karet. Šikovné ručičky vytvářely
krepovou mozaiku, při které si výborně procvičily
jemnou motoriku.
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120 let žijeme dřevem – Dřevozávod Pražan, s. r. o.
Zakladatel původně parní pily,
František Pražan, přišel do Poličky
jako řeznický učeň v červnu 1871
z rodného Hlinska. Po vyučení a tovaryšském období byl v roce 1882
prohlášen mistrem řeznickým
a začal v Poličce provozovat obchod
s dobytkem, který od roku 1896
změnil na obchod dřevem. V roce
1896 získal zakázku na dodávku pražců na stavbu
železniční tratě Svitavy–Polička. Pražce byly zprvu otesávány na okolních vodních pilách, ale v roce
1898 František Pražan zakoupil pozemek naproti
nádraží, kde v létě 1899 zahájil stavbu vlastní parní
pily, kterou uvedl do provozu v září roku 1900. Tvořila ji jednoduchá budova pilnice se dvěma rámovými
pilami a jednou omítačkou.
V srpnu 1902 ale vypukl na pile požár, který během jedné hodiny zničil celou budovu pilnice. František Pražan však téměř vzápětí začal plánovat obnovu pily, kterou se mu podařilo uvést do provozu již
na jaře roku 1903.
V roce 1910 již pila pracující na dvě směny kapacitně nestačila zvyšujícím se požadavkům na stavební
dříví a František Pražan z důvodů zvýšení výroby,
ale i transportních úspor zřídil druhou pilu v obci
Borová, vzdálené od Poličky cca 10 km.
V roce 1914 vypukla světová válka a oba synové,
stejně jako většina bojeschopných mužů, byli povoláni na frontu. Zavedení válečného hospodářství sice
podstatně omezilo běžnou výrobu a odbyt, znehodnocením měny se však zároveň značně snížily závazky firmy, což vylepšilo její finanční situaci.
V roce 1918 zemřel zakladatel firmy a novým majitelem se stal syn Ladislav, jeho bratr František byl
jmenován správcem pily v Borové.
Polomy, způsobené nepříznivým počasím v zimě
1930, zavinily nejen velký nadbytek kulatiny, ale
také palivového dříví ze zlomů, takže ceny dřeva
klesly na nejnižší možnou míru a pila prožívala těžká léta. Situaci dále zhoršovaly projevy velké hospodářské krize.
Zásadní zlom znamenal až rok 1935, kdy firma začala vyrábět muniční a další obalové materiály pro
československou armádu. Tato výroba byla pak ještě
dále rozšířena po okupaci zbytku Československa –
výrobky však byly pochopitelně určeny pro armádu
německou.
Rok 1945 přinesl nejenom kýžené osvobození, ale
žel také několikatýdenní pobyt vojáků Rudé armády
v areálu pily, při kterém podnik včetně soukromých
bytů rodiny Pražanových prakticky kompletně vyrabovali. Současně byl Ladislav Pražan sovětskými
orgány bez udání důvodu zatčen a bezmála tři týdny vězněn. Pouze pohotovému a odvážnému zásahu
svých přátel mohl děkovat, že nebyl odvezen z Poličky, neboť z tohoto „výletu“ by již také nemuselo být
návratu.
Obnovení výroby – zpočátku pouze v omezeném
rozsahu – trvalo řadu dalších měsíců a vyžádalo si
značné úsilí jak vedení, tak i zaměstnanců.
Sotva se však podařilo obnovit výrobu v plném
rozsahu – vedení firmy kupř. upustilo od neperspektivní výroby podrážek a podpatků a naopak
rozšířilo výrobu škopků o výrobu obalových sudů –
přišel „vítězný únor“. V podniku byla již 28. února 1948 zavedena národní správa a v červnu téhož
roku byl definitivně znárodněn. Dosavadní majitel
Ladislav Pražan zde mohl po omezenou dobu a na
podřadném místě setrvat, jeho syn Jiří však byl propuštěn a musel opustit nejenom závod ale i Poličku.
Postupně vystřídal řadu dělnických profesí, časem
se mu však podařilo nalézt uplatnění v dřevařském
a dřevozpracujícím průmyslu. V listopadu 1968 byl
dokonce vyslán jako expert Organizace spojených
národů do Tanzanie, kde organizoval výstavbu pily
na severním svahu hory Kilimandžáro.
Výrobní program znárodněného podniku, který
postupem času „klesl“ na pouhou provozovnu svitavské pily, se následkem centrálního plánování zúžil prakticky výhradně na vojenské muniční truhlíky.
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Nicméně i díky tomu někdejší podnik Františka Pražana nezanikl, ba dokonce byl v průběhu dalších let
a desetiletí rozšiřován a modernizován – byla uskutečněna přestavba a rozšíření pilnice (1951–1952),
postaveno nové sociální zařízení s kantýnou, závodní kuchyní, sprchami, šatnami a společenskou místností (1957), nová hala pro výrobu muničních obalů
(1960), zavedena nová technologie povrchové úpravy
obalů, kdy se přešlo od natírání štětcem ke stříkání
barev v kabinách s vodní clonou (1968), postavena
nová kotelna (1972–1973) a nové sušárny (1984).

Pilnice v roce 1903

Letecký pohled z roku 2017
V únoru 1989 vypukl požár v prostoru lakovny,
která i s přilehlým skladem hotových výrobků vyhořela; škoda byla mnohamilionová, neboť ve skladu
bylo mimo jiné zničeno i několik tisíc vojenských beden. V této situaci podnik „vstoupil“ do revolučního
roku 1989.
K prvnímu kontaktu Jiřího a Petra Pražanových
s někdejším rodinným podnikem došlo na celozávodní schůzi v listopadu 1990. Zde byly zdůvodněny
jejich restituční požadavky, ale zároveň zdůrazněna
nutnost vyčkat na vydání příslušných restitučních
zákonů.
Počátkem roku 1991 Petr Pražan nastoupil do podniku jako poradce. Jeho úkolem bylo získat důvěru
zaměstnanců a převést velkosériovou výrobu muničních truhlíků, která se stávala neperspektivní, na
novou výrobu. V červenci 1992 pak došlo k restituci
a podnik, který se mezitím k 1. červenci 1990 stal
samostatným závodem a k 1. listopadu 1990 samostatným státním podnikem s názvem Dřevozávod
Polička, s. p., přešel do vlastnictví rodinné společnosti s ručením omezeným pod vedením pravnuka
zakladatele firmy Ing. Petra Pražana, Ph.D., který se
stal jejím jednatelem, ředitelem a majoritním společníkem.
Nový podnikatelský subjekt – Dřevozávod Pražan, s. r. o. – převzal všechny zaměstnance, kterým
nabídl pokračování v pracovním poměru.
Porestituční vývoj byl v prvním období ve znamení urychleného přechodu z výroby obalů pro zbrojní průmysl na jinou výrobu, přičemž se bylo nutno
soustředit na splácení úvěrů (cca 8,5 milionu Kč)
převzatých od státního podniku a na vymáhání pohledávek za zbrojní výrobu zejména na Slovensku
(cca 2,5 milionu Kč). Úvěry se podařilo splatit do
dvou let – hlavně díky exportu do zahraničí a výhodnému kurzu koruny. Převzaté pohledávky, které se
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zprvu jevily jako nedobytné, byly většinou uhrazeny
formou protiodběru zboží.
V roce 1992 byla postavena další skladovací hala
a dokončena rekonstrukce lakovny se skladem, která
vyhořela v roce 1989.
V roce 1993 pokračovala postupná konsolidace
výrobních poměrů a v roce 1994 byla postavena
třetí sušárna, vybudována nová brusírna a v pilnici
instalována linka na zpracování slabé kulatiny. Od
tohoto roku již firma prakticky nepotřebovala žádné
bankovní úvěry a svůj vývoj a výrobu plně samofinancovala.
V letech 1994–1996 byla vybudována nová skladovací hala (1000 m2), linka na odkorňování výřezů, třídiče bočního a středového řeziva v pilnici a za
ní; výroba se stále více orientovala na export (okolo
75 %).
V roce 1997 se podařilo výstavbou dráhy a instalací manipulačního a třídicího vozíku od základu
změnit celou manipulaci kulatiny. Součástí akce
byla i výstavba automatické kaskády pro dávkování kulatiny k odkorňovači. Byla rovněž instalována
nová šestistranná profilovací fréza, která výrazně
přispěla ke zlepšení obráběného povrchu truhlárenského zboží, a umožnila sloučení operací do jednoho
průchodu strojem.
V září 1997, po osmnáctiměsíční přípravě, získal
Dřevozávod Pražan u prestižní britské firmy British Standards Institution (BSI) mezinárodní atest
jakosti výroby ISO 9001 a Ing. Petr Pražan se stal
předsedou Společenstva dřevozpracujících podniků
v České republice. V roce 1998 byla firma zařazena
do kodifikačního systému NATO jako subdodavatel
obalů pro vojenskou techniku.
V dalších letech byla v podniku instalována vícelistá zkracovací pila, která umožnila přesné vykrácení a výrobu až pěti přířezů najednou. Ve volném
prostoru mezi klimatizační halou a plotem byla postavena skladovací hala o ploše cca 500 m2.
V roce 2000 podnik zrealizoval největší investiční
činnost ve své novodobé historii – změnu topného
systému z páry na vodu a změny v rozvodech tepla
i ve vytápění sušáren.
Počátkem roku 2003 proběhla ve firmě, jako u jednoho z prvních podniků v ČR, certifikace dle směrnic PEFC prokazující zpracování dřeva z trvale udržitelných zdrojů a zároveň byla firma certifikována
dle předpisů IPPC pro tepelné ošetření obalů.
V investiční oblasti byla v letech 2003–2004 nejvýznamnější akcí stavba skladovací haly a úprava lakovny. Cílem výstavby bylo dosáhnout podstatného
zvýšení objemu skladovaných výrobků – díky těmto skladovým zásobám mohly být prakticky ihned
uspokojeny požadavky zákazníků, kteří tak nemuseli udržovat vlastní sklady. Druhou velkou investicí
byl nákup formátovací pily, která výrazně zvýšila
produktivitu a přesnost formátování.
V roce 2008 byly instalovány dvě nové sušárny,
které umožnily vyšší a efektivnější sušení řeziva za
menších energetických nákladů. Spolu s touto investicí byla vystavěna klimatizační hala na vysušené
řezivo.
V roce 2016 společnost Dřevozávod Pražan odkoupila firmu Klimadům, která se zabývala výrobou dřevostaveb s difuzně otevřeným systémem
a rozšířila tak sortiment svých výrobků o moderní,
energeticky úsporný a zdravý rodinný dům. Firma
je držitelem certifikátů opravňujících třídit konstrukční řezivo a vyrábět stavební sestavy pro výrobu dřevostaveb.
Přes různé komplikace, které v současné době postihují dřevozpracující průmysl v České republice, je
společnost díky zkušenostem, profesionálnímu přístupu, silnému finančnímu zázemí a své spolehlivosti perspektivním partnerem a zaměstnavatelem a je
zárukou životaschopnosti dřevařské výroby a další
prosperity i v budoucnosti.
Dřevozávod Pražan, s. r. o. již 120 let žije dřevem
a díky tomu, že je další – již pátá – generace připravena pokračovat ve vedení rodinné formy, má všechny předpoklady, že jím bude žít i nadále.

Zlatá silvestrovská šupina
Závod Zlatá silvestrovská šupina se poslední den
v roce 2017 konal po osmé. I za tu poměrně krátkou
dobu existence si mezi rybářskou veřejností vydobyl skvělou pověst, takže i tentokrát o něj byl mimořádný zájem – tak velký, že vedení Rybářského
sdružení Vysočina Polička se rozhodlo uspořádat
ho ve dvou dnech, a to v sobotu 30. a v neděli 31. pro-

since. V sobotu se zúčastnilo neuvěřitelných 173
závodníků. Hospodář sdružení Jaroslav Martinů
k tomu řekl: „Myslím, že za dané situace je to velký
rybářský zázrak. Ryby solidně braly, odhaduji, že
se za pouhých 120 minut ulovilo několik stovek ryb.
Nejlepší borci chytili 4 štiky kolem 65 cm, 10 – 25
pstruhů a sivenů, mezi nimi kusy kolem 60 cm. Do

výsledku se započítávaly délky čtyř největších ryb.
Například Liboru Ondráčkovi rozhodčí naměřili
210 cm, Vladislavu Flídrovi 181 cm, Mirku Paulusovi 174 cm, Jaroslavu Dokulilovi 160 cm atd. Mezi
ženami byla nejúspěšnější Klára Kuleva, v dětské
kategorii Libor Ondráček, Martin Myška, Libor
Dvořáček, Daniel Doležal a Vašíček Horáků. Je mi
ctí všem poděkovat za účast, všichni jste se zapsali
do historie prvního dne závodu.“
Druhý den, v neděli 31. prosince se do závodu
zapsal úctyhodný počet 130 rybářů. Celkem se jich
tedy zúčastnilo 303, což nepotřebuje žádné komentáře.
Jaroslav Martinů: „S ohledem na počasí, které
není příliš zimní, naopak je silná obleva a drobně
prší, lze tuto účast nazvat silvestrovským zázrakem. Zdaleka se tedy nenaplnily hlasy, které nápad uspořádat závod ve dvou dnech nemilosrdně
kritizovaly. Domnívám se, že prospěšnější by bylo,
aby každý přispěl svým dílem k úspěchu akce.
Ukazuje se, že ryby, především pstruzi, opět dobře
berou a že se opět uloví mnoho pěkných ryb. Celá
tato obrovská akce skončí tzv. „dozvuky k silvestrovským šupinám“. Byli jsme svědky krásného rozloučení s rybářskou sezónou, svědky velkého přátelství, odvahy, vůle a nikdy nekončící rybářské vášně.
Ryby braly nad očekávání, opět se jich ulovily
stovky, přestože voda je dost studená. Brali krásní
pstruzi – lososi, největší měřil 64 cm a vážil kolem 5 kg. Nejúspěšnější byli Jaroslav Alexa (čtyři
ryby – 167 cm), Pavel Bidmon (161 cm), Petr Boháč
(160 cm), Milan Lebeda (159 cm), Honzík Škraňka
(157 cm) atd. Z dětí si vedli nejlépe Deniska Rozenbergová (140 cm), Matyáš Simčo (132 cm), Adámek
Simčo (129 cm), Adámek Olšan (120 cm), Adámek
Divoký (76 cm) atd.
text L. Vrabec, foto E. Křivková

Nekonečná sezóna běžců…
Všeobecně známým předpokladem dobré běžecké výkonnosti je začít s přípravou 1. ledna
a skončit 31. prosince. Ne v opačném datumovém pořadí.
Naši běžci Atpol si navíc první lednovou neděli otestovali svou zdatnost v krátkém, letos
„jarním“ výběhu z Ústí n. Orl. na Andrlův chlum.
Nejúspěšněji začal svým prvním startem mezi
staršími žáky Marek Bukáček. Na „bednu“ se
postavil tentokrát jako třetí. Se svou mladší
kategorií se rozloučil o svátcích v Poděbradech
tradičním vítězstvím.
Závěr minulého roku byl pro nás více slavnostní. V Němčicích se opět rozdávaly poháry
a pohárky za umístění v celoročním Poháru
Iscarexu. Pro mládež a žactvo to znamenalo
nejlépe absolvovat 12 závodů, pro ty starší pak
závodů patnáct.
Do posledních závodů to byly napínavé boje
a pro nás i úspěšné. Sice v posledním závodu,
v supernáročném krosu v Žampachu, nakonec
Honza Kapoun ztratil vedení, ale se stříbrným
postem jsme na jaře rozhodně nepočítali. Mladší žák Marek Bukáček, po nesmělých testovacích
startech v předcházející sezóně a rozpačitém začátku, se rozhodl absolvovat většinu akcí. Před
zmíněným Žampachem rovněž vedl, ale o pouhé
čtyři desetinky bodu. V těžkém závodě však konkuroval i těm starším a po sedmi letech se opět
na nejvyšším stupínku v Poháru objevil poličský
dres.
Menší pohárek za čtvrté místo obdržela talentovaná Adéla Bartoňová. S Honzou mají letos
výhodu staršího ročníku. Stejnou výhodu může
využít další vlastník pohárku, Honza Krištof,
který při svém prvním absolvování celého poháru vybojoval v široké konkurenci jedenáctiletých místo páté. Také mezi nejlepšími, ale již
bez pohárku, skončila na místě osmém mladší
žákyně Adéla Němcová.

V dospělých kategoriích byli odměňováni pouze první tři běžci a nejlepších pět komplexně.
Dlouho tabulku vedl v áčku Karel Radiměřský.
Tentokrát v dresu Iscarexu nakonec zůstal těsně pod stupni. Lépe se vedlo Tomáši Fliedrovi,
který si umístění z předešlého ročníku o příčku
vylepšil. Na vítězství si však musí ještě rok počkat. V desítce se také objevil v mladší kategorii
Tomášův bratr Jirka Fliedr, jako devátý. Oba
v Poháru šířili slávu F-Bike klubu Sádek. A rovněž nejtěsněji pod stupni, mezi šedesátníky, je
klasifikován Mirek Štyndl. V ženských kategoriích se výrazně prosadila, navzdory malému počtu startů, pouze Barbora Turbaková. Obsadila
mezi nejmladšími ženami příčku šestou.
V celkové klasifikaci všech kategorií se prosadili jen ti nejmladší a nejlepší. Proto byl Tomáš
Fliedr pátý a Karel Radiměřský osmý.
Na podzim, koncem listopadu, se tradičně konal MČR v přespolním běhu, tentokrát v našem
kraji. Nejlepší běžce republiky přivítala obec
Dlouhoňovice u Žamberka. Profilově průměrně
náročná, leč povrchově vzhledem k počasí velmi
těžká trať, nejlépe sedla Markovi. Ten bojoval
o třetí desítku, což ve stohlavé konkurenci bylo
solidní. Starší Adéla na trojce dokázala, že má
k vytrvalosti vlohy a nečekaně doběhla v první
polovině závodního pole. Jediný nespokojený
byl Honza, kterému tento typ závodu nesedí.
Do dvanáctého místa z dráhy na patnáctku mu
chybělo hodně. I v obou starších bězích bylo na
startu po stovce nejlepších z ČR.
I letos čeká zájemce další celoroční běžecký
Pohár Iscarexu (věříme, že ne poslední). A možnost otestování formy či kvalitního tréninku
nabízí přímo v Poličce F-Bike Klub Sádek, pořádáním Úterního běhání v Liboháji. Tak ať se
v příštím sumáři objeví více jmen.

Inzerujte v JiTřence
do všech schránek v Poličce
a okolí.
e-mail: jitrenkapolicka@seznam.cz
tel. 603 526 243

Miloslav Červ

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

19

Vzpomínáme
Tento inzerát nebyl zveřejněn v lednu
z technických důvodů.
Sedmého ledna uplynul rok, kdy nás opustila naše milovaná maminka, paní Věra Stodolová.
Chybíš nám.
V únoru si připomeneme již po devatenácté
smutný den, kdy zemřel její manžel a náš otec
pan Jaroslav Stodola.
S láskou vzpomínají rodiny
Stodolovy a Horákova

Ode zdi ke zdi
Sice byly venku už holé javory, většina ostatního listí byla zbarvena do žluta, a to byl jasný
signál pro sk8ovou komunitu, že sezóna končí.
Jenom v Praze tomu stále nemohli uvěřit a tak
uspořádali závody ve dnech 18.–19. 11.
Nebyly to závody ledajaké, jednalo se o závody
se statusem „Main“, což je druhý nejvyšší statut.
Počasí bylo oba dny pod psa nebo spíše, že by
ani psa nevyhnal. Přeháňky a maximální teploty pět stupňů nad nulou. Jenomže tentokrát to

ně vyzkoušeli, se začalo závodit. Lukáš Martinů
opět opanoval první místo v kategorii dětí. Na
druhém místě se pak umístil Tomáš Mach a za
ním Emily Martinů. Čtvrté místo však patřilo
Martinu Faltovi, který poskočil před Mařenku
Maděrovou a Aničku Šafránkovou.
Kategorie mladistvých nedostála žádné změny a tak první místo bral Petr Martinů a třetí
Karolína Machová. V ženách však Anna Tehza
poskočila na druhou příčku a tím své snažení

vůbec nevadilo. Závody totiž nesly název „SMOOTH PRAGUE – European Skateslalom Indoor
Championship 2017“.
Jak už napovídá název a slovo „indoor“, jednalo se o evropské halové závody. Pražští organizátoři se dokázali domluvit se společností P3
Parks, s. r. o., která jim zapůjčila na oba dny
halu v pražské industriální zóně Horní Počernice. Hala měla na délku 140 metrů a na šířku
40 metrů. Co bylo však nejdůležitější, byl její
povrch. Nádherný hladký beton, který perfektně držel (neklouzal), a pokud závodník jel, tak
nebylo vůbec slyšet, že se k vám blíží. Bylo tedy
kde závodit a rozmary počasí byly naprosto nepodstatné. Této dokonalé kombinace využilo
celkem 46 závodníků.
První den byly naplánovány dva závody, a to
hybrid a tight. Protože se jednalo o status Main,
jely se tyto kategorie: děti, mladiství, junioři,
ženy, masters (dědové), amatéři a profesionálové. Polička měla zastoupení ve čtyřech kategoriích.
Po tréninku se jely už ostré závody a s jejich
vyhodnocením začneme opět od těch nejmenších. Kategorie dětí v závodě hybrid měla následující pořadí. První dojel Lukáš Martinů, druhý
pak Tomáš Mach, který velmi sveřepě kráčí ve
šlépějích svojí starší sestry Karolíny. Na třetím
místě dojela Emily Martinů, čtvrtá Mařenka
Maděrová, pátá Anička Šafránková a šestý skončil Martin Falt.
Kategorii mladistvých ovládl Petr Martinů
a na třetím místě pak dojela Karolína Machová.
Zastoupení jsme měli i v kategorii žen, a to Aničku Tehza, která dojela v hybrid slalomu na třetím místě. Poslední zastoupenou kategorií byli
profesionálové, kde na čtvrtém místě skončil
Stanislav Nožka a na sedmém pak Petr Matouš.
Malá přestávka na oběd v podobě několika
dobrých salátů a kvalitní kávy dovolila organizátorům přestavět slalom na další závod. Tím
byl tight. Jako vždy před závodem probíhaly
tréninky a ve chvíli, kdy si všichni trať dostateč-

dovedla ke skvělému výsledku. V profesionálech nastala také změna, když Petr Matouš dojel
na šestém místě a Stanislav Nožka uhájil čtvrtou příčku stejně jako v závodě hybrid. Závody
končily, až když venkovní prostory pohltila tma,
zima a déšť. Jak jsem již ale psal, to nás vůbec
netrápilo. Přeci jen únava byla znát a tak se každý odebral směrem ke svému ubytování se zastávkou na nějakou tu večeři.
Druhý den se jel závod straight, tedy úplně
rovný slalom. Závodníci se po prvním náročném dnu do haly stahovali jako švábi na pivo.
Nakonec se ale začalo včas a to, že v hale měl
svůj sponzorský stánek i pivovar Hostivar, s tím
nemělo nic společného.
Kategorie dětí přinesla velké překvapení,
protože v nejlepším čase dojela Emily Martinů,
o druhé místo zabojovala Mařenka Maděrová
a na třetím místě po malém zaváhání skončil
Lukáš Martinů. Čtvrté místo bral Tomáš Mach,
páté Martin Falt a šesté Anička Šafránková. Posun k lepšímu přišel i v kategorii mladistvých.
Petr Martinů nepustil nikoho před sebe ani
v tomto závodě a navíc se na druhém místě vyloupla Karolína Machová. Anna Tehza skončila
i v tomto závodě na druhém místě, a proto jí patřilo i druhé místo celkově. Je to skvělý výsledek
v závodech s evropskou úrovní.
Petr Matouš dojel ve straight slalomu za profesionály na pátém místě a Standa Nožka na
sedmém.
Před vyhlášením konečných výsledků ještě
proběhla pro pobavení všech přítomných exhibice se závodními drony. Jejich rychlost v uzavřených prostorách byla opravdu omračující
a oba piloti s nasazenými brýlemi řídili svoje
stroje zcela neomylně. Do příště by svoje létající
miláčky mohli naučit stavět kuželky a rozvážet
občerstvení.
Děkuji za SK8 Slalom Polička pražským organizátorům za skvělé závody i v tak pro sk8 netradičním ročním období.
-jt-

6. února to bude již 5 let, co
nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička,
paní Jana Kováčiková.
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
Dne 6. 2. 2018 uplyne
6 let, kdy nás opustila naše
milovaná maminka, babička
a prababička, paní Anna Stodolová z Borové. Kdo jste ji
znali, věnujte ji tichou vzpomínku.
Dcera s rodinou
Kdo v srdcích žije,
neumírá.
Dne 7. 2. uplyne rok od
smrti naší milované manželky, maminky a babičky, paní
Marie Ungrové.
S láskou vzpomíná
manžel a děti s rodinami.
9. února 2018 vzpomeneme 100 let od narození našeho tatínka, pana Jana Vítka z Borové u Poličky. Nikdy nezapomeneme.
Za všechny sourozence
Jana Němcová, Pomezí
Dne 11. 2. si připomeneme
již páté výročí, kdy odešel na
věčnost náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
František Martinů. S láskou
stále vzpomíná
celá rodina.
Dne 28. února uplyne
10 let, co nás navždy opustila naše milovaná maminka,
babička, teta a kamarádka,
paní Bohumila Prchalová.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Zdeněk a dcera
Helena s rodinami
Dne 5. 3. 2008 nás navždy
opustila paní Květa Komínková. Kdo jste ji znali, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná
celá rodina.

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

Tenis

Muži si vyšlápli na vedoucí Lanškroun,
žáci hostili domácí turnaj
Muži: Pardubická liga
První hrací víkend po vánoční pauze se poličští florbalisté vydali v sobotu 6. ledna do Heřmanova Městce, kde je čekal prozatímní lídr pardubické ligy, a to Draci z Lanškrouna. Ve druhém
střetnutí to byla nevyzpytatelná rezerva HAGY
Pardubice.

Mladší žáci: Pardubická liga
V neděli 7. 1. se na domácí půdě gymnázia
představili mladší žáci. Změřit síly s nimi přijely
týmy FBC Peaksport Litomyšl, FbK Sokol Piráti
Chrudim a FbK Orlicko – Třebovsko. V této kategorii se hraje na dvě zmenšená hřiště v počtu
tři plus brankař a výsledky utkání se oficiálně
nepočítají. Jde především o to, aby kluci získali
vztah k florbalu a naučili se základní herní prvky.
Ve většině zápasů kluci působili svěžím dojmem

1. FBC Polička – Draci Lanškroun 8:2
(1:0, 4:1, 3:1)
branky: A. Pazdera 3 x, M Češka 2 x, J. Řezanina 2 x, M. Kohl
S Draky to byl letos už druhý zápas, když jsme
v prvním prohráli těsně 3:4. Do druhého jsme
tedy šli s odhodláním předchozí nezdar odčinit.
První třetina byla z obou stran velice vyrovnaná, ale přeci jen se nám podařilo dostat se do
jednobrankového vedení. Lanškrounu jako by
postupně docházely síly a herní převaha 1. FBC
narůstala. Tomu začalo odpovídat i skóre, které
se po konci utkání zastavilo na solidních 8:2 pro
poličské florbalisty.
1. FBC Polička – HAGA Pardubice B 5:7
(2:2, 2:2, 3:1)
branky: A. Pazdera 2x, M Kohl 2x, M. Pazdera
Pardubická HAGA je jedním z konkurentů
v boji o nejvyšší příčky a v tomto utkání se to potvrdilo. Pardubičtí mají velice šikovné a rychlé
útočníky, kteří dělali velké problémy v naší obraně. Do utkání lépe vstoupila HAGA, když se lehce dostala do dvoubrankového vedení. Poličští
pak ovšem ukázali, že ne nadarmo se pohybují
v horní polovině tabulky a pěknou kombinační
hrou otočili stav utkaní na 4:3. Jenomže Pardubičtí znovu trestali naše zbytečné chyby v obraně
a byla to Haga, kdo ve 3. třetině znovu vedla
v poměru 6:5. V posledních minutách Poličští
sáhli ke hře bez brankáře, dostali soupeře pod
výrazný tlak a mohli i vyrovnat, když nastřelili tyčku. Z následného protiútoku ovšem HAGA
svoji výhru zpečetila brankou do opuštěné klece.

a určitě ukázali, že jsou velkými nadějemi poličského florbalu.
Dorost: 3. liga
Nedělní chladné prosincové ráno bylo ve
znamení železniční přepravy do sportovní haly
v Přelouči, kde se uskutečnilo 7. a 8. kolo 3. ligy
dorostenců. Kluky čekala družstva HAGA Pardubice a FBC TJ Draci Lanškroun, a to hned po
sobě bez delší pauzy.
1. FBC Polička – HAGA Pardubice 4:4
branky: T. Nykl 2 x, A. Mitáš, V. Nunvář
S pardubickou HAGOU jsme v prvním střetnutí na domácí půdě gymnázia odehráli vyrovnanou partii a odnesli jsme si těsné jednobrankové
vítězství. I toto utkání bylo velice vyrovnané. Do
zápasu sice kluci vstoupili aktivněji a vytvořili si
dvoubrankové vedení 3:1 zcela zaslouženě, nicméně houževnatě hrající HAGA zbraně nesložila. Ke konečné remíze 4:4 ji ale dopomohla naše
mnohdy velká nekoncentrovanost v obranné hře
a hloupé chyby v rozehrávce.
1. FBC Polička – FBC TJ Draci Lanškroun 8:3
branky: T. Nykl 4 x, O. Tulis 2 x, A. Mitáš,
V. Nunvář
Do utkání s Draky z Lanškrouna jsme se snažili těchto chyb vyvarovat a již od začátku se mladí
borci z 1. FBC snažili těchto pokynů držet. Zlepšenou rozehrávkou a dobrou kombinační hrou
jsme Draky přehrávali a skóre se pomalu začalo
navyšovat v poličský prospěch. Čtyřmi brankami se k tomu velkou měrou přičinil Tomáš Nykl
a dvěma Ondra Tulis a Draci si nakonec odvezli
prohru s poličským 1. FBC v poměru 8:3.

Sportovec roku
Vyhlášení ankety „Sportovec města Poličky za
rok 2017“ v pátek 9. 2. od 18.00 h v Sokolovně.
Zveme všechny sportovce a jejich příznivce.
Sportovní komise Rady města Poličky

27. 12. turnaj starších žákyň vyšší kategorie
B v Hradci Králové. Simča Válková a Kačka Kotvová
vyrazily pro nějaké body. Povedlo se to pouze Simče
za jednu výhru ve čtyřhře.
30. 12. poslední akcí roku 2017 byl již 10 ročník Silvestrovského Tie-breaku. Za účasti deseti hráčů se
bojovalo systémem každý s každým. Pro každého to
znamenalo porci 18 tie-breaků a za každý vyhraný
tie-break byl jeden bod.
Konečné pořadí:
1. Jílek Zdeněk 16 bodů, 2. Kučera Jindra 14 b.,
3. Kubát Martin 14 b., 4. Zvolánek Zdeněk 14 b.,
5. Fučík Dan 10 b., 6. Pazlarová Alča 8 b., 7. Soukal
Petr 5 b., 8. Viktor Lukáš 4 b., 9. Vincenc Béda 3 b.,
10. Navrátil Pavel 2 b.
6. 1. přebor Východočeského kraje mladších žáků
v Poličce. Mezi 24 hráči se neztratil Duša Zahradníček, který po skvělém taktickém výkonu vyhrál jeden zápas ve dvouhře. Ve čtyřhře se Samem Šafářem
také nebylo k výhře daleko.
6. 1. turnaj starších žákyň ve Vysokém Mýtě. Šárka
Uhlířová získala 3. místo ve čtyřhře. Kačka Kotvová 3. místo ve dvouhře a Simča Válková 1. místo ve
dvouhře. Kačka se Simčou ještě získaly 2. místo ve
čtyřhře.
13. 1. turnaj mladších žákyň v Hradci Králové. Verča Uhlířová získala 2. místo ve čtyřhře.
13. 1. turnaj mladších žáků v Hlinsku. Duša Zahradníček vyhrál jeden zápas ve dvouhře a ve čtyřhře s domácím spoluhráčem získal po vynikajícím
bojovném výkonu 1. místo.
13. 1. turnaj dorostenek ve Vysokém Mýtě. Simča
Válková vyplnila pauzu ve své kategorii a zajela si
zkusit zahrát s dorostenkami. A zkouška to byla velice úspěšná. Ve dvouhře získala 3. místo, když porazila druhou nasazenou hráčku a ve čtyřhře získala
dokonce 1. místo.
První amatérský turnaj roku 2018 v Poličce obstarali 13. 1. hráči nad 45 let. Optimální počet dvanácti
dvojic vytvořil tři skupiny po čtyřech, ve kterých se
vítězové přímo kvalifikovali do čtvrtfinále. Po šesti
hodinovém maratonu se do dramatického finále,
které skončilo nejtěsnějším skóre 7:6 probojovali
dvojice König – Dvořáček a Janecký – Kopsa.
Konečné pořadí domácích:
3. Slaný Bohouš – Hrubý Zdeněk
5.-8. Cik Jarmil – Neumeister Michal a Kovář Mirek – Schüch Robert
11. Fejt Marek – Kysilko Roman
Všem děkujeme za účast a přejeme hodně zdraví
a sportovních úspěchů v roce 2018.
-zj-

Jak jste si mohli výše přečíst, tak poličský
1. FBC se letos rozrostl už na tři družstva, která
pravidelně nastupují v soutěžích České florbalové unie. Především z těch mládežnických máme
velikou radost a doufáme, že budeme v nastoleném trendu pokračovat a postupně se náš klub
bude moci dále rozšiřovat, abychom mohl uspokojit i ty nejmenší florbalisty.
M. Č. a J. B.
Informace o dění ve městě najdete také na www.policka.org
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Platinová královna, Míra Vondra a 40 veslařských rekordů
Veslování na plaveckém bazénu má novou královnu. Z dosavadních 6,5 let soutěže seděla 4 roky
neohroženě na trůně nejlepší veslařky skvělá Hana
Javůrková z Krásného (294 opakování). Po dalších velmi náročných přípravách dokázala bývalá
gymnastka z České Třebové Jana Navrátilová (37)
18. prosince 2017 zlepšení z 277 na obdivuhodných
316 opakování. Veslování má tedy nejen první novou královnu, ale i platinovou veslařku v historii
soutěže od r. 2011. Jana Navrátilová je původní
profesí zubní technik a kromě této odbornosti má
na svém kontě 4 semestry medicíny a 8 různých rekvalifikací. V současné době pracuje jako úřednice
OÚ, jedná se tedy o nejen fyzicky, ale i o odborně
zdatnou ženu.
Nespornou soutěžní zajímavostí je i skutečnost,
že Jana svým rekordem poráží v přímé konfrontaci se stejnou zátěží 40 kg 304 mužů, naopak Janu
poráží jen 42 mužů. Když ovšem půjdeme ještě
dál a použijeme přepočet pomocí hodnocení podle
stupňů výkonnosti, potom se Jana dostává kvalitativně na úroveň vícemistra Evropy v naturální kulturistice Jardy Petra, který se svým osobákem 1164
opakování pevně ovládá pozici TOP 4, tedy pouze
první tři borci mužského žebříčku mají kvalitativně
lepší hodnotu rekordu než Jana Navrátilová! Jana
dokázala za jeden a půl roku posilováním a veslováním upravit tělesnou váhu o 25 kg.
Druhým nejlepším výkonem druhého pololetí
roku 2017 se stalo zlepšení paní učitelky Mgr. Silvie
Vislocké (28). Houževnatá cvičenka ze slovenské
kulturistické rodiny kráčí systematicky a neohroženě s chladnou hlavou krůček po krůčku nahoru.
Silvia se zlepšila ze 166 na 188 opakování. Zůstala
sice na sedmém místě, ale v navýšené konkurenci
88 žen. Po další tvrdé přípravě ji nebude již nic bránit v tom, aby své soupeřky na 6. až 3. místě posunula o jednu příčku v žebříčku směrem dolů.
Překvapení z nečekaného velkého zlepšení. Tak
nějak se mohu vyjádřit k nejlepšímu mužskému
výkonu a kvalitativně třetímu nejlepšímu rekordu
tohoto období v absolutním pořadí. O tuto malou
senzaci se postaral úspěšný sálový fotbalista Miroslav Vondra (31). Míra je v tomto oboru bronzovým
medailistou v lize mistrů v rámci Evropy. Posiluje
6 let, fotbal hraje 20 let, je kondičním běžcem, má
za sebou přípravu na půlmaraton, občas vesluje na
kladce i na trenažéru. Kondici mu zvyšuje i jeho
profese řidiče nákladního auta s pravidelnou ruční vykládkou středně těžkých břemen. Míra před
pěti lety dokázal výkon 161 opakování, s kterým byl
v současné době na 132. místě. Po 5 letech vyskočil
až do TOP 20, na krásné 18. místo v konkurenci 346
mužů, za železných 454 opakování. Míra Vondra je
kus chlapa (výška 191 cm, hmotnost 97 kg), který
pravidelně vyváženě sportuje, a to se během uplynulých 5 let velmi pozitivně projevilo v podobě značného navýšení kondice ve prospěch vytrvalostní síly.
Čtvrtým nejlepším výkonem v absolutním pořadí a druhým nejlepším výkonem mezi muži tohoto
období se stal raketový vstup Jirky Krejčího (25)
z Kněževsi. Jiří Krejčí dokázal železný vstup výkonem 407 opakování, kterým se hned v úvodu soutěže katapultoval na krásné 25. místo žebříčku. Jiří
Krejčí je všestranný sportovec – boxer, chlap z fitka
a fotbalista. Má velký fyzický a mentální potenciál.
Třetí ženský a pátý nejlepší výkon tohoto období
absolutně si zajistila Andy Roušarová (20). Mladá
Andy, postavou atletka sedmibojařka, dokázala
pěkné zlepšení, po roce posilování a tříměsíční
veslařské přípravě z 55 až na 128 opakování, což ji
zajistilo posun z 33 až do prestižní TOP 10, na místo
desáté.
Před třemi lety vstoupil do naší soutěže mladý
chlapec z veslařského klubu ČVK Pardubice Ondřej
Jung (19). Tehdy zvládl 178 opakování. Dnes 19letý
závodník z Pardubické loděnice, který je bronzovým medailistou ve sprintu mužů na 500 m na
mistrovství ČR, dokázal v naší soutěži zlepšení na
379 opakování, které mu dávají pěkné 27. místo
v žebříčku. Ondra trénuje pravidelně v posilovně,
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na vodě, na trenažéru i na atletické dráze. Ondřej
je 3. nejlepším mužem a 6. absolutně tohoto období
naší silově vytrvalostní soutěže.
Petr Slezák (18) – student střední školy pro ochranu osob a majetku, 4 roky posilování, 2 roky sebeobrany, rok pravidelného běhání a 6 týdnů veslařské
přípravy, plus přípravy na závod Spartan race. Tak
to je výčet dalšího schopného mladíka, který se
v žebříčku zlepšil z 69. místa za 215 opakování, na
pěkné 28. místo za 376 opakování.
Úspěšnou ženou soutěže je i profesionální cvičitelka plavání a závodnice ve Spartan race Lenka
Vejdělková (23) z Bystrého. Lenička je několikaná-

sobnou medailistkou Spartan race v oblasti střední Evropy, bronzová z mistrovství Evropy. Tímto
úspěchem se dvakrát nominovala na nejuznávanější závod mistrovství světa ve Spartan race v USA ve
státě Nevada, kde v konkurenci 400 nejlepších žen
naší planety, skončila jednou na 40. místě a podruhé do 50. místa. Ve veslařské soutěži si poté, co nabrala během dvou let 10 kg svalové hmoty, polepšila
z 16. místa za 84 opakování na 12. místo za 116 opakování v konkurenci 88 žen. Lenka pravidelně běhá
dlouhé vzdálenosti, plave, posiluje, buší i palicí do
pneumatiky. Dokázala běžet bez přestávky z Bystrého přes střechu Žďárských vrchů, až do Chotěboře! Před Spartan race trénovala pět let atletiku a pět
let sportovní lezení.
Není nad vzácnou shodu, řekla si zdravotní sestra
Pavla Hajská (39) z Květné. Pavla se uvedla velmi
zdařilým startem 116 opakování, tedy stejně jako
Lenka. Pavla je ale o kilo těžší a tak je o jedno místo v žebříčku za svou soupeřkou. Pavla získala svoji
nadprůměrnou kondici pravidelným 12letým běháním, 1 rokem posilování, necelým rokem fit boxu,
4 roky jógy a 4 měsíci veslařské přípravy.
Výborně si také vedla paní učitelka a porodní
asistentka z Jedlové, Mgr. Bc. Iva Novotná (36).
Další žena, která si procvičila znalost anatomie,
stejně jako Jana Navrátilová 4 semestry medicíny,
je mimo jiné i všestrannou sportovkyní. Již 20 let
pravidelně běhá, věnuje se cyklistice, v zimě běžkám a v posilovně trénuje 8 let. Její druhá veslařská příprava trvala 4 měsíce. Iva se dokázala zlepšit z 36. místa za 52 opakování na 16. místo za 109
opakování.
Dalším borcem, který předvedl pěkný start, je
Jarda Boháč (32). Jaroslav hrál závodně 18 let hokej za Poličku a Žďár na Sázavou, v atletice závodil
5 let, kondičně se věnuje běžkám. K vytrvalostním
sportům ho vedl tatínek Jarda Boháč starší, který
běžel šestkrát Jizerskou padesátku. Jarda posiluje
15 let a absolvoval 3 měsíce veslařské přípravy. Jarda Boháč dokázal velmi zdařilý start 313 opakování,
které ho řadí na 43. místo v žebříčku.
Pěkné zlepšení se povedlo Janu Haraštovi (37)
z Korouhve a to ze 120. místa za 158 opakování na
46. místo za vydřených 305 opakování. Honza cvičí
20 let v posilovně, 15 let se věnuje bojovým sportům, kondičně triatlonu. Profesí je řidič náklaďáku
s pravidelným přenášením 62 kilo těžkých sudů,
mnohdy i po schodech do prvního patra, což je také
velmi dobrá sportovní příprava.
Dále z důvodu úspory místa bez stylistiky, pouze
heslovitě:

David Kilian (44) z Bohuňova, 25 let posilování,
8 let bojových sportů, 10 let lesní dělník. Pěkný start,
281 opakování – 50. místo.
Petr Uher (27) – 3 roky posilování, 3 roky futsalu,
10 let hasičského sportu, cvičením shodil ze 140 kg
na 96 kg. Zlepšení ze 129 na 281 opakování, ze
160. místa na 51. místo.
Ondra Pražan (22) – 5 let posilování, 4 roky závodní plavání, 3 měsíce veslařské přípravy. Zlepšení
ze 105 na 275 opakování, z 220. místa na 53. místo.
Mgr. Blanka Benešová (32) – učitelka z Říčan
u Prahy, 3 roky posilování, 6 let závodně basketbal,
3 roky závodně florbal, 3 roky fit box, 5 let jumping,
6 let běhání. Start 84 opakování – 20. místo.
Michal Hladký (32) z Telecího – 2 roky posilování,
15 let fotbal, cyklistika, horská turistika, 2,5 roku
výškové práce při zavěšení na lanech ve Skotsku.
Start 241 opakování – 64. místo.
David Kilian ml. (21) z Bohuňova – 2 roky posilování, 3 roky americký fotbal za Alligators Brno.
Zlepšení ze 173 na 235, z 98. místa na 66. místo.
Lukáš Kopa (24) z Bystrého – 3 roky posilování,
8 let fotbal, 4 roky závodně florbal. Zlepšení z 66 na
223 opakování, z 305. místa na 75. místo. Rekordman v počtu zlepšených míst v celé historii soutěže
od roku 2011 a to o 230 míst.
Lukáš Štaud (19) z Trpína – 5 let posilování, 6 měsíců bojové sporty. Start 222 opakování – 76. místo.
Zuzka Švachová (28) – 11 let fitness, 2 roky závodně atletika, 2 roky plavání, tenis, 5 let závodně
volejbal za Spartak Polička, lyžování, 4 semestry
tělovýchovy a informatiky na pedagogické fakultě.
Start 76 opakování – 26. místo.
Martin Pavliš (19) z Borové – 3 roky závodně atletika za Hvězdu Pardubice, 4. místo na MČR Juniorů,
reprezentant ČR dorostu, 4. místo na MČR v běhu
na 1500 m, 5 let fotbal, 6 měsíců posilování. Start
217 opakování – 80. místo.
Mgr. Jan Putna (47) – právník, kdysi 4 roky závodně plavání v Brně, pak pauza od sportu 20 let,
potom běh, běžky, cyklistika, posilovna, příprava
na trenažéru, úprava tělesné hmotnosti ze 120 na
90 kg. Start 211 opakování – 83. místo.
Eva Štěpánková (38) z Litomyšle, majitelka cestovní agentury, 15 let posilování, lyžování, cyklistika. Start 73 opakování – 30. místo.
Ondra Štěpánek (43) dříve z Poličky, nyní z Litomyšle, 25 let posilování, 4 roky cyklistika, 1,5 roku
box. Start 210 opakování – 85. místo.
Pavel Trnka (18) – fotbalový rozhodčí, 10 let fotbal,
4 roky atletika, 2 roky posilování. Start 187 opakování – 103. místo.
Ing. Pavel Zahoran (40) – úspěšný manažer, bývalý výborný poloprofesionální fotbalista, po další
tříměsíční přípravě zlepšení pouze o dvě opakování
– 106. místo, bojovník, který se nevzdává, pokračuje
další čtvrtou přípravou!
Aleš Doskočil (39) z Krtěnova u Olešnice – 9 let
posilování, 33 let závodně fotbal, 33 let běh, lyžování. Start 172 opakování – 115. místo.
Klaudie Štěpánková (14) – tělocvik, kondiční posilování, závodně volejbal, florbal, občas sport. lezení. Start 49 opakování – 45. místo.
Kristýna Skřipská (20) – zdravotní sestra, 4 roky
florbal, přespolní běh, 1,5 roku posilování. Start 42
opakování – 56. místo.
Lucie Štěpánková (14) – tělocvik, florbal a stolní
tenis. Start 38 opakování – 65. místo.
Anna Putnová (16) studentka gymnázia, tělocvik,
8 let balet, 5 let tenis, 2 roky běh, běžky, 1 rok bojové sporty, 2 roky posilování. Start 31 opakování –
77. místo.
V tomto období startovalo ještě 8 mužů, kteří nesplnili limit pro hodnocení – výborný výkon. Jinak
se jednalo o velmi úspěšné období, 25 cvičencům
se podařilo splnit elitní výkony, tzn. ženy nad 70
a muži nad 200 opakování. Přesto i nadále pokračuje zajímavost soutěže, již 3 roky se nikomu nepodařilo porazit někoho z prvních 15 borců.
Jiří Štěpánek,
kondiční trenér

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

Kurzy v plaveckém bazeně
• Pondělí:
vede instruktor/ka
16.00 – 17.00 h přípravka
Zdeněk Jandík
16.00 – 17.00 h delfínek
6 – 9 let
Zdena Šemberová
16.00 – 17.00 h děti kapříci
od 4 – 7 let velký b.
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 h delfínek
6 – 9 let
Jolana Kozlová
17.00 – 18.00 h
zdokonalovací 6 – 9 let
Zdena Šemberová
17.00 – 18.00 h
plavecký oddíl A+B ORKA
Zdeněk Jandík
• Úterý:
16.00 – 17.00 h kapříci
od 4 – 7 let velký b.
Lenka Vejdělková
16.00 – 17.00 h kosatky
– zdokonalovací 6-9 let Martina Navrátilová
17.00 – 18.00 h kosatky
– zdokonalovací 8-12 let Martina Navrátilová
17.00 – 17.45 h rodiče s dětmi
velký b. – želvičky
Lenka Vejdělková
• Středa:
15.00 – 16.00 h aquagravidibic
– cvičení a plavání pro těhotné Jana Nyklová
16.00 – 17.15 h plavecký oddíl Orka,
dvě dráhy
Zděněk Jandík
17.30 – 18.30 h aquafitness
Jana Nyklová
19.00 – 20.00 h kondiční
plavání veřejnost
plavčík
• Pátek:
19.00-20.00 h kondiční
plavání veřejnost
plavčík
Na kurzy plavání rodičů s dětmi velký b. – želvičky je nutný doprovod na jedno dítě jedna osoba
starší 18 let. Po zatraktivnění bazénu v rámci kurzu plavání rodičů s dětmi je možné využít vířivku
se slanou vodou, a to při dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek.

Kurzy jsou pro širokou veřejnost. Srdečně zveme začátečníky i pokročilé, přijďte mezi nás a vyberte si z naší nabídky. Přihlásit děti a dospělé na
kurzy můžete kdykoliv v průběhu školního roku.
Poradíme při výběru kurzu, způsobu úhrady
a možnosti využití vaší zdravotní pojišťovny.
O prázdninách se kurzy nekonají.
Kurz pro dospělé neplavce zahájíme dle zájmu
uchazečů. Zájemci, hlaste se na plaveckém bazénu – kontakt: 461 725 631 nebo 731 020 030 Plavecká škola.
Případné změny budou zveřejněny ve vývěsní
skříňce před plaveckým bazénem a na webových
stránkách Města Poličky a T.E.S., s.r.o, Polička.
Kurzy „Plavání kojenců a batolat“ budou zahájeny po ukončení zatraktivnění bazénu. Termín bude oznámen včas na vývěsní skříňce
před plaveckým bazénem a na www stránkách
TES, s. r. o. a města Poličky. Tyto kurzy budou
probíhat ve vířivce se slanou vodou v souladu
s vyhláškou vydanou Ministerstvem zdravotnictví pod vedení zkušené lektorky Jitky Kmoškové.
Na kurzy „Plavání kojenců a batolat“ se mohou
rodiče nebo rodinní zástupci přihlašovat průběžně do pořadníku. Přihlášky obdržíte na povinné
úvodní přednášce na Plaveckém bazénu, Nádražní 775, Polička.
Pulečci 6–12 měsíců, medúzky 1–2 roky, želvičky 2–4 let, kapříci 4–7 let, delfínci 6–9 let,
kosatky 6–12 let, zdokonalovací kurz st. žáci,
plavecký oddíl ORKA, aquafitness. Kurz pro těhotné – aquagravidibic – přihlášky obdržíte na
povinné úvodní přednášce na Plaveckém bazénu,
Nádražní 775, Polička.
Kontakt:
Jitka Kmošková tel. 737 867 342 a bazen@tespolicka.cz, recepce bazén tel. 461 725 631 a plbazen@
tespolicka.cz nebo plavecká škola tel. 731 020 030
a plaveckaskola@tespolicka.cz.

Zprávy oddílu ledního hokeje
Neděle 17. 12. Světlá n. Sáz. – Polička 6:4
(2:2, 0:2, 4:0)
Branky: Jindra 2, Šedý, Poul
V další části soutěže, kde Polička, Světlá, Litomyšl a Havl. Brod hrají o dvě postupová místa do play-off, odjížděl Spartak do Světlé. Ve slepené sestavě
(11 hráčů) se ujal vedení a po druhé třetině vedl dokonce 2:4. Soupeř však v závěrečné části stáhl na
dvě pětky a výsledek otočil.
Středa 20. 12. Polička – H. Brod „B“ 2:5
(1:0,0:1,1:4)
Branky: L. Boháček, Lidmila
Spartak se ujal vedení v první třetině a soupeř ve
druhé vyrovnal. Ovšem v poslední části svoje skóre navýšil o čtyři branky a bylo hotovo. Lidmila pak
těsně v závěru korigoval skóre na konečných 2:5.
Neděle 7. 1. 2018 Litomyšl – Polička 3:6
(1:1, 0:2, 2:3)
Branky: Dvořák, D. Hejtmánek, Štěrba, J. Hejtmánek, Martinů, Lidmila
Spartak vydržel v úvodu asi osmiminutový drtivý tlak domácích, kteří vstřelili „jen“ jednu branku,
a do konce třetiny stihl vyrovnat. Trápení domácích přišlo ve druhé třetině i díky výborně chytajícímu Vašátkovi. Ze střelecké nemohoucnosti vytěžil Spartak maximum a rázem to bylo 1:3. Jenže
v 50. minutě to bylo již 3:3 a zdálo se, že i tentokrát
pojede Polička domů bez bodů. Opak byl pravdou.
J. Hejtmánek v 52. minutě vrátil našim barvám vedení a J. Martinů pátou trefou v čase 57:20 všechny uklidnil. V závěrečné části power-play stanovil
Lidmila do prázdné branky konečné skóre 3:6.
Neděle 14. 1. Polička – Světlá n. Sáz. 4:6
(0:0, 1:5, 3:1)
Branky: L. Boháček, Husák, D, Hejtmánek, Zobač

Spartak začal velice dobře. Když se po bezbrankové první třetině té druhé ujal vedení, zdálo se,
že má našlápnuto k dobrému výsledku. Jenže nepochopitelný 10 minutový výpadek, kdy si nechal
Spartak nastřílet pět branek, ho stál zápas. V závěrečné části se sice dotáhl až na rozdíl jediné branky,
ale v power-play inkasoval pošesté.
Ke konci loňského roku absolvovala naše přípravka tři turnaje.
17. 12. nejdříve ročník 2009 odehrál turnaj v Karviné. Z 18 mužstev skončil Spartak na 10. místě.
27. 12. byl opět ročník 2009 v Uničově (z 8 mužstev 4. místo).
29. 12. ročník 2010 ve Světlé nad Sázavou obsadil
1. místo z 8 mužstev.
V pátek 12. 1. 2018 bylo na zimním stadionu odehráno mistrovské utkání extraligy juniorů mezi
Dynamem Pardubice a Kometou Brno. Toto utkání zhlédlo 700 diváků a k potěše většiny fanoušků
zvítězilo Dynamo Pardubice 4:1.
St. dorost:
Lanškroun – Polička 
3:2
Polička – V. Meziříčí 
5:1
Ml. dorost:
M. Třebová – Polička 
9:2
Polička – Opočno 
7:2
Ml. žáci:
Choceň – Polička 
9:1
Pardubice – Polička/Skuteč 
21:1
Polička/Skuteč – Pardubice 
0:11
Polička/Skuteč – Hlinsko 
2:11
Přípravka 2011
Polička – M. Třebová 
13:14
Polička – Chrudim 
22:6
výbor oddílu LH

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

Volejbalové zprávy
Starší žákyně
Těm začala další část sezóny naplno. Nejprve,
letos skoro již tradičně, v krajském přeboru nestačily na družstvo Pardubic a připsaly si tak výhru
pouze nad Chvaleticemi. Vypadá to, že nám letos
brambora bude slušet, protože právě s Pardubicemi se pereme o třetí místo.
Mnohem lepší dojem jsme zanechaly na Českém poháru v Bílovci. Na zkušenou tentokrát jelo
větší množství mladších žákyň. Poměrně náročný
turnaj, sedm zápasů ve dvou dnech, naše hráčky
zvládly. V sobotu, v náš silnější den, jsme uhrály
7 bodů a ty nám nakonec stačily k udržení 1. skupiny.

Svým výkonem se blýskly Eliška Bartošová,
Aneta Mlynářová a Tereza Vomáčková. V únorovém kole nás čekají soupeřky Pardubic, Bílovce, Ústí nad Labem, Havlíčkova Brodu, Přerova
a Českého Krumlova. Právě do Českého Krumlova
se vypravíme.
Juniorky
Druhá série vzájemných zápasů juniorek svedla družstva Poličky a České Třebové. V domácím
prostředí jsme uhrály pouze set, ale držíme nadále třetí místo.
Přehazovaná dívek
V této soutěži nás nadále sužují nezdary. B tým
dokázal udržet Béčkovou skupinu, ale A tým po
velmi liknavém výkonu finálovou skupinu opustil.
Oba týmy se v únoru představí na domácím hřišti
ve stejné skupině.
BMV
Druhý festival barevného minivolejbalu obsadila naše družstva pouze v barvě červené a modré. Chlapci v červeném pinkacím minivolejbalu
brali v České Třebové zlato. Děvčata v modrém
si odvezla stříbro. Další turnaj pro barvu žlutou
a oranžovou pořádají poslední lednový víkend
Svitavy.
-har-

Turisté zvou
sobota 3. února – Přes střechu
Evropy – memoriál Jar. Hamerníka.
47. ročník lyžařského přejezdu přes evropské rozvodí, trasy 10 – 25 km. Sraz na nádraží
ČD v Poličce v 8.40 h., odjezd vlakem do Borové
v 8.51 h. V případě nepříznivých sněhových podmínek se koná jako pěší.
Vedoucí akce: Josef Brokl.
Bližší údaje o našich akcích najdete v informační
skříňce KČT na budově hostince „U Mrštíků“ v Tyršově ulici nebo na internetové adrese: www.policka.
cz/kct.
Na naše akce zveme i nečleny KČT.
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Plavecký bazén
1. čtvrtek
2. pátek
3. sobota
4. neděle
5. pondělí
6. úterý
7. středa

8. čtvrtek
9. pátek
10. sobota
11. neděle
12. pondělí
13. úterý
14. středa

15. čtvrtek
16. pátek
17. sobota
18. neděle
19. pondělí
20. úterý
21. středa

22. čtvrtek
23. pátek
24. sobota
25. neděle
26. pondělí
27. úterý
28. středa

6.00-7.30, 10.00-12.00. 14.00-20.00,
z toho 18.00-19.00 tři dráhy
6.00-19.00, 19.00-20.00 kondiční
plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
6.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
8.00-12.00 dvě dráhy, 17.30-18.30
aquafitness, 19.00-20.00 kondiční
plavání
6.00-10.00, 14.00-20.00, z toho
18.00-19.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-18.30 aquafitness, 19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
18.00-20.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 14.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-18.30 aquafitness, 19.00-20.00
kondiční plavání
6.00-7.30, 14.00-20.00, z toho
18.00-20.00 tři dráhy
6.00-7.30, 12.00-19.00, 19.00-20.00
kondiční plavání
14.00-20.00
zavřeno
6.00-8.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy
6.00-7.30, 12.00-16.00, 18.00-20.00,
16.00-18.00 kurzy pro děti
6.00-15.00, 15.00-16.00
aquagravidibic, 16.00-17.15 ORKA,
17.30-18.30 aquafitness, 19.00-20.00
kondiční plavání

Zatraktivnění a provoz
plaveckého bazénu od února
Vířivka o jedenácti tryskách je v provozu.
Před vstupem do vířivky je nutné se řádně osprchovat. Voda ve vířivce je slaná, teplota 35 °C.
Limit ve vířivce je maximálně 11 návštěvníků na
cyklus (cca 20 minut).
Návštěvníci vířivky se řídí dle platného provozního řádu plaveckého bazénu. Rozpis plavání
je vyvěšen na www stránkách města Poličky, na
stránkách firmy TES, s. r. o. Polička a na vývěsní
desce plaveckého bazénu.
Tobogán
Předpokládá se, že tobogán bude zprovozněn
v průběhu měsíce března 2018. Zvýšení vstupného
se plánuje od 1. dubna.
Permanentky zakoupené v roce 2017 si zachovávají svoji platnost až do vypršení termínu na jeden
rok.

Od dubna 2018 vstupné dospělí 50 Kč (r. 2017
vstupné dospělí 45 Kč), od dubna 2018 vstupné
děti od tří do patnácti let 25 Kč (v r. 2017 vstupné
děti od tří do patnácti let 20 Kč), děti od jednoho
roku do tří let zdarma. Držitelé průkazu ZTP nebo
ZTP/P a jejich průvodci sleva 50 % vstupného.
Vzhledem k úpravě vstupného budou upraveny i permanentky na bazén. Ostatních provozů,
např. sauny, výuky plaveckých škol, kurzů, se zvýšení cen v roce 2018 netýká.
Provoz
Připravujeme úpravu provozních hodin pro veřejnost v ranních hodinách a rozšíření provozu
o neděli.
Doporučujeme návštěvníkům plaveckého bazénu, aby pečlivě sledovali informace na www stránkách města Poličky a na www. stránkách firmy
TES, s. r. o. Polička a na vývěsní desce plaveckého
bazénu a měsíční rozpisy.
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.

Provoz zimního stadionu
Veřejné bruslení:
každý čtvrtek 17.30-19.00 h, sobota, neděle
a svátky 14.00-15.30 h.
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.

Mariáš v klubu
V sobotu 6. 1. se během odpoledních a večerních
hodin proměnil Divadelní klub ve sportovní arénu.
Konal se zde totiž XIV. ročník mezinárodního turnaje v mariáši a III. ročník memoriálu Jaroslava
Sokola pořádaný Divadelním spolkem Tyl. Turnaje se zúčastnilo celkem 56 borců z Poličky a blízkého i dalekého okolí. Nejdále to k nám měl soutěžící
z Pelhřimova.

Aktuální změny o 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
• Mgr. Andrea Zachová:
vedbazen@tespolicka.cz
• Zdena Mihulková: 461 725 631
plbazen@tespolicka.cz
• Martina Navrátilová: 731 020 030
plaveckaskola@tespolicka.cz.
Provoz sauny
muži – středa a pátek 16.00–20.00 h
ženy – čtvrtek
16.00–20.00 h
ženy – sobota
14.30–16.55 h
společná – sobota
17.00–20.00 h
Sauna je vybavena ochlazovnou s bazénem
a sprchami se studenou vodou a odpočívárnou. Je
také možné zakoupit si pití dle nabídky. Návštěvník sauny si může půjčit osušku nebo prostěradlo
(poplatek dle platného ceníku).
Provozní doba fitcentra
na plaveckém bazénu:
po, st, pá
10.00–12.00 a 14.00–20.00 h
út, čt
14.00–20.00 h
so
14.00–17.00 h
Vstupné do fitcentra se hradí u instruktora Jiřího Štěpánka. Žádáme návštěvníky fitcentra, aby
zapůjčené klíčky vraceli i s kladkami od zámku
a dodržovali zamykání skříněk dle vydaných čísel.
Děkujeme.

Po více jak čtyřech hodinách lítého boje byly vyhlášeny výsledky.
1. místo Karel Jiráň – Litomyšl
2. místo Josef Jirmásek – Polička
3. místo Josef Pražan – Polička
Gratulujeme výhercům a všem účastníkům děkujeme za pohodovou atmosféru turnaje.
Velký dík patří také: ENTER Polička, pan Jakub
Kleinbauer, pan Milan Šrámek, rodina Briolova
z Oldřiše a restauraci Plůtek za vynikající guláš.
Za DST
lulu

Ubytování „Balaton“
V době od 1. 1. do 28. 2. je mimo provoz. Ubytování bude zprovozněno po tomto datu.
Ubytování 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, 461 725 631.

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
(jitrenkapolicka@seznam.cz), písemně Informační centrum a podatelna MěÚ ve lhůtě do uzávěrky příslušného vydání. Podepsané příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Graf. zpracování a tisk: Tiskárna Polička s. r. o., Haškova 446, Polička.
-jkd-

24

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

